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NÁŠ ROZHOVOR 

s technickým feditelem firmy 
Antech spol. s r. o. Radkem No-
väkem - pokračováni rozhovoru 
po race o pfilmu DV -T. 

Uplynul rok a opět se zeptám, 
co znamená digitalizace TV vy-
síláni pro vaši firmu letos? 

V letošním roce se začíná výrazněji roz-
šiřovat pokryti signálem DVB-T a pokud pů-
jde vše podle TPP (technický plán přechodu), 
skončí analogové televizni vysílání v České 
republice v roce 2011. Pro nás to má samo-
zřejmě velký význam, protože musíme být 
připraveni dodávat našim zákazníkům (ob-
vykle instalačním firmám a velkoobchodům) 
kompletní sortiment zařízení pro příjem po-
zemního digitálního vysílání, a to jak pro nové, 
tak pro stávající instalace. Zkušenosti z prv-
ních oblastí, ve kterých bylo vypnuto analo-
gové vysíláni, ukazují, že TV diváci se pro 
nutné úpravy anténních systémů rozhoduji 
obvykle až na poslední chvíli. To potom zna-
mená nárazovou práci pro instalační firmy 
i pro nás jako dodavatele. Proto udržujeme 
takové skladové zásoby, abychom mohli na-
šim zákazníkům dodávat většinu zboží do 
24 hodin od objednávky. Jsme schopni po-
krýt potřeby od individuálních televizních an-
tén (ITA), přes společné rozvody (STA) až 
po kabelové televize (TKR). Pro individuální 
příjem DVB-T nabízíme kompletní sortiment 
aktivních i pasivních prvků (antény, slučova-
če, domovní zesilovače, rozbočovače, účast-
nické zásuvky atd.). 

Tradičně jsou ve středu naší pozornosti 
společné televizní antény, pro které máme 
k dispozici několik technických řešeni. Nabí-
zíme komponenty pro přímé zesílení DVB-T 
signálu, kmitočtovou konverzi UHF - UHF nebo 
UHF - VHF, transmodulaci COFDM/PAL, 
COFDM/QAM, případně COFDM/IP. 

Co jednotlivá technická řešení 
nabízejí? 

Uplynulý rok ukázal, že při úpravách STA 
pro digitální příjem převažuje kombinovaný 
způsob, to znamená, že obvykle je část pro-
gramů z DVB-T převedena do analogové 
formy a šířena v STA na frekvencích ve 
Ill. TV pásmu a současně je v STA šířen 
signál DVB-T v původní digitální podobě, 
a to buď přímým zesílením kanálovým zesi-
lovačem, nebo s kmitočtovou konverzí v rám-
ci pásma UHF. Takováto kombinace je v ob-
dobí technologického přechodu ideální, pro-
tože zachovává funkčnost analogových konco-
vých zařízení (v současné době převládajících) 
a současně umožňuje použití set-top-boxů 
bez ztráty přídavných digitálních služeb (E PG). 
Důležité je, že námi dodávané transmodulá-
tory ALCAD TO-551 zachovávají kvalitu pů-
vodního analogového pozemního vysíláni, to 
znamená pinou podporu stereofonního/duál-
ního zvukového doprovodu, automatické pře-
pínání formátů 4: 3/16 : 9 a vkládání teletextu 
s českou znakovou sadou. Ceny transmoduláto-
rů nyní výrazně poklesly, a tak investice do úpra-
vy STA výrazně nepřevyšuje cenu za běž-
nou rekonstrukci STA pro analogový příjem. 

Přímé zesílení DVB-T kanálů je možné 
použít tehdy, kdy rozvody STA umožňují 
přenos signálu v celém pásmu UHF. Pro při-
mé zesíleni DVB-T kanálů dodáváme osvěd-
čenou řadu kanálových zesilovačů ALCAD 
série 905, řad ZG a ZP. Obě řady se liší vy-
buditelností a zesílením, řada ZG má zesíle-
ní 53 dB a vybuditelnost 123 dBpV (analog.) 
a 118 dBpV (DVB-T), řada ZP má zesíleni 
40 dB a vybuditelnost 115 dBpV (analog.) 
a 110 dBpV (DVB-T). Zesilovače jsou dodá-
vány buď v klasickém provedeni na IEC ko-
nektory (ZG/ZP-x01), nebo v novějším pro-
vedeni na F-konektory (ZG/ZPx31). To je 
speciálně testováno pro provoz sousedních 
analogových a digitálních kanálů (odstup 
dvou 8 MHz vzdálených kanálů je 65 dB). 

Série 905 byla letos dopiněna o progra-
movatelné kanálové filtry ZA-411 (pro 2 ka-
nályv pásmu UHF), které spolu s širokopásmo-
\rjrm zesilovačem PA-320 tvoří alternativu nejen 
k pevně naladěným kanálovým zesilovačům, 
ale také k programovatelným „kompaktüm", 
vůči kterým mají výhodu škálovatelnosti. 

Pro menší STA je možné instalovat široko-
pásmové domovní zesilovače - např. ALCAD 
CF-511 nebo IKUSI řady CBS. Ve většině lokalit 
je však podmínkou správné funkce osazení 
kanálových propustí na vstupech zesilovače. 

Tam, kde útlum rozvodů neumožňuje šířit 
signál v horní části pásma UHF (a není po-
žadavek na výměnu rozvodů), je nutné použít 
kmitočtovou konverzi. Pro konverzi dodává-
me programovatelné kanálové procesory, 
umožňující nastavit libovolný vstupní a vý-
stupní kanál v pásmech UHF a VHF. Pro-
cesory jsou osazeny obvody AGO, jsou 
schopny zpracovat jak digitální, tak analo-
gový signál. 

Již jsem se zmiňoval o transmoduláto-
rech COFDM/PAL ALCAD série 905-TO 
s označením TO-551. Transmodulátory jsou 
součásti modulárniho systému pro hlavni 
stanice STA/TKR ALCAD sérií 905/912. Je-
jich výstupní stereofonní modulátor lze na-
stavit na jakýkoliv kanál v rozsahu C2 až 
C69, osazený filtr SAW umožňuje pracovat 
v režimu kanál vedle kanálu. TO-551 jsou 
pině kompatibilní s českým digitálním vysílá-
ním - automaticky přepínají mezi stereofon-
nim a duálním zvukovým režimem, podporují 
přepínání obrazových formátů 4 : 3/16 : 9, 
vkládaný teletext je včetně českých znaků. 
Modul je vybaven funkcí AUTORESET za-
braňujíci jeho „zamrzání". 

ALCAD v letošním roce také přepracoval 
a dopinil mechanické příslušenství k sériím 
905 a 912 (montážní rámy a skříně), takže 
nyní lze jednoduše kombinovat pozemní pří-
jem (série 905) a satelitní příjem (série 912). 

Pro příjem digitálních programů ze 
satelitu (DVB-S) nabízíme transmodulátory 
QPSKJPAL s označením TP:559 (volné pro-
gramy) a TP-569 s jedním Cl slotem (pro 
kódované programy). Parametry výstupnich 
modulátorú jsou shodné s TO-551, stejně 
jako funkce AUTORESET. TP-569 je testo-
ván pro příjem programů CS LINK a lze ho 
tak využít pro digitální příjem českých pro-
gramů v lokalitách, kde nebude dostatečné 
pokrytí signálem DVB-T. Díky prodlevám 
v zavádění DVB-T je tento způsob příjmu 
hojně využíván již dnes. Celý systém hlav-
ních stanic ALCAD 905/912 vyniká výbor-
nou spolehlivostí, škálovatelnosti, velmi při-
jatelnou cenou a je vhodný jak pro stavbu 
nových hlavních stanic STA, tak pro rozšíře-
ní stávajících STA. 

Jaké je řešení digitalizace pro 
menší TKR? 

(Praktici ä elektronika Mel - 10/2008) 



V minulém roce jsme zařadili do sorti-
mentu technicky pokročilý system hlavni sta-
nice IKUSI ClassA. 

Pomoci jeho prvkú lze sestavit (za cenu 
dostupnou i pro menší TKR) digitální hlavní 
stanici postavenou na technologiích DVB-C 
(QAM) nebo IPTV. Lze ho využít i pro roz-
sáhlejší STA. 

Systém obsahuje transmodulátory QPSK/ 
/QAM, COFDM/QAM, QPSK/COFDM, dále 
QPSK/PAL, COFDM/PAL, QAM/PAL, VSB 
modulátor, kanálový procesor, IPTV strea-
mery (QPSK/IP, COFDM/IP, A-V/IP), kont-
rolní a řídici modul se vzdáleným přístupem 
přes LAN nebo GSM a příslušenství (zesilo-
vač, aktivní slučovač, programátor, rámy, 
skříně). 
K IP streamerüm bych řekl pár slov po-

drobněji - princip funkce je jednoduchý: 
vstupní digitální signál (DVB-T nebo DVB-S) je 
přiveden do streameru, ve kterém je až 8 
programů z jednoho multiplexu převedeno 
na IP stream. Ten je potom přes „ethernet 
switch" připojen do IP site'. Počet programu 
je omezen pouze propustností site'. Modul 
se nastavuje vzdáleně přes webové rozhra-
ní. Příjem TV programů je možný bud' pomo-
cí IPTV set-top-boxu, nebo přes připojený 
počítač. Streamer pro DVB-T má označe-
ni TNS-100, pro DVB-S (FTA) SNS-100 
a SNS-101 s Cl slotem pro kódované pro-
gramy. K dispozici je i streamer pro AV sig-
nál s označením BNS-200. 

Zajímavou letošní novinkou (vhodnou 
pro STA) je transmodulátor QPSK/COFDM 
s označením MTI-900 umožňující převod 
programů z DVB-S do DVB-T a jejich šíření 
v TV pásmu 47 až 862 MHz, Novinka je osa-
zena Cl slotem, a tak lze všechny převáděné 
programy současně dekódovat. 

A jaké jsou novinky v měřicích 
přístrojích? 

Už v minulém rozhovoru jsem oznamo-
val nástup nové generace měřicích přístroju 
značky UNAOHM, jejímž prvním reprezen-
tantem byl přístroj AP 01. Tento profesionál-
ni měřici přijimač se spektrální analýzou je 
určen pro měření analogových a digitálních 
(DVB-S/S2, DVB-T, DVB-C) signálu. Při-
stroj je osazen MPEG dekodérem a zobra-
zením NIT. Pro zobrazování je využit velký 
(5,7 ") a kontrastní TFT displej. Rozměry 
přístroje jsou 25 x 25 x 11 cm, hmotnost díky 
použité baterii Li-Ion (doba provozu asi 4 ho-
diny) je pouze 3,5 kg. V letošním roce je nová 
řada dopiněna ekonomickou verzí s označe-
ním AP 201. Tento přistroj je po konstrukční 
stránce shodný s AP 01, ale je vybaven pou-
ze jedním druhem digitální demodulace, mo-
del AP-201S pro DVB-S/S2, AP 201T pro 
DVB-T a AP-201C pro DVB-C. 

Stálicemi na trhu měřicích přistroju je 
řada FSM španělského výrobce TELEVES. 
FSM-450/500/650 jsou určeny pro všechna 
analogová a digitální měření a jejich přednosti 
je kromě technických parametru take výbor-
ně navržené ovládáni a vysoká spolehlivost. 

Obr. 1. Přístroj H45 

TELEVES na letošním veletrhu 
ANGA CABLE představil revo-
luční novinku? Můžete nám o ni 
něco říci? 

Jedná se o zcela nový přístroj s označe-
ním H45, který představuje vývojový skok, 
a to ne díky svým malým rozměrům a nízké 
hmotnosti (takových přístrojů je na trhu již 
několik), ale díky způsobu zpracováni vstup-
nich signálů technologin nazvanou DIGITAL 
PROCESSING, kterou se do tak kompaktní-
ho přístroje o váze pouhých 2,3 kg podařilo 
implementovat. 

Co znamená ten DIGITAL PRO-
CESSING? 

Všechny stávající měřicí přístroje se spekt-
rální analýzou pracují na principu superhetu 
s frekvenčními filtry. Přestože je tento prin-
cip postupně neustále vylepšován (použitím 
tunerü s frekvenční syntézou, převodníku 
A/D a mikroprocesorů), nebyly odstraněny 
všechny problémy spojené s analogovou 
metodou zpracování signálu (měření ampli-
tudy signálu v jednom frekvenčním bodě). 
H45 pracuje na jiném principu, získává infor-
mace o signálu pruběžně, a to s použitím 
matematických algoritmu. Vývoj přístroje byl 
náročný a dlouhý, ale nyní je TELEVES prv-
ním výrobcem, kdo tuto metodu implemento-
val do kompaktního měřiciho přístroje. Vý-
sledkem jsou excelentní vlastnosti, v této 
tilde prozatím nevídané - velmi rychlá spekt-
rální analýza, naprostá přesnost, výborná 
univerzalita. 

Co konkrétního tato nová techno-
logie přináší uživatelům přístroje? 

Technologie DIGITAL PROCESSING je 
základem, na kterém je postaven velmi malý 
a lehký přístroj umožňující všechna digitální 
a analogová měřeni s řadou unikátních vlast-
nosti, který je pině otevřený do budoucnosti. 
Výčet předností tohoto přístroje by byl dlou-
hý: spojitý kmitočtový rozsah 5 až 2500 MHz 
(včetně pásma VVi-Fi), spektrální anlýza v reál-
ném čase s rychlostí rozmítání <10 ms, šíř-
ka pásma od 300 Hz do 6,4 MHz, SPAN 
100 kHz až 2 GHz (volně nastavitelný s kro-
kem 100 kHz), dynamika spektra 5 až 50 dB, 
spektrum zoom, identifikace saturace, režim 
3 v 1 (spektrum, měření, obraz), měřeni úrov-
ně, C/N, V/A, CBER, VBER, MER, výkon, 
Link Margin, konstelačni diagram, echo ana-
lýza, zobrazení MPEG + NIT, identifikace 
HD služeb, podpora DVB-S2, automatické 
identifikace symbolové rychlosti, automatické 
prohledávání spektra s identifikaci typu sig-
nálu, Data Logger, Graph Logger, makromě-
řeni, rozhraní pro SD karty, USB, DiSEqC 1.2. 
Celý přístroj má rozměry pouze 300 x 150 x 
x 120 mm a hmotnost 2,3 kg, včetně baterie 
umožňujíci až 5hodino4 provoz. 

Velmi důležitá je otevřenost hardware do 
budoucna, nástup nové technologie nebude 
pro zákazníka znamenat nutnost nákupu no-
vého přístroje. H45 bude dodáván ve dvou 
variantách - COMPACT a ADVANCE a do-
mnívám se, že cena obou variant bude pro 
zákazníky příjemným překvapením. Přístroj 
v současné době připravujeme k uvedeni na 
trh, které se uskutečni do konce roku. Všech-
ny technické detaily H45 i ostatních přístroju 
naleznou čtenáři na našich internetových 
stránkách www.antech.cz. 

Děkuji za rozhovor. 

Připravil ing. Josef Kellner, 

NOVA 
KNIHY 

Childress, D.: Nikola Tesla a jeho 
tajné vynálezy. Nakladatelství Dob-
ra, 192 stran A5, obj. č. 121777. 

Kniha uvádí čtenáře do světa geniální-
ho a tajemného vynálezce, jehož význam 
je pině doceňován až v poslední době. 
Z tohoto spisu se dozvíme vice o Teslově 
pohledu na duchovní pout člověka a celé-
ho lidstva. Tento cenný dokument obsa-
huje i řadu vědeckotechnických prognóz 
a zaobírá se zpusoby získávání energie, 
která je v přirodě volně k dispozici. 

Většina z nás spadá do šedivého pru-
méru kolem hodnoty IQ 100. Jen občas 
se narodí výjimečně nadaný jedinec, kte-
rý předběhne svou dobu o roky, desetiletí, 
století. Nikola Tesla kdysi předběhl svou 
dobu natolik, že je pro nás dosud v nedo-
hlednu. A co je duležité, ze všech osob-
nosti světové vědy právě on nejvíce ovliv-
nil science fiction a náš dnešní styl života 
vubec. 

Páteř knihy tvoři zajímavý Teslův 
traktát „Problematika zvyšování energie 
lidstva", který byl napsán v roce 1900. 
Z tohoto spisu se dozvíme vice o Teslově 
pohledu na duchovní pout' člověka a celé-
ho lidstva. Vynálezce se podrobně rozepi-
suje o tom, co člověka na jeho cestě sráží 
a co ho naopak žene vpřed. 

Další část knihy tvoří zasvěcené člán-
ky, většinou publikované při přiležitosti 
stého výročí Teslových pokusů s dál-
kovým přenosem energie v Colorado 
Springs. 

Knihu si mut ele zakoupit nebo objednat na dobirku 
v prodejné technické literatury BEN Véšinova 5, 100 00 
Praha 10, tel. 274 820 411, 274 816 162, fax: 274 822 
775. Dalši prodejní mista: sady Feat ficatnIku 33. Plzen; 
Vevefi 13, Brno' Českobratrská 17. Ostrava, e-mail: kni-
hy@,ben.cz, adresa na Intemetu: http://www.ben.cz. Zä-
sielkovä služba na Slovensku: Anima, anima@animask, 
www.anima.sk, Slovenskejjednoty 10 (za Närodnou ban-
kou SR), 040 01 Košice, tel./fax (055)6011262. 
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TI Freising Day 2008 
Setkání novinářů a PR pracovníků 

uspořádala ve dnech 27. a 28. 8. ve 
Freisingu blízko Mnichova firma Te-
xas Instruments. Nápiní setkání byla 
nejen prohlídka továrny na výrobu 
čipů, ale především představení no-
vých produktů firmy. Představme si 
zde některé z nich. 

DAC9881 - 18bitový DÍA 
převodnik s nejvyšši přesnosti 

Pro použití v automatických testo-
vacích zařízeních, při sběru dat, ko-
munikaci a v optických sítích vyvinul 
TI nový přesný 18bitový D/A převod-
nik DAC9881. Přesnost ±1 LSB a ne-
linearita max. ±2 LSB, malý šum 
24 nVhiHz, malý příkon 6 mW a doba 
ustáleni 5 ps jej řadí mezi nejlepší ve 
své třídě. Převodník používá 50 MHz 
SPI interface kompatibilní s logikou 
pracující při 1,8/3/5 V. Obvod je 
v pouzdře QFN-24 o rozměrech 
4 x 4 mm. 16bitová varianta DAC8881 
nabízí obdobné parametry za nižší 
cenu. Vzorky, katalogové listy, výuko-
vé moduly a technická podpora k ob-
vodu je dostupná od 15. záři. 

AV Vets 

AGNO 

INA333 přístrojový zesilovač 
s nulovou nestabilitou 
a nejnižši spotřebou pro 
přesné mobilni aplikace 

Nový přístrojový zesilovač INA333 
přináší bezkonkurenční kombinaci 
přesnosti, malé spotřeby a malého 
napájecího napětí. Je vhodný např. 
pro přenosná lékařská zařízení, váhy 
a ruční přístroje pro pořizování dat. 

INA333 využívá techniku nulové 
nestability TI, která zahrnuje patento-
vanou ůzkopásmovou zádrž se spína-
ným kondenzátorem pro vyloučení 
přerušovacího šumu a zajištění velmi 
malého šumu vstupního napětí o ve-
likosti 50 nVNHz. Tento obvodový pr-
vek má univerzální architekturu tří 
operačních zesilovačů pro zjednodu-
šení návrhu a zmenšení prostorových 
nároků na plošném spoji. 

Při napájecím napětí 1,8 V má kli-
dový odběr pouhých 75 pA. Malá 
vstupní napětová nesymetrie 25 pV 
a nestabilita 0,1 pV/°C poskytují vyni-
kající přesnost a dlouhodobou stabi-

litu. Aplikace s velkou impedancí mo-
hou využívat malého vstupního prou-
du jen 200 pA. Do série se vstupy 
INA333 byly integrovány speciální fil-
try pro potlačení rušení rádiovými 
kmitočty. 

INA333 spojuje všechny nejnověj-
ší poznatky TI z oblasti zpracování 
signálů pro přesné aplikace s malou 
spotřebou. INA333 je dále optimalizo-
ván pro práci se skupinou mikrořadi-
čú TI MSP430 s mimořádně malou 
spotřebou. 

INA333 je k dispozici u TI a autori-
zovaných distributorů v pouzdru 
MSOP-8, pouzdro DFN-8 bude dostup-
né ve 3. čtvrtletí 2008. Doporučená 
maloobchodní cena začíná na 1,80 $ 
při odběru 1 000 kusů. Pro snadnou 
simulaci analogových obvodů je také 
k dispozici software TINA-TI, vychá-
zející z platformy SPICE. Podporu 
analogovým návrhářům najdete na 
stránkách www. ti.com/analogelab. 

1 Lowest power, zero-drift 
instrumentation amplifier 
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Nově mikrokontroléry 
a signálové procesory TI 

Do lékářských přístrojů jsou urče-
ny nové DSP řady C550x. Procesory 
mají příkon již od 6,8 pW do 46 mW 
a na čipu obsahují i FFT/FIR kopro-
cesor. DSP řady C674x mají zvětše-
ný dynamický rozsah zajištěný až 
32bitovou přesností výpočtů a jádrem 
pracujícím s pohyblivou řádovou čár-
kou Skvěle se hodí např. pro genero-
vání zvukových efektů v hudebních 
nástrojích. Pro zpracováni signálů při 
příjmu digitálního vysílání se hodí 
DSP řady C640x. 

Do přístrojů s malou spotřebou jsou 
určeny mikrokontroléry MSP430F5xx. 
Tyto 16bitové MCU mohou pracovat 
až do kmitočtu 25 MHz a spotřeba je 
typicky jen 160 pA na každý MHz tak-
tu hodin. Mají až 256 kB paměti Flash 
a až 16 kB RAM. Do paměti Flash 
umožňuji zápis i mazání i při napáje-
cím napětí 1,8 V. 

Pro řízení v reálném čase v prů-
myslových zařízen ich i domácích spo-
třebičích jsou určeny nové 32bitové 
mikrokontroléry řady Picolo F2802x 
a F2803x. Pracují s taktem až 
60 MHz, mají až 128 kB paměti Flash 
a periferie optimalizované pro řídicí 

aplikace. MOU F2803x umožňuje vý-
počty v pohyblivé řádové čárce. 

Do zařízení spotřební elektroniky 
jsou určeny nové procesory z řady 
DaVinci. Kromě jádra ARM obsahují 
hardwarový dekodér JPEG, MPEG4, 
grafický procesor, interface pro paměti 
DDR2, MMC/SD a USB port. 

ARM MJCP Co-
Subsystem Processor 

ARMIN 
rn 
1341 

11Pligrd 

Video Processing Subsystem' 

TPS62601 — nejmenši 
a nejtenči sniiujici měnič 500 mA 

Do mobilních telefonů a další pře-
nosnou elektroniku je určen nový DC/ 
/DC převodník TPS62601. Pracuje 
v přepínaném módu s pevným kmito-
čtem 6 MHz a dosahuje účinnosti až 
89 %. Vstupní napětí převodníku 
může být v rozsahu 2,3 až 5,5 V, vý-
stupní napětí je 1,8 V a klidový proud 
jen 30 pA. Ke své funkci potřebuje 
pouze cívku s indukčností 0,47 µH 
a dva levné keramické kondenzátory. 
Velmi malé pouzdro integrovaného 
obvodu (0,9 x 1,3 mm) a malý počet 
součástek umožňuje rychlý návrh 
měniče na ploše pouhých 13 mm2 
a výšce 0,6 mm. 

Převodník používá technologie pro 
úsporu energie, které pomáhaji ma-
ximalizovat životnost baterie. Převod-
ník například automaticky přechází do 
úsporného režimu při provozních pod-
mínkách s malou zátéží. Ve vypnutém 
režimu je spotřeba tohoto prvku men-
ši než 1 µA. 

Navrhovaná maloobchodní cena je 
1,45 $ za kus při odběru 1 000 kusů. 
Na power.ti.com je k dispozici vývo-
jový modul TPS62601EVM-327, apli-
kačni poznámky a online pomůcka pro 
volbu součástek. 

JB 

TPS62601 

MODE 

Mold Cap 4 7uF 040Z 

rnax height: 0.55mm 

F..A. tie ENABLE 

1E _"_.1 c .111„ 461 
- ° GND 9: 

Inductor 0.470H 2012 Output Cat) 4 70F 0402 
2.0minx1.2rnmx0.55mm Illa% height: 0.55mm 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A IVIÍRNĚ POKROČILÝM  
Tranzistorový pfijimae 
se zpětnou vazbou 

(Pokračování) 

Součetstky 

Rezistory jsou běžné malé, např. veli-
kosti 0207. Cl je ladici kondenzátor. Nej-
lepší je vzduchový, ale lze použít minia-
turní s plastovym dielektrikem. Máte-li 
dvojitý ladicí kondenzátor, v přijimači na 
střední viny použijete jen jednu část. 02 
je kapacitni trimr. Kondenzátory C3 až 07, 
C9, C10, C12, 013, C16 a 018 jsou ke-
ramické, C11 je svitkový. Kondenzátory 
C8, C14, C15, C17, C19 a 020 jsou elek-
trolytické na 10 V nebo vice, Tranzistor Q1 
by měl mít proudový zesilovací činitel h215 
větší než 300 a mezní kmitočet f7- větší 
než 150 MHz. Vhodně typy tranzistorů 
jsou KC509, BC549C nebo BC548C. 
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, 
můžete použít objímku a zkusmo vybírat, 
který tranzistor je nejvhodnější. Reproduk-
tor má impedanci 8 S-2 a průměr nejméně 
10 cm. Zatižite-li LM386 menší impedan-
cí než 8 Š-2, silně zkresluje. 

Postup zhotoveni 
ferítově antény 

Základem je feritová tyčka o pruměru 
8 mm a deice 12 cm, vyrobená z hmoty 
N2. Můžete použít i jinou větší tyčku nebo 
tyčku z materiálu s větší permeabilitou, ale 
pak musíte trochu zmenšit počet závitů 
cívek' aby měly stejnou indukčnost. Men-
ší tyčka je méně citlivá. Na feritovou tyč-
ku naviňte několik závitu papíru, který 
slepte k sobě bezvodým lepidlem, aby 
vznikla trubička, kterou je možno po tyč-
ce posouvat. Na trubičku nasazenou na 
tyčce naviňte v jedné vrstvě závit vedle 
závitu vysokofrekvenčním lankem cívku 
Li' Nemáte-li vf lanko, lze použít i opře-
dený drat o průměru 0,2 až 0,5 mm, vf 
lanko však je lepší. Je-li maximální kapa-
cita Cl 400 pF, má Li 58 závitů a indukč-
nost 220 pH. V tabulce 1 jsou uvedeny 
počty závitů cívky Li pro jiné kapacity Cl. 

Začátky a konce cívek zajistěte kap-
kou parafinu nebo vosku tak, aby bylo 
možno v případě potřeby závit z konce 
odvinout a vinutí zase zajistit. Konec vi-
nuti nechte dlouhý alespoň 10 cm pro pří-
pad, že byste museli na cívku pár závitů 
přivinout. Na cívku Li poblíž začátku na-
lepte papírový pásek a na něj naviňte vi-
nutí L2 a L3 opředeným nebo smaltova-
ným drátem o průměru 0,1 až 0,5 mm. 
Vinutí L2 má 10 závitů a L3 má 6 závitů. 

Tab. 1. Počet závitů L1 podle kapacity C/ 

Cl [pF] počet závitů LI 

500 52 
450 55 
380 60 
300 • 67 
250 74 
200 82 

Seznam součastek 

Rl 12 kS2 
R2 47162 
R3 12 Sr2 
R4 2,2 ILO 
R5 1500 
R6 220 S2 
R7 220 K2 
R8 470 k.12 
R9 47 S2 
R10 4,7 kS2 
R11 101(12 
R12 100 SI 
R13 10 12 
P1 10 K2, lin. potenciometr 
P2 10 k12, log. potenciometr 
Cl 400 pF, ladicí 
02 33 pF, kapacitní trimr 
03 2,2 pF 
C4 1,5 nF 
C5 56 pF 
06, C10 4,7 nF 
07 3,3 nF 
C8 100 pF 
09 68 nF 
C11 330 nF 
C12, C16 100 nF 
013 10 nF 
C14 220 pF 
C15, C17 1 pF 
C18 47 nF 
C19, C20 470 pF 
01, D2 GA201 
Q1, Q2 KC509 
IC1 LM386 
RE1 reproduktor 8 S2 
další součástky: 
spínač, feritová tyčka, vf lanko, univerzál-
ní deska s pl. spoji, zdířky, knoflíky, pouz-
dro na baterie atd. 

Mechanické- provedeni 

Doporučuji všechny velké součástky, 
jako je ladicí kondenzátor, potenciometry, 
feritovou anténu a zdířky, připevnit na nos-
nou kostru či destičku z plastu nebo dře-
va. Všechny součástky musí být upevně-
ny, volné kývání součástek by způsobilo 
rozlaďováni přijimače. Kostru z izolantu 

Obr. 2. 
Příklad konstrukce 
zpětnovazebniho 

přijimače. 
Na fotografii je 
verze pro příjem 
SV a KV, která 
bude popsána 
v dalších číslech 

doporučuji proto, že feritová anténa by 
neměla být blízko velkých kovových před-
mětu. Drobné součástky zapojíte na uni-
verzální desce s plošnými spoji, kterou 
také připevníte ke kostře tak, abyste k ní 
mohli z obou stran. Lze ji připevnit třeba 
na stojato kolmo k základní desce, nebo ji 
vsadit do výřezu ve vodorovné nosné des-
ce. Uvažte, zda udělat kostru a spojovou 
desku větší a nechat si místo i na krátko-
vinnou část. 

Součástky rozmístěte tak, aby spoje ve 
vf části byly co nejkratší. Vstupní obvody 
by neměly být blízko výstupních obvodů. 
Kryty potenciometrů ' větší mechanické 
kovové součástky a kostru ladicího kon-
denzátoru Cl spojenou s rotorem spojte 
se záporným pólem napájecího zdroje. 
Tento záporný vodič označený ve sché-
matu obráceným T nazývám kostrou 
i v případě' že skutečná mechanická kost-
ra přístroje je z izolantu. Ukostření sou-
částek patřících do jednoho stupně je tře-
ba svést co nejkratšími spoji do jednoho 
místa. Ukostřené konce C5, P1, 06, R3, 
C9 spojíte blízko u sebe do jedné bytelné 
pájecí plošky s vice dírkami, k niž připoj-
te místo, kde se spojují Cl, C2, Li a také 
bod, kde se sblhaji D1, Cl 0 a P2. Podob-
ně spojte i ukostřeni součástek nf před-
zesilovače okolo Q2 a koncového stupně 
s IC1. Kondenzátor C16 musí být co nej-
blíže k vývodüm integrovaného obvodu. 
Na univerzální desce se na ukostřeni hodí 
dlouhý spoj, který je veden středem nebo 
po kraji desky v celé její délce. Potencio-
metr P1 zapojte tak, aby se při otáčeni 
doprava jeho odpor zmenšoval. 

Je vhodné vyrobit k ladicí mu konden-
zátoru převod pro jemné ladění a stupni-
ci. Přijímač je natolik selektivní, že přes-
né naladění stanice jen knoflíkem 
nasazeným přímo na hřídeli kondenzáto-
ru je velmi obtížné. Získáte-li ladicí kon-
denzátor z rozebraného vadného radiopři-
jímače' můžete použít i některé součástky 
původního ladicího převodu. Po oživeni 
doporučuji přijimač vestavět do dřevěné 
skříňky. 

Petr Jeníček 
(Pokračování pile-Le) 
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Mikrokontroléry PIC (101 
Jednoduchý programátor 

mikrokontroleru PIC 
(Pokračováni) 

Je nutné si uvědomit, že programátor 
z obr. 6 (v minulém dílu) představuje jedno 
z nejjednodušších řešení, jehož nízká poři-
zovací cena a celková jednoduchost jsou vy-
koupeny jistými nedostatky: 
• Protože jsou programovací signály v pod-
statě přímo připojeny k paralelnímu portu 
LPT, může změna úrovni na tomto portu (vy-
volaná jiným programem nebo systémem) 
způsobit nežádoucí přechod do programo-
vacího módu, popř. dalši problémy. Progra-
mátor by se měl proto připojovat k počítači 
až před samotným programováním a až po 
spuštění programovacího softwaru na PC. 
Po skončení programování by se měl pro-
gramátor od paralelního portu opět odpojit. 
Programátor je navržen tak, že by měly být 
programovací signály po odpojeni od para-
lelního portu ve stavu vysoké impedance. 
Další možností je odpojit od mikrokontroléru 
po skončení programování přímo programo-
vací signály PGD, PGC a Vo.p. 
• Programátor je pině závislý na příslušném 
programovacím softwaru. Vzhledem k tomu, 
že nebyl tento software přímo navržen pro 
spolupráci s výše uvedeným programátorem, 
nemusí být funkčnost zapojeni zaručena. 
V souvislosti s programátorem ProPic 2 je 
nutné se navíc zmínit o problému, na který 
můžete narazit při programováni mikrokont-
rolérü s počtem vývodú odlišným od 
PIC16F88, pro který je programátor z obr. 6 
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Obr. 9. Okno hardwarového nastaveni 
programu IC-Prog (pozn.: v dobe psaní 
článku jsem nemel k dispozici počítač 

s paralelnlm portem, proto jsou na obrázku 
všechny porty neaktivní) 
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Obr. 10. Nastavení ovladače 
k programu IC-Prog 

primárně navržen a testován. ProPic 2 je 
navržen pro programování v objímce a v zá-
vislosti na pozici vývodu MCLR/Vpp v pouz-
dru mikrokontroléru může být signal Vpp do-
stupný na vývodu 6 nebo 7 paralelního portu 
misto na vývodu 5. 

Prograrnovael software 

Programátor z obr. 6, se kterým jsme se 
seznámili v minulém dílu, je navržen tak, aby 
bylo možné využít dostupného programova-
cího softwaru. Programátor byl testován 
s programy IC-Prog a WinPIC800, s jejichž 
instalaci, nastavenim a hlavními funkcemi se 
nyní stručně seznámíme. Oba programy jsou 
dostupné na internetu volně ke stažení. 

IC-Prog 

Program IC-Prog lze stáhnout z interne-
tovýc h stránek http://www.ic-prog.com/ 
index1.htm. Na stránkách lze kromě odkazu 
na stáhnutí programu (Download) nalézt 
i seznam podporovaných programátorů 
(Supported programmer types), kde jsou pu-
blikována schémata k jednotlivým programá-
torům, takže si můžete vyzkoušet sestavit 
i některé další programátory. V sekci Down-
load si kromě samotného programu (aktuál-
ni verze je 1.066) rovněž stáhněte ovladač 
pro Windows (IC-Prog NT/2000 driver). 
K programu je rovněž k dispozici nápověda, 
kterou je nutné stáhnout zvlášť. Program ani 
nápověda však bohužel nejsou lokalizovány 
do českého jazyka. 

Program IC-Prog se neinstaluje. Po roz-
balení stažených archívů ZIP pouze zkopí-
rujte soubory icprog.exe, icprog.sys a popř. 
icprog.chm (soubor s nápovědou) do zvole-
ného adresáře. Při prvním spuštěni progra-
mu se zobrazí okno s hardwarovým nasta-
vením (viz obr. 9), kde je nutné vybrat jako 
typ programátoru ProPic 2 Programmer, zvo-
lit příslušný LPT port (ve většině případů LPT 
1) a dále zaškrtnout invertování signálů 
MCLR a VCC. Nastavení lze kdykoliv poz-
ději změnit v menu Settings > Hardware (klá-
vesa F3). Po kliknutí na tlačítko OK se obje-
ví chybová hláška s textem „Privileged 
instruction", kterou ignorujte. Tato hláška 

Obr. 11 
Hlavnl okno 
programu 
IC-Prog 

souvisi s nastavením ovladače, který musi-
me povolit v menu Settings > Options v zá-
ložce Misc zaškrtnutím „Enable NT/2000/XP 
Driver" (viz obr. 10). Po zaškrtnutí tohoto 
políčka se program nejprve dotáže, zda chce-
te restartovat program I C-Prog a poté, zda 
si přejete nainstalovat ovladač. V obou pří-
padech potvrďte kliknutím na tlačítko „Ano". 
Po této pošátečni proceduře by se měl již 
program spouštět bez jakýchkoliv chybových 
hlášek a být tak připraven k použiti. 

Všechny důležité funkce a informace jsou 
přimo přístupné z hlavniho okna programu 
(viz obr. 11). V pravém horním rohu vybere-
me jako typ programované součástky mikro-
kontrolér PIC 16F88. Z horní tlačítkové lišty 
pak můžeme přímo přistupovat ke většině 
potřebných funkcí. Jednotlivá tlačítka zleva 
slouží k: 

Načtení souboru s programem (Open 
File...). 
Uložení programu (Save File As...), 
Nastavení hardwaru (Hardware). 
Volby (Options). 
Načtení paměti programu, paměti dat 
a konfiguračních slov z mikrokontroléru 
(Read All). 
Naprogramování mikrokontroléru (Pro-
gram All). 
Vymazání paměti mikrokontroléru (Era-
se All). 
Ověřeni správnosti naprogramování (Ve-
rify). 
Průvodce smart-kartami (Smartcard Wi-
zard). 
Zobrazeni programu ve formě instrukcí 
asembleru (Assembler View). 
Zobrazeni programu v hexadecimálním 
formátu (Hex View). 

V závislosti na konkrétním typu progra-
mované součástky je dale v hlavním okně 
programu zobrazen obsah programové pa-
měti a paměti EEPROM v hexadecimálnim 
formátu s možnosti editace a nastaveni kon-
figuračních slov v uživatelsky přívětivé for-
mě. Jednotlivé konfigurační bity se však ob-
vykle načtou přímo ze souboru hex a není je 
potřeba editovat. 

Velmi užitečnou funkci programu IC-Pjog 
je možnost manuálně otestovat jednotlivé 
programovací signály. Tato funkce je přístup-
ná v menu Settings > Hardware Check a pod-
statně usnadni hledání problému v zapojení 
programátoru. 
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(Pokračováni příště) 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Třífázové 

proudové relé 
při výpadku některé faze elek-

trické sítě je ohroženo vinutí motoru. 
Ochrana motoru popisovaným prou-
dovým relé je vhodná především 
u motorů, které nejsou v dosahu ob-
sluhy. Jsou to např. motory ovládané 
dálkově nebo v jiných specifických 
aplikacích. Dale je popsáno řešení 
proudového relé s použitím proudo-
vých transformátorů a relé. 

Pozorl Tento příspěvek je určen 
pouze pro zkušeně radloamatéry, 
protože proudově relé je galvanic-
ky spojeno se síti a hroz1 úraz elek-
trickým proudem. Proto Je nutné 
při stavbě I pouilvánl tohoto přistro-
je dbát zvýšeně opatrnosti a dodr-
žovat veškeré bezpečnostni předpi-
sy pro práci se sitbvym napétiml 

Popis zapojeni 

Indikace výpadku fáze je na rozdíl 
od zapojení, která pouze indikují pří-
tomnost napětí, řešena proudovým 
transformátorem (pro každou fázi je-
den), který vyhodnocuje procházející 
proud po celé délce vedení až do vi-
nutí motoru. Při pouhé indikaci napětí 
může být napětí přítomno, ale přívod 
může být přerušen až na svorkovnici 
motoru (uviklaný drat) nebo může být 
přerušené přímo vinutí motoru. 

Schema třífázového proudového 
relé je na obr. 1. Napětí ze sekundár-
ního vinutí proudového transfor-
mátoru TO je usměrňováno diodou 
D1, vyhlazováno kondenzátorem C5 
a přes R1 otevírá tranzistor T1, 
v jehož kolektoru je relé Rel. V bázi 
Ti je dioda D4, která chrání Ti před 
vyšším napětím, především při roz-
běhu motoru. Použitá relé typu SIA12 
mají již vestavěnou ochrannou diodu, 
která potlačuje špičky napětí při vy-
pnutí Ti. Stejně jsou zapojeny i ostat-
ní proudové transformátory Tr2 a Tr3 
a na ně navazující relé Re2 a Re3. 

Spínací kontakty všech tří relé 
Rel až Re3 jsou zapojeny do série 
a přes dělič R4, R5 budí tranzistor 
T4. Relé Re4 zapojené v kolektoru T4 
svými kontakty spíná cívku stykače, 
kterým je ovládán motor. 
V kolektoroVém obvodu T4 jsou 

také zapojeny zelené LED D10 a D11, 
které indikují stav OK, tj., že všechny 
faze jsou v pořádku a motor se točí. 

Do uzlu R4, R5 je přes rezistor R7 
připojen vstup komparátoru s OZ IC1. 
Signálem z výstupu komparátoru je 
pomoci červených LED D8, D9 indi-
kována při výpadku kterékoli faze 
chyba (ERROR). 

K1 

K5 

K6 

K7-4 

1 

Tr1,Tr2,Tr3 
proudove tale 

Tr2 2 

R1 

9c2 
C5 

R2 

Rel 

2s D4 
4W 

Re2 

K7-4 

D1 

1N4148 

A122f 

02 

1N4148 

M221 

K1 

T1 

BC548 

+12V 

K2 

T2 

BC548 

+12V 

K3 

12V/1,9 VA 

741 

+12V 

Re4 

BC548 

R6 

OU 
GNU C3 C4 

IC2 = I=OE 
100r 1"47M 

2 

! 412V 

410 ERROR 

D8 em 
LED R 

K8-1 

D9 

K8-2 

Re1,Re2,Re3 SIA 12V 
Re4 MISE 

'CY 

Obr. 1. Třífázové proudové tee. 
Čárkovanš naznačeno alternativní připojení tlačítek START a STOP 

Sitový transformátor TR4, ze kte-
rého je proudové relé napájeno, je 
připojen k fázi L3. Při úpiném přeru-
šení přívodu L3 nebude žádná indika-
ce, ale stykač bude vypnut. 

Proudové relé se zapojuje do okru-
hu motoru např. podle obr. 2. Po 
stisknutí spínacího tlačítka START 
na ovládacím panelu sepne stykač 
a do motoru se přivede proud. Teče-li 
proud všemi třemi proudovými trans-
formátory v proudovém relé, sepnou 

Li 
L2 
L3 

PEN 

JISTIČ ( 

K10-2 

stykače 

K10-1 

tranzistory T1 až T3, spojí se kontak-
ty pomocných relé Rel až Re3, vy-
budí se T4 a sepnutým kontaktem 
relé Re4 se přemostí tlačítko START. 
Stykač díky tomu zústane sepnutý, 
i když tlačítko START uvolníme. Mo-
tor se točí a svítí zelená LED D10 
(nebo Dll na ovládacím panelu). 

Při výpadku faze nebo při jiné po-
ruše v okruhu motoru odpadne někte-
ré z relé Rel až Re3, tím přestane být 
buzen T4, odpadne relé Re4 a stykač 

PROUDOVÉ RELÉ 

1.1 L2 L3 PEN 

Li L2 L3 
• • 

K8 

OVLADACI PANEL 

D9 OEÝ ERROR 
1>1 

Dll •es OK 

Li  j START 
STOP _j_ 

STYKAČ_/ rzy 

T I 
MOTOR 

cívka 
stykače 

Obr. 2. Přiklad zapojeni 
třífázového proudového relé 

do okruhu motoru 
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přeruší proud do motoru. Zelené LED 
zhasnou a rozsvítí se červené LED 
D8, D9, které indikují závadu. 

Chceme-li motor zastavit, stiskne-
me vypínací tlačítko STOP. Tím se 
přeruší proud tekoucí do cívky styka-
če, i když je kontakt relé Re4 sepnu-
tý. Při vypnuti stykače přestane téci 
do motoru proud a odpadne relé Re4. 
Po uvolnění tlačítka STOP tedy mo-
tor už zůstane zastavený. 

Mechanická konstrukce 
Zařízeni je postaveno na dvou 

deskách s jednostrannými plošnými 
spoji, které jsou vestavěny do krabice 
UKP-DIN3 pro uchycení na lištu DIN. 
Spodní základní deska, kterou je po-
třeba seříznout na míru podle spodní-
ho dílu krabičky, obsahuje 3 proudově 
transformátory, sít'ový transformátor 
Tr4 včetně zdroje +12 V a výstupní 
relé, které spíná cívku stykače. Des-
ka je ke dnu krabice upevněna dvě-
ma šrouby. Nad ní je na distančnich 
sloupcích deska s ostatními obvody 
a se dvěma indikačními LED (do 
vrchního dílu krabice je nutné pro 
LED vyvrtat díry). Obě desky jsou 
propojeny konektory PSH. Autor bo-
hužel nemá k dispozici výkresy de-
sek, které by bylo možné publikovat. 

Silové spoje ze svorkovnic k prou-
dovým transformátorům je nutné sil-
ně pocínovat! Vnější vodiče fázi L1, 
L2 a L3 jsou k desce připojeny pomo-
cí dvojitých svorkovnic ARK500, 
u kterých je vždy využita pouze jedna 
svorka, zatímco druhá je odstraně-
na. Fázové svorky tak mají rozteč 
10 mm. Proudové transformátory jsou 
k desce uchyceny zapuštěnými mo-
saznými šroubky M3, na které je na-
vlečena bužírka. 

Výroba proudových 
transformátorů 

Proudové transformátory jsou na-
vinuty na hrnrčkových jádrech o prů-
měru 26 mm. K dispozici byla jádra 
z hmoty H12 a H22. První se na kost-
řičku vine sekundární vinuti, které má 
1000 závitu měděného lakovaného 
drátu o průměru 0,1 mm. Vývody vi-
nutí jsou zhotoveny z izolovaného 
lanka. Následuje dvojitá izolace teflo-
novou páskou nebo tkanicí. Izolace 
musí být důkladná - je zde sít'ové 
napětí! Následuje 1,5 závitu primár-
ního vinutí zhotoveného měděným 
lakovaným drátem o průřezu 1,5 mm2. 
Na tento drat navlékneme tenkou bu-
žirku. Při pečlivé práci se obě vinuti 
vejdou do kostřičky. Všechny vývody 
cívky transformátoru ponecháme del-
ší, zkrátíme je na potřebnou délku až 
při montáži. 

Zhotovené vzorky proudových 
transformátorů byly proměřeny. Je-
jich primární vínutí bylo zapojeno 
do série se spotřebičem o příkonu 
1200 W (žehličkou), k sekundárnímu 

vinutí byl připojen usměrňovač se 
součástkami DI, C5, R1, D4 a T1 
(viz obr. 1). 

Když bylo do cívky transformátoru 
vloženo hrrüčkové jádro z materiálu 
H12 bez mezery (AL = 630 nH/z), bylo 
na C5 naměřeno ss napětí 2,4 až 2,7 V. 
S hrničkovým jádrem z materiálu H22 
bez mezery (AL = 1000 nH/z) bylo na 
C5 naměřeno ss napětí 2,2 až 2,4 V. 

Hrničková jádra s mezerou posky-
tovala na 05 zhruba o třetinu menší 
napětí než v předchozích případech ' 
i takové napětí je však dostatečně 
pro funkci relé. 
Z měření vyplývá, že pro motory 

o výkonu od 1 do 3 kW jsou usměr-
něná napětí z proudových transfor-
mátoru dostatečná pro otevření tran-
zistoru T1 až T3. Proudový náraz při 
rozběhu motoru je přibližně šestiná-
sobkem jmenovitého proudu, jím 
zpüsobené přepětí na 05 však díky 
Zenerovým diodám D4 až D6 tranzis-
tory neohrožuje. Pro ilustraci - třífá-
zový motor o výkonu 3 kW má při 
zapojení do hvězdy přibližný odběr 
6,4 A v každé fázi. 

Závěr 
Proudová relé jsou k dispozici 

i jako profesionální výrobky, jejich 
cena je však pro mnoho zájemců ne-
přijatelná. Navrhované řešení je kvůli 
nutnosti výrobit si proudové transfor-
mátory pracné, ale má nepoměrně 
nižší náklady na pořízení. Většina 
součástek je použita ze šuplíkových 
zásob. LED D8, D10 a rezistory R10, 
R12 je možné vynechat a indikaci 
umístit pouze na ovládacím panelu. 
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Seznam součástek 

R1, R2, R3 
R4 
R5, R7, R9 
R6 
R8 
R10, R11, 
R12, R13 

C1 
C2, 03 
C4 
05, C6, 07 
D1, D2, D3 
D4, D5, D6 
D7 
D8, D9 
D10, Dll 
B1 
Ti, T2, 
T3, T4 

1,2 kQ, 0207 
10 kš2, 0207 
3,3 kn, 0207 
1,5 kn, 0207 
56 kn, 0207 

4,7 kn, 0207 
220 pF/25 V, radiální 
100 nF, keramický 
47 pF/25 V, radiální 
viz text 
1N4148 
BZX834V7 
1N4007 
LED G, 2 mA 
LED R, 2 mA 
B250C1000 

BC548B apod 

IC1 741 
IO2 7812 
RE1, RE2, 
RE3 SIA12 
RE4 M15E 
TR1, TR2, 
TR3 proudové transformá-

tory, viz text 
TR4 sitový transformátor 

12 V/1,9 VA 
svorkovnice ARK500/2 
konektory PSHO4W, 05W 
konektory PFHO4VV, 05W 
dist. sloupek KDI6Mx35 
krabice UKP - DIN3 

Jaroslav Selucký 

Kapač 
- zvuková hříčka 

Tento přístroj s neobvyklým ná-
zvem kapač vydává vždy po setmě-
ní zvuk odkapávající vody. Mezi jed-
notlivými „kapkami" je prodleva 2 
až 3 s (závisí na napájecím napětí). 
Jedná se o zvukovou hříčku, kterou 
můžeme někomu umístit do pokoje, 
a pak sledovat, jak na to bude dotyč-
ný(á) reagovat. 

Aby se ověřila funkce kapače, 
byl realizován jeho vzorek na desce 
s plošnými spoji a vyzkoušen. Foto-
grafie desky s připájenými součást-
kami je na obr. 4. 

Popis funkce 
Schéma kapače je na obr. 3. Jedná 

se o astabilní multivibrátor s doplňko-
vými tranzistory T1 a T2. Při napájecím 
naßětí 9 V je perioda kmitů 2,2 s. 
Kmity jsou nesymetrické, na kolekto-
ru T2 je vždy po dobu 50 ms nízká 
úroveň a po zbývající dobu 2,15 s vy-
soká úroveň. Perioda kmitů mírně zá-
visí na velikosti napájecího napětí. 

Elektrický signal z multivibrátoru 
je přeměňován na zvuk miniaturním 
dynamickým reproduktorem o impe-
danci minimálně 8 Q. Proud tekoucí 
reproduktorem je zmenšován sério-
vým rezistorem R1. Chceme-li zmen-

st. 

R4 

-r 
R6 
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RS 
IM 

CI 

J. 

lu/63 

R2 
470k 
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RI 
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JI 

SPI 
SR 

J2 
(IF) 
BC8479 
T2 

J3 

9V 

C4 J4 

100u/IET 

Obr. 3. Kapač - zvuková hrička 
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Obr. 4. Kapač - zvuková hříčka 

šit napájecí proud kapače, zvětšíme 
odpor rezistoru R1, tím však i zesla-
bíme vydávaný zvuk. 

Aby měl zvuk kapače typický „zvo-
nivý" charakter zvuku dopadajících 
kapek, je multivibrátor dopiněn para-
lelním rezonančním obvodem s cív-
kou L1 a kondenzátorem C1, který 
způsobuje, že za sestupnou hranou 
obdélníkového signálu na kolektoru 
T2 následuje po dobu asi 12 ms série 
nf obdélníkových kmitů se střídou při-
bližně 1 : 1 a s periodou asi 0,6 s. 
Změnou hodnot součástek C1, 02 
a L1 lze charakter zvuku měnit, hod-
noty uvedené ve schématu však po-
važuje redaktor za optimální. 

Obr. 5. 
Obrazec 

plošných spojů 
kapače 

(měř.: 1: 1) 

P1 I 

P2  a 

K P 

Obr. 6. Rozmístění součástek SMD 
na straně pájení na desce kapače 

Obr. 7. 
Rozmístění 
vývodových 
součástek 

na straně spojů 
na desce kapače 

C3 ORO 

CD KP 

oCI JI 
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aß 
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Aby se kapač automaticky zapínal 
při setmění, je multivibrátor dopiněn 
fotorezistorem LDR (= Light Depen-
dent Rezistor = rezistor závislý na 
světle) R6 o průměru 7 mm. Osvětle-
ný LDR má malý odpor (okolo 3 1(2) 
a nastavuje takové predpětí tranzis-
toru T1, že multivibrátor nekmitá. Ve 
tmě se odpor fotorezistoru podstat-
ně zvětší (v úpiné tmě měl použitý 
LDR odpor 30 M12), takže se LDR 
přestane uplatňovat a multivibrá-
tor normálně pracuje. Není-li odpor 
fotorezistoru dostatečně velký, pro-
dlužuje se perioda kmitů multivibráto-
ru. Fotorezistor byl zakoupen v Praze 
v prodejně firmy PS electronic. 

Kapač je napájen napětím 9 V 
z destičkové baterie. V době, kdy vy-
dává zvuk (50 ms), je z baterie odebí-
rán proud přibližně 90 mA, v prodlevě 
mezi „kapkami" (2,15 s) je odebíraný 
proud 10 pA. Střední hodnota napá-
jecího proudu je tedy asi 2 mA. 

Konstrukce a oživeni 

Kapač je zkonstruován ze součás-
tek SMD i vývodových na desce s jed-
nostrannými plošnými spoji. Obrazec 
spojů je na obr. 5, rozmístění sou-
částek na obou stranách desky je na 
obr. 6 a obr. 7. 

Na desku nejprve připájíme sou-
částky SMD, pak osadíme součástky 
vývodove. Pozor při pájení LDR R6! 
Nadměrným zahřátím jeho vývodů se 
degraduje jejich kontakt s odporovou 
dráhou uvnitř pouzdra LDR. Vývody 
LDR proto ponecháme v piné délce 
(stočíme je do šroubovice) a při páje-
ni je chladíme sevřením do plochých 
kleští. Pájíme co nejkratší dobu. 

Kapač neobsahuje žádné nasta-
vovací prvky a must pracovat na prv-
ní zapojení. 

Po vyzkoušení funkce vestavíme 
desku kapače spolu s reproduktorem 
a baterii (a případným vypínačem 
napájeni) do malé plastové skříňky. 

R1 
R2 
R3 
R4, R5 
R6 
C1 
02 
03 

Seznam součástek 

100 Q, SMD 1206 
470 k1-2, SMD 1206 
3 kí2, SMD 1206 
1 MS2, SMD 1206 
LDR (fotorezistor) 7 mm 
1 pF/63 V, rad., mini. 
33 pF/16 V, rad., mini. 
10 pF/25 V, rad., mini. 

USB zvuková karta t Jednoduchý. interkom. 
.doinäcf telüfon • Automat řiié lën na zaeäri-

nie t Robot Century.* Elektrický ohradnik 
Exp_erimentála deska s nepápvými kcintakte 

t • nitňi poi) 

04 100 pF/16 V, rad., mini. 
L1 10 mH, radiální (09P) 
T1 BC857C (kód 3G) 
T2 BC847B (kód 1F) 
SP1 miniaturní repro. 8 12 
B1 destičková baterie 9 V 
klips k destičkové baterii 
deska s plošnými spoji č. KP 

Elektronika Praktyczna, 10/2005 

Krystalka 
s tranzistorovým 

detektorem 
Stavba krystalky je stále aktuální, 

protože přijímač tohoto typu je vhod-
ný nejen pro příjem rozhlasu, ale je 
použitelný i jako měřič síly elektro-
magnetického pole, jako detektor vy-
sílání mobilních telefonů (viz příspě-
vek v této rubrice v PE 8/2008), jako 
vyhledávač „štěnic" apod. 

Místo dříve používaného detektoru 
s krystalem galenitu nebo hrotovou 
germaniovou diodou je v moderní 
krystalce nejlepší použít vf tranzistor 
v diodovém zapojení (obr. 8). Aby byl 
detektor citlivý, musí být do tranzisto-
ru zaveden malý proud v propustném 
směru. Proud je dodáván tužkovým 
článkem B1, optimální velikost prou-
du se nastavuje potenciometrem P1. 

Pro rozsah středních vin můžeme 
cívku L1 o indukčnosti 165 pH zhotovit 
tak, že na plastovou trubku o průměru 
5,7 cm a deice asi 11 cm navineme 
těsně 85 závitů měděného lakované-
ho drátu o průměru asi 0,5 mm. 

Anténa typu dlouhý drat se připo-
juje přes vazební kondenzátor C1 
o kapacitě 150 až 1000 pF. 

CQ DL, 11/2002 

Obr. 8. Krystalka s tranzistorovým 
detektorem 



Robot Krakatit 
a robot Century 

Tomáš Solarski, Bc. 

Robot Krakatit je malý a jednoduchý autonomni mobilni robot 
s předem definovaným modelem chováni překäžka, jeď ji-
nam". Century je robot kategorie Pathfollower. Jedná se tedy 
o stopaře sledujicitto vodici čáru. Robot byl navržen a realizován 
pro bratislavskou soutěž robotů ISTROBOT 2008. 

Robot Krakatit 

Mozek, tedy měřicí a řídicí obvod 
robota, je tvořen procesorem (MCU) 
Atmel AT89C2051 (z řady oblíbených 
x51). Senzorický subsystem robota je 
tvořen dvěma taktilními čidly vyrobe-
nými z měděného lakovaného drátu. 
Pro řízení rychlosti a směru je vyba-
ven dvěma stejnosměrnými modelář-
skými motory na 6 V. Motory jsou 
uloženy tak, že se robot pohybuje, re-
spektive otáčí jako tank (diferenciální 
podvozek). Název robota je samozřej-
mě odvozen od románu Karla Čapka. 

Technickä parametry 

Napájení: 
Řízení: 
Budič: 
Pohon: 
Převodovka: šneková 1 : 20. 
Snímače: 2x taktilní na čele robota. 
Rozméty (S x d x v): 

100 x 120 x 60 mm. 

4x NiMH 2200 mAh. 
AT89C2051. 

2x diskrétní bipolární T. 
2x MIG 2025B 6 V. 

Tento malý „robůtek" je velmi pěk-
ná „hračička" a jistě potěší mnohého. 
Byl to můj první robot, který se sám 
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22k 

VCC R2 

470 

  T10 
BC547 

R3 
470 Ti 

BC639 Vvss 

pohyboval (tedy dokázal i měnit smě-
ry). Princip jeho pohybu je primitivně 
jednoduchý - pokud najde překážku, 
tak jede jinam, a presto je výsledek 
až překvapivě uspokojivý. V ohrani-
čeném prostoru se pohybuje všemi 
směry, aniž by zadrhával o složitá 
místa, byl dokonce vypuštěn v učeb-
ně mezi židle a lavice, což mu nesta-
novilo žádnou účinnou překážku. 

Snimače 

Snímače jsou prvky sloužící robo-
tovi pro kontakt s okolním světem. 
Krakatit obsahuje dva taktilni sníma-
če (snímače dotyku), a to pro rozlišení 
překážky před robotem vpravo nebo 
vlevo. 

Taktilní snímače jsou jednoduché 
mechanické spínače instalované v před-
ní části. Jsou tvořeny asi 15 cm dlou-
hým měděným drátem o ei 0,7 mm 
a malou spirálkou vytvořenou z odi-
zolovaného zvonkového drátu, který 
je namotán na 2) asi 5 mm. Měděný 
drat je provlečen spirálkou v místě 
ukotvení, kde je take zbaven laku 
a pocínován. Je napojen na napájecí 
napětí +Ucc a spirála je připojena na 

01 D4 
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procesor. Aby vstup procesoru „nevi-
sel ve vzduchu", je uzemněn přes re-
zistor 1 kü. Měděný drat musí pro-
cházet spirálou tak, aby se jí vůbec 
nedotýkal, kontakt je možný jen po 
dotyku snímače. Zde je nutné si troš-
ku pohrát a správně seřídit průchod 
drátu spirálkou. 

Budiče motorů 

Výkonový budič motoru je v pro-
vedení tzv. H-Bridge s komplemen-
tárními dvojicemi tranzistorů BC639 
a BC640 (/c = 1 A; Plot = 0,8 W; Uce = 
= 100 V). Ve schématu jsou zakresle-
ny tranzistory BC639 a BC640 po 
jednom v každé části mostu, ve sku-
tečnosti jsou na DPS vždy dva para-
lelně, aby se zmenšil úbytek Uce. 
Touto úpravou je dosaženo velmi 
malého úbytku napětí na mostu, a tím 
i menší ztráty. Diody 1N4007 jsou 
zpětné a brání vysokonapět'ovým im-
pulsům při spínání motorů. Ke zmen-
šení rušení slouží C3 a C4. 
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Obr. 1. Schéma zapojeni elektroniky robota (procesor a dva budiče) 
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Budič pracuje tak, že na motor je 
přiváděno napětí, u kterého Ize měnit 
polarita a pomocí PWM i jeho veli-
kost. Spínáním tranzistorú T9 a T10 
(pro pravý motor pak T11 a T12) se 
na motor přivádí nulový potenciál 
(GND), jelikož T9 a T10 (T11 a T12) 
spínají tranzistory v dolní části mostu 
T2 a T1, které přímo připojí motor 
k nulovému potenciálu. Pokud je na 
výstupu procesoru log. 0, jsou přímo 
sepnuty tranzistory v horní části mos-
tu T6 a T5 (pro pravý motor T8 a T7) 
a na motoru je kladné napětí baterie. 

Poměrným přepínáním tranzistorů 
v půlmostu (komplementární dvojice, 
pülmost je tedy vždy T5 a T1, T6 a T2, 
T7 a T3, T8 a T4) lze regulovat napětí 
na motoru - za předpokladu, že druhý 
půlmost je např. sepnut k GND. Po-
měrem sepnutí tranzistoru v dolní 
části mostu k době sepnuti tranzisto-
ru v horní části - tedy střídou (PWM), 
lze regulovat otáčky (otáčky stejno-
směrného motoru jsou závislé na na-
pětí a zátéži). Protože použitý proce-
sor AT89C2051 nemá modul PWM, 
je PWM vytvořeno pomocí softwaro-
vého algoritmu. 

Aby se rušeni vznikající na spína-
ných motorech omezilo, jsou motory 
připojeny přes cívky L1 a L2, které 
jsem vymontoval z nějakého vraku, 
a ani nevím, jakou mají indukčnost, 
ale jistě by to fungovalo i bez nich. 
Když tak použijte nějaké odrušovací 
tlumivky - např. 1 mH. 

Pohon 

Pohon robota je realizován dvěma 
modelářskými stejnosměrnými moto-
ry MIG 2025B 6 V (napětí 3 až 12 V; 
otáčky naprázdno 7200 ot/min při 
6 V a 0,08 A). Motory jsou mechanic-
ky uloženy tak, že vždy jeden řídí jed-
nu polovinu robota. Robot se tedy 
chová jako tank a pro otáčení na 
misté musí každým motorem točit 
v opačném směru. Převodovka je tvo-
řena šnekovým převodem 1: 20 a byla 
získána z počitadla otáček magneto-
fonu, celé počitadlo jsem koupil ve 
firmě Hadex. 

Obr. 2. Detail taktilních snímačů 

Procesor 

Jako mozek je použit MOU Atm el 
AT89C2051 v 20vývodověm pouzdře 
DIL. Správný RESET je zajištěn po-
mocí R1 a C11. S použitým krysta-
lem Q1 24 MHz je strojový cyklus 
500 ns. Procesor snímá stavy taktil-
ních čidel napojených k jeho portu 1 
(P1.6 a P1.7) a podle toho se rozho-
duje, co má právě dělat, respektive 
jak se zachovat. Zapnutí procesoru 
signalizuje svitem LED D9. Napájení 
zajišfuji čtyři akumulátory NiMH o ka-
pacitě 2200 me. S takovýmto „tvr-
dým" zdrojem nevznikaly žádné poru-
chy chodu procesoru. 

Algoritmus 

Algoritmus pohybu celého robota 
je velmi jednoduchý, přesto je výsle-
dek překvapivý. Po zapnutí napájení 
se Krakatit rozjede vpřed rychlostí 
rovnou 50 %, to je dosaženo pomoci 
softwaroveho PWM. 50 % je s ohle-
dem na použitý šnekový převod, je-
hož převodový poměr je relativně malý 

a robot by se pohyboval velmi rychle. 
Pohyb vpřed pokračuje, dokud se ne-
sepne jedno ze dvou taktilních čidel. 
Po sepnutí je robot rychle zastaven, 
a to pomoci krátkého 100 °/0 reversu, 
potě začne couvat s 50 °/0 PWM, do-
kud se taktilni snímač nerozepne, 
poté ještě couvá po dobu 255 ms, 
pak zastaví a začne se otáčet v opač-
ném směru, než které taktilní čidlo 
bylo sepnuto (pokud sepnul levý sní-
mač, tak to znamená, že někde v levé 
polovině je předmět, proto se Krakatit 
otočí doprava). Tato otočka trvá 500 ms. 
Pak se pokračuje zase vpřed. Pokud 
narazí do předmětu kolmo, tak se 
zdá, že se rozhodl změnit směr ná-
hodně, je to však dáno tím, že je té-
měř nemožné sepnout oba taktilní 
snímače současně, vždy se sepne 
některý trochu dříve. Proto pokud 
bude opakovaně narážet do předmětů 
kolmo, bude se relativně zcela náhod-
ně otáčet. Taktéž úhel otočení není 
stejný, pokaždé se za stejnou dobu 
otočí trochu jinak, celkové chování 
tedy vypadá jako vcelku nahodilé, avšak 
v programu to není nijak zajištěno. 
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Obr. 4. Pohled na robota z boku 

Obr. 5. Pohled na robota zhora 

Konstrukce 

Celá konstrukce je vytvořena z mě-
děných drátü o 0 2 mm, které jsou 
spojeny pájením. Ložiska kol jsou vy-
tvořena z rozpůlené „trubičky" (vnitřní 
kontakt) z lámací svorkovnice. Hříde-
le kol jsou tvořeny závitovou tyčí M3 
a jsou upevněny šrouby M3 Kola 
jsou ze stavebnice CHEVA. To, co ne-
bylo možné připájet nebo přišroubo-
vat, je uchyceno izolační páskou nebo 
gumičkami. Elektronika je na jedno-
stranné desce s plošnými spoji. 

Deska neobsahuje uzemi-lovaci 
rezistory 1 kš2 a LED signalizující 
kontakt čidla. 

Na portu 1 je vše zapojeno takto: 
P1.7 - Pravé taktilni čidlo + 1 kOES-2 na 
GND. 
P1.6 - Levé taktilní čidlo + 1 kS2 na 
GND. 
P1.5 - LED pravého čidla. 
P1.4 - LED levého čidla. 

Seznam součástek 

R1 
R2, R3, R4, 
R5, R8, R9, 
R11, R12, R14 
R6, R7, R10, R13 
03, 04, 05 
C10 
011 
012 
L1, L2 
1C1 

program 
T1, 12, T3, T4 
15, T6, 17, T8 
D1 až D8 
D9 
Mimo desku: 
taktilni snímače 
2 ks rezistor 1 kŚ2 
2 ks rezistor 470 12 
2 ks LED 5 mm 

10 kš2 

470 12 
22 kS 
100 nF 
100 pF 
10 pF/25 V 
100 pF/25 V 
viz text 

AT89C2051-24P1 
na www.aradio.cz 
BC639 
BC640 
1N4007 
LED, 5 mm, G 

Závěr 

Krakatit je velmi jednoduchý robot 
s velmi nízkou pořizovací cenou, kon-
strukce je z drátu, motory stojí asi 
60 Kč jeden, převody byly asi za 5 Kč 
(nejdražší jsou určitě akumulátory). 

Presto je výsledek velmi zajímavý 
a mě osobně v době jeho zkonstruo-
vání velmi mile překvapil. Ohledně 
výpočetního výkonu je naprosto ne-
náročný, a pokud by se softwarově 
nerealizoval PVVM, tak vlastně ani 
není, co programovat. 

Následující robot Century již bude 
o dost složitější. 

(Pokračováni příště) 

Obr. 6. Pohled 
na robota zepředu 
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Termostat Bruno '1 VYBRALI JSME NA 
OBÁLKU 

Luboš Rückl 

Přístroj měří teplotu a v závislosti na nastaveném režimu ovlá-
dá přes relé topné nebo chladicí zařizeni. Nezávisle se nastavuje 
teplota zapnutí, teplota vypnuti a ochranná doba ovládaného zaři-
zení. Přístroj je možné propojit prostřednictvím sériového portu 
s osobním počítačem. Pomoci PC Je pak možné přistroj jednak na-
stavovat, jednak nepřetržitě sledovat a zaznamenávat naměřeně 
teploty. 

ZaktadnI technické iidaje 

Napájení st: 12 až 18 V, 
odběr max. 200 mA. 

Čidlo: DS18B20. 
Připojení čidla: sběrnice 1-wire, 

3vodičová varianta. 
Max. vzdálenost čidla od přístroje: 
podle použitého kabelu až asi 100 m. 
Teplotní rozsah: -55 až +125 °C 

(dáno čidlem). 
Přesnost měření teploty: 

a) od -10 °C do +85 °C - ±0,5 °C 
(dáno čidlem), 

b) ve zbylém rozsahu ±2 °C 
(dáno čidlem). 

Rozlišení měřené teploty: 0,1 °C. 
Rozsah ochranné doby: 

0 až 255 minut. 
Rozlišeni ochranné doby: 1 minuta. 
Propojeni s PC: 

Sériový port, 115 200 Bd, 8, N, 1, 
bez řízení toku dat. 

Účel přistroje 

a zdůvodněni koncepce 

Několik let topíme elektrickým aku-
mulačním topením, kde jako akumu-

u A  

ONO 

CLCL 
12p 12p 

ONO ONO UCC 
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Power u120—)2  

U130—)3  
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lační médium slouží nádrž s vodou. 
Výrobce kotel osadil dvěma (pravdě-
podobně bimetalovými) termostaty, 
nastavenými na 110 °C (pracovní ter-
mostat) a 112 °C (bezpečnostní ter-
mostat). Před časem však pracovní 
termostat začal zlobit. Místo skoko-
věho přepnutí kontakt několik vteřin 
kmitá. Rozhodl jsem se nahradit za-
staralý termostat moderním přístro-
jem, který může zároveň sloužit jako 
teploměr. Základem přístroje je mik-
ropočítač Atmega8. Je levný a svou 
výbavou se velmi dobře hodí k za-
mýšlenému účelu. 
K měřeni teploty jsem použil ob-

vod DS181320. Svým rozsahem pro 
zamýšlený účel dobře vyhovuje a vý-
hodou je, že ho není třeba kalibrovat. 
Výrobcem zaručená přesnost je do-
statečná a přenos naměřených dat 
je zabezpečen kontrolním součtem. 
K propojení s mikropočítačem navíc 
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stačí pouhý jeden vodič (neuvažuje-
me-li napájení). Po změně programu 
může být připojeno i více čidel sou-
časně. 

Jako zobrazovač naměřené teplo-
ty jsem zvolil čtyřmístný displej LED. 
Je dobře čitelný i z větší vzdálenosti 
a lépe se hodí k montáži do staršího 
rozvaděče než displej LCD. 

Možnost propojeni s PC zvyšuje 
užitnou hodnotu přístroje. PC slouží 
jednak ke komfortnímu nastavování 
termostatu (terminálovým programem 
nebo pro tento účel vyvinutou aplika-
cí), jednak k dlouhodobému sledování 
a ukládání naměřených teplot. Jeho 
výstup může sloužit i za základ webo-
veho teploměru. Měření probíhá 16x 
za minutu. Data posílaná do PC jsou 
v textovém formátu, a protože jsou 
členěna do řádků a sloupců, mohou být 
snadno zpracována například v ta-
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bulkovém kalkulátoru. Každý řádek 
obsahuje pořadové číslo, okamžitou 
teplotu, průměrnou teplotu (za po-
slední minutu), tendenci (porovnání 
okamžité teploty s průměrnou teplo-
tou) a stav výstupu. Pokud se k uklá-
dání dat použije aplikace Jerminál 
Bruno", muže se do každého řádku 
ještě vkládat časové razítko. 

Přístroj má dva základní režimy: 
topení a chlazení. V režimu topení je 
zapínací teplota nižší než vypínací, 
v režimu chlazení je to naopak. Mini-
mální rozdíl mezi zapinaci a vypínací 
teplotou je 0,2 °C. 

Vzhledem k tomu, že některým 
zařízením nesvědčí časté zapínáni 
a vypínání, je možné použít ochran-
nou dobu 1 až 255 minut (při O je tato 
možnost vypnuta). Tato funkce spo-
čívá v tom, že po vypnutí se topení 

IPF7309 L01 

Obr. 2 
Deska 

s plošnými 
spojí 

rozmístěná 
součástek 
a fotografie 
přístroje 

opětovně nezapne dříve, než za na-
stavenou dobu (i když podle nastave-
ných teplotních mezí již by mělo být 
zapnuté dříve). 

Popis zapojeni 

Na obr. 1 je schéma zapojení. Srd-
cem přístroje je mikropočítač Atme-
ga8. K němu je připojen čtyřmístný 
multiplexní displej LED se společný-
mi anodami typu HD-M514RD (zna-
čení GM electronic). Jako budiče jsou 
použity dvojité tranzistory MOSFET 
IRF7304. Kromě omezovacích rezis-
torú 150 12 jsou na desce displeje ješ-
tě rezistory 10 kg které jsou třeba 
k bezpečnějšímu zhasínání neaktiv-
ních číslic. Přístroj funguje i bez nich, 
ale není možné nahrávat nový firm-
ware přes konektor ISP. 
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Krystal procesoru kmitá na frek-
venci 14,7456 MHz. Od tohoto kmito-
čtu jsou odvozeny všechny časově 
závislé veličiny (komunikační rych-
lost, parametry 1-wire sběrnice, mul-
tiplexní řízení displeje atd.). 

Zapojeni je vlastně velmi jednodu-
ché a nevyžaduje nijak podrobný popis. 
Na hlavní desce je několik konektorů, 
realizovaných jednak jednořadou lá-
mací lištou, jednak svorkovnice typu 
ARK2500R-A-3P. 
- Konektor Power je určen pro připo-
jení napájecích napětí. 
- Na konektoru Relay je vyveden pře-
pínací kontakt relé. K němu se připo-
juje ovládané zařízení. 
- Ke konektoru Sensor se připojuje 
čidlo 0S181320. 
- Konektor ISP (SV1) je připraven pro 
případný upgrade firmware. 
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- Konektor RS-232 (SV2) je určen 
k propojení s osobním počitačem. 
Záměrně není opatřen žádným pře-
vodníkem. Uživatel si může vybrat 
mezi několika možnostmi. Bez jaké-
koliv úpravy lze napřiklad použít des-
tičku převodníku z konstrukce „Jed-
noduchý digitální osciloskop pro PC" 
pana Dušana Doležala, která byla 
uveřejněna v PE 10/2006. Další vari-
antou je například USB převodník 
a možností je mnohem vice (proudo-
vá smyčka, rüzne bezdrátové přeno-
sové prostředky atd.). 
- Konektor I2C (SV3) je v současní 
době nevyužity, ale umožňuje po 
změně firmware rozšířit přístroj o dal-
ší funkční celky (např. obvod reálné-
ho času, parnětOE, LCD displej atd.). 
- Konektor Power Mode (SV4) je 
vlastně přepínač, kterým se volí způ-
sob napájení čidla. Cidlo může být 
napájeno bud' trvale, nebo pouze bě-
hem měření teploty (tato možnost 
může teoreticky přispět ke zpřesnění 
měřeni, kdy čidlo je miné zahříváno 
napájecím proudem). 
- Ke konektoru LED1 (SV5) může být 
připojena dioda LED, která potom in-
dikuje stav reli. 
- Konektor LED2 (SV6) může být po-
užit pro připojení další signalizační 
diody LED. Ve stávajícím firmware 
s ní není počítáno (s výjimkou indika-
ce bootloaderu). 
- Ke konektoru SW1 (SV7) muže být 
připojeno tlačítko. V aktuálním firm-
ware s ním není počítáno (s výjimkou 
aktivace bootloaderu při zapnutí na-
pájení). 

Reli RELRAS-1215 je spínáno 
tranzistorem BC817-25. Paralelně 
k cívce relé je připojena ochranná dio-
da 1N4148. 

Při většf vzdálenosti čidla od des-
ky je vhodné bud' neosazovat rezistor 
R3 a umístit ho přímo k čidlu, anebo na 
místo R3 osadit rezistor 10 kl-2 a k či-
dlu dát rezistor rovněž 10 kS2. 

Čidlo by teoreticky mohlo být při-
pojeno pouze dvěma vodiči a napáje-
no z datového vodiče. Výrobce však 
v [2] nedoporučuje tuto možnost pro 
teploty větší než 100 °C. Proto je po-
užita varianta třívodičová. 

Mechanická konstrukce 

Termostat Bruno 1 sestává ze dvou 
desek: desky CPU a desky displeje. 
Obě jsou jednostranné a využívají 
smíšenou montáž. SMD součástky 
jsou samozřejmě umístěny ze strany 
spojů, zatímco klasické součástky 
jsou na opačné straně. Obě desky 
jsou spojeny dvěma kovovými ühel-
ničky a propojeny pouze propájením 
pájecích plošek (viz obr. 2). 

Na desce displeje jsou připraveny 
dvě pájecí plošky, které lze propojit 
pomocí drátové propojky. V tomto 
případě by pak stačilo přivést napáje-
ci napětí na desku displeje pouze jed-

nou. Mohlo by se to hodit při případ-
ním použití desky displeje v jině kon-
strukci. 

Výkresy desek s plošnými spoji 
a rozložení součástek na nich je na 
obr. 2. 

Termostat není umístěn do žádné 
krabičky - je koncipován jako panelo-
vé měřidlo. 

Popis funkce 

Každých 3,75 sekund je změřena 
teplota, spočítán pruměr za poslední 
minutu a tendence. Podle naměřeni 
hodnoty je případné zapnuto nebo 
vypnuto relé a na sériový port jsou 
odeslány naměřené a vypočtené hodno-
ty. Logiku fungování vysvětlím napří-
klad pro režim topení. Vypočtený mi-
nutový prüměr se porovná s teplotou 
vypínací. Je-li pruměr stejný nebo 
větší, relé se vypne (i když už je mož-
ná vypnuté). Při prvním výskytu toho-
to stavu po stavu zapnuto se také 
spustí měření ochranné doby. Pokud 
byl průměr menší, porovnává se ještě 
s teplotou zapinack Pokud je stejný 
nebo menší, relé se zapne (ale jen 
v případě, že neběží ochranná doba). 
Pokud je průměr větší, relé zůstává 
ve stejném stavu, v jakém bylo po 
předchozím měření. 

Displej je v multiplexním režimu. 
Pomocí přerušení je displej přepínán 
400x za sekundu. To je naprosto do-
statečné, aby nebylo vidět blikání. 
Aby při pohledu na displej bylo zřej-
mé, že termostat je v chodu, jednak 
bliká desetinná tečka a jednak po 
dobu měření (tedy jednou za 3,75 s) 
displej krátce zhasne. 

Komunikace s PC 

Ke konfigurování termostatu je 
možné použít například program Hy-
perterminál, ve kterém je třeba nasta-
vit 115 200 Bd, 8 bitů, bez parity, 
jeden stopbit a bez řízení toku dat. 
Jakmile je port otevřen, začnou při-
cházet naměřeně hodnoty. Termostat 
je v každém okamžiku připraven k při-
jetí konfiguračního či jiného příkazu. 
Formát všech konfiguračních i ostat-
ních příkazů není třeba si pamatovat. 
Stačí si pamatovat pouze jeden - a to 
příkaz *Help. Po jeho zadání a stisk-
nutí klávesy Enter se na obrazovce 
objeví tento výpis: 

Temporary commands: 

*Help This help page 
'Status Display configuration parameters 
'Version Display fi mare version 
*Test Test of LED display 
*Update Update fimare (bootloader necessary !) 

Configuration comands: 

Te7perature for Relay ON 
"Tm_OFF: eperature for Relay OFF 

"Jinan tinira] Ti•7e for Relay 01 
'gode: ide Hooting/Cooling 

Exrples of configuration cntands: 

+99.9<CR> (Space and ,+' is not mandatory ]) 
Imp_OFF: 105.7<CR> 
tkp_ce:23.0(CR> („O' is not randatory !) 
Irrp_OM:-22<CR> 

15<CR> 
'Mode: Heating<CR> (Space is not undatory !) 

Z uvedeného výpisu je zřejmé, že 
každý příkaz musí začínat znakem „*" 
a končit stisknutím klávesy Enter (tj. 
„znak" <CR>). Dále je zřejmé, že firm-
ware je možné „upgradovat" i přes 
sériový port. Aby to fungovalo, je 
v procesoru Atmega8 nahrán bootloa-
der (viz [3]). Jeho činnost jde aktivo-
vat dvěma zpusoby. Bud' pomoci pří-
kazu *Update<CR>, anebo podržením 
tlačítka SW1 během zapínání napá-
jecího napětí. Novy firmware se do 
procesoru nahrává pomocí aplikace 
AVRprog od výrobce čipu - firmy At-
mel. 

Po příkazu "Status<CR> obdrží-
me výpis, podobný tomuto: 

Parameter 

Tmp ON 

Tmp OFF 

Mode 

Timer 

Value 

+22.6 

+22.8 I 

Heatingl 

10 

V tabulce jsou uvedeny po řadě 
zapínací teplota, vypínací teplota, režim 
(Heating = topení, Cooling = chlaze-
ní) a nastavení časovače ochranné 
doby. 

Po zadáni příkazu *Version<CR> 
obdržíme výpis, podobný tomuto: 

Thermostat Bruno 1, version 015 - 21,07,2007 
http://ruckl ,wz ,cz/bruno_l/bruno_l OE html 
Copyright (c) Lobos Ruckl 2007 

Po zadání příkazu *Test<CR> se 
postupně jednotlivě rozsvítí všechny 
segmenty displeje LED. 

Formát konfiguračních příkazů je 
snad dostatečně zřejmý z výpisu po 
příkazu "Help<CR> . 

Pouze upřesním, že u kladných 
teplot není třeba zadávat znaménko 
„+" a rovněž není povinná mezera 
mezi dvojtečkou a požadovanou čí-
selnou hodnotou teploty anebo poža-
dovaným režimem termostatu. 

Ke komunikaci je také možné po-
užít aplikaci Terminál Bruno. V tomto 
případě je konfigurování termostatu 
ještě jednodušší, protože správný for-
mát příkazů zajisti samotná aplikace. 
Okno uvedeného programu je na obr. 3. 

Program je napsán v prostředí 
Microsoft Visual C# 2005 a potřebuje 
tedy ke své činnosti mit v PC Micro-
soft® .NET Framework verze 2.0. Po-
kud je PC připojeno k lnternetu, pro-
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Obr. 3. Program Terminál Bruno 

běhne instalace .NET Frameworku 
víceméně automaticky. 

Napájeci zdroj 

Popis zapojeni 

Schema zapojení zdroje je na obr. 4. 
Základem napájecího zdroje je inte-
grovaný obvod MC34063AP1 v kata-
logovém zapojení. Navíc je přidán 
pouze stabilizátor 7812 pro napájení 
relé. Bylo by samozřejmě možné po-
užít i relé s cívkou na 5 V. Použité ře-
šeni je ehodnější ze dvou důvodů. Jed-
nak je energeticky úspornější (u relé 
s nižším napájecím napětím je třeba 
„dohnat" potřebné ampérzávity vět-
ším proudem), jednak možné špičky 
v napájecím napětí (vznikající při spí-
náni relé) podstatně méně ruší chod 
mikropočítače. Použitá tlumivka je 
typu DPU220A1 (podle značení GM 
electronic). Zdroj má omezení proudu 
na asi 380 mA (dáno rezistorem R3). 
Elektrolytické kondenzátory jsou v pro-
vedení s nízkým ESR. Rezistory (mimo 
R3) jsou typu 0204. Optimální napá-
jecí napětí je mezi 12 až 15 V. Při 

1222 

i..Qř(2521:7-0-2P 

Obr. 4. Schema zapojeni zdroje 

větším napětí už by na stabilizátoru 
7812 byla zbytečně velká ztráta. 

Mechanická konstrukce 

Napájecí zdroj je umístěn na jed-
né jednostranné desce s plošnými 
spoji (obr. 5) a je „klasické  konstruk-
ce (v tom smyslu, že v něm nejsou 
použity součástky SMD). Mohl by být 
menší, ale nepotřeboval jsem šetřit 
místem, a tak je poněkud „řidší". Pro 
připojení vstupního střídavého a vý-
stupniho stejnosměrného napájecího 
napětí je na desce místo pro svorky. 
Tyto svorky však není nutné osazo-
vat a je možné vodiče zapájet přímo 
do desky. 

Závěr 

Popsaná konstrukce je sice vice-
méně jednoúčelová, ale její koncepce 
umožňuje změnou firmware a dopl-
něním o další funkční jednotky (přes 
vyvedená rozhraní 120, ale i RS-232 
a 1-wire) najít uplatnění i mnoha dal-
šími způsoby. Dostatečně dimenzo-
vaný zdroj je pro rozšíření take při-
praven. 

Také samostatný modul displeje 
nebo zdroj je použitelný i v jiných 
konstrukcích. 

Seznam součástek 

V seznamu je použito značeni sou-
částek podle GM electronic. 

Deska CPU a deska displeje 
R1 
R2, R3 
R4 
R5 
R6 až R12 

2,7 kn, R1206 
4,7 kn, R1206 
1,5 kg R1206 
1 kn, R1206 
150 n, R1206 

Obr. 5. Deska s plošnými spoji zdroje 

R1 
R2 
R3 
R4 
Cl, 02, C3 
04 
05, 06, 07, C8 
D1 
LED1 
IC1 
102 
B1 
Li 
Ul 
U2 

R14 až R18 
R13, R19, R20, 
R21, R22 
Cl, C2 
03, 04 
05 
D1 
T1 
T2, T3 
IC1 
LD1 
05 
K1 
Ul, U2, U3 
SV1 až SV7 lřadá lámací lišta S1G20 

5 V 

—0 
un 

U12 

GND 

150 n, R1206 

10 kg R1206 
22 pF, CK1206 NPO 
100 nF, CK1206 X7R 

47 pF/10 V, CT 
1N4148 SMD 
BC817-25 
IRF7304 
Atmega8-16PU 
HD-M514RD 
014,7456 MHz 
RELRAS-1215 
ARK2500R-A-3P 

Deska zdroje 
1,2 kn, 0204 
3,6 kg 0204 
0,39 1-2, 2 W 
1,5 kn, 0204 
220 pF/50 V 
470 pF, CK 
100 nF/63 V, CK 
1N5819 
LED, 3 mm, 2 mA 
MC34063AP1 
7812 
B250C1000DIL 
DPU220A1 
ARK2500R-A-3P 
ARK2500R-A-2P 

Programy lze stáhnout na strán-
kách vvww.aradio.cz. 

Použitá literatura 

[1] Datasheet ATmega8. www.atmel.com 
[2] Datasheet DS18B20. www.ma-
xim-ic.com. 
[3] Bootloader pro ATmega8. http:// 
web. quick. cz/ruckl/Bootloader/boot-
loader. html 
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Zajímavé obvody 
AS5043 - bezkontaktní 
10bitový magnetický 

enkociér s analogovým 
i digitálnim výstupem 

absolutní polohy 

Společnost Austriamicrosystems vy-
rábí řadu magnetických senzorú jak pro 
lineární, tak pro rotační pohyb. Dale se 
obvody dělí podle výstuprdho rozlišení po-
lohy na 8, 10 a 12bitové, podle typu vý-
stupních dat na obvody s digitálním sé-
riovým výstupem, PVVM a analogovým 
výstupem. Dalším kritériem je způsob 
snímání, existují obvody s výstupem ab-
solutní polohy nebo obvody s inkremen-
tálním výstupem. 

AS5043 je bezkontaktni 10bitový 
magnetický senzor s analogovým a digi-
tálním výstupem absolutní polohy magne-
tu. 10 bitů dovoluje v rozsahu 0 až 360 ° 
rozlišit celkem 1024 poloh. 

AS5043 je tzv. system-on-chip, což 
znamená, že jde o kompletní system v je-
diném pouzdře. Uvnitř obvodu je několik 
Hallových sond uspořádaných do kruhu 
okolo geometrického středu pouzdra. 
Dale se zde nachází Sigma-Delta převod-
nik A/D a signálový DSP procesor plus 
několik dalších funkčních bloků. 

Signal z Hallových sond se po digitalizaci 
zpracovává v procesoru DSP. K dispozici 
je tak několik druhů informaci. Především 
informace o absolutní poloze magnetu, 
dale je k dispozici i informace o vzdálenosti 
magnetu od vlastního obvodu, která může 
být použita jako indikace toho, je-li vzdá-
lenost magnetu v doporučených mezích. 

Jako vstup je použit laciný běžný 
dvoupólový magnet. Typickým bude mag-
net o průměru 6 mm a výšce ≥ 2,5 mm. 
Nejlepší linearity výstupu je dosaženo, je-li 
osa magnetu přesně ve středu pouzdra 
obvodu. Vzdálenost magnetu od povrchu 
pouzdra (tj, v ose „z") by měla být taková, 
aby velikost magnetického pole byla v do-
poručených mezích. Praktická vzdále-
nost doporučeného magnetu (o velikosti 
6 x 3 mm) je 0,5 až 1,8 mm od povrchu 
pouzdra obvodu. 

Avšak i magnetické pole, které není 
v doporučeném rozsahu (je přesně po-
psán v katalogovém listu), lze většinou 
použít; v takovém případě bude aktivován 
signal out-of-range (vývod MagRngn pře-
jde do úrovně L) a bude odpojen analogo-
vý výstup. Data však budou stále k dispo-
zici na digitálním výstupu. 

AS5043 lze konfigurovat pro různé 
rozsahy úhlů (např. 360°,180°, 90 ° a 45 °). 

Na analogovern výstupu Vo„, je napětí, 
jehož velikost proporcionálně odpovídá 
úhlu natočeni magnetu. Napěfová refe-
rence vnitřního převodníku DIA, který po-
skytuje analogový výstup, je brána bud' 
z vnitřního zdroje referenčního napětí nebo 
z externího zdroje na vývodu DACref. 

Digitální výstup AS5043, kterým je 
10bit Absolute Synchronous Serial Inter-
face (SSI), poskytuje sériová data ve for-
mě 16bitových slov, kdy prvních 10 bitů 
obsahuje informaci o poloze magnetu 
D[9:0], dalších 6 bitů obsahuje systémo-
vé informace, jako jsou OCF, COF, LIN, 
Parita a Magnetic Field status (increase/ 
decrease/out of range). 

Obvod je určen např. pro bezkontaktní 
snímání polohy mechanismů, polohy plyno-
vého pedálu nebo snímáni polohy světlo-
metů v automobilovém prümyslu, či jako 
náhrada potenciometrů nebo otočných voličů 

Obvod lze napájet napětím 3,3 nebo 5 V. 
Zá kladní zapojení obvodu je velmi jedno-
duché a je-li požadován pouze analogový 
výstup, postačí připojení 3 vodiči - viz obr. 1. 
AS5043 je vyráběn pro široký rozsah tep-
lot -40 až +125 °C (automotive) a je dodá-
ván v SMD pouzdru SSOP-16. 

Katalog austriamicrosystems.com 

AS1322 zvyšující 
DC/DC měnič 2,5 až 5 V 
AS1322 je synchronní zvyšující DC/DC 

měnič s vysokou účinností 95 %. Je ur-
čen pro vstupní napětí od 0,65 do 5 V 
(startovací napětí alespoň 0,85 V) a vý-
stupni napětí od 2,5 V (do 160 mA) do 5 V 
(do 220 mA). Primárně je tedy určen pro 
napájení zařízeni z jednoho napájecího 
článku. 

Vysoká pracovní frekvence 1,2 MHz 
a vnitřně kompenzovaný PWM proudový 

alegovbc Ikeid range alarm Acfrve 
haw Leave opon or rrennt to 
VSS f not used 

' 
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Obr. 2. Doporučené zapojeni AS1322 

režim umožňují zkonstruovat velmi spo-
lehlivý zvyšující měnič s minimem sou-
částek. 

Obvod AS322 existuje ve dvou prove-
deních. Ve verzi A1322A je obvod s auto-
matickou funkcí přechodu do úsporného 
režimu, poklesne-li výstupní proud pod 
určitou úroveň (ta se programuje ve výro-
bě). Verze A1322B pracuje v běžném 
módu. 

Dale obvod obsahuje funkci „Shut-
down", která je aktivována přechodem vý-
vodu SHON do nízké úrovně. V tomto re-
žimu se obvod vypne a přejde do stavu 
nízké spotřeby, max. 1 pA. Na výstupu je 
přitom napětí VI, 0,6 V, což lze výhodně 
použít jako zálohovací napětí např. pro 
mikroprocesor nebo obvod reálného času 
RTC. Není SHON použito, měl by být 
tento vývod připojen přímo na výstupní 
napětí. 

Velikost výstupní ho napětí je nastave-
na děličern R1 a R2 podle vztahu: 

V',"' = 1,23(1 + (R1/R2)). 

Vysoká pracovní frekvence 1,2 MHz 
umožňuje na místě L1 použití male cívky 
SMD, přičemž jsou doporučeny tyto in-
dukčnosti: 

3,3 pH pro aplikace š 3,6 V, 
4,7 pH pro aplikace > 3,6 V. 
Prakticky lze použít cívky od indukč-

nosti 3,3 do 10 pH, např. SUMIDA in-
dukčnosti SMD, řady CD43 nebo CR43. 

Obvod AS1322 je dodáván v malém 
evývodovém SMD pouzdru TSOT-23. 

Katalog austriamicrosystems.com 
Bližší údaje na www,spezial.cz 
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Obr. 1. Základni doporučené zapojeni 
obvodú AS5043 
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Indikátor 
nerozsvícených světel 

Jaroslav Belza 

Popsaný indikátor připomene řidiči automobilu, že zapomněl 
rozsvítit světla. Jeho výhodou je jednoduchá konstrukce, minimälni 
zásah do vozidla a nulovä klidová spotřeba. Nerozsvítíme-li světla 
asi do 40 s po zapnuti zapalovánit začne indikátor pipet. 

Zapojení indikátoru je na obr. 1. Do 
elektroinstalace vozu se připojuje dvě-
ma vodiči. Vodič SP se připojí za spí-
nací skříňku do místa, kde se objeví 
napětí 12 V po otočení klíčku v zapa-
lování. Vodič SV se připojí do místa, 
ve kterém se objeví 12 V po rozsvíce-
ní světel. Při zhasnutých světlech je 
vývod SV spojen přes vlákna žárovek 
s kostrou vozu. Vodiče s požadova-
nými napětími jsem našel ve svém 
voze v kabelu k autorádiu. 

Při zapnutém zapalování a zhas-
nutých světlech je na IC1 přivedeno 
napájecí napětí přes diodu D2 a re-
zistor R1. Kondenzátor 02 je vybit 
a na vstupu reset (vývod 12) je velké 
napětí. Oscilátor obvodu (R3, R4, 03) 
nekmitá a indikátor mlčí. Jak se kon-
denzátor 02 nabijí, napětí na vstupu 
reset se zmenšuje a dosáhne-li přibliž-
ně poloviny napájecího napětí, osci-
látor se rozkmitá. Kmitočet oscilátoru 
je přibližně 25 kHz. Po vyděleni šest-
nácti je na vývodu Q4 signál s kmito-
čtem asi 1,5 kHz, který je přiveden na 
piezoelektrický měnič PE1. Kdyby-

SP 

SV 

chom druhý vývod měniče připojili na 
zem nebo na kladné napájecí napětí, 
ozýval by se nepřerušovaný tón. Zde 
je tón přerušován tranzistorem T1. 
Vývody G a S tranzistoru jsou připo-
jeny na výstupy dalších děliček obvo-
du 4060 s podstatně nižším kmito-
čtem. Tranzistor je sepnut a tón se 
ozývá jen tehdy, je-li na vývodu 012 
úroveň H a na vývodu 014 úroveň L. 
Substrátová dioda, která je mezi vý-
vody D a S tranzistoru, funkci nevadí. 
Elektricky totiž piezoelektrický měnič 
představuje kondenzátor, který se při 
zavřeném tranzistoru přes substráto-
vou diodu nabije, a dále se napětí na 
něm nemění. 

Dobu, za kterou začne indikátor 
pípat, určuje kapacita 03 a odpor R2. 
Původně jsem použil rezistor R2 
s odporem 1 MÇ2, avšak prodleva asi 
7 s se ukázala jako příliš krátká. Dio-
da D1 zajistí rychlé vybití 02 po od-
pojení napájecího napětí. 

Pro úpinost je třeba se zmínit ještě 
o rezistoru R1. Vstup reset obvodu 

100 

Obr. 1. Zapojení indikátoru nerozsvícených světel 

o o 

4060 totiž není ošetřen Schmittovým 
klopným obvodem. V okolí rozhodo-
vací úrovně vstupu začne sice oscilá-
tor kmitat, ale jeho kmitočet se mění, 
takže místo prvního pípnutí indikátor 
zakňourá. Zapojením rezistoru R1 se 
tento jev prakticky odstraní. V okolí 
rozhodovací úrovně na vstupu se to-
tiž podstatně zvětší odběr 10 a na R1 
vznikne úbytek napětí. Zatímco se 
tedy napětí na C2 zvětšuje, napájecí 
napětí se krátkodobě zmenší, čímž se 
přechod přes rozhodovací úroveň 
vstupu urychlí. 

Indikátor je osazen součástkami 
SMD na desce s plošnými spoji podle 
obr. 2 a 3. Oproti vzorku na fotogra-
fiích byla deska zvětšena o proužek, 
za který lze indikátor připevnit pod pa-
lubní desku vozu např. vázacím pás-
kem. Já jsem nechal indikátor zavě-
šený na přívodních drátech, což není 
zrovna optimální způsob uchycení. 

Zapojení nemá žádné záludnosti 
a indikátor by měl fungovat na první 
zapojení. Necítíte-li se na pájení SMD, 
můžete indikátor postavit na kousku 
univerzální desky z klasických součás-
tek. Jako T1 pak použijte např. BS108. 

Seznam součástek 

R1 
R2 
R3 
R4 
C1 
02 
03 
D1, D2 
T1 
IC1 
PE1 

100k. 63 

1 n CO 

22k R4 

100 12, SMD 1206 
4,7 MS2, SMD 1206 
100 kÇ2, SMD 1206 
22 kl2, SMD 1206 
100 nF, SMD 1206 
10 pF/16 V, SMD B 
1 nF, SMD 1206 
1N4148 SMD SOD80 
BSS138 
CMOS 40600 
KPE112 

SP SV 

100n 
PEI 4M7 01 

ri CIO 7C1 40600 
1N4148 

Obr. 2 a 3. Deska s plošnými spoji a rozmístění součástek 

Obr. 4 a 6. Fotografie osazené desky, vrchní strany indikátoru a hotového indikátoru ve smšrovacf pásce 
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Jednoduchý 
televizní terminál 

Stanislav Pechal 

Jestliže vytváříte své konstrukce s mikrořadiči, můžete narazit 
na problem, jak uživateli vhodným způsobem předat data zpraco-
vávaná mikrořadišem. Pro male množství informace stači pár LED, 
sedmisegmentový displej nebo malý alfanumerický LCD. Obtíže 
nastanou, pokud je potřeba zobrazit velké množství informaci. Větši 
LCD jsou drahé a u grafických displejů i náročně na obsluhu. Je 
samozřejmě možné poslat data po sériově lince do osobního počí-
tače. Jenomže ten je obvykle využíván k jiným účelům nebo obsa-
zen jiným uživatelem... 

Také jsem byl postaven před po-
dobný problém. Pro jeho řešení jsem 
zvolil jako zobrazovací jednotku oby-
čejný televizor. V současnosti, kdy se 
přechází na digitální televizi a řada do-
mácností obměňuje televizory za mo-
dernější typy s plazmovou nebo LCD 
obrazovkou, jsou starší TV přijímače 
odloženy „jako náhradní " a někde za-
hálejí. Případně nebývá problem za 
velmi levný peníz někde starší televi-
zor získat. 

Cil konstrukce 

Zobrazovací jednotka musí být co 
nejjednodušší. K zobrazení dat bude 
postačovat alfanumerický (textový) 
displej s omezenou semigrafikou. Pro 
celou konstrukci musí stačit jeden in-
tegrovaný obvod - mikrořadič. Aby 
bylo možné data i zadávat, je vhodné 
připojit k modulu i klávesnici. 

Sestavovat nějakou klávesnici 
z tlačítek by bylo mechanicky složité 
a design výrobků není u amatérských 
konstrukcí nejsilnější stránkou. Spe-
ciální klávesnice nebývají zase do-
stupné, nebo jsou poměrně drahé. 
Proto jsem pro zadáváni dat zvolil 

o  

CIO 
D4 

běžnou klávesnici použivanou u osob-
ních počítačů IBM PC. Řeší se tím jak 
mechanický design, tak variabilita — 
— k dispozici jsou všechny potřebné 
znaky. Ekonomické hledisko je také 
velmi příznivé a dostupnost je prak-
ticky nepřekonatelná. Nevýhodou je 
její velikost, ale při použití televizoru 
to asi tolik nevadí. 

Navrhl jsem dvě varianty terminá-
lu. V provedení „vestavném" je mož-
né modul umístit do vyrobeného pří-
stroje. Druhé provedení je ve formě 
samostatné krabičky s vlastním na-
pájením, která nahradí osobní počí-
tač jako terminál. 

02 
78L05 

184148 

±--C4 
--- 1004 

RS232 

1--
I 

g 
5OEK - 11 • 

ä 10 4::„, 

1  

Technické údaje 

Režim zobrazení: černobílý. 
Zobrazení textu: 40 x 25 znaků. 
Zobrazeni semigrafiky: 

80 x 75 „bodů". 
Zobrazované znaky: 

ASCII 32 až 127. 
Připojená klávesnice: 

IBM PC AT kompatibilní. 
Počet řídicfch znaků: 11. 
Rychlost sériové komunikace: 

1200 Bd až 115,2 kBd. 
Napájecí napětí: 9 až 12 V nebo 5 V 

(vestavné provedení). 
Odběr proudu: 

asi 30 mA + odběr klávesnice. 

Zapojení 

Modul TV terminálu se používá vel-
mi snadno. Videovýstup se propojí 
s videovstupem televizoru (pro televi-
zory bez videovstupu by bylo nutné 
použít vf modulátor). Propojkami se 
zvoli požadovaná komunikační rych-
lost s mikrořadičem. K modulu je 

I I-
RA Rll 

Obr. 1. 
Užiti a připojeni TV terminálu 
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Obr 2. Schema zapojeni TV terminálu 
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Obr 3. Zapojení vestavné verze 

možné připojit klávesnici (ale není to 
nezbytně nutné). Po přivedení napá-
jecího napětí se na obrazovce objeví 
úvodní text s výpisem nastavených 
parametrů a asi po 3 sekundách je již 
terminál pině v provozu. 

Schéma zapojení je velmi podob-
né pro obě verze terminálu. Liší se 
pouze tím, že verze pro samostatné 
použití má proti vestavnému provede-
ní dopiněn stabilizátor napájecího 
napětí a jednoduchý interfejs sériové 
linky. Aby bylo možné připojit sério-
vou linku na signály s úrovněmi od-
povídajícími RS232, je na vstup při-
pojen jednoduchý převodník úrovní se 
dvěma tranzistory. 

Vlastní zapojení nemá žádné zá-
ludnosti ani nastavovací prvky. Veš-
keré funkce zajišťuje mikrořadič Ul. 
Pro zobrazení dostatečného počtu 
znaků na displeji je nutné, aby paměť 
RWM v mikrořadiči měla alespoň 
1 KB. Z možných variant byl vybrán 

CN3 

CN2 

 o 

R4 
82R 

typ ATmega8. Jde o dostupný, levný 
a dobře známý mikrořadič. 

Ul musí obsluhovat 3 na sobě ne-
závislé procesy: 

Generování videosignálu. 
Příjem znaků z klávesnice a jejich 
odesílání na sériovou linku. 

- Příjem znaků ze sériové linky 
a jejich ukládání do paměti pro 
zobrazení. 
Bylo komplikované zajistit nezávis-

lost všech procesů a především zcela 
přesné časy generování videosigná-
lu. Program byl vytvořen v asembleru 
a jeho přeloženou formu naleznete na 
wwwaradio.cz v sekci programy. 

Procesor je taktován hodinami 
o maximálním povoleném kmitočtu 
20 MHz. Pro optimální časování by 
bylo lepší použít krystal 22 MHz, ale 
kvůli reprodukovatelnosti zapojení 
jsem zůstal u 20 MHz, i když předpo-
kládám, že většina mikrořadičü by 
„přetaktování" snesla. Cenou za ten-

C3 

4OE 

CN1 

Obr. 5. Rozmístění součástek na desce terminálu 

Obr. 4. 
Deska s plošnými 

spoji pro verzi 
terminálu z obr. 2 

to ústupek jsou mírně různé horizon-
tální šířky bodů v zobrazovaných zna-
cích. U amatérské konstrukce snad 
tento detail prominete (nebo si ho 
možná ani nevšimnete 

Provedení samostatného terminá-
lu má proti vestavné verzi dopiněny 
obvody napájení a převodníku na 
úrovně podle RS232. Aby se zapojení 
nekomplikovalo, inspirován biprogem 
jsem použil jednoduchý převodník se 
dvěma tranzistory. Použijete-li krátké 
spojovací kabely na sériové lince, pra-
cuje převodník spolehlivě i při nejvyš-
ší nastavené rychlosti. U delších ka-
belů by se kvůli jejich kapacitě mohl 
objevit problém s přenosem nejvyš-
ších rychlostí. U obou verzí terminálu 
také dejte pozor na to, že napájí i při-
pojenou klávesnici. Je potřeba počí-
tat s proudovou rezervou. Běžné klá-
vesnice mají odběr poměrně malý, 
některé však při napájení 12 V způ-
sobí přehřívání stabilizátoru U2, pro-
tože mají odběr i přes 100 mA. Pak je 
nutné zmenšit velikost napájecího na-
pětí na 8 V nebo použít výkonnější typ 
stabilizátoru. 

Stavba a oživeni 

Obě zařízení nejsou náročná na 
stavbu ani oživeni. Po osazení desky 
s plošnými spoji a její kontrole stačí 
pouze naprogramovat mikrořadič. Na 
desce jsou připraveny plošky pro při-
pojeni sériového programátoru. Do-
poručuji např. skvělý biprog. Při pro-
gramování nastavte konfigurační 
propojky mikrořadiče tak, aby bylo 
RESET = ON, BROWN-OUT LEVEL 
4.0V, OSCILATOR = EXT. CRYSTAL 
HIGH FREQ. 

Pokud kmitá oscilátor správně, měl 
by se na obrazovce objevit úvodní ná-
pis a pak blikající kurzor. V případě, 
že televizor není schopen synchroni-
zace, upravte mírně odpor rezistoru 
R7 (R3 u vestavné verze). 
K jinému mikrořadiči se vestavný 

terminál připojuje přímo. Logické 
úrovně signálu odpovídají standardní 
konvenci (log. „1" = 5 V). Na první 
zkoušku doporučuji připojit k terminálu 
klávesnici a propojit vstup a výstup 
sériové linky. Psaní na klávesnici by 
se mělo projevit na obrazovce. 

Samostatná jednotka má desku 
s plošnými spoji navrženu tak, aby 
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R4 
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Obr. 6 a 7. Deska s plošnými spoji a rozmístění 
součástek pro vestavnou verzi teminálu 
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zapadla do krabičky KG22M, která je 
použita např. v již zmíněném progra-
mátoru biprog. Do boků je nutné vy-
pilovat 3 obdélníkové díry (stylem „při-
lož a odméř") a vyvrtat 1 díru pro 
CINCH konektor videosignálu. 

Použiti terminálu 

TV terminál rozeznává tři typy při-
cházejících dat: 
1. Řídicí znaky (celkem 11 vybraných 

znaků). 
2. Zobrazované ASCII znaky s kódem 

32 až 127. 
3. Semigrafické znaky 128 až 191. 

Všechny ostatní řídicí znaky jsou 
zobrazeny jako piný čtvereček. Znaky 
192 až 255 nevyvolají žádnou akci. 

Použité řídicí znaky jsou uvedeny v 
tabulce 1. Je třeba podotknout, že vý-
znam řidicich znaků SOH, STX a DC1 
až DC4 jsem upravil podle svých po-
třeb. Pro tak jednoduchou konstrukci 
je emulováni např. terminálu VT100 
zbytečné složité a ovládáni TV termi-
nálu se tímto zjednodušením zrychli-
lo. Po zapnuti je předvolen přechod 
na nový řádek s použitím CR+LF. 

Pozice znaků na obrazovce je ur-
čena od levého hornfho rohu. Levý 
horní roh má pozici, 0, 0 - pravý dolní 
roh pak 39, 24. 

Semigrafika dělí plochu každého 
znaku na 6 políček. Význam kódu se-
migrafických znaků vysvětluje obr. 8. 

Volitelně je možné připojit kláves-
nici kompatibilní s IBM PC AT. Lze 
použít obě verze — s konektorem PS2 
i původním DIN5. Na desce s plošný-
mi spoji samostatné jednotky je při-
praven konektor pro verzi PS2. Pro ko-
nektor DIN5 je potřeba použít redukci 
DIN5/PS2. 

Běžné znaky anglické klávesnice 
se zadávají přímo. Zvláštní znaky 
(např. řídicí znaky nebo znaky nad 
hodnotu 128) lze také zadávat. Po 
stisknuti levé klávesy ALT můžete za-
dat dvě číslice určující hexadecimál-
ní hodnotu. Např. znak LF zadáte 
stisknutím „ levý ALT" + „0" + „A". Tímto 
způsobem lze zadávat všechny zna-
ky od hodnoty 0 do 255. 

Jako pozůstatek vývoje programu 
má klávesnice ještě jeden speciální 
režim. Pokud zmáčknete klávesu F12, 
přepne se terminál do režimu SCAN 
kódů. Zmáčknutí libovolné klávesy 
vyšle z terminálu základ tzv. SCAN 

Tab 1. Řídicí znaky TV terminálu 

Znak Deka- 
dicky 

Hexa Popis 

SOH 1 Ox01 Nastaví přechod na nový řádek CR nebo LF (Unix, Apple) 
STX 2 Ox02 Nastaví přechod na nový řádek CR+LF (Microsoft) 
BS 8 Ox08 Zpět o 1 znak 
TAB 9 Ox09 Horizontální TAB - posune kurzor na pozici dělitelnou 8 
LF 10 Ox0A Odřádkování - nový řádek (viz výše) 
FF 12 Ox0C Nová obrazovka (vymaže obrazovku) 
CR 13 Ox0D Návrat na začátek řádku (viz výše) 
DC1 17 Ox11 Kurzor zapnutý 
DC2 18 Ox12 Kurzor vypnutý 
DC3 19 Ox13 Následující bajt nastaví pozici X kurzoru 
DC4 20 Ox14 Následující bajt nastaví pozici Y kurzoru 

kódu klávesnice v textovém tvaru. 03 
Např. po stisknutí kláves „A" a „B" T1 
vyšle terminál textový řetězec „1C 32". T2 
Tento režim opět zrušíte stisknutím Ul 
klávesy F12. U2 

Fungující komunikace terminálu XT1 
s připojeným zařízením je podmíné- CN1 
na nastavením shodných parametrů 
sériové linky u obou zařízení. Komu- CN2 
nikace je vždy osmibitová a rychlost 
se nastavuje propojkami přepínače 
J1. Nastavené parametry jsou zobra- CN3 
zeny po zapnutí na obrazovce. 

CN4 
Závěr 

J1 
Uvedený TV terminál je jednodu-

chá konstrukce, kterou zvládne i za-
čínající elektronik. Je určen pro při- Vestavná verze terminálu (obr, 3, 6 
pojení k zařízením, jejichž řídicí část a 7), součástky SMD 
obstarává jednočipový mikropočítač. 
Většina mikrořadičů již má vestavě-
nou jednotku sériové komunikace, 
takže komunikace s okolnim světem 
může být za pomoci TV terminálu vel-
mi snadná. 

Využití tento jednoduchý a levný 
přístroj najde: 
- u zařízení, která zobrazují větší 

množství dat, 
- při ladění programu v mikrořadiči 

(na počítači tvořím a na TV ne-
chám vypisovat kontrolní data), 
pokud se vám nechce kvůli jedno-
duchému nebo dočasnému přístro-
ji vyrábět klávesnici a displej. 

Seznam souäästek 

Samostatný terminál (obr. 2, 4 a 5), 
klasické součástky 

R1 až R5 

R6, R10, R11 
R7 
R8 
R9 
Cl, C2 
03 

04 
C5 až C8 
D1, 02, D4 

4,7 kg miniaturní, např. 
R0207 
10 kg miniaturní 
1 l<Q, miniaturní 
82.Q, miniaturní 
330 Q, miniaturní 
15 pF, keramický 
10 pF/16 V, elektrolytic-
ký nebo tantalový 
100 pF/16 V, elektrolyt. 
100 nF, keramický 
1N4148 

Obr. 9. 
Porovnání velikosti 
obou verzí terminálu ›;OE 

BAT48 
BC547 nebo podobný NPN 
BC557 nebo podobný PNP 
ATMEGA8-16, DIL28 
78L05 
20 MHz krystal 
CANNON 9 MALE do 
desky s plošnými spoji 
NAZ 2.5 napájecí ko-
nektor 2,5 mm do des-
ky s plošnými spoji 
CINCH FEMALE 
na panel 
Mini DIN6 FEMALE1 (PS2) 
do desky s plošnými spoji 
JUMPER 3x2, kolíky 
a propojky 

R1, R2 0 až 47 S2, 1206 
R3 1 kš2, 0805 
R4 82 S2, 0805 
R5 100 12 + 220 2, 1206 
R6, R7 10 kg 1206 a 0805 
R8 4,7 kí2, 1206 
Cl, 02 15 pF, keramický 0805 
03, 04 100 nF, keramický 0805 
05 10 pF/10 V, tantal. SMD 
Ul ATMEGA8-16, TQFP32 
XT1 20 MHz krystal 
J1 JUMPER 3x2, kolíky 

a propojky 
propojovací kolíky podle způsobu při-
pojení 

9911ex 

o o o o 

Obr. 8. Kódováni 
semigrafických znaků 

Tab. 2. Nastavení přenosové rychlosti 

Rychlost J1 - 2 J1 - 1 J1 - 0 

115 200 Bd ON ON ON 
57 600 Bd ON ON OFF 
38 400 Bd ON OFF ON 
19 200 Bd ON OFF OFF 
9 600 Bd 1 OFF ON ON 
4 800 Bd ' OFF ON OFF 
2 400 Bd OFF OFF ON 
1 200 Bd OFF OFF OFF 
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Zesilovač k PC 
Eduard Říha 

Protoio si často pouštím př'i práci na PC hudbu a zvuková karta 
nemá výkonový zesilovač, rozhodl jsem se si přiméřený zesilovač 
postavit. Aby byl zesilovač využitelnějši, dopinil jsem ho i o ten-lo-
ve korekce, i když se dali realizovat softwarově. 

Zakladni technické údaje 

Zesílení koncového zesilovače: 
20 dB. 

Rozsah regulace hlasitosti: 
-80 až +21,5 dB. 

Rozsah regulace hloubek na 40 Hz: 
-19 až +17 dB 

Rozsah regulace výšek na 16 kHz: 
-15 až +15 dB. 

Harmonické zkresleni: 0,3 %. 
Napájecí napětí: 12 V. 

Popis konstrukce 

Celý zesilovač je velmi jednoduchý 
a pracuje na první zapojení bez na-
stavování. Je složen z desky korekč-
ního zesilovače, koncového zesilova-
če a napájecího zdroje. 

Schema korekčního zesilovače je 
na obr. 1, schema koncového zesilo-
vače je na obr. 2. Korekční i koncový 
zesilovač jsou v zapojení doporuče-
ném výrobcem a obsahují minimální 
množství součástek. Integrovaný ob-
vod TDA1517 je připevněn k chladiči, 
kterým byl v mém připadá hliníkový 
plech o rozměrech 5 x 10 cm. 

Desky s plošnými spoji pro korekč-
ní a koncový zesilovač jsou na obr. 3, 
rozmístěni součástek pak na obr. 4. 
Potenciometry nejsou umístěny na 
desce, ale jsou upevněny přímo na 
čelním panelu přístrojové skříňky. Je-
jich příslušné krajní vývody jsou na-
vzájem propojeny a jedním vodičem 
zapojeny do označených vývodů na 
desce (GND a potenciometry). Střed-
ní vývody jsou zapojeny na příslušné 

in L 

in R 

C2 

2p2 

Cl 

2p2 

15 

R1 
47k 

14 

+U 

C3 C4 
56n 56n 

il 

vývody na desce. Všechny signálové 
vodiče jsou vedeny stíněnými kabelý. 
Přívody k potenciometrům stínit není 
třeba. Na zadním panelu přístrojové 
skříňky jsou vstupní konektory CINCH 
a svorky pro připojení reproduktorů. 

Napájecí zdroj je zapojen podle 
obr. 5. Síťový spínač je umístěn na 
čelním panelu. Mezi spínačem 
a transformátorem je zapojena skle-
něná přístrojová pojistka 200 mA. 

Seznam součástek 

Korekční zesilovač: 
R1 až R4 potenciometry lin. 

47 nebo 50 I<S2 

Obr. 3. Desky s plošnými spoji pro 
korekční a koncový zesilovač 

i c7 I C8 
= 100p 

22n 4-

z 
11 C9 

11- 0 out L 

4p7 

clo 

I--o out R 

4p7 

R5 

2k2 

C14 C13 -r C12 -r Gil 
_L100n l0Or, .L.100n .L100n 

hlasitost symetrie výšky hloubky 

Obr. 1 Schéma korekčního zesilovače 

I 100e 

R5 
Cl, 02 
03, C4 
C5, C6 
C7 
C8 
09, C10 
C11 až C14 
101 

2,2 kS2 
2,2 pF/25 V 
56 nF, svitkový 
15 nF, svitkový 
220 nF, keramický 
100 pF/16 V 
4,7 pF/25 V 
100 nF 
TDA1524 

Koncový zesilovač: 
Cl 100 nF, keramický 
C2, C3 1000 pF/16 V 
04 100 pF/16 V 
101 TDA1517 

Napájeci zdroj. 
Cl 2200 pF/25 V 
C2, 03 220 nF, keramický 
D1 usměrňovací můstek 1 A 

RB154 nebo podobný 
101 7812 
Tri transformátor 12 V/8 VA 

Literatura 

[1] Katalog: Semiconductors for radio 
and audio systems. Philips Semi-
conductors, 1995. 

[2] Katalog GES Electronics. 

In L GND out L out R +U in R 

Obr. 4. Rozmístění součástek na 
deskách s plošnými spoji 

in L in R 

out L 

C3 T 1000p 
out R 

Obr. 2. Schéma koncového zesilovače 

101 

C2 
Cl 

R8154 22007/35V 220n 

78 2 

Obr. 5. Schéma napájecího zdroje 

C3 
220n 

 Q +u 
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Několik nápadů 
použiti obvodu 7106 

Ing. Pavel Člupek 

Integrovaný obvod ICL7106 — digitálni voltmetr pro 3,5mistný 
displej LCD patři mezi ty chytré obvody, které předběhly dobu 
a vyräběji se ještě po vice než 20 letech. Za tuto dlouhou dobu se 
dostal do výrobního programu mnoha výrobců a přizpůsobil se 
i moderni technologii montáže. Základní zapojeni panelového vol-
tmetru 200 mV ukazuje obr. 1. 

Kromě obvodů z „rodinného klonu" 
se speciálnimi vlastnostmi (minimál-
ní spotřeba apod.) je základní obvod 
dodáván kromě pouzdra DIL se 40 
vývody (existuje i obrácená verze) také 
v pouzdru PQFL pro povrchovou mon-
táž. Nejlevnější multimetry čínské vý-
roby je možné koupit i za méně než 
100 Kč a je tedy výhodné použivat je 
po drobné úpravě jako panelová mě-
řidla. Tato měřidla jsou na českém trhu 
prodávána pod číslem 830b nebo 
580b s různými prefixy. 

Při přestavbě voltmetru Hung 
Chang, který je nejjednodušší a nej-
levnější, jsem však narazil na poně-
kud netradiční zapojení pouzdra pro 
povrchovou montáž se 42 vývody. 
Toto neklasické pouzdro je implemen-
továno i do panelových měřidel pro-
dávaných v GM Electronic. Vlastní ob-
vod je u nejlevnějšich přístrojů 
z cenových důvodů kontaktován pří-

1M 
40-1=3  

vstup 
10n 

o  

3 

29 

100n 

47k r 470, 
11- fg 

220n T 2, 

Cper • Coo, 
IN HI 2 10 

22 26 

fN LO 

COM 

POL 

BP 

Vv 

7106 
Bur 

mo na desku s plošnými spoji a chrá-
něný „zalitím". Klasická pouzdra jsou 
na obr. 2. 

Přehled o zapojení všech zmíně-
ných pouzder je v tabulce 1. 

Se znalostí zapojení je přestavba 
na panelové měřidlo opravdu hračkou. 
Spočívá v mechanické úpravě — od-
říznutí nepotřebné části desky s ploš-
nými spoji i vlastní krabičky. Ta je po-
třeba jako držák displeje. Na odříznuté 
části desky jsem ještě musel propojit 
vývody VREF- a COM a měřidlo bylo 
hotovo. Desetinnou tečku aktivujeme 
propojením na kladný pól napájení. 
Tak to bylo zapojeno v původním za-
pojení. Vhodnější je zapojení z obr. 3. 
LCD displej není v tomto zapojení po-
larizován a nehrozí tedy jeho „otráve-

Kondenzátor 100 nF je možné při-
pojit i na zem (COM) nebo záporný 

LCD displej 

ad. 
č»klrale 

Vref 
VREF.   

vRE), 35 

627 V. 

c&' OSC3 OSC1  

39 

1 . 
4  
Rosc 100p 

—174,3 45 3.9 

100k 

26 

22 

9V 

analogová zem 

(vývod 32) 

Obr. 1. Základní zapojení panelového 
voltmetru 

LCD 
desetinná 
tečka 

LCD 
začni 
elektroda 

Obr. 3. Připojení desetinné tečky 

(Vs) 

(10's) 

F1 

E3 

(1000) 61114 

POI. 

OSC 

OSC 2 

OSC 3 

TEST 

REF HI 

REF LO 

CREF. NC 

CREF. NC 

COMMON TEST 

IN HI OSC 3 

IN LO NC 

AZ OSC 2 

BUFF OSC 1 

INT 

131 

Cl 

B1 

pól napájení. Upravené měřidlo 
(obr. 4) připevníme za plexisklové 
okénko, které vyplňuje tloušťku před-
ního panelu. Mosazný sloupek na ob-
rázku slouží k uchycení části původ-
ního zadního krytu včetně stínění. 

Analogově číslicový převodník 
s dvojí integrací obvodu 7106 pracu-
je v obou polaritách vstupního signá-
lu. K tomu je třeba zajistit napájení 
analogové části jak kladným, tak zá-
porným napětím. V přenosných mul-
timetrech je napájení řešeno zásadně 
jako plovoucí — baterie 9 V není spo-
jena se společným vývodem vstupu. 

Nejčastěji používaná baterie 9 V je 
energeticky i ekonomicky nevýhod-
ným napájecím zdrojem. Jednoduchý 
měnič na obr. 5 umožňuje pro napá-
jení využít jeden tužkový článek. Mě-
nič jsem poprvé našel ve Wireless 
World v roce 1978, v Amatérském ra-
diu byl popsán v čísle 6 z roku 1990. 
Zapojeni jsem při realizaci upravil jen 
nepatrně. K usměrnění výstupního 
napětí jsou vtipně použity přechody 
báze-emitor tranzistor« 

Transformátor je na malém hrníč-
kovém jádře o průměru 14 mm, pri-
mární vinuti má 2x 22 z lakovaným 
drátem o pruměru 0,25 mm, sekun-
dárni 2x 155 z drátem 0,08 mm. Po 
odpojení zátěže se měnič zastaví a od-
běr je tvořen jen zbytkovým proudem 
použitých germaniových tranzistorů. 
Není tedy třeba dělat v přístroji další 
úpravy v zapojení vypínače a měnič 
je možné kdykoliv nahradit původní 
baterii. Aby se měnič rozbíhal, je tře-
ba do multimetru za spínač zapojit 

ciOEOE 9 B Ss-

Obr. 2. Zapojeni vývodů běžných pouzder obvodů 7106 

Obr. 4. 
Panelové 

měřidlo vyrobe-
né z levného 
multimetru 

NC 

G2 

C3 

63 

03 

OP/ONO 

POL 

684 

E3 

73 

B3 

22 



další filtrační kondenzátor 100 pF na 
16 V. Některé multimetry mají při mě-
ření stejnosměrného napětí tak malý 
odběr, že bylo třeba dopinit ještě re-
zistor s odporem asi 27 k12. Účinnost 
měniče se tím sice zhorší, ale stále je 
provoz výhodnější než s baterii 9 V. 
Převodní poměr transformátoru a ger-
maniové tranzistory dávají možnost 
použít i značně vybité články. Problé-
mem může být sehnat dnes už histo-
rické tranzistory. 

Při použiti obvodu 7106 v panelo-
vých měřidlech je plovouci napájeni 
nevýhodné. Plovoucí napájení pouze 
pro 7106 ze zvláštního vinutí trans-
formátoru s jednocestným usměrně-
ním jsem našel i v několika profesio-
nálně vyráběných přístrojích. 

Obvod je možné napájet ze zdroje 
napětí ±5 V se společným vývodem 
připojeným na společný vývod vstu-
pu COM. Pokud je zbytek přístroje 
napájen z kladné polarity, je možno si 
pomoci jednoduchým měničem pro 
generování záporného napájecího 
napětí, ze kterého je jen minimální 
odběr (u zdravého obvodu). Jediné 
napájecí napětí +5 V najdeme prak-
ticky v každém přístroji. Zapojení na 
obr. 6 najdete v katalogovém listu pro 
obvod 7107. Pro obvod 7106 je lze 
použít také, ale jen když použijete ex-
terní zdroj referenčního napětí. 

Zapojení jsem ověřil ve dvou ku-
sech. Je možno použít i nejběžnější 
obvod 4011 zapojený obdobným způ-

+9v 

loon multimetr 

0 V 

2e GC509 

Obr. 5. Měnič s germaniovymi 
tranzistory 

V. 

Obr. 6. Zdroj záporného napětí 

R3 
+12 V 

0 V 
(GND) 

100n 

Tab. 1. Zapojení vývodů obvodu 7106 

DIL 40 
normal 

DIL 40 
obrácený 

44-PQFP 42 SMD 
China 

Symbol Popis 

1 40 8 7 V+ napájení + vstup 
2 39 9 8 D1 výstup LCD segment D jednotky 
3 38 10 9 Cl výstup LCD segment C jednotky 
4 37 11 10 B1 výstup LCD segment B jednotky 
5 36 12 11 Al výstup LCD segment A jednotky 
6 35 13 12 F1 výstup LCD segment F jednotky 
7 34 14 13 G1 výstup LCD segment G jednotky 
8 33 15 14 El výstup LCD segment E jednotky 
9 32 16 15 D2 výstup LCD segment D desítky 
10 31 17 16 C2 výstup LCD segment C desítky 
11 30 18 17 B2 výstup LCD segment B desítky 
12 29 19 18 A2 výstup LCD segment A desítky 
13 28 20 19 F2 výstup LCD segment F desítky 
14 27 21 20 E2 výstup LCD segment E desítky 
15 26 22 21 D3 výstup LCD segment D stovky 
16 25 23 22 B3 výstup LCD segment B stovky 
17 24 24 23 F3 výstup LCD segment F stovky 
18 23 25 24 E3 výstup LCD segment E stovky 
19 22 26 25 AB4 výstup LCD jednička - tisíce 
20 21 27 26 POL výstup LCD minus 
21 20 28 27 BP výstup LCD společná elektroda 
22 19 29 28 G3 výstup LCD segment G stovky 
23 18 30 29 A3 výstup LCD segment A stovky 
24 17 31 30 C3 výstup LCD segment C stovky 
25 16 32 31 G2 výstup LCD segment G desítky 

33 32 LB výstup LCD slabá baterie 
26 15 34 33 V- napájená —, vstup 
27 14 35 34 INT integrační kondenzátor 
28 13 36 35 BUF integrační odpor 
29 12 37 36 A/Z nulovací kondenzátor 
30 11 38 37 INLO analogový vstup zem 
31 10 39 38 INHI analogový vstup 
32 9 40 39 COM analogová zem 
33 8 41 40 CREF- referenční kondenzátor - 
34 7 42 41 CREF+ referenční kondenzátor + 
35 6 43 42 VREF+ vstup analogové reference + 
36 5 44 1 VREF- vstup analogové reference - 

1 DEEN stav deintegrace výstup 
2 INTEN stav Integrace výstup 

37 4 3 2 TEST test displeje vstup 
38 3 4 3 OSC3 RC člen oscilátoru 

5 4 HOLD podrží údaj zobrazený na displeji vst 
39 2 6 5 OSC2 RC člen oscilátoru 
40 1 7 6 OSC1 RC člen oscilátoru 

sobem — na výstup zapojíme tři hrad-
la paralelně. Usměrňovací diody mo-
hou být jakékoliv křemíkové diody. 

• • • 

Zajímavým způsobem vyřešil na-
pájení měřidla s obvodem 7106 autor 
měřiče indukčnosti v PE 6/2008. Plo-
voucí napájení modulu zajištuje mě-
nič s hradly CMOS na obr. 7, pracují-
cí na kmitočtu asi 38 kHz. Výstup je 
ještě před usměrňovačem oddělen 
kohdenzátory C2 a C3. 

02 
100n 2x 1N4146 

Obr. 7. 
Měnič pro panelové 
měřidlo s obvodem 
7106 s výstupem 

odděleným 
kondenzátory 

Další, ještě jednodušší zapojeni, 
kterým lze vyzrát na plovoucí napáje-
ní obvodu 7106, bylo otištěno v časo-
pise Elektor 5/2005 na s. 71. Využívá 
toho, že napětí mezi kladným pólem 
napájení a vývodem IN LO (COM) je 
dáno vnitřním zdrojem referenčního 
napětí. V zapojení na obr. 8 je třeba 
použít kvalitní operační zesilovač, pro-
tože jeho vstupní napět'ová nesymet-
rie se přičítá k měřenému napětí 
a způsobuje chybu měření. 

+5 V 

OP07 

V+ 
IN HI 

IN LO 

-5 V 

Obr. 8. Napájecí obvod pro 7106 
s operačním zesilovačem 
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Blikaime srdieeko 
Miroslav Cina 

Cierom pri návrhu a zostrojeni tejto hračky bolo predovšetkým 
prebudir v mojej 5-ročnej dcérke zaujem o elektroniku. Jedná sa 
preto o vermi jednoduché zapojenie, ktorě je možné zostrojit' vo 
vermi krätkom čase a pritom prist' do styku so základnými pojma 
mi, ako „rezistor", „LED", äi „integrovaný obvod", ale aj „asem-
bier" a „FLASH"... A ked sa to podan, nakoniec to ešte aj „podra 
toho asembleru blikä" — a to je sarnozrejme ůspech... 

Popis zapojenia 

Dalo by sa povedat, že samotným 
„srdcom srdca" je 8-bitový mikrokon-
trolér strednej triedy firmy Microchip 
PIC16F628A. Pri tomto obvode sa mi 
podarilo použit' 14 „nožišiek" (RBO až 
RB7, RAO až RA3 a RAS až RA7) pria-
mo na ovládanie LED a jednu (RA4) 
na pripojenie tlačidla, ktorým je mož-
né prepíne rözne efekty. 

Celé zariadenie pozostáva z obvo-
du PIC16F628A (samozrejme je mož-
né použit' čokol'vek podobné, napr. 
PIC16F627, tento bol ale najlacnejší 
svojej triedy, čo som našiel), 14 LED 
s rezistormi a jedného tlačidla. Hrač-
ka je napájaná z dvoch akumulátorov 
AA (podl'a Microchip je sice rozsah na-
pájacieho napätia 3 al 5,5 V, ale na 
2x 1,2 V funguje tiež bez problémov). 
Napájaciemu napätiu sú prispösobe-
né odpory rezistorov pri LED —ja som 
zvolil 47 Q. Zvolený PIC ponúka mož-
nost' využit' interný oscilátor, čiže nie 
je potrebné používat' kryštál — čím sa 
ešte minimalizuje počet potrebných 
súčiastok. Zároveň sú k dispozícii dva 
vývody navyše, ktorými v opačnom 
prípade nie je možné ovládat' LED. 

Popis programu 

Program je pisaný v asembleri a je 
tiež pomerne jednoduchý. Napriek 
tomu mi trvalo istý čas, kým som pri-
šiel na to, ako vypnút' všetky funkcie, 
ktoré zostávajú nevyužité, ako nakon-
figurovat' obvod tak, aby používal in-
terný oscilátor a podobne... 

Samotný program pozostáva 
v principe z troch častí: 

hlavná east, kde sú definovné röz-
ne efekty — v priloženom príklade 
sú 4 (bez nutnosti zmeny štruktúry 
programu je možné implementovat' 
8 röznych efektov), 

- obsluha tlačidla, 
- delay — „zdržovanie". 

Po pripojení napájania sa aktivuje 
efekt číslo 1 a každým stlačením tla-
čidla sa aktivuje vždy další efekt 
v poradí — stále dokola. Ako som už 
písal — jednoduché, nenáročné, ale 
s vekým potenciálom niečo sa nau-
čit'. 

V prípade rozširovania o d'alšie 
funkcie by malo byt' pomerne jedno-
duché aj pre začiatočnika (ako som 
ja) ich do programu vložit'. Postačí 
urobit' nasledovné rozšírenia: 

1. v podprograme na obsluhu tlačidla 
„key_test" zvýšit' hdnotu 
btfsc SFNC,D'004' 
z 004 na počet implementovaných 
funkcií (max.7), 

2. v podprograme „choose_effect" 
pridat' potrebný skok na implemen-
tovanú funkciu, 

3. implementovat' funkciu samotnú, 
podobne ako priklady fnc1 až fnc3. 

Zäver 

Popísaný typ zariadenia predstavu-
je pre mňa možnost' pootvorenia brá-
ny do sveta digitálnej techniky a mik-
rokontrolérov, a to aj napriek verni 
odmedzeným časovým možnostiam, 
ktoré möžem tomuto hobby venovar. 
Verím, že möže byt' zaujírnavé, či 
inšpirujúce pre každého, kto sa o po-
dobnú térnatiku zaujíma a rád by na-
príklad svojim det'om ukázal (spöso-
bom „Hello World") prvé zaujimavé 
zákutia tejto problematiky. 

3 až 

5,5 V 

IC1 

VDD R57/1-10SI/PGD 
RB6/T1080/T I CKIOEPGC 12 

11  
RB5 

Ia 
RB4/PGM 
RB3ICCP1   
RB2/TX/CK   
RB /9.1/DT   

RBOOEINT   

VSS 

RA710SC I /CLKIN 
RAEJOSC2/CLKOUT 

RAS/MCLRNPP 
RA4/TOCKI/CMP2 
RA3/AN3/CMP1 
RA2JAN2NREF 

RA1/AN1 
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IR 
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44tC ere* 
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R1 až R14 47 Q/1/4 W 
R15 10 kQ/1/4W 
IC1 PIC16F628A-I/P 

(naprogramovaný) 
LED1 až LED14 LED (napr. červená) 
SW1 miniatúrne tlačidlo 

R1 

R2 
 II  

R3 
 II  

3 

mcsaFame 

Si 

1-T1 

efekt R15 
10k 
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R14 LNED9 OE 

14 x 47 

Program pre mikrokont-
rolér nájdete na http:// 
www.aradio.cz v sekcii 
programy. 

Obr. 1. 
Zapojenie blikajúceho 
srdiečka. Hračka bola 

postavená na univerzál-
nej doske s plošnými 

spojmi, yid' foto 
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GM ELECTRONIC představuje 

Školní starosti 2. 
V září začal školní rok i pro 

studenty středních škol a uči-

lišť. Převážně nováčci v prv-

ních ročnících potřebují pro 

praktické vyučování vhodnou 

výbavu. V minulém povídání 

jsme upozornili na základní 

nářadí, které nabízíme v pro-

dejnách GM Electronic. Dnes 

se podíváme o stupínek výše, 

na měřicí přístroje. Na trhu je 

široký výběr univerzálních mě-

řících přístrojů. Rodiče, jejichž 

ratolest kráčí v profesních 

stopách předků mají vysta-

ráno. Vědí co svému potom-

kovi pořídit. Horší situace na-

stává nebohému rodiči, který, 

ač sám nepolíben elektroni-

kou, má koupit výbavu své ra-

tolesti, která začíná elektro-

niku studovat. 

Jaký měřící přístroj zakou-

pit? Troufám si tvrdit, že žáky 

odborných středních škol je 

možno dělit na ty se zájmem 

o obor, kteří si elektroniku vy-

brali cíleně na základě znalostí 

a svého hobby. Navštěvovali 

zájmové kroužky elektroniky, 

či je navštěvují i po odchodu 

ze základní školy. Zde bych se 

nebál doporučit některý z lep-

ších přístrojů i střední cenové 

kategorie. Tito, do oboru za-

pálení studenti, většinou mají 

ve své výbavě přinejmenším 

některý z levnějších přístrojů. 

Ale koupě kvalitnějšího pří-

stroje na začátek studia je pro 

ně stimulující, je to určitý zá-

vazek i pobídka vůči rodičům 

i sobě, obstát na škole se ctí. 

Další skupinou jsou ti, kteří 

mají povědomost o tom, co 

začali studovat, ale dříve se 

o obor nezajímali. A bohužel 

jsou i tací, kteří jdou studovat 

na některý obor z jiného dů-

vodu než profesního zájmu. 

Například proto, že následují 

kamaráda nebo poslechnou 

přání svých rodičů, kteří se 

snaží najít potomkovi lukra-

tivní obor. Tím se ale nevylu-

čuje, že z těchto náhodných 

příchozích do oborů nevyros-

tou později solidní odborníci. 

Zde je na soudnosti rodičů, 

aby zvážili stupeň znalostí 

i zájmu potomka o obor. I lev-

nější přístroje pině vyhoví pro 

všechna základní měření. Při-

tom v případě chybné manipu-

lace a možného následného 

poškození přístroje nevzniká 

velká škoda. Zcela fatální si-

tuací při měření bývá měření 

proudu, kdy po tomto měření 

jdeme měřit napětí a zapome-

neme přehodit kabely u pří-

stroje. Takové měření napětí 
s přístrojem, nastaveným na 

měření proudu, dokáže být 

docela zajíma-

vým zážitkem. 

Bohužel, větši-

nou pro přístroj 

posledním. 

K základ-

ním měří-

cím přístrojům 

nižší cenové 

kategorie pa-

tří DMM-3900, 

katalogové číslo 722-122 

v ceně Kč 245,- s DPH. Jeho 

rozsahy jsou 200 mV až 

1000 V stejnosměrného i stří- - 

davého napětí, 20 mA až 

20 A proudu DC i AC (stej-

nosměrného a střídavého), 

200 ohmů až 20 megaohmů 

u měření odporů, je vybaven 

prozváněčkou i testem diod 

a umí měřit zesílení tranzis-

torů. Má dobře čitelný dis-

plej. Pro svoji láci je vhodný 

pro začátečníky, ale nejen pro 

nä. Mám tento přístroj ve vý-

bavě expedičního radiovozu, 

kde dobře pracuje i přes ne 

zrovna jemné zacházení v ne-

příznivých klimatických pod-

mínkách. Tento přístroj je od-

vozen od značkového METEX 

3800, katalogové 

číslo 722-055. a  P e , - 
Ten se prodává ivy 
✓ prodejnách (sv 
GM Electronic • 

za *Kč 1250,- • 

s DPH. Je 

✓ybaven 

stejnými jezme:z; 

funkcemi 

a rozsahy. 

Jeho cena zaručuje 

značkovou ověřenou stabilitu. 

Zvláště pro práci v zá-

jmových kroužcích mla-

dých elektroniků, ale i jako 

malý provozní přístroj se na-

bízí měřidla řady DT860. 

Jsou vybavena velkým, velmi 

dobře čitelným displejem. Pa-

tří sem HC-DT860D, katalo-

gové číslo 722-265. Kromě 

základních měření v rozsa-

zích 200 a 700 V AC, 200 mV 

4 re, • 

XXXI 



až 750 V DC, odporů a testu 

má k dis-

fl fl  pozici i gene-
LI LIM rátor signálu 

obdélníko-

vého průběhu 

a měření tran-

zistorů. Měří 
@ sice jen stej-

-47I-Inosměrné 

• •"• 

G 
ce 

OE Dille° 
I. MGM. 

tOE.... ,1404 ti.• 

proudy DC, 

ale to pro většinu měření 

v zájmové elektronice dosta-

čuje. Jeho cena je Kč 149,-

s DPH. Pro ty, kdo potřebuji 

měřit teplotu, je k dispozici 

typ HC-DT860E, katalogové 

číslo 722-264, 

v ceně 

Kč 179,-
s DPH. Mož-

nosti měření 

jsou stejné, 

jako u před-

chozího typu, 

jen generátor 

signálu je na-

hrazen teploměrem. 

V akční ceně Kč 269,-

s DPH se nyní nabízí velmi 

oblíbené .měřidlo HC-M890G, 

katalogové číslo 722-205. Je 

to nejlevnější 

_ přístroj z na-

Laggij bídky univer-
 - zálních měři-

del, který umí 

měřit kapacity. 

Je vybaven 

praktickým 

protiskluzo-

vým odníma-

  telným oba-

lem. Umí měřit AC napětí do 

750 V DC, napětí do 1000 V, 

proudy AC, DC do 20 A, kon-

denzátory do 20 pF v pěti 

rozsazích, teplotu, zesílení 

tranzistorů, odpory v pěti roz-

sazích do 20 megaohmů, jeho 

součástí je prozváněčka ob-

vodů, test diod a automatické 

vypínání přístroje po delší 

době nečinnosti. 

Mezi studenty a učni; kteří 

se elektronice věnují jako 

svému koníčku i mezi radi-

oamatéry je velmi oblíbený 

přístroj střední cenové třídy 

METEX 3270D, 

katalogové číslo 

722-083 v ceně 

Kč 1750,-

s DPH. Má au-

t omatickou 

volbu roz-

sahu napětí 

a proudu AC, 
DC, zvláštní 

vstup pro 

proudy 20 A, umí měřit kmi-

točet, kapacity. Je vybaven 

funkcí HOLD a praktickým 

bargrafem. Má ve výbavě ko-

ženkové přepravní pouz-

dro s přihrádkou pro kabely, 

ale je možno k němu při-
koupit protiskluzové METEX 

POUZDRO, katalogové číslo 

722-065 v ceně Kč 139,-

s daní. 

Pro nároč-

nější uživa-

tele má GM 

Electronic 

✓ nabídce za-

jímavý mě-
řící přístroj 

HC-UT7 OA, 

katalogové 

číslo 722-190 

✓ ceně 

Kč 1499,- s DPH. 

Rozsah displeje 0-19999. Mě-

ření: Odpor (do 2000 MOhm) 

+ indikace zkratu, napětí DC 

(200 mV-1000 V), napětí 

AC (200 mV-750 V), proud 

DC (20 pA-10 A), proud 

AC (20 pA-10 A), kapacita 

(20 nF-100 mF), indukčnost 

(2 mH-20 H), detekce TTL, 

tester diod, měření tranzis-

torů, podsvícení displeje. Pro-

tiskluzový obal z něj činí prak-

tického dílenského pomocníka 

technika i náročnějšího stu-

denta. 

A závěrem upozorníme na 

HC-UT70B, katalogové číslo 

722-193 v ceně Kč 2150,-

s daní. I když vzhledově vy-

padá obdobně jako jeho lev-

nější bratříček z předchozího 

odstavce, je 

vybaven dal-

šími funk-

cemi, mezi 

nimiž vyniká 

měření kmi-

točtu 4 kHz 

až 400 MHz, 

praktický bar-

graf a roz-

hraní RS232. 

Rozsah displeje 

0-3999. Měření: Odpor (do 

40 MOhm) + indikace zkratu, 

napětí DC (400 mV-1000 V), 

napětí AC (4 V-750 V), proud 

DC (400 pA-10 A), proud 

AC (400 pA-10 A), kapacita 

(4 nF-40 mF), tester diod, 

podsvícení displeje. 

Přejeme všem studentům 

škol úspěchy ve studiu a jejich 

rodičům pevné nervy s buj-
nými potomky. 

Podrobné informace o na-

bízených výrobcích vám po-

skytnou pracovníci prodejen 

GM Electronic v Praze, Brně, 

Ostravě, Plzni a na Sloven-

sku v Bratislavě nebo náš 

e-shop na webových stránkách 

www.gme.cz a www.gme.sk. 
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Nf osciloskop 
s výstupem na TV 

Radim Pechal 

(Dokončená) 

Nastaveni vnitiniho oscilátoru 
řidicino obvodu 

Po spuštění programu mikrokont-
roléru se frekvence vnitřního osciláto-
ru nastaví na 17 MHz. K tomu slouží 
synchronizační funkce, která postupně 
nastavuje trimovací registr a spouští 
zkušební smyčku. Úkolem zkušební 
smyčky je provést daný počet instruk-
cí a během nich počítat přichozí im-
pulsy, které jsou generovány exter-
ním 10 4060 s připojeným krystalem. 

Výpočtem vyšlo a empiricky bylo 
potvrzeno, že by se mélo provést 2360 
cyklů, aby se oscilátor dostal na 17 MHz 
Na přesné nastavení trimovaciho re-
gistru má funkce 50 opakování, bě-
hem kterých by se měl trimovaci re-
gistr nastavit na přesnou hodnotu. 

Tab. 3. Funkční klávesy osciloskopu 

10 4060 se zároveň používá pro 
generování kontrolního kmitočtu 800 Hz, 
který je vyveden na výstupní svorku. 
Tento kontrolní kmitočet se může po-
užít pro kontrolu funkčnosti oscilo-
skopu a pro případné nastavování 
kmitočtové kompenzace s připojenou 
osciloskopickou sondou. 

Seriova komunikace 

Naměřená data i data sloužící 
k ovládání osciloskopu se přenášejí 
sériovou linkou. Pro ovládání oscilo-
skopu stačí přenášet pouze znaky 
v kódu ASCII. Jednotlivě znaky jsou 
uvedeny v „helpu", který je součástí 
programu osciloskopu (viz následuji-
cí kapitola). 

Parametry sériové komunikace 
jsou shodné s TV terminálem. Aby 

Klávesa 

--> 

s 

u, u, o, d 

space 

< > 

A 

enter 

C 

H 

Funkce 

Nastaveni časové základny. Klávesa snižuje dobu jednoho dílku, klávesa —› zvyšuje dobu 
dllku. 
Jednotlivé rozsahy Casové základny: 
50 µs / dllek; 100 i.ts / div; 200µs/div; 500ms/div; 1ms/div; 2ms/div; 5ms/div; 10ms/div; 
20ms/div; 50ms/div; 100ms/div; 200ms/div; 500ms/div; 1s/div; 2s/div; 

Nastaveni zesíleni signálu. Klávesa zvyšuje zesíleni signálu, klávesa T zmenšuje zesllenl 
signálu. 
Jednotlivä zesileni a nastaveni vstupního odporového Mite: 
Bipolární režim V/div Unipoltuni režim V/div Zesíleni signal(' Nastaveni vstupního riddle° 

10m 5m 50 1:1 
20m 
50m 
100m 
200m 
500m 
1 
2 
5 
10 
20 
50 

10m 
25m 
50m 
100m 
250m 
500m 
1 
2,5 
5 
10 
25 

25 
10 
5 
2,5 
1 
50 
25 
10 
5 
2,5 
1 

1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:99 
1:99 
1:99 
1:99 
1:99 
1:99 

Tab. 4 Zesllent jednotlivých rozsahů 

Nastavováni synchronizace. Přepíná mezi režimy No synchro, Synchro Down, Synchro Up. 
Při zapnuté synchronizaci se začne měřit at v okamžiku, kdy se dosáhne napěrové úrovně 
definované triggerem. 
No synchro — vypnuté synchronizace 
Synchro Down — synchronizace na sestupnou hranu 
Synchro Up — synchronizace na vzestupnou hranu 

Nastaveni úrovně tirggeru pro synchronizaci. 
U — zvednuti úrovně triggeru o dilek 
u — zvednutl úrovně triggeru o 0,2 dilku 
S — sniženi úrovně triggeru o dítek 
s — sniženi úrovně triggeru o 0,2 dilku 

Zobrazení posledních měřených hodnot k analyzováni — tzv. Hold. Ph módu Hold se objevl 
kurzor, kterým lze pohybovat a zobrazovat hodnotu nape( signälu v danšm bodě (pouze při 
bipolámím režimu). 

Klávesy pro posuv kurzoru v módu Hold. 

Přepinání mezi bipolárním a unipolěrnim režimem. 

Přepínáni mezi režimy AC / DC. 

Tato klávesa přepíná mezí kontinuálním režimem Free run a jednotným sejmutím signálu 
Single shot. Režim Single shot po zmáčknuti startovní klávesy (enter) začne měřit, případně 
vyčká na synchronizační úroveň. 

Spouštění měřeni v režimu Free run. 

Pro komunikaci s TV termínálem je vhodné mit možnost vycentrovat obraz. Při zmáčknutí 
tlačitka C se zapne režim, při kterém je možné vycentrovat obraz na televizoru. Po 
vycentrováni se potvrdí klávesou enter. 

Zobrazi Help který zobrazuje informace o funkčnIch klávesách. 

byla zajištěna funkce výstupního od-
děleni sériové komunikace, je potřeba 
zajistit napájení výstuprüho optočle-
nu. Proto je nezbytné, aby na vývod 9 
na konektoru CANNON bylo přivedeno 
napětí. Pokud je osciloskop připojen 
k TV terminálu, je na vývod 9 přive-
deno +5 V. U jiných zařízení musíme 
toto zajistit například softwarově. Pro 
PC je potřeba nastavit správnou 
polaritu signálu označovaného jako 
RING. 

Módy měřeni 

Osciloskop umožňuje nastavovat 
různé módy měření. Módy se mění 
pomocí znaků, které přicházejí po sé-
riové lince. Změnu a nastavení jed-
notlivých módů udává tab. 3. 

Napájeni osciloskopu 

V zapojení je potřeba celkově tří 
úrovní napětí. Logické obvody jsou 
napájeny napětím 3,3 V. Operační 
zesilovače a multiplexer vyžadují na-
pětí ±5 V. 

Napájecí napětí k zařízení se při-
vádí přes konektor NEB 21 R. Veli-
kost ss napájení by měla být 9 až 15 V. 
Maximální odběr by neměl přesáh-
nout 0,2 A. Je nutné, aby byl zdroj 
napětí galvanicky oddělený od elek-
trické sítě. 

Napájecí napětí se přivede přes 
ochrannou diodu, aby se zabránilo 
přepólování napětí. Následně se na-
pájení stabilizátorem 7805 upraví na 
+5 V. Toto napětí je potom přiváděno 
na stabilizátor typu LE33, který vytvo-
ří napětí 3,3 V pro napájení logických 
obvodů. Napájecí napětí +5 V je také 
přiváděno na měnič ICL7660, který 
mění polaritu napětí na -5 V. 
U měniče ICL7660 se objevil pro-

blém se zviněným výstupním napě-
tím. Ukázalo se, že -5 V bylo tak zvl-
něné, že pronikalo do vstupních OZ 
a projevovalo se to na měřeném sig-
nálu. Proto bylo třeba na výstup mě-
niče připojit filtr tvořený kondenzáto-
rem 08 a tlumivkou L1. 

Seznam použitých 
součástek osciloskopu 

R1, R2, R5, R20 
R3 
R4 
R6 
R7, R8 
R9, R10 
R11, R19, R22, 
R31, R32 
R12 
R13 
R14 
R15 
R16, R28 
R17 
R18, R21 
R23 
R24 
R25, R30 
R26 

10 k12 
750 kš2 
240 kl2 
200 12, trimr 
100 Q, trimr 
50 S-2, trimr 

1,2 Id2 
220 S-2 
330 S2 
150 Q. 
82 S2 
2,2 kS2 
10 MS2 
500 S-2, trimr 
3,3 kS2 
470 Š2 
4,7 k.S2 
6,8 kf2 
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Obr. 9. Deska osciloskopu 

Kalibrace 

Při kalibraci osciloskopického modu-
lu nejdříve přivedeme na vstup nulo-
vé napětí a přepneme do bipolárního 
módu s rozsahem 500 mV/dilek. Trim-
rem R21 nastavíme nulu. Pak přive-
deme na vstup ss napětí 1,5 V a nasta-
víme R18 tak, aby se na obrazovce 
zobrazovaly správné hodnoty. Ná-
sledně snižujeme rozsahy (na vstup 
přivádíme vždy tři čtvrtiny max hod-
noty rozsahu) a trimry R6 až R10 po-
stupné nastavujeme zesílení tak, aby 
osciloskop ukazoval správné. Poté 
přepneme na nejvyšší rozsah a zkon-
trolujeme vstupní délié přivedením 
vyššího ss napětí. V případě odchy-
lek jemně upravíme R3, R4. Na závěr 
přivedeme na vstup obdélníkový signál 
(např. pomocných 800 Hz z výstup-
nich zdířek osciloskopu) a kapacitním 
trimrem 024 nastavíme frekvenční kom-
penzaci vstupního děliče. Tímto krokem 
by měl být osciloskop zkalibrován. 

Závěr 

Popsaný osciloskop není profesio-
nální zařízení, ale pro běžné praktic-
ké měření při nastavování a kontrole 
nf zesilovačü a podobných zařízeni 
se ukázal jako zcela vyhovující. Po-
slouží i pro jednoduchá měření a jiné 
experimenty v amatérské praxi. 
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Impulsni sítov 
napájeci zdroj 

230/12 V 
Ing. Jan Šedivý 

(Dokončení) 

Transformátor 

Hlavní součástkou každého síťového na-
pájecího zdroje je transformátor. Pro impuls-
ní transformátor TR1 je použito feritové jádro 
typu „ETD" nebo „E" z hmoty H21 (Pramet, 
obchodní označení feritu je „FONOX"), lze 
použít i ferit typu H24 nebo některé zahra-
niční ferity obdobných vlastností. Tato jádra 
se vyrábějí v různých velikostech. Použil 
jsem jádro s obchodním označením ETD39 
s kruhovým průřezem vnitřního sloupku 
o průměru 12,5 mm pro zdroj s výkonem 
12 V/3 A a jádro El s vnitřním sloupkem ob-
délníkového průřezu 14,6 x 11,8 mm pro vý-
konnější zdroj 12 V/5 A. šťouralové a profi 
znalci od sériové výroby obdobných transfor-
mátorů a majitelé různých výpočetních pro-
gramů mohou namítnout, že jádro je na uve-
dený výkon předimenzované. To mohou mít 
•pravdu, ale za cenu toho, že na menši jádro 
se vejde vinutí slabším drátem, bude méně 
izolačních vrstev mezi vinutími nebo must 
být izolační fólie dokonalejší a hlavně vinutí 
jádro se bude za provozu ohřívat i na teplo-

ty přes 70 °C. Nejsem příznivcem obdob-
ných návrhů ' takže při použití většího jádra 
bude transformátor v provozu studený a vi-
nutí se bude také snáze navíjet tlustšim drá-
tem při kusové ruční výrobě. Níže uvedený 
navíjecí předpis vinutí TR1 vychází z klasic-
kého výpočtu podle obecně platné teoretické 
elektrotechniky. Pro realizaci transformátoru 
je nezbytná ještě kostřička s pájecími vývody 
k montáži transformátoru nastojato na des-
ku. Plošné spoje jsou na desce navržené 
tak, aby umožnily montáž různých druhů 
kostřiček s různým počtem pájecích kolíčků. 

L2 3 i 2 5,5i 28  

33   

Obr. 4. Zapojení patice TR1 

48 

4} 

42 

40 

Závazné jsou maximální rozměry a rozteč 
pájecích količkových vývodů. Kostřička může 
mít z každé strany nejméně 7 pájecích količ-
ků, nejvíce 9. Zapojení jednotlivých vinutí 
podle obr. 4 předpokládá z každé strany 
9 količků v připadě, že je k dispozici menší 
kostřička, pak může být přívod z količku 9 
přepojený na 8 a z količku 1 na 2, obdobně 
na sekundární straně je alternativa jiného 
zapojení zřejmá z motivu plošných spojů. 
Všechna vinutí musí být navinutá stejným 
smyslem a musí být dodržený začátek a ko-
nec ve vztahu k zapojení. Na schématu za-
pojení na obr. 2 a obr. 4 jsou začátky všech 
vinuti označené tečkou. Primární vinutí L1 
must být rozdělené na dvě poloviny tak, že 
první část vinutí L1a je vždy u jádra transfor-
mátoru, pak následuje izolace, sekundární 
vinuti L3, izolace, pomocné vinutí L2, izolace 
a druhá část primárního vinutí Li b. Vinutí L3 
musí být od ostatních vinutí izolováno bez-
pečnostní a doplňkovou izolaci na zkušební 
napětí alespoň 4000 V (dvojitá izolace D( 2 kV), 
totéž platí pro případné stínění. Vinutí L2 
vůči vinutí L1 musí vydržet provozní napětí 
600 V a zkušební napětí 1000 V. Pokud by 
měl být uvedený zdroj použitý pro napájení 
nějakých sdělovacích zařízení, např. přijíma-
čů nebo vysílačů, pak autor doporučuje vinu-
tí L3 z obou stran na kostřičce transformáto-
ru odstínit jedním závitem měděné páskové 
fólie tl. 0,1 mm. Stínění nesmí tvořit závit na-
krátko, fólie musí být z obou stran podložená 
izolační vrstvou. Stínění se spojí s odděle-
nou zemi. Ve schématu na obr. 2 je „odděle-
ně zem" značena trojúhelníkem. 
U této aplikace impulsního transformátoru 

se výrazně uplatňuje vf povrchový jev, který 
má za následek vytlačování proudu z vodičů 
směrem k jejich povrchu. Vzhledem k větší-

Obr. 5. Navíjecí 
předpis TRI 
pro 12 V/5 A 

(hodnoty pro 
napatl 24 V/1,5 A 

jsou: 
L1 = 50 z+ 50 z/ 

/0,4 CuS; 
L2 = 2x 18 z/ 
10,3 Gus; 

L3 = 3x 31 z/ 
/0,5 Cus; 

mezera V já dře 
je 1,3 mm 
- male jádro) 

mu proudovému zatíženi „sekundáru" L3 není 
možné cívku L3 navinout tlustšim drátem, 
neboť by se to minulo účinkem a vznikaly by 
v TR1 zbytečné ztráty. Vinutí L3 je proto 
u zdroje na provozní proud 3 A navinuté tet-
rafilárně (vinuto 4 vodiči současně) lakova-
ným drátem o průměru jen 0,50 mm CuL, 
pro výkonnější variantu je nezbytné vinuti 
složené z 5 nebo 6 vodičů 0,50 nebo 0,45 mm 
vinutých současně. Vinutí L2 je navinuté bifi-
lárně vodičem 0,50 mm, závity jsou vinuty 
s mezerou, aby vinutí bylo přes celou šířku 
konstřičky. Primární vinutí má jednoduché 
vinutí lakovaným drátem 0,45 mm. 

Magnetický obvod transformátoru must 
mit vzduchovou mezeru. Ta je realizována 
tak, že jedna polovina jádra má vybroušený 
kratší střední sloupek. Krajní sloupky jádra 
jsou k sobě přiloženy těsně. U transformáto-
ru s jádrem ETD39 pro napětí 12 V/3 A je 
optimální velikost mezery asi 0,7 až 0,9 mm, 
pro větší E jádro vyhovuje mezera asi 0,8 až 
1,0 mm. Zvětšováním mezery se zvětšuje 
rozptylová indukčnost, ale magnetický obvod 
je odolnější proti přesycení a snese větší 
špičkový proud v L1 před koncem činného 
běhu. Vliv rozptylové indukčnosti se v zapo-
jení uvedeného zdroje projevuje tak, že při 
zátěži „sekundáru" L3 se vlivem stabilizace 
zvětšuje indukované napětí na L2 i na L1. 
V praxi může napěti na C10 dosáhnout až 
přes 20 V při maximálním zatížení zdroje 
proudem 5 A, zatímco při chodu naprázdno 
bude jen okolo 12 V. Pokud bude zdroj reali-
zován bez stabilizační smyčky s optočle-
nem, jak je uvedeno výše, pak je vhodnější 
transformátor s menší mezerou. Vazba mezi 
vinutími bude těsnější a změna sekundárni 
zátěže se vice projeví take na L2, takže „se-
kundär" bude vice stabilizován prostřednic-
tvím pomocného napětí z L2. Ztráty v jádře 
však mohou být mirně větší, což se projeví 
ohřátím feritu při provozu. 

Indukčnost primárního vinutí L1 není kri-
tická. V praxi vyhovují hodnoty od asi 1,5 do 
asi 2,5 mH. Pro minimální primární indukč-
nost L1 platí vztah závislý na přenášeném 
výkonu: 
Lmir, = [U,.nUo/(U, + fl U0)]2 x T/2P0, 
kde 
U, je vstupni napětí, 
U0 výstupní napětí, 
n převod transformátoru 
Tje perioda pracovního cyklu = 1/fa„ 
Po přenášený výkon. 

Pokud bude mit primární vinutí alespoň 
indukčnost l„,„, pak bude mít magnetická in-
dukce v jádru nepřerušený trojúhelníkový 

Vinuti Lib (1x) 

Izolace 1000 V 

Vinuti L2 (2x) 

Lib = 50 z/0,45 CuL 

L2 = 2x 18 z/0,50 CuL 

bitilárné 

L3 = 4x 17 z/0,50 CuL 

tetrafilárnš"* 

Lia = 50 z/0,45 CuL 
2x Izolace 2000 V" 

Stínici fólie 0.1 Cu + izolace 

Vinuti L3 (4x; 5x) 

Stinict fólie 0,1 Cu + izolace 

2x izolace 2000 V' 

Vinuti L1 a (1x) 

Bakelitová kostra pro jádro "ETD" 

Jádro transformátoru "ETD 39", mezera 0,8 mm 

Bezpečnostni izolace tf. II - zdvojená, zkušební napšti min. 4000 V. R > 20 MOhm 

Pro transformátor s jádrem E 12 V/5 A má vinuti 5x 17 z/ 0.50 CuL (pentafilámš) 
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průběh a proud poteče bud' vinutím LI , nebo 
vinutím L3 a magnetická indukce se ne-
zmenší k nule. Tuto podmínku je možné 
však obtížně spinit v případě, kdy zdroj má 
pracovat s proměnnou zátěži od nuly až do 
desítek W. V případě malého výkonu by mu-
sela být indukčnost Li velmi velká a zdroj by 
pak nebyl schopen dodat větší výkon. A tak 
byla indukčnost zvolena kompromisně men-
ší tak, že při malé zátěži je spínací tran-
zistor na krátkou dobu otevřený v činném 
běhu a v blokovacím běhu poklesne magne-
tická indukce v jádře k nule ještě před ukon-
čením celkové doby T pracovniho cyklu mě-
niče. Po zbylou dobu neteče proud žádným 
vinutím transformátoru a proud do zátěže 
dodávají kondenzátory C18, 019 a tlumivka 
TL2. Na vinutich se objeví tlumené kmity. 
Výhoda je, že tranzistor Ti na začátku kaž-
dého pracovního cyklu spíná nulový proud, 
takže je omezený vznik impulsního rušení. 
Nevýhodou může být vétši zvinění na výstu-
pu, ale praxe ukázala, že vliv je nepodstatný, 
naopak při malém zatíženi je účinnost filtrač-
ní tlumivky TL2 v sekundárním filtru větší. 
Podrobné vysvětleni této problematiky je 
uvedené např. v [2]. Transformační převod 
TR1 mezi primárním vinutím a hlavním se-
kundárnímm vinutím je n = asi 5,9. Hodnota 
převodu mezi těmito vinutími není kritická, 
protože výstupní napětí se reguluje úhlem 
otevřeni spínacího tranzistoru Ti. Převod je 
takto zvolený s ohledem na velikost induko-
vaného napětí na Li a tím i napěťového na-
máháni T1 v okamžiku skončení činného 
běhu a s ohledem na potřebné závěrné na-
pětí na diode D11 v době činného běhu, kdy 
je tato dioda uzavřená a je namáhána v zá-
věrném směru indukcí napětí z L3 opačné 
polarity. Převod je třeba však dodržet mezi 
vinutími L3 a L2. L2 dodává pomocné napětí 
pro napájení 101 a počet závitů musí být 
zvolený tak, aby při jmenovitém sekundár-
nim napětí na L3 při chodu naprázdno nebo 
do minimální zátěže bylo napětí na C10 ale-
spoň 12 V. Pro jmenovité výstupní napětí 
12 V je vhodné na L2 navinout o jeden až 
2 závity vice než na L3 a napětí na 010 
upravit při oživováni na optimální velikost 
změnou R14. Při zátěži se napětí na 010 
zvýší vlivem rozptylové indukčnosti mezi pri-
márním vinutím Li a sekundárním vinutím 
L3. Pro jmenovití napětí na výstupu 14 V 
mohou být obě vinutí se stejným počtem závitů. 

Zhotovení transformátoru je možné ob-
jednat u některé specializované firmy, která 
vyrábi vinutí díly na zakázku, většinou dodá-
vají i jádra a kostřičky - viz inzerce v PE, na-
vinutí transformátoru podle dodané spe-
cifikace na vlastni kostřičku je možné take 
objednat za velmi přijatelné ceny v navijárně 
elektromotorů v obci Povrly u Děčína. 

Transformátor je možné zhotovit i svépo-
mocí. Chceme-li použít nějaké jádro „kořist-
niho" původu, důležité jsou jeho rozměry 
a velikost vzduchové mezery, pak je nejprve 
nutné transformátor rozebrat a oddělit od 
sebe obě půlky jádra. To je nejsnáze možné 
ohřátím jádra shora i s kostřičkou položením 
na elektrický sporák. Při teplotě okolo 100 °C 
se jádro (obvykle zalepení epoxidem) uvolní 
a je možné je z kostřičky vysunout. Bakelito-
vá kostřička snese bez poškození i vyšší 
teplotu. Všechna vinutí z kostřičky odstrani-
me, přičemž si můžeme schovat původní 
stínici Cu fólie nebo izolační PET fólie, po-
kud není vinuti něčím zalité. Lakovaný drát 
o průměru 0,45 a prüměru 0,50 mm je také 
možné získat z impulsreo transformátoru 
napájecího zdroje nebo z VN transformátoru 
z televizorů TESLA COLOR 416 nebo TESLA 

Saturn, Neptun apod. VN transformátory ne-
jsou nijak impregnovány, vodič lze bez po-
škození odmotávat a znova použít. K izolaci 
mezi vinutími se osvědčila PET fólie nebo 
papír impregnovaný transformátorovým ole-
jem, který lze získat z válcového krabicového 
kondenzátoru TESLA (TC 682, 684, WK 707, 
708), který se používá v zářivkových svíti-
dlech nebo k rozběhu jednofázových elektro-
motorů. Je třeba dbát pečlivé izolace mezi 
cívkou L3 a ostatními vinutími, zejména je 
třeba dbát izolace začátků a konců vinutí. 
Vhodná je silikonová izolační bužírka, kterou 
navlékneme na začátek i konec drátu i z čás-
ti navlékneme na první a poslední závit kaž-
dého vinutí. PET fólie i papir dobře odolávají 
zvýšené teplotě vinuti. Schéma zapojeni vývo-
dů všech vinutí na pájecí količky je uvedené na 
obr. 4 při pohledu zespodu. Navíjecí předpis 
a výkres umistění jednotlivých vinutí na kost-
řičce transformátoru je uvedeno na obr. 5. 

Před konečným sesazením jádra a ve-
stavěním transformátoru do zdroje je vhodné 
kvalitu izolace ověřit vysokým napětím ales-
poň 4 kV. Bude tak zaručená bezpečnost 
elektrickým oddělením primárního a sekun-
därniho obvodu zdroje. Transformátor toto 
napětí musí bez průrazu vydržet po dobu 
1 minuty, i při zvýšené vlhkosti i teplotě vinutí 
nebo okolního prostředí. Vysoké napětí lze 
získat např. z řádkového rozkladu elektron-
kového televizoru. Pokud si transformátor 
necháme navinout, pak doporučuji nechat si 
u zhotovitele bezpečnostní zkoušku provést. 
Firmy toto u síťových transformátorů dělají 
obvykle bezplatně jako revizi v rámci objed-
návky navinutí a bezpečnostní požadavky 
garantují. Je nutné při zadání objednávky 
definovat elektrickou pevnost mezi jednotli-
vými vinutími. Obě části feritového jádra 
u odzkoušeného transformátoru je možné 
k sobě zalepit sekundovým lepidlem a jádro 
stáhnout po obvodě elektrikářskou izolační 
páskou (ne textilní). Transformátor je vhod-
né na cívku opatřit štítkem s uvedením počtu 
závitů, označením drátu a velikosti vzducho-
vé mezery a připojení jednotlivých vinutí na 
pájecí količky. 
K minimalizaci vyzařování rušení je mož-

né ještě celý transformátor zastínit jedním 
závitem Cu fólie přes celý transformátor, tj. 
přes cívku s vinutími i přes oba boční sloup-
ky jádra a závit stáhnout a spájet. Takto 
umístěné stíněni netvoří závit nakrátko. 

Uvedeni zdroje 
do provozu a oživeni 

Před oživováním je nutné upozornit na 
skutečnost, že primární obvody zdroje jsou 
přímo spojeny se sítí a při neopatrném za-
cházeni může dojít k úrazu elektřinou. Dále 
upozorňuji na to, te na kondenzátoru C7 
zůstává napěti po odpojení síťového přivo-
du ze zásuvky! Napětí a proudy na primární 
straně je možné měřit pouze přenosným 
multimetrem, pro jiná měřeni (např oscilo-
skopem) je nezbytné zdroj připojit na síf 
přes oddělovací transformátor! 

Zdroj zhotovený podle výše uvedených 
pokynů a z doporučených součástek bude 
fungovat na prvni zapojení. Před prvním při-
pojením doporučuji důkladně zkontrolovat 
zapojení. Pro zdroj s transformátorem pro 
menší výkon osadíme na pozici R13 rezistor 
s odporem 0,5 nebo 0,47 Q, pro zdroj na vět-
ší zátěž má být R13 0,39 Q nebo i 0,22 Q. 

Na výstup zdroje připojíme žárovku 12 V/ 
/100 mA a voltmetr. Trimr P1 nastavíme na 
minimální odpor a trimr P2 do středu odpo-

rové dráhy. Misto pojistky Pol zapojíme do 
sitověho přívodu žárovku 230 V/100 W pro 
případ, že v zapojeni je skrytá hrubá chyba 
a zkrat v primární části. Zdroj připojíme k síti. 
Pokud zdroj nenabíhá a cykluje, což signali-
zuje blikání LED asi v sekundových interva-
lech, pak zmenšíme odpor P2. Na výstupu 
by mělo být ss napětí v rozmezi asi 11 až 15 V. 
Trimrem P2 nastavíme napětí na 019 na 
hodnotu 12 V. Voltmetrem změříme napětí 
na Cl 0 a C16. Mělo by tam být asi 12,5 V 
(max. 14 V); pokud je napětí výrazně vyšší, 
pak má cívka L2 nesprávný počet závitů a je 
třeba upravit - zvětšit hodnotu R14. Pokud 
tato zkouška dopadla úspěšné, je zdroj zřej-
mě v pořádku. 

Nyní misto žárovky v sérii se síťovým 
přívodem osadíme pojistku Pol a zdroj opět 
připojíme na sit. Měříme výstupní napětí volt-
metrem a zároveň jiným voltmetrem měříme 
napětí na C10, Zdroj zatížíme na maximální 
proud např. připojením automobilové žárov-
ky 12 V/35 W na výstup. Výstupní napětí se 
může zmenšit asi o 0,2 V vlivem odporu tlu-
mivky TL2. Napíti  na C10 naopak značně 
stoupne. Čím větší je mezera v jádru TR1, 
tím vice napětí na C10 stoupne. Při maxi-
mální zátěži by napětí na C10 nemělo být 
větší než así 19,5 V (to bylo u výkonnějšího 
zdroje autora až při proudu /sec = 5,6 A. 
U menší ho zdroje bylo napětí na C10 

15,4 V při zátěži 2,65 A. Pokud po připojení 
zátěže výrazně klesne výstupní napětí, pak 
zafungovala ochrana přes D8 a je třeba zvět-
šit odpor trimru P1. Trimr P1 nastavíme tak, 
aby při maximální zátěži nepatrně kleslo vý-
stupní napětí. Pokud příliš stoupne při zatí-
žení napětí na C10, pak má transformátor 
příliš velký rozptyl a je třeba zmenšit vzdu-
chovou mezeru. U funkčního zdroje je mož-
né ještě zkontrolovat osciloskopem připoje-
ným přes sondu na anodu diody Dll průběh 
napětí na L3 a kmitočet měniče. Citlivost os-
ciloskopu nastavíme na too v přes celé stí-
nítko, protože rozkmit napětí je asi 65 V. 
Frekvence f má být asi 34 až 39 kHz; po-
kud má transformátor jádro z hmoty H24, 
pak je možné kmitočet oscilátoru zvětšit až 
na 50 kHz zmenšením kapacity kondenzáto-
ru 014. Totéž je možné uskutečnit, když 
bude zdroj pracovat s menším zatížením. 
Minimální indukčnost pro primární vinutí Li 
se zvýšením pracovního kmitočtu zmenši. 
Při dalším zvětšováni kmitočtu již vznikají 
ztráty na diodě Dll ina T1 a účinnost zdroje 
poklesne. Osciloskop musí ukazovat stabilní 
periodický průběh se stabilní opakovací do-
bou. Z průběhu je zřejmé, kdy je tranzistor 
T1 otevřený - na L3 se indukuje záporné na-
pětí. V době, kdy se 13 uzavře, je na L3 in-
dukováno kladné napěti, doba trvání proudu 
přes Dli závisí na sekundární zátěži; je-li 
malá, pak proud diodou Dll zanikne ještě 
pied uplynutím celkové pracovní periody 
a na L3 jsou dobře viditelné tlumené kmity. 
Při větši zátěži naměříme spojitý pravoúhlý 
prüběh. Jsou-li v pořádku všechny pomocné 
součástky, jako je 017. R16, D5, C8, R3 
a R4, jsou všechny další zákmity na prüběhu 
velmi malé v porovnání s celkovou amplitu-
dou průběhu. Voltmetrem je možné ještě 
změřit napiti na 08. Má být bez zátěže asi 
70 V, se zátěži dosahuje velikosti až 200 V. 

Závěr a zhodnoceni konstrukce 

Zhotovil jsem popsaný zdroj celkem 
v 5 kusech. Konstrukce je dobře reproduko-
vatelná, byla ověřena početní teorie k návrhu 
vinutí transformátoru, při vývoji jsem odzkou-
šel i feritová jádra ruzných typú. Ani v jed-
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nom případě se nevyskytly potíže s funkcí, 
s uváděním do provozu nebo s rušením. 
Zdroj byl odzkoušeny pro napájení VKV tu-
neru a nf zesilovače, radiostanice TESLA 
PR22, dale byl odzkoušený pro napájení 
4 set-top-boxu značky Technisat a Sencor 
zároveň. Zdroj je instalován ve společné an-
téně, umístěny je svisle v popsané krabičce 
v montážní elektroinstalačni skříni a dodává 
proud asi 2,6 A v nepřetržitém provozu. Při 
této zátěži jsou všechny součástky zdroje 
studené, zdroj se dobře chladí v krabičce 
s velkými otvory. Nepatrně hřeje pouze chla-
dič s diodou D11. 
U zdrojů byla měřena účinnost. Největši 

účinnosti 92 % dosahoval zdroj při střední 
zátěži s proudem kolem 2,5 A. Při zatižení 
proudem 1 A byla účinnost 89 °/0, při zatížení 
proudem 5,25 A byla naměřena účinnost 
82 %. Zdroj s větším jádrem měl účinnost 
o několik % menší, při zatížení nad 0,8 A 
byla však vždy větši než 80 °/0. Naprázdno 
zdroj ze sítě odebíral ztrátový výkon necelé 
3 W, z toho také vyplývá, že při malém zatí-
ženi pod asi 0,5 A/6 W po započtení této 
„mandatorní" ztráty účinnost silně klesá. 
Zrovna tak při největší zátěži nad 4 A zřejmě 
vznikají ztráty P = RI2 vlivem odporu vinutí 
transformátoru i tlumivky TI2 a účinnost také 
klesá. Zdroj se vyznačuje velmi malým zvl-
něním výstupniho napětí. Na C20 nepřesa-
huje jednotky milivoltů, objektivně měřit však 
bylo potřeba c;sciloskopem připojeným stíně-
ným vodičem přímo na C20. 

Dva zdroje byly také odzkoušeny v radio-
amatérském provozu Martinem - OK1 FZM 
k napájení zařízení FT-817 k posouzeni miry 
rušeni. Výskyt rušení byl testován ve všech 
amatérských pásmech od 1,8 do 432 MHz, 
aniž by byl zjištěný jakýkoliv problém. Za 
spolupráci při testování Martinovi - OK1FZM 
děkuji. Obecně lze však říci, že pro napájení 
dlouhovInných a středovInných přijímačů je 
tento zdroj nevhodný, ruší v blízkém okolí na 
pracovním kmitočtu a jeho harmonických, 
obdobně jako běžný TV přijimač. 

Nevýhodou zapojení může být to, že 
zdroj nemá elektronickou pojistku proti přetí-
žení. Praktické pokusy ukázaly, že výstupni 
napětí je opravdu tvrdé a vinutí L3 je schop-
né dodávat i podstatně větší proud, což 
ovšem nevydrží vlastni cívka L3 a patrně by 
se přehřála i dioda D11. Pro původní záměr 
autora sestavit zdroj pro napájení přijimaču 
do společné antény absence ochrany není 
na závadu a zdroj byl jednoduše dopiněný 
pojistkou Po2, která chrání „sekundár" proti 
náhodnému zkratu i přetížení. 

Dopinit kvalitní nadproudovou ochranu 
s jednoduchým obvodem se ukázalo jako 
problém. Zdroj lze vypnout např. zkratová-
ním vývodu 1101 na neoddělenou zem nebo 
zavedením napětí na R7. Ochranný obvod 
však musí sepnout při vyhodnoceni přetížení 
„sekundáru", který ale musí být od primární-
ho obvodu oddělený. Nabízí se vyhodnocení 
vlivu sekundární zátěže na napětí indukova-
né na pomocném vinutí L2. Zvětšení zátěže 
na „sekundáru" vede ke zvětšeni napětí na 
L2, což bylo využito k jednoduché ochraně 
s diodou D8 pro případ poruchy regulace 
s optočlenem. Tato ochrana funguje spoleh-
livě za cenu zvýšeni sekundárního napětí při 
poruše regulační smyčky a zamezuje zniče-
ní součástek. Z toho duvodu je namístě, aby 
vazba mezi primárním a sekundárním vinu-
tim TR1 byla co největší ' aby vzrüst napětí 
na 016 i 018 prakticky daný Zenerovou dio-
dou 08 a ve stavu bez stabilizace nebyl vétši 
než asi 16 V. Pokud by byla vazba mezi vše-
mi vinutími velmi těsná, TR1 by musel mit 

malou vzduchovou mezeru pak by mohl být 
zdroj odolný proti tvrdému zkratu tak, že na 
L2 se v takovém případě nenaindukuje po-
třebné napětí pro udržení činnosti 101 a zdroj 
se vypne. Praxe však ukázala, že i v tomto 
případě bylo možné zdroj přetížit za provozu 
zvětšeným odběrem proudu ze ,,sekundáru", 
aniž se 101 vypnul. 
S navrženými vzduchovými mezerami 

v TR1 - asi 0,8 mm zdroj na tvrdý zkrat na 
019 reagoval tak, že se nevypnul, doba 
otevřeni tranzistoru T1 byla nepatrně větší 
než při běhu naprázdno, energie se hroma-
dila hlavně v rozptylové indukčnosti, přičemž 
na 010 bylo asi 13 Va zkratový proud byl asi 
11 A. což by bezpečně po chvíli zničilo vinutí 
L3 na TR1. Spolehlivou ochranu proti zkratu 
je zřejmě možné realizovat jedině tak, že by 
musel být snímán skutečný sekundární 
proud vyhodnoceny operačním zesilovačem 
- komparátorem a přes další optickou vazbu 
je možné realizovat vypnutí zdroje zkratová-
ním vývodu / 101 na zem. To vše vede 
k podstatně složitějšímu zapojeni, takže 
skleněná pojistka Po2 je nejjednodušší 
a nejspolehlivější ochrana proti náhodnému 
trvalému zkratu na výstupu. Má-li být zdroj 
používán pro menší odběr proudu, pak je 
vhodné zvětšit odpor v emitoru T1 na hodno-
tu až kolem 1 Q. Tím bude omezena dodáv-
ka energie v činném běhu a maximální proud, 
který je dodáván v době činného běhu do vi-
nutí Ll, a tím i maximální možný výkon, Po 
dosažení maximálního proudu v Li se Ti 
vždy vypne bez ohledu na stabilizaci výstup-
niho napětí, takže dalším přetěžováním 
„sekundáru" začne napětí ria C18 klesat. 
Stabilizace je vyřazena z činnosti a šířkový 
modulator v101 bude v saturaci při maximal-
ním možném dodávaném výkonu do „prima-
ru". Zdroj - primární obvod není možné přetí-
žit výkonově, tím je nezničitelný, ale opět 
není zaručeno, že cívku L3 nebude možné 
přetížit proudem, který vinuti nevydrží. 

Seznam součástek 

Rezistory (standardní typ 0,5 W) 
R1 470 kQ/250 V (st) 
R7 470 ší2 
R8 10 ki2, 2 % 
R9 1 ki2 
R10 150 12 
R11 22 
R12 18 kQ 
R14 1 Q (ne drátový) 
R15 2,2 kQ 
R16 68 Q (ne drátový) 
R18 10 
Rezistory „mini" na rozteč vývodu 5 mm 
R6 10 kš2 
R5 33 kQ 
R19 33 kf.2, 68 ki2 pro 24 V 
R21, R20 4,7 kš2 
Rezistory na zátěž 2 W - ne drátové 
R2 1201(12 
R3 39 klí2 
R4 471(12 
R13 0,47 - viz text 
R17 470 12, 820 Q pro 24 V 
P1, P2 5 kQ, trimr 6,6 mm, 
odporový, uhlíkový čtvercový - „naležato", 
RM = 5/2,5 mm 
RTH1 termistor do síťového usměrňovače 
7,5 až 10 (z rozebraného PC monitoru) 
Kondenzátory 
Cl, 02 100 až 330 nF/250 V (st), 

RM =15.5 mm nebo 23 mm, 
fóliový odrušovací 

03 až 06 2,2 až 3,3 nF, 1000 V (ss), 
250 V (st), keram. odruš. 

07 220 pF/350/385 V, radiální 
průměr max. 25 mm 

C8 10 nF/600 V, keram. nebo 
fóliový s drátovými vývody 

C9 100 nF/63 V, keram. nebo 
fóliový s drátovými vývody 

CIO 100 pF/25 V/105 °C, 
prüměr max. 8,5 mm 

C11 10 nF, foliový radial. RM = 5 
012 10 pF, keram. TK 676, 

TK 755 apod., RM = 5 
C13 470 pF/250 V (ss), keram. 

TK 775, TK 795 
C14 4,7 nF, RM = 5, föliový radiální 
C15 100 nF/63 V, RM = 5, 

fóliový radiální 
016 22 pF/35 V/105  

max. průměr 6,5 mm 
017 2,2 nF/250 V (ss), keram. 

např. TK 725, TK 745 
018, 019 2200 JF/16 V/105 °C, 

průměr max. 13 mm 
1000 pF/35 V/105 °C pro 24 V 

020, 021 100 nF/63 V, RM = 5 
fóliový radiální 

022 2,2 nF, keram., odrušovací ' 
bezpečnostní 2,2 až 4,7 nF/250 V (st)/ 

/1000 V (ss), zk. nap. 4000 V 
023 100 nF/63 V, RM = 5 

fóliový radiální 
Polovodičové součástky 
D1 až D4 D3SBA60 (RBV406M), 

600 V/ 250 V (st)/4 A 
D5 BYV96E (RGP10J) 
06 KZ 261/18 (BZX83V018) 
07 1N4841 (KA206) 
D8 KZ260/15 (BZX85V015) 
D9, 010 RGP1OD (UF 1007, UF 4003) 
Dll BYVV29-200 

FUF5406 na Cu chladiči pro 24 V 
D12 KZ260/5V1 (BZX85V005.1); 

I260!12 pro 24 V 
LED1 LED, 5 mm, 30 mA 
01 4N35 
101 UC3842 (UC3842AN) 
102 TL431 
T1 IRFIBC40G, viz text, 

N-MOS 600 V/3 A 
Vinuté díly 
TR1 impulsni transformátor, jádro ETD39 
s kostřičkou, vinutí viz text 
TL1 odrušovací síťová tlumivka 2x 27 mH 
z PC monitoru nebo na toroidnim jádru 
TL2 filtrační tlumivka 30 pH/3 A, např. 30 z. 
drátem 0,8 mm na feritové tyčce o průměru 
5 mm/H21, délky asi 30 mm (z řádkového 
rozkladu TVP 0416 nebo z PC monitoru) 
Ostatnl díly 
Chladič k tranzistoru T1 - viz foto konstrukce 
Chladič k diodě Dli - viz foto konstrukce 
Pol T3.15 A/250 V - skleněná nebo kera-
mická, pomalá 
Po2 T5 A/250 V - skleněná, pomalá 
Držák pojistek do plošných spojů 
Síťová šftra „Flexo" dvoupramenná 
Plastová krabička TESLA od zdroje z TVP 
C416 nebo C419 a odvozených typů 
šroubky M3 k přichycení T1 a all k chladi-
či, pájecí očka na montáž chladičü k desce 

Pozn.: Změny pro verzi zdroje 24 V/1,5 A 
jsou vyznačeny v seznamu a v obr. 5. 

Literatura 
[11AR B4/1994. 
[2] TESLA Orava: Televízny prijimač Saturn 
4279 - Popis obvodov. 
[3] Katalogový list - datasheet PWM control-
ler UC3842. 
[4] Katalogový list - datasheet TL431. 
[5] Katalogový list - datasheet optocoupler 
4N35. 
[6] Katalogový list - datasheet optocoupler 
Vishay CQY8ONG. 
[7] Katalog součástek GM electronic. 
[8] Faktor, Z: Transformátory a tlumivky pro 
spínané napájecí zdroje. KE 5/2001. 
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Grafický displej 
MG12864 ovládaný linkou RS232 

Petr Titzenthaler 

(Dokončení) 

Technické údaje 

Napájecí napětí: 8 až 18 V 
(stejnosměrné). 

Spotřeba proudu: 
22 mA (bez podsvétleni), 

43 mA s podsvétlením LED. 
Komunikační protokol. 

RS232 s jedním start a stop 
bitem, mezi jednotlivými in-

strukcemi je vhodné ponechat 
prodlevu asi 0,1 s na zpraco-
váni dat mikroprocesorem. 

Napěťové úrovně 
komunikačního rozhraní: 

RS232 nebo TTL 
podle polohy jumperü na 

konektorech K3 a K4. 

Popis zapojeni 

Srdcem celého zapojení je mikro-
procesor PIC16F73A od firmy Micro-

Obr. 6. Poloha propojek pro datovou 
komunikaci v úrovních TTL (například 
pro komunikaci s jiným mikroproceso-

rem — propojky jsou na pozicích 
vlevo) 

Obr. 7. Poloha propojek pro datovou 
komunikaci v úrovních RS232 (např. 
komunikace s PC — propojky jsou 

vpravo) 

chip. Na vývody 9 a 10 je připojen 
krystal 4,1943 MHz s blokovacími 
kondenzátory. Obvod je po zapnutí re-
setován článkem RC připojeným na 
vývod č. 1. Port A mikroprocesoru je 
k dispozici mimo vývod PA5 pro vněj-
š í ovládání a lze k němu připojit např. 
tlačítka, indikaci apod. Vývod PA5 je 
použit pro ovládání podsvětleni dis-
pleje. (řidicí povel 81h, 82h). Port B 
je celý použit jako databus pro komu-
nikaci s displejem. Port C je použit pro 
komunikaci s pamětí EEPROM (vývo-
dy RC3 — SCL a RC4 — SDA), která je 
na tyto vývody zapojena standardním 
způsobem. Pam«'  EEPROM je adre-
sována jako 0 (vývody AO, Al spoje-
ny se zemí). U paměti je zakázán zá-
pis, její programování je možné pouze 
po vyjmutí z objímky. Další vývody 
slouží pro sériovou komunikaci 
s okolními periferiemi (vývody RC6 — 
— TX, RC7 — RX ). Zbylé vývody portu 
C jsou použity pro vysílání řidicích im-
pulzů do displeje (RCO — CS1, CS2, 
RC1 — Data/Instrukce, RC2 — Read/ 
/Write, RC5 — Enable). U displeje sto-
jí za zmínkihrimr R8, kterým se na-
stavuje kontrast, a dále pak tranzis-
tor T2, který s rezistory R4 a R5 tvoří 
jednoduchý přepínač signálu CS1, 
CS2 (signály řídící aktivitu driverü 
KS0108 ovládajících vždy jednu po-
lovinu displeje). Rozhraní mezi logikou 
TTL a signály RS232 tvoří převodník 
MAX232, který je zapojen standardním 
způsobem podle doporučení výrobce. 
Celé zapojení je napájeno přes mo-
nolitický stabilizátor 7805 v pouzdru 
TO220 (proudově výkonnější typ byl 
zvolen s ohledem na možnost podsví-
cení displeje, případně napájení dal-
ších obvodů přes konektor K5). Sta-
bilizátor není nutno při běžném použití 
chladit. Z hlediska konstrukce jsou po-
zice paměti EEPROM (24C128) a mi-
kroprocesoru (PIC16F73A) osazeny 
objímkami; pro snadnou manipulaci 
a dlouhodobou spolehlivost doporu-
čuji použít precizní typy. Jinak jsou 
součástky zapájeny běžným způso-
bem. Pozor je třeba dát na pájení sou-

částek SMD a integrovaných obvodů, 
aby se nevytvořily propojky mezi piny 
či zkraty mezi spoji na desce. Displej 
je připojen ze strany spojů — do desky 
s plošnými spoji je ze strany spojů za-
pájen dutinkový konektor a na displej 
je připájena kolíková lišta, která se za-
souvá do konektoru. Mezi desku a dis-
plej je vhodné umístit distanční sloup-
ky a zvětšit tak mechanickou pevnost 
celého zapojení. 

Oživení 

Po zapájení všech součástek a vlo-
žení obvodů do objímek můžeme při-
pojit napájecí napětí. To se připojuje 
na konektor K1. Proti přepólováni je 
přístroj chráněn diodou D1, Při správ-
ném zapojení a naprogramování mi-
kroprocesoru i paměti EEPROM by se 
měla na displeji zobrazit úvodní obra-
zovka. Pokud tomu tak není, zkuste 
zvětšit kontrast displeje změnou po-
lohy trimru R8 či ověřte naprogramo-
vání mikroprocesoru a paměti a zkon-
trolujte zapájení součástek na desce. 
V případě, že se na displeji zobrazila 
úvodní obrazovka, je možno zkusit ko-
munikaci přes rozhraní RS232. Vy-
pneme napájeni, případně odpojíme 
sériový kabel a na lámací kolíky K3 
a K4 nasuneme propojky (jumpery) 
podle toho, zda požadujeme komuni-
kaci v úrovních TTL nebo RS232, viz 
obr. 6 a 7. 

Data se přivádějí přes konektor K2, 
jehož jednotlivé piny a odpovídající 
vývody u PC konektoru uvádí tabul-
ka 10. 

Dbejte na jejich správné pozice pro-
pojek a jejich polohu měňte jen při vy-
pnutém napájení a odpojené lince 
RS232. Při nedodržení této zásady 
může proniknout napětí linky RS232 
na piny mikroprocesoru, a ten by se 
mohl zničit. 

Zařízení připojte k PC a pomoci 
programu na ovládáni sériového por-
tu zkuste na displej poslat sekvenci 
příkazů pro zobrazení znaku na dis-
pleji. Například sekvence 00h 00h 7Fh 
00h zobrazí úvodní obrazovku. Dale 
zkuste zobrazit znaky abecedy, jejichž 
čísla pro sériovou komunikaci jsou 
uvedena na internetu. Pokud se po-
daří i toto, je zapojeni v pořádku a je 
možné si do paměti EEPROM nahrát 
vlastní znaky a použít toto zapojeni 
ve vlastních aplikacích. U volně do-
stupné verze programu na interneto-
vých stránkách PE je však zakázána 
editace paměti EEPROM v rozsahu 
0200h až 0610h 

Tab. 10. Zapojeni datového konektoru K2 a propojeni s PC 

Konektor 
K2 

Konektor 
CANNON 9 

PC 

Popis 

pin 1 
pin 2 
pin 3 

pin 5 
pin 3 
pin 2 

zem, u K1 označen čtvercovým pájecím bodem 
data z PC do displeje 
data z displeje do PC, není využito 
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Indikátor výšky hladiny 

Pro napájení elektrod indikátorů 
výšky hladiny se většinou používá 
malý stejnosměrný proud. Ten však 
způsobuje elektrolytickou korozi kovo-
vých elektrod. V zapojení na obr. 1 je 
sonda napájena střídavým napětím 
s kmitočtem několika set Hz, genero-
vaným astabilním multivibrátorem 
101a. Měřicí elektrody jsou od indiká-
toru stejnosměrně zcela odděleny kon-
denzátory Cl a 02. Jsou-li elektrody 
ponořeny, prochází signál z multivib-
rátoru na usměrňovač s diodami D1 
a 02. Diody musí být „signálové", dio-
dy pro usměrňovače v napájecích 
zdrojích (např. 1N4001) nejsou vhod-
né. Citlivost indikátoru lze upravit pod-
le potřeby změnou odporu R2. Pro 
první pokusy použijte rezistor s odpo-
rem 1 NMI 

Integrovaný obvod 004093 obsa-
huje čtyři hradla NAND se vstupy 
opatřenými Schmittovým klopným 

Cl 
2n2 

RI 
470k 

obvodem. V zapojení .indikátoru jsou 
použita jen dvě hradla. U nepoužitých 
hradel je třeba nezapojené vstupy při-
pojit na kladný nebo záporný pól na-
pájecího napětí, nepoužité výstupy 
ponechte nazapojené. Pro výrobu 
elektrod použil autor s velmi dobrým 
výsledkem chromované dráty do kola 
bicyklu. 
htlp.1/www.bilimonline.8k.comkircuits/sensor3.htm 

Oprava k článku „Predzosil-
hovač PIC s DO" z PE 6/08 
V článku byla omylem otištěna 

špatná rozpiska součástek. Správně 
má být: 

Rezistory 
R1 
R2 
R3, R16, R17 
R4, R8 
R5, R6, R7, R15 
R9, R10 

Ti 
2N3906 
(BC640) 

+12V 

0 V 
GND 

4,7 f2 
100 f2 
10 kf2 
4,7 ki-2 
1 k12 
2x 10 kf2, logaritmic-
ký potenciometer 

Obr. 1. 
Indikátor výšky hladiny 

(hladinový spínač) 

R11, R12 
R13 
R14 
R18, R19 

Kondenzátory 
Cl, 02, 09, C10 
03 
04, C7, 08, C12, 
014, 015, C24, C33 
05, 06, 013, 016, 
017, 018, 019, 036 
C11 
C20, 021, 
C25 až 032 
022, 039 
023, 038, 040 
C34, 035 
C37 

22 S2 
12 kS2 
10 12 
10 k12, trimer 

2,2 nF 
1000 pF/25 V 

100 nF 

100 pF/25 V 
10 pF/50 V 

1 pF/50 V 
33 nF 
5,6 nF 
22 pF 
68 nF 

Polovodičové súčiastky 
D1, 02, 03, 04 1N4007 
05 
T1 
T2, T3 
IC1 
102 
103 
104 
105 
106 
107 

Ostatné súčiastky 
SW1 až SW4 
K1 

1N4148 
BC640 
BC337 (BC547B) 
7808/T0220 
7805/10220 
SFH5110-36 
24004 (EEPROM) 
TDA2822M 
TDA9860 
PIC16F84 

tlačidlá 
relé 12 V (24 V), 
2x spin. kontakt 

Y1 4 MHz, kryštál 
konektory CINCH, svorkovnice 

Závěrem bych chtěl případné zá-
jemce upozornit, že toto zapojení není 
určeno ke komerčním účelům a jeho 
komerční využití je možné pouze se 
souhlasem autora tohoto článku. 
V případě zájmu či dotazů mě 

kontaktujte na e-mailové adrese 
ticen@seznam.cz, kde je možné si 
také objednat naprogramované mik-
roprocesory nebo pamét EEPROM 
s nadefinovanými znaky podle vašich 
konkrétních požadavků. Cena napro-
gramovaného mikroprocesoru je 
200 Kč, paměti EEPROM 80 až 
350 Kč (podle práce) + poštovné. 

Seznam soutastek 

R1, R5 10 K2, SMD 1206 
R2, R3 4,7 kf2, SMD 1206 
R4, R6 1 kšl, SMD 1206 
R7 68 f2, SMD 1206 
R8 22 k.Q, SMD 1206 
01, 04 22 pF/16 V 
C2, C3, 05, 
06, 07, 014 100 nF, SMD 1206 

C8, C9, 
C10, C11 1 pF/50 V 

012, C13 27 pF, SMD 1206 
D1 1N4007 
01 4,1943 MHz 

T1, T2 BC846, SMD SOT23 
101 7805 
102 PIC16F73 
103 24C128 
104 MAX232 
01 MG12864 
K1 PSH02-02W 
K2 PSH02-03W 
K3, K4 lámací kolíky S2G20 + 

4 jumpery 
K5 PSH02-08W 
konektor pro 01 - lámací kolíky 

S1G20 a dutinky BL2OG 
objímka DIL28 úzká pro 102 
objímka DIL8 úzká pro 103 

immiguillallE1111111 
OEH 

Obr. 8 a 9. 
Sestavené desky grafického displeje - 

- pohled zespodu a z boku 
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NÁSTROJE NA OKNA 

• 

Web Sysinternals založili v roce 1996 Mark Russinovich a Bryce Cogswell, aby mohli zveřejnit své po-
kročilé systémové nástroje a technické informace. V červenci 2006 byl web Sysinternals zakoupen spo-
lečností Microsoft. Zájemcům o hlubší pochopení a ovládnutí operačního systému Windows pomohou 
nástroje Sysinternals spravovat a diagnostikovat systémy a aplikace Windows a odstraňovat vzniklé 
potíže. Postupně vás s těmito nástroji stručně seznámíme. 

Autor rozdělil své nástroje podle je-
jich účelu do šesti skupin: 

Nástroje pro práci se soubory a dis-
ky: AccessChk, AccessEnum, Cache-
Set, Contig, DiskExt, DiskMon, Disk 
Usage (DU), EFSDump, FileMon, Junc-
tion, LDMDump, MoveFile, NTFSInfo, 
PageDefrag, Process Monitor, PsFile, 
Ps Tools, SDelete, ShareEnum, Sig-
check, Sync, Volume/D. 

Nástroje pro počitačové sítě: AD 
Explorer, AD Insight, AdRestore, Ps-
File, ShareEnum, TCPView, Whois. 

Nástroje pro sledování a ovlivňování 
procesů: Autoruns, File Mon, Handle, 
ListDLLs, PortMon, Process Explorer, 

El Windows Sysinternals 
Process Monitor, PsExec, PsGetSid, 
PsKill, PsList, PsService, PsSuspend, 
RegMon, ShellRunas. 

Nástroje související s bezpečnos-
tí: AccessChk, AccessEnum, Autolo-
gon, Autoruns, LogonSessions, NewS-
ID, Process Explorer, PsExec, PsLog-
gedOn, PsLogList, RootkitRevealer, 
SDelete, ShareEnum, ShellRunas. 

Nástroje informující o systému: Au-
toruns, ClockRes, Filemon, Handle, 
LiveKd, LoadOrder, LogonSessions, 
Pend Moves, Process Explorer, Process 

Monitor, ProcFeatures, PsInfo, PsLog-
gedOn, RegMon, WnObj. 

Různé další nástroje: AD Explorer, 
AdRestore, Autologon, BgInfo, Blue-
Screen, CtrI2cap, DebugView, Desk-
tops, Hex2dec, PsLogList, RegDelNull, 
RegJump, Strings, Zoom/t. 

Některé programy jsou uvedeny 
v několika skupinách, protože je lze 
využít k různým účelům. 

Všechny tyto nástroje si můžete jed-
notlivě nebo jako komplet zdarma stáh-
nout z oficiálních stránek společnosti 
Microsoft z webové adresy: 

www.microsoff.comicze/technet/ 
clanky/sysinternals.mspx 
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Nástroje pro práci 
se soubory a disky 

AccessChk 

Utilita (z příkazového řádku) zobrazí 
(s vhodným parametrem) kteří uživatelé 
nebo skupiny uživatelů mají přístup 
k souborům, adresářům, službám, ob-
jektům a klíčům v registrech operačního 
systému Windows. 

AccessEnum 

Program zobrazí v pracovním okně 
seznam všech uživatelů (skupin), kteří 
mají přístup k zadaným souborům, ad-
resářům nebo klíčům v registrech. Jeho 
funkce je tedy podobná předchozímu 
AccessChk, ale používá grafické roz-
hraní (okno). 

CacheSet 

Umožňuje nastavit minimální a ma-
ximální velikost souborové vyrovnávací 
paměti (file cache) systému. 

46. Cachesel • http://wme.sysinternah.com 

Cache Inforrnation 

Cunerk ore 55420 KB 

Peak ree 55796 KB 
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CacheSet nastavuje vyrovnávací parnár 

Contig 

Na rozdíl od programů' používaných 
běžné pro časové náročnou defrag-
mentaci celého pevného disku (jeden 
takový je i přímo součástí Windows), 
umí tato utilita defragmentovat jeden 
konkrétní zvolený soubor. Po spuštění 
z příkazové řádky nejdříve oskenuje 
pevný disk a zjistí si všechna volná 
místa a jejich velikosti. Pak zjistí, kde 
jsou umístěny jednotlivé části zadané-
ho souboru, a rozhodne, zda lze sou-
bor optimalizovat. V kladném případě 
pak všechny jeho součásti přesune do 
souvislého volného místa na disku Je 
velmi výhodné používat tento program 
např. u rozsáhlých dokumentů nebo 

Program Contig 
defragmentuje 
jednotlivé soubory 

Disk Monitor - Sysinternak: www.sysinternak.com 
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Program Disk Monitor sleduje činnost pevných diskú 

souborů, na kterých se dlouhodobě 
pracuje; defragmentované se pak mno-
hem rychleji otevírají i ukládají. 

DiskExt 

Program Disk Extent Dumper zo-
brazí informaci o tom, jaké oddíly (par-
tition) a tzv. volumes jsou na daném 
pevném disku a kde jsou umísěny (off-
set, délka). 

DiskMon 

Disk Monitor je aplikace, která za-
pisuje a zobrazuje veškeré aktivity 
pevných disků v systému Windows. 
Pracuje v grafickém rozhraní (v okně), 
lze ji minimalizovat do systémové ob-
lasti nástrojové lišty. 

DiskView 

Program zobrazí grafickou mapu 
pevného disku umožňující zjistit, kde 
je fyzicky který soubor uložen, nebo 
naopak který soubor je ve zvoleném 
clusteru. O souboru lze získat i pod-
robnější informace. 
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DiskView graficky zobrazí soubory na disku 

Du 

Program Disk Usage (spouštěný 
z příkazového řádku) zobrazí kolik mís-
ta zabírá na pevném disku zadaný adre-
sář, popř. i jeho podadresáře. 
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Okno programu Disk Usage 

EFSDump 

EFSDump ukáže, kteří uživatelé ma-
jí přístup k zašifrovaným souborům (po-
kud je v systému využíván Encrypting 
File System, EFS). 

FileMon 

File Monitor monitoruje a zobrazuje 
aktivity souborů v systému v reálném 
čase. Dává nahlédnout do toho, jak 
Windows pracuji, ukazuje, jak jednotli-
vé aplikace využívají určité soubory 
a knihovny (DLL). Zobrazované údaje 
lze uložit do souboru a studovat později 
„offline". Zobrazované soubory lze fil-
trovat (include i exclude) a vybrat si tak 
právě jen ty procesy, které vás zajímají. 
V záznamech lze vyhledávat. 

Junction 

Operační systém Windows od Win-
dows 2000 dále podporuje tzv. directory 
symbolic links (symbolické odkazy na 
adresáře), říká se jim i NTFSjunctions. 
Např. pokud je adresáři C..1AA přiřazen 
jako cíl adresář C..IBBICC, pak bude 
aplikace, která přistupuje k souboru 
CAAAlsoubor xxx, reálně přistupovat 
k souboru CABBICCIsouborxxx. Bohu-
žel samotná Windows nenabízejí žádný 
nástroj pro tvorbu těchto „junctions". 
Program Junction (spuštěný z příkaze-

34 



File Monflor - Sysinlernak, WWW.SySiIIININNIE.COM 

Eft. Sl *ES, TOEASYS FINFE 

e 
y bone 

21,21.7, 

„co 21:2129 

1661 21.23.21 

212SJI 

160 71,ln 

MJ 212393 

164.5 21,3, 

21.23.7, 

.41 21:2129 

140 .21:71.79 

11,71:7E 

EM El OE7129 

711212E 

1612 HOE2121 

Un 71,1,1 

TIOE? SEI 

SOS SIOEETIE 

EY /I 21:7179 

»11 č1,129 

ASIE 21,23:71 

lEFS 21, NEI 

100 E1,21,4 

21,2,2, 

E1.21OE1E 

FFEE 2-1:13:3E 

21121:3E 

INIS 21,1,20 

• I 

F1.11.•• Pelc« 

• ASoNe.ex....72.1 OUFRE INFONAlATION 

N ASOEOENE.....:OEJE OUFRE INFORIANE1011 

N ALEFI...yeaNI OUERY 

ASun......OEsIN 1141.0INAN1101.1 

OEOEki A Sudu...Je:IN CAXPE INFORMA11011 

TA ASuPencegi.. OUIEN. itoorannnoic 

AStene.....17.1 01.11RY IINONENATIOU 

ASuAr...OEFNI °MNE IOENOINANOEINOEI 

ASOEINesx•12.1 ONE OEIN ONOIA11011 

S ASudesOEAFEI ourf, 01.1/111011 

3OE1 AStylesoyerii ONI li i 1111 0.1.1111,11 

ASrme.ex•:171 °VINE NOE10118.0.1.1011 

S ASode.......OEF/ QUIP, 111..1,1110N 

N ootin• 1111,2.1•11101t 

ai ASuile.esetni QUERE mroamnim 

ASons....a.,21. NOCI« OILSIA110/1 

ASuElaert.I.E1 (SANI UlfORAINT1011 

ASNole....17.1 011ESEINIORINAE1011 

N °NERV 1111-ONNA11011 

OULAEINIFŮNAINTION 

Osune....:u. (NIM 111FOROEFA INLOEN 

ASuele.exe/7.1 OUT. O',Q',ANUHON 

ASuile.rae, QUERE IIIKOREANISNI 

°NEW 111FORIANS ION 

«Ema.< tray...e:IFIE OPIS 

jOE EnEwai ers1212 IOEIRIC I ONY 

Ernyeatc-s.ay.sayOE1112 CLOSF 

Paul Pes. OEUe• 

cp•,..mytr.c ENC.e. SUCCESS Anutules, 

COE gnoptonEyulbYlAo111EralS0.... SUCCESS Anolfflee A 

yyr aduy MJ 01.11AeIer.exe SUCCESS 1111.1.....: A 

CrprogOE•rnyEsefoalvefoxsoe SOLIESE PAINONFey: A 

C: /Nulu .e.ru • Se* JuIesue1 F.plo•e. RINIONME SUCCESS Alleasules: A 

COEFuoNOEIOEM/00..E.OENN.Yese SUCCESS Aulläumes: A 

C., Poympoarosexe SUCCESS AFInbusuy A 

Cro100JaenyEtosAntlbeeOENNEEsinAgon,.... SUCCESS AtIolAde.s A 

.OEO.Y.NanyS.oOENIPShowIlLeye SUCCESS AnnOuleut A 

C.OENAOE-FeEr..sPOEclutesPAIOE.As..ye SUCCESS AUNINAry: A 

C YLC ylLese SUCCESS AtuAnAcs: A 

, OEIOEFNINNASEFeefflfEeNEYSIOENEsie PAINN011.1._ AnsilwAy.sOEFoo• 

C...p.ourenyfoecEVE FFneWX.Y.A..y. E01E- Nitrem.. um 

CEPreN•Ern FOElaySEINWLANNSELE.e. P41111101 Atemmucr [mor 

COE.01P.Ifflie.eaS1001.4.815>32.eur PAIN NO' ROIL. Annbulley:( or 

C: Ni osOE »o 1*•61OES_WSPIP.I. PAINNOIFINE.. A1tobeesOEFreol 

C: PF hle. MY .ATS1101E011_ Andleses, Emo 

NJouram Files.PPEyllue_Stry• PA111110111.0U- JOENFUNNeyOEEF•s• 

COEIS ...VPN... _SENA reAreFEE.ese PAIM /10110U_ AtenbAe..Ene• 

COE OEpete. ony Eernenlue/Ae•ANI.OES.Ess SUCCESS SIVIANNEOE A 

.IN0/11 EFAINeeIL.SIMISEYNNISS11...... UN IN RM (O, enlouyeey: hry« 

Proo. anOE krbasOEINFASellySnoNrOESSUEEOE. PAIN1101 FOU_ AMU... EIVOIr 

C: Piefram /41.111.1453..1.0•155 PA111110110U- Allolus•OENEFOENF 

COES.J.11•JulIerwelamoLlyAeSnowfIll _Meze PAIN NO1 FOU- AllnlAlesOE Ema 

COENeumemAy.....4 SOI/Fosok AI., 1.MA Od. auf•1taca »Aura, SUCCESS OulIons.Open Obraply 

13.».»ry» mol S...mm 41».• SUCCESS EdOESIoelkietlYA pi 

COE Doconwiely ENE111.011nos Mou UN.. 11.14 aulAyei V1Awre. SUCCESS 

• • r 

File Monitor zobrazuje v reálném čase aktivity veškerých souboru v systému 

vého řádku) to umožní a kromě tvorby 
NTFS junctions i ukáže, zda vybrané 
soubory nebo adresáře tento princip 
využívají. 

NTFSInfo 

Zobrazí informace o NTFS oddílech 
a logických discích a zobrazí i umístění 
tzv. MTF (Master File Table) Zone. 
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NTFSInfo informuje o oddílech na disku 

PageDefrag 

Program pro defragmentaci pev-
ných disků ve Windows neumí defrag-
mentovat (ani zobrazit jejich stav) sou-
bory s exkluzivním přístupem, jako jsou 
např. stránkovací soubor nebo registry. 
A to právě umí program PageDefrag. 
Navíc umí defragmentovat i tzv. hiber-
nační soubory, do kterých se ukládá 
obsah operační paměti ph ,,uspání" po-
čítače. 

Syslem hle Defiemenler v7.32 
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PageDefrag urovná i stränkovaci soubor 
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stavení a zabránit tak z jednoho místa 
sdílení disků nebo adresáři:i kteréhoko-
liv počítače v síti. Může to samozřejmě 
udělat pouze administrátor (správce 
sítě), který k tomu má na daném počí-
tači potřebná oprávnění. 

PsFile 

Zobrazí (z příkazového řádku) se-
znam souborü, které byly v systému 
otevřeny a používány jinými počítači 
v síti, a umožňuje tyto soubory i zavřít. 

SDelete 

Utilita SDelete, volaná z příkazové-
ho řádku, dokonale smaže zadaný sou-
bor, popř. vyčistí volné místo na disku 
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Proces Monitor sleduje v reálném čase nejen aktivity souboru, ale i probíhající procesy 

ProcMon 

Process Monitor je moderní moni-
torovací nástroj pro Windows, sledu-
jící v reálném čase aktivity souboro-
vého systému, registrů a jednotlivých 
procesů a vláken. Spojuje v sobě funkce 
dvou starších utilit, File Monitoru a Re-
gistry Monitoru, a přidává mnoho dal-
ších. Je to základní nástroj pro řešení 
problémů v systému a hledání škodli-
vých programů v systému. 

ShareEnum 

Zobrazí všechny sdílené zdroje v po-
čítačové síti a jejich detailní oprávněn( 
popř. zabezpečení. Umí změnit tato na-

ShareEnum 
zobrazí všechny 

sdílené zdroje 
v počítačové síti 
a jejich detailní 

oprávnění 

od jakýchkoliv pozústatků souboru, kte-
ré tam byly dříve uloženy. Dosáhne toho 
tím, že opakovaně přepíše soubor nebo 
volné místo svými kombinacemi znaku, 
tak, aby nebylo možné žádnými techni-
kami dříve zaznamenaná data obnovit. 

Sync 

Je obdobou podobné standardní uti-
lity operačního systému Linux a umož-
ňuje přimět systém, aby si uložil všech-
na data o souborovém systému na disk. 
Zajistí se tím stabilita souborového sys-
tému a jeho bezpečnost v případě po-
škození. Jinak jsou všechna data, ulo-
žená pouze ve vyrovnávací paměti, 
ztracena. (Pokračování příště) 

Ri' ShareEnum - www.aysinternais.com 
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CAvolurneUSB2\usb... INSPIRACE Disk Readivénte 

C: volumenyideo INSPIRACE Disk ReadAeinte 

C.1volumel web INSPIRACE D Isk Read/Write 

Refresh Elty±cj 
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35 



Procesor niel ATOM 
V březnu letošního roku představila společnost Intel procesor 

Atom, určený hlavně pro stále populárnější levné mininotebooky, 
zaměřené zejména na práci s I nternetem. Jeho hlavními vlastnostmi 
jsou velmi malá spotřeba, malé tepelné ztráty a malé rozměry, vše při 
zachování průměrného výkonu. 

Typová řada procesorü Atom, uve-
dená v prvním pololetí letošního roku, 
je navržena na bázi existujících tech-
nologií x86, ale vnitřní mikroarchitek-
tura procesoru se od typových řad Pen-
tium a Core 2 liší. Intel se v tomto přípa-
dě ph návrhu zaměřil nikoliv na výkon, 
ale na snížení spotřeby a nároků na 
chlazení a udržení nízké ceny při solid-
ních parametrech. 

Pro procesor Atom použil Intel svoji 
křemíkovou technologii 45 nm na bázi 
hafnia, což umožnilo umístit 47 milionů 
tranzistorů na plochu pouhých 7,8 x 3,1 
mm. Vešla se tam ještě i /eve/ 1 cache 

56 kB (24 kB pro data a 32 kB pro in-
strukce) a osmicestná dynamická level 
2 cache 512 kB. 

Atom oficiálně podporuje sběrnici 
533 MHz, ale většina variant s extrémně 
nízkou spotřebou využívá taktovací 
kmitočet pouze 400 MHz. Mezi další 
vlastnosti procesoru Atom patří podpo-
ra multimediálních instrukcí SSE2/ 
SSE3, Execute Disable Bit a regulace 
spotřeby SpeedStep. 

V dnešním světě dvou a čtyřjádro-
vých procesorů je Atom pouze jedno-
jádrový, bez jakýchkoliv hardwarových 
specialit. Využívá klasický model zpra-
covánl instrukcí s jednokanálovou pa-
mět'ovou architekturou. To sice proce-
sor zpomaluje, ale umožňuje to zmen-
šit jádro a výrazně snížit příkon a nároky 
na chlazení. Např. Atom Z530 na 1,6 
GHz má TPD (thermal design power) 
pouze 2 W a plochu jádra 182 mm2, 
což je méně než 15% plochy jádra pro-
cesoru Celeron M ULV. Znamená to, 
že Atom lze chladit pasivně, což přináší 
další energetické úspory. 

Aby ale úpiné nepominul výkon, při-
dal Intel Atomu jistou formu technolo-

gie Hyper-Threading, představeně v ro-
ce 2002. Ta umožňuje procesoru Atom 
— stejně jako kdysi Pentiu 4 — zpraco-
vávat dvě aplikační vlákna současně 
a dynamicky rozdělovat hardwarové 
systémové prostředky mezi dva logické 
procesory. 

Je již známo, že Hyper-Threading 
nepřináší stejné zvýšení výkonu, jako 
pozdější opravdová vícejádrová archi-
tektura, ale presto poskytuje lepší multi-
tasking a multithreading než čistě jed-
nojádrově procesory. 

Intel vždy prohlašoval, že použití 
technologie Hyper-Threading zvyšuje 

Procesor 
Intel Atom 

systémová 
sběrnice 
533 MHz 

Uspořádání 
procesoru 
Intel Atom 

LLhodiii,1 

složitost procesoru a jeho spotřebu, což 
by byl nelogický tah při snaze o co nej-
úspornější procesor; se základní spo-
třebou mezi 2 a 4 W je však i určité pro-
centuáln í zvýšení spotřeby nepodstat-
né. Všech pět typů Atomu se sběrnicí 
533 MHz Hyper-Threading podporuje, 
dva typy se sběrnicí 400 MHz nikoliv. 
Nejúspornější Atom Z500 má tepelné 
ztráty (TOP) pouhých 0,65 W. 

Sedm variant procesorů Atom je roz-
děleno do tří podskupin, z nichž je kaž-
dá zaměřena na specifický segment tr-
hu. Pět variant řady Z5 je navrženo pro 
až kapesní mobilní počítače zaměřené 
na Internet, typ N270 je určen pro stále 
rostoucí kategorii levných zjednoduše-
ných notebooků nazývaných také „net-
books", a Atom 230 je určen pro malou 
(ITX) stolní obdobu netbookü. Podsku-
piny se liší i spotřebou s ohledem na je-
jich předpokládaně využití a způsob na-

SMBus 

patice DIVM • PCI slot 

paměťová 
sběrnice jsběrnice 

PCI 

Intel 82945GC 
paměťový 

a graficky řadič 
(GMCH) 

konektor 
VGA 

I-----M  I rozhrani LAN 

Intel 82801GB 
iodic I/0 
(ICH7) 

SMBus 

rozhrani 
serial ATA 

OE 

ladle 
LAN 

USB 

USB 
porty 

konektor nebo patice 

1 

Realtek" I 
Audio 
kodek L  
ALC662 

• 
konektor 

0 IDE 

sta rši 
radiče 
I/0 

linkový 
výstup 

Mic in 

Line in 

22,4i 

• • - 
konektor 
LAN 

; ........ 

  OE konektory 
/ serial ATA 

  sériové rozhraní 4 Mb/s1 
(SPI) pro flash 

sériový 
port 

  myš PS/2 

klávesnice PS/2 - I.-

paralelní 

port 

Blokové schéma jednoduché základní desky počítače s procesorem Intel Atom 
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Jedním z prvních mininotebooků, 
které využily procesor Intel Atom, 

je ASUS Eee PC901 

Miniatuml desktop Eee Box 
rovněž používá procesor Intel Atom 

pájení. Z530 má tepelné ztráty (TDP) 
2,2 W, N270 2,5 W a Atom 230 4 W 
V kombinaci s energeticky úspornou 
čipovou sadou Intel 945GSE s integro-
vanou grafikou (4 W) umožňuje Atom 
výrobu energeticky velice úsporných za-
řízen í. 

Několik výrobců již procesor Intel 
Atom do svých mininotebooků zabudo-
valo —ASUS do Eee PC901 a Eee PC 
1000 (Atom N270), MSI do notebooku 

Acer do Aspire One, a další násle-
dují. Jedním z prvních stolních počítačů 
s procesorem Atom je ASUS Eee Box 
(viz PEAR 9/2008). 

Uživatelé samozřejmě nemohou 
očekávat od těchto zařízení nějaký 
ohromující výkon, ale pro práci s Inter-
netem a běžnou osobní agendu ani 
žádný mimořádný výkon neni zapotřebí 
a pro hraní her tyto přístroje určeny ne-
jsou. Podle některých měření je výkon 
procesoru srovnatelný s procesorem 
Nano společnosti VIA. 

(zpracováno z podkladů 
z vvebu vvww hardwarecentral.com) 

Jádro 
Platforma 
Socket 
L1 Data 
L1 Inst. 
L2 
FSB 
64 bit 
SIMD 

HT 
VT 
Úspora 
XD bit 

Atom 25xx 

Silverthorne 
MID 
441 
24 kB 
32 kB 
512 kB 

100/133 MHz 
EMT64T 

MMX, SSE, SSE2, 
SSE3, SSSE3 

některé 
ano 

C1E, SpeedStep 
ano 

Atom N270 

Diamondville 
Netbook 

437 
24 kB 
32 kB 
512 kB 
133 MHz 
EMT64T 

MMX, SSE, SSE2 
SSE3, SSSE3 

ano 
ne 

01E, SpeedStep 
ano 

Atom 230 

Diamondville 
Nettop 
437 
24 kB 
32 kB 
512 kB 
133 MHz 
EMT64T 

MMX, SSE, SSE2, 
SSE3, SSSE3 

ano 
ne 
ne 
ano 

Pada procesorů Atom je rozdělena do tři podskupin podle předpokládaného využiti 

typ 

230 
330 

N270 

Z500 
Z510 
Z520 
Z530 
Z540 

CPU 
(MHz) 

1600 
1600 

1600 

800 
1100 
1330 
1600 
1860 

FSB 
(MHz) 

533 
533 

533 

400 
400 
533 
533 
533 

L2 cache TDP 
(kB) HT (W) 

512 ano r 4 
2x 512 ano 8 

512 ano 2,5 

512 
512 
512 
512 
512 

ne 
ne 
ano 
ano 
ano 

0,65 
2 
2 
2,2 
2,64 

klidová průměrná 
spotřeba spotřeba 

(W) (W) 
— 

'? 

0,08 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,16 
0,22 
0,22 
0,22 
0,22 

Základní parametry sedmi doposud představených typů procesoru Intel Atom 

Základní deska rozměru /TX (170x170 mm) s procesorem Intel Atom 

11111115MMIRICIIIIrle 
OE 01111C11110C1C1011312 

37 



TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI 

FreeCharge 

Na rozdíl od mnoha malých dobíje-
cich hraček s mechanickým (ručním) 
pohonem je tento přístroj robustní a má 
dostatečný výkon pro nabíjení a napá-
jeni i poněkud větších přístrojü, než jsou 
mobilní telefony. 

Má vestavěný výměnný bezudržbo-
vý olověný akumulátor 12 V/7 Ah, který 
lze dobíjet jednak mechanicky šlapáním 
na robustní pedál (viz obrázek), jednak 
z elektrické sítě přiloženým sítovým na-
páječem a nakonec i z autobaterie nebo 
podobného zdroje 12 V. 

Zezabudovaného standardního au-
tokonektoru pro 12 V lze napájet libovol-
ná zařízení s odběrem až 10A. Odebí-
rat proud a dobíjet vestavěnou baterii 
lze i zároveň. V nouzových případech 
lze údajně přistroj použít i k nastarto-
váni automobilu (ma -1i vybitou baterii), 
odběr nesmí být však delší než 5 vteřin. 
V takovém případě dodá akumulátor 
proud až 200 A. 

Šlapáním lze vyvinout nabíjecí pi-i-
kon (podle úsilí) 25 až 40W, maximálně 

pedál 

vstupní 
páka 

ovládaci panel 

spinaò 
baterie 

stabilizačni rameno 

48W. Vyplývá z toho, že pro piné nabití 
vybitého vestavěného akumulátoru by 
bylo zapotřebí šlapat nejméně dye ho-
diny. Ze sítového napáječe se akumulá-
tor nabije za 8 hodin. 

Přístroj FreeCharge měří 264 x 218 
x 414 mm a váží 8,5 kg. 

Více informací najdete na webu 
wtytv freeplayenergy.com. 

Přenosný sklädaci stolek 
pro notebook 

Zajímavý nápad usnadni pohodlné 
používání notebooku v různých situa-
cích (v posteli, na trávníku, v křesle, ale 
i na stole ap.). Výrobek má ve složeném 
stavu rozměry 390 x 253 x 65 mm a vá-
ži 580 g, takže je snadno skladovatelný 
i přenosný. 

Hliníková nosná plocha pro note-
book o rozměru 360 x 240 mm s nos-
ností až 10 kg je výškově nastavitelná 
v sedmi stupních mezi 25 a 36 cm a lze 
ji natočit v rozmezí 30 až 160 stupňů. 
Notebook je díky tornu vždy v požado-
vané výši s optimálním náklonem, což 
šetří oči i páteř. 

Stolek pod notebook je vyroben z hli-
níkové slitiny a z plastu a jeho stabili-
ta je zajištěna správným dotažením pla-
stových šroubů a zámků. Vyrábí se ve 
třech barevných provedeních — černý, 
modrý nebo žlutý. 

Stolek u nás prodává několik růz-
ných internetových eshopů a není zrov-
na levný —stoji 1285 Kč (hledejte „stolek 
pod notebook"). 

Univerzální 
mobilní telefon 
firmy Elektrobit 
vás spojí 
i přes satelit 

rmkä s. 
ea. • e• .Nitiv24 
Ifiee o ik ej 
• mmrlmooNli.OEM • 

• ••••••irmo...., 
• 4.1.keima voarirOE4 

fflMMArimtmM 

0_ • l• I .7 I p. q • 
t• . o 

0 — o 

Mobilem přes satelit 

Americká firma Elektrobit uvedla na 
trh mobilní telefon (komunikátor) s ope-
račním systémem VVindows Mobile 6, 
který kromě všech dnes běžných vlast-
ností (VVCDMA, HSDPA, GSM, GPRS, 
Bluetooth, VViFi, GPS, fotoaparát atd.) 
umí i satelitní mobilní komunikaci (tech-
nologie GMR-3G na kmitočtech 2000 
až 2020 MHz). I svestavěnou klávesnicí 
QWERTY měří 120 x 65 x 19 mm a má 
kromě jiného umožnit až 80 minut sate-
litního hovoru. Více informací na webu 
www elektrobit com 

Stolek se prodává ve třech barvách 

FreeCharge a jeho použiti Stolek umožni pohodlné používáni notebooku v různých situacích a polohách 

PlintOE.nATIt, 

potIZOTTÝ 

(gotný /511. 

P4dit0Yý 

.ely,  i 

zStrek 

>asImIreflotr., 

Konstrukce stolku pod notebook 
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BlueControl 

Zařízeni, které vás již možná napad-
lo, že by mělo existovat. Malá krabička 
o rozměrech 110 x 85 x 35 mm se čtyřmi 
relé, ovladatelnými z jakéhokoliv zaří-
zeni, které umí Bluetooth a je schopné 
nainstalovat jednoduchý ovládací pro-
gram — PC, notebook, PDA, mobilní te-
lefon. Bluetooth, zabudovaný v Blue-
Control, je třídy I, takže při vhodném 
protějšku funguje až na vzdálenost 100 
metrů. Použitá relé jsou schopná spínat 
střídavé napětí až 250 V při odebíra-
ném proudu až 10 A. 

Přístroj je napájen externím napětím 
12 V a odebírá v klidu asi 10 mA, při 
spojení asi 40 mA. K tornu se musí při-
číst proud asi 55 mA, který odebírá kaž-
dé sepnuté relé. 

14 Pi 0 

•OEMID• 

u6,‘ 

me-a% 

"mmomMl... 

C225:1= 
ed•wr 

0-en I 

&Mtn 2 

141.3 

liuOcn 

Ovládáni z RDA, mobilu a PC 

Ovládací program se jmenuje Flexi-
PanelClient, je zdarma ke stažení z we-
bu www fleYipanel.corn a je k dispozici 
pro různé platformy. 

BlueControl lze propojkou uvnitř kra-
bičky přepnout do nastavovacího reži-
mu, ve kterém lze pak nastavit (z připo-
jeného PC, FDA nebo telefonu): 
- název zařízeni Bluetooth (pro iden-

tifikaci), 

Ci 'OEM 

NOE, 

N, OE 

co'.' 

N( 

N, 

(:(1 OEÄ 

03,1 

NI; 

o 

o 

T(. 

o 

T() 

Relay 1 

Relay 2 

Relay 3 

Relay 4 

LED 

IL I SIL2  

čOE,, 

I BOE 

e 3NO 
•17e., 

DC 

Power 

Rozmístěni součástek na desce přístroje .. 

- PIN kód pro zabezpečeni spojení, 
- název, který se zobrazí na jednotli-

vých softwarových tlačítkách v ovláda-
cím programu, 
- počet zobrazených tlačítek ke spí-

nání relé (1 až 4), 
-způsob funkce těchto softwarových 

tlačítek. 

Tlačítka mohou fungovat bud' tak, že 
relé sepne pouze po dobu přidržení tla-
čítka plus nastaveného času přidržení, 
nebo že změni stav, tj. na jedno stisknu-
tí tlačítka sepne, na další stisknutí ro-
zepne atd. 

Přístroj Blue Control vyvinula firma 
FlexiPanel (www flex/panel com) a vyrá-
b í ho anglická firma R. F Solutions 
(www rfsolutions co.uk). 

BlueLock 

BlueLock je další variantou výše po-
psaného BlueControf Automaticky de-
tekuje jemu známá (předem zadaná) 
zařízení, vybavená Bluetooth, a pokud 
je některé z těchto zařízení v dosahu, 
sepne relé. 

BlueLock lze nastavit do jednoho ze 
tří režimů: 

Auto Mode: relé sepne kdykoliv je 
známé zařízení v dosahu. 

Auto Mode pouze pro pf ichod: relé 
krátce sepne (čas lze nastavit mezi 1 
a 255 vteřin), kdykoliv se zařízeni ob-
jeví v dosahu. Kromě toho relé sepne, 
je-li rozpoznané zařízení v dosahu a 
stiskne se externí tlačítko. 

Semi Auto Mode: Relé sepne tehdy, 
je-li rozpoznané zařízení v dosahu 
a stiskne se externí tlačítko. 

. a Jeff fotografie 

Device Naine: 

PIN: 

Burton 1: 

3 Not visible 

Bunion 2: 

LI Not visible 
Britton 3: 

E] Not visible 

Bunton 

EI Not visible 
Pulse lenrjtIr 

Nastavovací okno pro BlueControl na PC 

Operace s externím tlačítkem lze vy-
užít např. k tornu, že tlačítkem si může 
otevřít pouze osoba se zaregistrova-
ným mobilním telefonem; pokud taková 
osoba není přítomna, na stisk tlačítka 
přístroj nereaguje. Signálka na přístroji 
svítí, je-li rozpoznatelné zařízeni Blue-
tooth v dosahu přístroje. Lze vyvést 
i externí signalizační LED na libovolně 
dlouhém přívodu. 

Zařízení může rozeznat až 128 růz-
ných Bluetooth přístrojů (např. mobil-
ních telefonů), postup přidávání je 
snadný. Logické je, že telefon musí mít 
Bluetooth zapnutý a „viditelný", aby 
mohl být rozpoznán. 

Vnitřní uspořádání přístroje BlueLock 

Kromě výše uvedených pracovních 
režimů lze nastavit i rozsah, ve kterém 
bude přístroj detekovat zařízení Blue-
tooth, a to v sedmi stupních: 1,5 m, 
3 m, 5 m, 9 m, 15 m, 30 m a 50 m (sa-
mozřejmě za předpokladu, že deteko-
vané zařízení vysílá v tomto rozsahu). 

Přístroj je ve stejně velké krabičce, 
jako BlueControl (110 x 85 x 35 mm), 
a napájí se rovněž z 12 V, odebírá asi 
60 mA plus 55 mA na sepnuté relé. 
V krabičce jsou dvě relé, jedno spíná 
požadovaný okruh, druhé sepnutím in-
dikuje, že je rozpoznané zařízení v do-
sahu (připojuje se něj např. externí indi-
kátor LED). 

Každého tvořivého konstruktéra na-
padne jistě mnoho různých atraktivních 
využití těchto krabiček 

Vývoj i výrobu zajišt'uji stejné firmy, 
jako u přístroje BlueControl. Cena těch-
to přístrojů vAnglii je asi 70 liber, tj. ně-
co přes 2000 Kč. 
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ZAJNÁVetr WEBY 
www.hardwarebook.info 

Kdysi velmi populární a jedinečný zdroj informací o zapo-
jeni konektorů a kabelů Hardwarebook dlouhá léta stag-
noval a zastarával. Nyní zdá se dostal nový kabát a nové 
provozovatele, zatím ale ne mnoho nového obsahu (ostatně 
zapojení konektorů se ale příliš často nemění ...). Na strán-
kách webu tedy najdete v přehledné úpravě bohatý výběr 
zapojeni vývodů nejrůznějších konektorů, kabelů, adaptérů, 
rozhraní osmibitových počítačů, různé tabulky a seznamy 
a další zajímavé informace. 
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www.pleoworld.com 
www.mojepleo.cz 

Firma UGOBE (Kalifornie, USA) vyvíjí a uvedla na trh 
revoluční robotickou technologii, která transformuje neživé 
objekty v „živá" zvířata, mající ohromující organické pohyby 
a dynamické chování. Multidisciplinární tým společnosti 
UGOBE, sestávající z expertů na robotiku, animátorů, tech-
nologů, vědců, biologů a programátorů, je veden všestranně 
vzdělaným vynálezcem Calebem Chungem, jedním z nejús-
pěšnějších a nejuznávanějšich tvůrců hraček na světě. 

„Robosaurus" Pleo spojuje všechny základní povahové 
vlastnosti autonomního života a je specificky navržený 
a zkonstruovaný tak, aby napodoboval život a osobní vztah 

se svým majitelem. Má unikátní operační systém Life Form 
OS, díky kterému se každý exemplář Plea vyvíjí podle situací 
a prostředí, v jakých se nachází. Proto je každý Pleo jiný, 
každý Pleo je originál a má svoji jedinečnou osobnost. 

Operační systém je typu „open source" a každý majitel to-
hoto robota může přidávat nové rysy a chování bud' pomocí 
vlastního programování nebo aktualizacemi, stáhnutými 
přímo z webu UGOBE. 

Sofistikovaný senzorovy systém je tvořen barevnou ka-
merou, stereofonními zvukovými snímači, 2 infračervenými 
snimači, 14 motory, více než 100 převody, 2 reproduktory, 
8 dotykovymi snímači a orientačním senzorem. To vše 
umožňuje Pleovividět, slyšet, cítit dotek, vyjadřovat emoce, 
detekovat objekty a neustále se učit. Pleo nepotřebuje žádné 
dálkové ovládáni, je zcela samosprávný, dokáže komuniko-
vat se svým majitelem a dát mu v každém okamžiku naje-
vo jak se cítí. P/eo je vyráběn firmou Foxconn Electronics, 
specializující se na produkci světoznámých značek spotřební 
elektroniky. Prodává se i našem trhu za asi 9500 Kč. 

http://rvellh.rsuh.ru/shema.htm 
Na tomto webu Vladimíra, RV6LLH, naleznete schémata 

zapojení mnoha starších typů monitorů firem Sony, Philips, 
Daewo, ViewSonic, LG, Samsung, Lite0n, CTX, Acer, 
Bridge, MAG, Panasonic ad. a odkazy na podobné weby. 
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Konference IARU - 
Cavtat 

Ve dnech 16. až 21 listopadu t.r. proběh-
ne v Cavtatu (Chorvatsko) konference 1. ob-
lasti IARU. Jedním z jejich cílů je koordinace 
sportovnich a provozních aktivit jednotlivých 
členských organizaci IARU; seznamme se 
s některými náměty, které budou diskutová-
ny, příp. schvalovány. Rada z nich nemá pří-
lišnou šanci na schválení, ale přijetí jiných by 
z pohledu běžného uživatele radioamatér-
ských pásem bylo užitečné. Odkaz na piné 
znění všech předkládaných návrhů v angličti-
ně najdete na webových stránkách O'RK. 

Jedno z doporučení hovoří o dodržování 
zásady pro manažery přijímat a odpovídat 
i na hromadné zásilky QSL, nebot' není ve fi-
nančních možnostech amatérů, aby za kaž-
dou expedici zasílali QSL direct (viz dřívější 
doporučení v IARU HF Handbooku - část 7.5, 
ten je celý na webu IARU v angličtině). V ná-
rodních závodech má být vyhrazen úsek jed-
notlivých pásem, kde není závodní aktivita 
povolena. DARC navrhuje změnit priority pás-
ma 40 m: pro ůzkopásmové druhy provozu 
vyhradit kmitočty do 7050 kHz, nad tento kmi-
točet pak módy se šířkou pásma 2,7 kHz. 

Rumunská organizace doporučuje nové 
podmínky pro IARU HF Championship, přímo 
z IARU pak vychází doporučení slučovat jed-
notlivé závody - již dnes jich probíhá několik 
každý ví kend. S podobným námětem přišla 
i švýcarská USKA, která dokonce vypracova-
la konkrétni návrh podmínek EURO-DX Con-
testu, které však nejsou domyšlené, a tento 
návrh stěží najde pochopeni. Zdůvodňuji vy-
hlášeni takového závodu jako obdobu závodu 
All Asia, VK-ZL Oceania, jako by neexistoval 
již populární VVAE Contest. Dalši návrh dopo-
ručuje určit jako maximální odskok při split 
provozu 5 kHz, ve výjimečných případech 
10 kHz. Anglická RSGB doporučuje, co by 
mělo být samozřejmosti - dodržovat úseky 
pásem vyhrazené jednotlivým druhům provo-
zu i během velkých závodu. V poslední době 
však toto pravidlo nedodržuji ani HQ stanice! 
Mezi návrhy je ratifikace dřívějšího doporuče-
ni o rozděleni závodů do tří kategorií: meziná-
rodní (jako přiklad WAE), regionální (SAC) 
a národní, dale všeobecných zásad k jejich 
vyhlašování, co mají obsahovat podmínky zá-
voclů, doporučené kategorie účastníků atp. 

RSGB také doporučuje usnesení k dodr-
žování etických zásad provozu, které expanzi 
nových koncesionářů v poslední době ustupu-
jí do pozadí. Upozorňuje na hlavni nešvary až 
vandalství rozmáhající se na pásmech a vy-
bízí národní organizace, aby prosadily do Po-
volovacích podmínek sankce za porušování 
etických zásad. 

QX 

 KV  

Kalendář závodů 
na říjen a listopad (oc) 

13.10. 
18.-19.10. 
18.-19.10. 
18.-19.10. 
25.-26.10, 
1.-7.11. 
1.11. 
1.11. 
1.-2.11. 
2.11. 
2.11. 
2.11. 
2.11. 
3.11. 
8.11. 
8.-9.11. 
8.-9.11. 
8.-9.11. 
10.11. 
15.-16.11. 
15.-16.11 
15.-16 11. 
21.11. 
22.-23.11. 
29.-3011. 

Aktivita 160 CW 19.30-20.30 
JARTS RTTY WW Cont. RTTY 00.00-24.00 
Worked all Germany MIX 15.00-15.00 
WNE Islands Party MIX 16.00-23.59 
CORN DX Contest SSB 00.00-24.00 
HA ()RP Test CW 00.00-24.00 
SSB liga SSB 06.00-08.00 
IPARC CW viz podm. 
Ukrainian DXC MIX 12C0-12.00 
Provozní aktiv KV CW 05.00-07.00 
HSC CW Contest CW viz podm. 
DARC Corona 10 m DIGI 11.00-17.00 
IPARC SSB viz podm. 
Aktivita 160 SSB 20.30-21.30 
OM Activity CW/SSB 05.00-07.00 
European Cont. (WAEDC) RTY 00.W-24.00 
Japan DX Contest SSB 07.00-13.00 
OK/OM DX Contest CW 12.00-12.00 
Aktivita 160 CIA/ 20.30-21.30 
Austrian 160 m CW 16.00-07.00 
Esperanto Contest SSB 00.00-24.00 
Second 1,8 MHz RSGB CW 21.00-01.00 
YO PSK*) PSK 16.00-22.00 
LZ DX Contest CW 12.00-12.00 
CO WW DX Contest CW 00.00-24.00 

") Termín a podmínky pro letošní rok ne-
byly v době přípravy uveřejněny. 

Nezapomeňte na změnu z letního na 
zimní čas 26. 10.! 

Když budete mít trvale staniční hodiny 
nastaveny na čas UTC, nemusíte se sta-
rat o nic; čas UTC se nemění a dle Radio-
komunikačního řádu je správné takto za-
pisovat údaje do deníku. Pozor si musí 
dát stanice, které pracují v CQ WW DX 

SSB Contestu - počítač mění čas auto-
maticky a je třeba při přechodu nastavit 
změnu časové diference (-1 hodina oproti 
místnímu času) k získání údaje v UTC. 

Adresy k odesilàni deníků přes Internet 
(Jak problematické je mnohdy určeni správ-
né adresy, lze demonstrovat na známém 
WAE Contestu. Na konci července jsem 
v přehledech našel celkem Ur různé adresy 
- předpokládám, že na oficiálních stránkách 
WAE Contestu byla ta platná) 

1,8 MHz RSGB: 
2nd160.1ogs@rsgbhfcc.org 

All Austria 160 m: hf-contest@evsv.at 
CO WW SSB: ssb@cqww.com 
CO WW CW: cw@cqww.com 
DARC Corona: df5bx@darc.de 
HA QRP: lapok@radiovilag.hu 
HSC: hsccontest@googlemaitcom 
IPARC: dl8kcg@darc.de 
Japan DX int.: ph@jidx.org 
LZ DX: lzdxc@bfra.org 
OK OM DX: okomdxc@crk.cz 
Provozní aktiv: ok1hcg@qsl.net 
Ukraine DX: urdxc@ukrnet 
VVAEDC: waenty@dxhfdarc.de 
WAG: wag@dxhfdarc.de 
YO PSK: yo5crq@qsl.net 

QX 

VKV  

Kalendář závodů 
na listopad cuTc) 

1.-211. Al Contest - MMC ') 144 MHz 
4.11. Nordic Activity 144 MHz 
8.11. FM Contest 144 a 432 MHz 
11.11. Nordic Activity 432 MHz 
13.11. Nordic Activity 50 MHz 
16.11. Provozní aktiv 144 MHz-10 GHz 
16.11. AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 
16.11. OE Activity 432 MHz-10 GHz 
18.11. Activity Contest SHF 1,3 GHz 

14.00-1400 
18.00-22.00 
09.00-11.00 
18.00-22.00 
18.W-22.00 
08.00-11.00 
08.00-11.00 
08.00-13.00 
18.00-22.00 

I) Deníky na OK1 DOZ: Bedřich Jánský, 
Družby 337, 530 09 Pardubice. El. dení-
ky na e-mail: okl kpa@volny.cz, ykylo-
gy@crk.cz. Paket: OK1KPA @ OKOPHL 

švýcarský National Mountain Day (NMD) 2008 
Yiergerrn 

OK1MG 

Letos jsme vás opal pozvali prostřednictvím našeho švýcar-
ského dopisovatele Urse Hadoma, HB9ABO, k účasti v soutěži 
NMD (PE 6/08; konala se 20. 7. 2008 od 6 do 10 h UTC v pás-
mu 80 m CW) Soutěži se z kopců a hor nad 800 m n. m, se za-

řizenim o hmotnosti do 6 kg le antény a baterii. Zúčastnilo se 
36 stanic HB9 a mj. 9 stanic OK. Zvítězil Uli, HB9CGA/p, před 
Ursem, HB9ABO/p. Na obr. vlevo vidíte zařízeni HB9ABO 
(hmotnost 5123 g), vpravo stanoviště Thomase, HB9BSH. 
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