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fNÁŠ ROZHOVOR] 
se zástupcem tmy Fulgur Batt-
man panem Alešem Ondrovši-
kern o akumulatorech. 

Lze říci, který akumulátor je nej-
lepši? 

Od doby, kdy v roce 1800 Alessandro 
Volta představil prvni článek, již uplynulo 
hodni vody. Pojíme si osvěžit některé stě-
žejni typy, jejich výhody, nevýhody a použití. 
Novi výrobci baterii se často vychloubaji té-
měř zázračnými vlastnostmi - nabizeji velmi 
vysoké hustoty energie a vice než 1000 cyk-
lů. Tyto vlastnosti jsou opravdu dosažilelne, 
ale ne na tom samém članku. Určitý akumu-
látor múže být navržen I v malých velikostech 
a s dlouhou dobou použiti, ale má omezenou 
cyklovatelnost. Naopak jiný maze být posta-
ven na trvanlivost a je proto velký a neskladný. 
Dalai může mit vysokou hustotu energie 
a dlouhou životnost, ale je určen pro special-
ni aplikace a je příliš drahý pro průměrného 
spotřebitele. Všechny tyto požadavky však 
v poslední době splňuji lithium-iontové aku-
mulátory,navrhované s maximálni hustotou 
energie. 

Zkusme si srovnat dosavadní pouzivané 
akumulátory. Ačkoli hustota energie je prvo-
řadá, další důležitá hlediska jsou životnost, 
nabijeci vlastnosti, požadavky na údržbu, 
samovybíjeni a bezpečnost. Akumulátory 
NiCd byly první, které umožnily výrazné 
zmenšeni sestav. Ve vztahu k nim srovnej-
me další systémy: 

Niklokadmiové - dlouhodobě osvědče-
né, dosahuji ale nízké hustoty energie. Pou-
2Ivaji se tam, kde je potřeba dlouhé život-
nosti, vysokých vybijecich proudů a velkého 
rozsahu pracovních teplot. Hlavni aplikace 
jsou vysilačky, vojenské přistroje, biomedi-
cínské zařízeni a elektrické nářadí. Obsahuji 
toxické kovy 

Nikl-metal-hydrid - má vyšší hustotu ener-
gie na úkor snížení cyklovatelnosti. Neobsa-
hují toxické kovy. Aplikace zahrnuji mobilní 
telefony a přenosné počítače. Od NiMH tech-
nologie je již jen krůček k systémům založe-
ným na bázi lithia. 

Olověné - nejúspornější pro aplikace po-
zadujici vysoké výkony, kde jedině hmotnost 
je mirnou nevýhodou_ Olovo - kyselina je 
upřednostňovaný system pro napájení ne-
mocničních zařízeni, invalidních vozika nou-
zového osvětlení a systémů UPS. Olověné 
akumulátory jsou levné a robustní. Slouží 
v zařizenich, ve kterých by se ostatní systé-
my napájení jen stěží uplatnily. 

Lithium-lon - nejrychleji se vyvíjejíci aku-
mulátory na trhu - nabízí vysokou hustotu 
energie při male hmotnosti. Poet( této tech-
nologie vyžaduje pro bezpečnost spotřebitele 
spojení s ochrannými obvody, které zabez-
pečuji omezení napěti a proudu v mezních 
hodnotách. Aplikace zahrnuje notebooky, 
mobilní telefony, videokamery, fotoaparáty 
apod. Nejnovější verze těchto akumulátorů 
se začínají používat pro napájeni elektrické-
ho ručního nářadí a zdravotnických přístrojů. 

Co lze říci o historii, vlastnos-
tech, technologiich a typech těch-
to akumulátorů? 

Výzkum a začátky práce s lithiovými 
články se datuji do roku 1912 v rámci firmy 
GN Lewis. Tato technologie nebyla zvládnu-
ta až do začátku roku 1970, kdy se první ne-

nabijeci lithiové články začaly komerčně vy-
užívat. Lithium je nejlehči ze všech kovů, má 
největši elektrochemický potenciál a nabizi 
největší hustotu energie v závislosti na hmot-
nosti. Pokusy o vývoj dobijecích lithiových 
akumulátorů se nedařily kvůli problémům 
s bezpečnosti. Vzhledem k nestabilitě lithia, 
zejména pit nabíjení, se výzkum přesunul na 
nekovove lithiové akumulátory na bázi iontů. 
I když tento system mä mírně nižší energe-
tickou hustotu než samotné lithium, lithium-
-ion je daleko bezpečnější, pokud jsou spl-
něna určitá bezpečnostní opatřeni při nabíje-
ni a vybíjeni. V roce 1991 Sony Corporation 
začala prodávat první lithium-ion články. 
Ostatní výrobci následovali. 

Hustota energie je obvykle dvakrát větši 
než u standardnich NiCd. Zátělové vlast-
nosti jsou poměrně dobré a Li-Ion akumulá-
tory se chovaji podobně jako NiCd, pokud 
jde o časy vybíjení. Vyšší napětí 3,6 V na 
článek umoinuje však použivat akumulátory 
pouze jednočlänkove. Tato výhoda je pro 
běžného uživatele nejvíce patrná při napáje-
ni např. mobilních telefonů. 

Lithium-ion je bezúdtzbový system, což 
je výhoda oproti většině ostatnich akumulá-
fora. Neexistuje zde paměťový efekt a pravi-
delné cyklováni prodlužuje životnost baterie. 
Kromě toho samovybijení je méně než polo-
viční ve srovnání s NiCd. 

Navzdory mnoha výhodám mä Li-Ion 
i své nevýhody. Je křehký a vyžaduje použiti 
ochranných obvodů pro bezpečny provoz. 
Zapojení ochranného obvodu do každé se-
stavy (pack") omezuje špičku napiti každého 
článku během nabíjeni a zabraňuje podvybiti 
pod prahové napětí článku. Dale chräni proti 
zkratu, nadproudu a take může monitorovat 
např. teplotu článků v sestavě, aby se zabrá-
nilo přehřáti a následné destrukci ..packu". 
Maximální nabi jetí a vybijeci proudy jsou ve 
vétšině případu omezeny na hodnotu mezi 
1 C a 2 C. 

Stárnutí je nejvíce diskutovanou proble-
matikou lithium-ion akumulátorů a mnozí vý-
rebel o tomto problému zarytě mlčí. Některé 
kapacitni zhoršeni je patrné již za dobu jed-
noho roku, i když je akumulátor v provozu 
nebo ne. často selže po dvou nebo třech le-
tech. Mělo by být poznamenáno, że další 
chemické systémy degeneruji v závislosti 
na start akumulátorů take. To platí zejména 
pro nikl-metal-hydrid, je-li vystaven vysokým 
teplotám okotí. 

Výrobci však neustále zlepšuji lithium-
-ion technologii. Nové a rozšířené chemic-
ké kombinace jsou zaváděny zhruba kaž-
dých šest měsíců. 

Skladováni v chladu zpomaluje proces 
stárnutí lithium-iontových akumulátorů. Vý-
robci doporučuji skladovací teplotu 15 °C 
(59 °F). Navíc, baterie by male být během 
skladováni dobita pouze částečně. Výrobce 
doporučuje 40 až 50 % nabiti. 

Nejpouživanějšim a nejůspornějšim ty-
pem lithium-ion baterie, pokud jde o náklady 
na energetický poměr, je válcový článek 
18650 (18 je průměr a 650 délka v mm). 
Tento článek se používá pro mobilní yýpo-
četni techniku a deist aplikace, které nevy-
žaduji uttratenké řešení akumulátorové sestavy. 
Pokud je požadován tenký bateriový 
je možné použít prizmatické typy. 

Ještě jste nemluvil o lithium-po-
lymerových akumulátorech. 

Lithium-polymer se odlišuje od konvenč-
ních bateriových systémů v typu použitého 
elektrolytu. Původní návrh, jehož kořeny sa-
haji do roku 1970, používal suchého pevré-
ho polymerniho elektrolytu. Tento elektrofe,t 
je podobny plastovemu filmu, který neveze 
elektřinu, ale umožňuje výměnu iontů 
tricky nabitých atomů nebo skupin atom.-
Payment elektrolyt nahrazuje tradíant .7.:.-
rézni separator, který je ponořen v eLe'acttz.. 
Design suchého polymeru nabízí zjiec.-tn-
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šení, pokud jde o zpracování, robustnost, 
bezpečnost a tenký profit. článek lze vyrobit 
již o tloušťce jen jeden mm (0,039 palce). Je 
možně navrhnout jakýkoli tvar, formu a veli-
kost článku. 

Velkou nevýhodou suchého lithium -po-
lymeru je špatná vodivost. Vnitřni odpor je 
prig velký a články nemohou poskytovat po-
třebné proudy pro modern( komunikační za-
řízeni. Teplota článků při vybíjeni dosahuje 
až 60 °C (140 W). Aby bylo dosaženo kom-
promisu, byl přidán rosolový (geloW) elektro-
lyt. Pro komerční články je použit separator 
(elektrolytická membrane připravená z tra-
dišniho porézního polyetylenu nebo polypro-
pylenu). Takto vyrobení komerční Li-pol 
články jsou velmi podobné v oblasti chemic-
kého stolen( a materiálů jejich protějškům 
s kapalným elektrolytem. Lithium-polymer se 
neuplatňuje tak rychle, jak někteří analytici 
očekávali. Jeho rychlé zařazeni do systémů 
a nízké výmbni náklady se nespinily. Žád-
né rapidní zlepšeni kapacity nebylo dosa-
keno - ve skutečnosti je kapacita o něco 
menši než standardni lithium-ion. Lithium-
-polymer si zajistil misto na trhu v aplikacích, 
kde je striktní požadavek na tenký rozměr 
a hmotnost (lehké rosolovitě elektrolyty umož-
nily zjednodušené baleni odstraňováním ko-
vového pláště). Mají take vylepšenou bez-
pečnost - jsou vice odolné vůči přebíjeni a je 
u nich meal šance na únik elektrolytu. Je-
jich omezenim je menši energetická hustota 
a nižši počet cyklů ve srovnáni s lithium-ion. 
Jsou nákladné na výrobu - vštšina článků je 
určena pro speciální výrobky. 

Vrat'me se tedy k akumulátorům 
Li-Ion. Jake jsou základni druhy 
a jejich vývoj? 

V lithium-iontových technologiích dosud 
nebylo dosaženo pine dokonalosti a techno-
logie se neustále zlepšuje. Anody v dneš-
ních článcich se skládaji ze směsi grafitu 
a katodou je kombinace lithia a dalších vy-
braných kovů. Je třeba poznamenat, že 
všechny materiály v akumulátoru mají teore-
ticky vliv na hustotu energie. Anode se směsi 
grafitu je již dobře optimalizovaná, a pokud 
jde o zlepšeni, může byt dosaženo v male 
mile, pokud jde o konstrukční změny. Vý-
zkum katody však stále přináší nova vylep-
tent, proto se výzkum současné doby zamé-
řuje hlavně na jeji material. Dalai část, která 
má potenciál vyvoje, je elektrolyt. 

Bateriový průmysl každoročně přináší 
zvýšeni kapacit v průměru o 8 až 10 %. Ten-
to trend bude pravděpodobně pokračovat. 
To je však daleko od Moorova zákona, který 
stanoví zdvojnásobení tranzistorú na čipu 
každých 18 až 24 mšsiců. Uvedeni této po-
učky v život by znamenalo zdvojnásobeni 
kapacity kettle dva roky. Namísto dvou let 
lithium-ion zdvojnásobil své energetické ka-
pacity v prtiběhu asi 10 let. 

Dnešni lithium-ion je vyráběn z mnoha 
příměsi a rozdíly ve složeni jsou většinou 
spojené s katodou materiálu. Tab. 1 shrnuje 
nejčastěji poi ifivane lithium-ion akumulátory 
na dnešnim trhu. Pro jednoduchost jsem 
je shrnul do čtyř skupin, které jsou kobalt, 
mangan, NCM a fosfát. 

Lithium-kobalt byl představen v roce 1991 
firmou Sony. Tyto akumulátory byly rychle 
přijaty pro svoji vysokou energetickou husto-
tu. Možná kvůli menši energetické hustotě 
akumulátory založené na bázi lithium-man-
gan měly pomalejši začátek. Když byla tato 
technologie představena v roce 1996, svět 
požadoval větší vybijeci proudy než kdykoli 
jindy. S vysokou potřebou napájeni mnoha 
přenosných zařízeni je nynl lithium-mangan 
technologie přesunuta do,prvni linie a je po 
nl velká poptávka. To je jeden z důvodů, 
proč nem treba reklamy na podporu tohoto 
produktu. E-One Moll energii (Kanada) je 
předním výrobcem lithium-manganových 
článků ve válcové formě. Jedná se speciálně 

Tab 1. Nejčastější typy lithium-ion akumulátorů 

Chemická 
$10žOni 

Napětí Nabijeci 
napětí 

Nabíjecí 
a 
vybijeci 
proudy 

Hustota 
Energie 
INII/kgi 

Popis 

Kobalt 3,6V 4,2V IC - 
limit 

110-190 používány od roku 1990 
do přenosných zařízeni. 
Kaji vysokou hustotu 
energie 

Mangan 3,7- 
3,8V 

4,2V 10C stale 
40C 
pulanö 

110-120 Nizký vnitěni odpor 
umožňuje nabljen1 
a vybíjení vysokými 
proudy. Nižší hustota 
energie 

Neti 
runif 
keezanzazeze 

3,7V 4,1V cca Sc 
stale 
30C 
pulanö 

95-130 NCH je kompromisem mezi 
potřebou vysokých proudů 
a kapacit 

Fosfor 
A123system 

3,2- 
3,3V 

3,6V 35C stale 95-140 Novinka trhuevysokä 
proudy, dloubá 
životnost. Nabíjeni 
vyšším napalm zvýší 
kapacitu a sníží počet 
cyklů 

o články 18650 a 26700. Dalšimi významnými 
hráči na trhu jsou Sanyo. Panasonic a Sony. 

Sony se zaměřila na nikl-mangan-kobalt 
(NOM) verzi, kdy katoda obsahuje kobalt, 
nikl a mangan, které v krystalické struktuře 
[von jeden multioxid kovů, ke kterému je ph-
dáno lithium. Výrobce nabizi celou řadu růz-
ných produktů z této rodiny komerčním uži-
vatelům, kteři maji bud potřebu vysoké 
energetické hustoty, nebo schopnosti vyso-
kěho zatížení. Je třeba poznamenat, že tyto 
dva atributy nemohou být kombinovány v jed-
nom stejném pouzdře. Tam je třeba tvořit 
kompromis. Všimněte si, že NOM články 
mají 4,10 V/šlánek. Je to o 100 mV naši na-
pěti než !cobalt a mangan. Akumulátor tohoto 
chemického složeni by při 4,20 Vičiánek 
mohl poskytnout vela' kapacitu, ale velmi by 
se snižila cyklovatelnost. Misto obvyklých 
800 cyklů, dosažených v laboratorním pro-
středí, by bylo třeba počítat se sralenim na 
pouhých přibližně 300 cyklů. 

Nejnovější přirústek v lithium-iontové ro-
dině je A123 system, ve kterém ¡sou na kato-
du přidány nano-fosfátovä materiály. Jeví se 
jako akumulátory s nejvyšši hustotou výko-
nu ve Wfkg dostupné komerčně na trhu. 
články mohou být trvale vybity al na 100 %. 
Vybijeci proudy běžně dosahuji 35 C. Krát-
kodobé vybíjeci pulsy mohou dosahovat al 
100 C. Ve fosťorečnärn A123 systému je 
jmenovité napiti asi 3,3 V/článek a vrchol 
nabijeciho napšti je 3,60 V. To je nižší' než 
mají doposud použivané akumulátory zalo-
žené na bázi kobaltu a manganu. Proto se 
must používat jiné nabíječe pro zařízeni osa-
zená tdmito články. Firma Valence Techno-
logy jako první přivedIa na trh akumulátory 
na fosforečne bázi a jejich články jsou pro-
dávány pod jménem Saphion. 

A jak je to s lithium-iontovou 
bezpečnosti? 

Výrobní metody se staly kritické při výrobě 
výkonnéjšich článků.  Se separator/ o tloušťce 
pouhých 20 al 25 pm mohou male kovové 
částice prachu vniknout při výrobě dovnitř. 
To male mit zničujlci důsledky. Mikrosko-
pické kovové částice mohou ',Nit do styku 
s jinými částmi uvnitř článků, col vede ke 
vnitrnimu zkratu. Přestože výrobci usiluji o to, 
aby se minimalizoval výskyt kovových částic. 
komplexní montážní technika považuje od-
straněni všech kovových částic prachu za 
téměř nemožné. 

Lithium-ion akumulátory se le blilí k je-
jich teoretickým hustotám energie. Výrobci 
se stále vice zaměřuji na zlepšeni výrobních 
postupů a zvýšení bezpečnosti. Napf. selháni 
jednoho "packkr ze serie 200 000 ks spusti-
lo loni stažení téměř šesti milionů lithium-ion 
sestav z trhu u firem Dell a Apple. Teplo, 
které vznikne při selháni U-Ion akumulátoru, 

je bráno velmi vážně a výrobci zvolili kon-
zervativni přistup. Rozhodnuti o nahrazeni 
baterii uklidnilo spotřebitele. Obecné si mys 
Um, že pokud jsou použity pro akumulátoro 
ye sestavy články značkových výrobců, je 
selháni spojené s vnitřnim zkratem mini 
málni. Výrobci se snaží dosáhnout vysoké 
spolehlivosti přidáním ochran, které pracuji 
následovně; 

PTO obvod vestavěný do článku působí 
jako ochrana, aby bránil vysokým vybijecim 
proudům. 

Zařízeni (CID) rozpojí elektrický obvod, 
je-li 011ie vysoký nabíject proud, který by 
zvýšil tlak v článku až na 10 barů a bezpeč-
nostn1 ventil umožňuje fizere uvolňováni ply-
nu v případě rychlého nárůstu tlaku v aku-
mulátoru. 

Kromě mechanických ochranných prvků 
jsou použivány elektronické vnější ochrany. 
Rozpojí se, pokud nabíjecí napěti na jakém-
koli článku dosáhne 4,30 V. Dalši jištěnou 
hodnotou je teplota povrchu akumulátoru, 
která bývá nastavena na 90 t. Obvody dale 
poskyluji ochranu proti podvybiti (zpravidla 
pod 250 V/článek), zkratu a nadproudu. 

Musíme mil na paméti, že tato bezpeč-
nostní opatřeni jsou efektivni pouze tehdy, 
přijde-li chyba zvenči, zkrat vinou vadne na-
biječky. Za normálnich okolnosti je akumulá-
tor vypnut elektronickou ochranou a je zcela 
bezpečný. Pokud však je vada spojená 
s elektrochemickou buňkou, například pokud 
byla kontaminována při výrobě mikroskopic-
kou kovovou částici - není možně tuto zava-
du elektronicky detekovat. Nastane vnitřni 
zkrat, akumulátor se stává teplotně nestabil-
ním a male i explodovat. Žádný ochranný 
prvek tuto reakci nezastaví, pokud byla jed-
nou spuštěna. 

Co byste řekl čtenářům závě-
rem? 

Společnost Fulgur Battman se sidlem 
Svitavská 39, 614 00 Brno má dlouholeté 
zkušenosti s vývojem a výrobou akumuláto-
rových sestav jakehokoli chemického stole-
n( na přáni zákaznike Pracujeme současně 
na několika projektech pro chemický, vojen-
ský, důlní a spotřebni průmysl. Nati nejlepší 
referenci jsou spokojeni zákaznici a na prv-
nim misté preferujeme kvalitu a 100 % bez-
pečné výrobky, které od nás odcházeji vybavené 
modernimi ochrannými a indikačnImi prvky. 
Pokud vás zaujalo představení napájecích 
technologii na bázi Li-ion nebo v jiném che-
mickém stolen( ' můžete nás kontaktovat 
na adrese naši firmy v Brně-viz II. strana 
obálky. 

Děkuji vám za rozhovor. 

Připravil Ing. Josef Kellner. 
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Monitor napětí 
pro přenosné elektronické 

přístroje 

LTC2934 a LTC2935 jsou nové 
monitorovací obvody napiti napáje-
cích baterii vyráběné firmou Linear 
Technology (www.linearcom). Vy-
značuji se velmi malým pracovním 
proudem 500 nA. Protože i dlouhá ži-
votnost baterie v přístrojích patří 
k jejich základním přednostem, je dů-
ležité, aby i podpůrné obvody jako 
monitory napětí měly minimální spo-
třebu. Jednokanálové monitory 
LTC2934 a LTC2935 tento požadavek 
splňuji. LTC2935 má tři binární vstu-
py, kterými se voli jedna z osmi hla-
din, které určuji vznik nastavovacího 
signálu RESET v rozsahu 3,3 V až 
2,25 Vv 150 mV přírůstcích a též va-
rovného signálu při nebezpečném 
poklesu napájecího napiti PFO. 
V případě LTC2934 lze obě napěťové 
hladiny nastavit externími rezistory od 
1,6 V do 6 V Přesnost nastavených 
hladin je ±1,5 %. Varováni hlídanému 
systému při dosaženi kritické nape-
rove hladiny se projeví logickým sig-
nálem na výstupu PFO. LTC2934 má 
možnost volby zpoždění vzniku signá-
lu RESET 15 ms a 200 ms, u LTC2935 
jen 200 ms. Oba obvody majt i vstup 
pro manuálnivyvoláni signálu RESET. 
Dodávaji se v pouzdrech DFN 
(2 x 2 mm) a ThinSOT s osmi vývody 
pro rozsahy pracovních teplot 0 až 
70 °C a -40 až +85 °C. 

Vícekanálové 
teplotní monitory 
s přesnosti ±1 °C 

K posledním novinkám v produkci 
firmy Maxim Integrated Products 
(vvww.maxim-ic.com) patří rovněž in-
tegrovaně pěti- a sedmikanálové mo-
nitory teploty MAX6622 a MAX6636, 
které umožňuji měřit v rozsahu +60 až 
+100 °C s přesnosti ±1 °C, od 0 do 
100'OEC je to ±3 °C. Prvý typ měří ved-
le své vlastni ještě teplotu v dalších 

čtyřech místech, nape. CPU, paměti, 
GPU nebo jiných komponent citlivých 
na teplotu s vestavěným senzorem. 
Varianta MAX6636 dovoluje měřit sen-
zory (tranzistory v diodovém zapoje-
ni) na pěti externích místech. Jeden 
z kanálů pro dálkově měřeni je určen 
pro přesné měřeni v kritickém misté 
a převádí hodnotu teploty na ubito-
vi slovo, zbylé kanály používají 8bi-
tový převod. Uživatel může pro jed-
notlivé kanály naprogramovat teplotní 
prahy, při jejichž překročeni vznikne 
signal, který může vyvolat přerušeni, 
ovládát ventilator nebo být využit 
v jiných obvodech řízeni teploty. 
MAX6622/MAX6636 komunikuji přes 
dvouvodičově rozhraní kompatibilní 
se sběrnici SMBus. Pro funkci potře-
bují tyto obvody napájecí napětí 3 až 
5,5 V, z jehož zdroje odebírají 500 pA, 
případně 30 pA v úsporném pohoto-
vostním režimu standby. MAX6622/ 
/MAX6636 jsou určeny pro rozsah pra-
covních teplot -40 až +125 °C a vyrá-
bějí se v pouzdrech TSSOP s 16 nebo 
20 vývody. Počitä se s použitím zvláš-
tě ve stolních a přenosných počita-
čich, serverech a pracovních stani-
cích. 

AA AXIAI 
UPI gues22 eND 

Milp! 

nevi' 
vu 

!DM äVUT 

HT? 297—4' 

Deel 

0ZN4 YŚ? 

Integrovaný oscilátor 
nepotřebuje další 

součástky 

Řada křemíkových oscilátorů 
STCL1120, se kterou přichází firma 
ST M icroelectronics ( www. sf. corn), 
se vyznačuje rychlým náběhem funk-
ce, odolnosti vůči rázům a vibracim, 
elektromagnetickému rušení a malým 
pracovním proudem. Možnost aktiva-
ce obvodu výběrovým signálem do-
voluje optimalizovat spotřebu jak 
vlastního obvodu, tak i systému, 
v němž jsou aplikovány. Zatím řadu 
Mgt 10-, 12- a 16 MHz oscilátory, na-
bízí se i oscilátor s kmitočtem 32 kHz. 
Náběh funkce trvá 50 ps, odebíraný 
proud při napájeni 5 V je 0,65 mA, 
v úsporném režimu jen 3 pA. Signal 
na dvojčinném výstupu kompatibilním 
s obvody CMOS je pravoúhlý. Pracov-
ni kmitočet zůstává při teplotách -20 
až +85 °C v rozmezí ±1,5 jmenovi-
tě hodnoty. Poslouží jako zdroj hodi-
nového signálu logických obvodů, mi-

krokontrolérů, obvodů FPGA a ASIC 
v aplikacich typu řízení motorů domá-
cích spotřebičů, řadičich displejů 
a v nizkorychlostnich USB perifériích 
počítačů, jako jsou klávesnice a myši. 
Obvody STCL1120 se vyrábějí 
v pouzdrech SOT23 s 5 vývody. Po-
drobnější informace lze též ziskat na 
adrese www. s f. com/siosc. 

ROB MicroSideLED — 
hodně světla, male rozměry 

Nejjasnější a nejtenči diode ROB 
MicroSideLED společnosti OSRAM 
Opto Semiconductors se skvěle hodí 
do takových řešení, kdy jde v první 
řadě o rozměry a misto. Vysílá světlo 
do stran, do mimořádně tenkých vo-
dicích vrstev, a proto je ideálni pro 
mobilní zařízeni, jako jsou mobilní 
telefony, PDA, satelitní navigačni sys-
témy a supertenke notebooky. 

Kompaktní dioda měří na výšku 
pouhých 0,6 mm a je osazená třemi 
barevnými čipy, které je možné jed-
notlivě ovládat a kterými je možné 
pokrýt více než 100 % barevné škály 
NTSC. Výsledkem jsou five a mimo-
řádně jasné barvy. V závislosti na bí-
lém bodu dosahuje diode účinnosti 35 
až 40 Im/VV — což je opravdu hodně, 
a to cliky výkonnému tenkofilmovému 
čipu (červená) nebo čipům ThinGaN 
(zelená, modrá). Zelený čip nabízí 
nejvyšší svítivost u této barvy na trhu 
o hodnotě 1000 mCd při proudu 
20 mA. Diky velice drobnému prove-
dent je možné využívat mimořádně 
tenké vodicí vrstvy. 

Podsvícent notebooků musí fungo-
vat spolehlivě za teploty 60°C po 
dobu vice než 15 000 hodin. S dioda-
mi MicroSideLED to není problem. 
Dioda neobsahuje rtuť a je kompati-
bilní s RoHS. Provedení umožňuje 
dobre odváděni tepla, die kterému 
mohou být diody zapojeny sériově. 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM  
Tranzistorový přijímač 
se zpětnou vazbou 

(Pokračování 

Postup oživení 

Po zapojeni celého přijimače po-
tenciometr P1 natočte doleva na nej-
větší odpor a P2 nastavte na minimum 
(schema viz PE 9/08 s. 4). Přijimač 
zapněte a změřte spotřebu_ Odběr 
proudu by měl být okolo 8 mA. Není-
Ii spotřeba výrazně větši (col by byl 
příznak zkratu nebo jiné hrubé chy-
by), natočte P2 asi do poloviny a zkus-
te naladit nejsilnější vysilač. Potencio-
metrem P2 nastavte mírnou hlasitost. 
Při tom by měla spotřeba kolisat mezi 
8 a 30 mA. 

Pokud nejde zachytit ani nejsilněj-
ší místní stanice, v zapojení je asi hru-
bá chyba zkrat, přerušení nebo ne-
správně zapojená součástka. Jestli 
přijímač při laděni piská, i když je P1 
na největším odporu (zcela vlevo), 
zkuste odpojit jeden vývod L3. Pokud 
oscilace ustanou, zkuste odpojit C5 
a zase zapojit konec L3. Jestliže to ne-
pomohlo a přijimač stále kmitá, mu-
site zmenšit R5 a pak odpojený vý-
vod L3 zase zapojit. Pokud oscilace 
neustanou ani po odpojeni L3, je buď 
chyba v obvodech filtrujících napáje-
nf - soutástky C8, C9, C14, C16, 020. 
R6, R12, nebo jsou součástky přiji-
mače nevhodně rozmístěné. 

Pokud jste zachytili alespoň jeden 
vysílač, zkuste otáčet potenciometrem 
P1 doprava (zmenšovat jeho odpor). 
Hlasitost by se měla zvětšovat, al se 
přijimač rozkmitá a začne pískat Jestli 
se hlasitost zmenšuje, je misto kladné 
vazby záporná a musite přehodit kon-
ce vinuti L3. Oscilace by správně měly 
nasazovat mezi polovinou a pravým 
koncem P1 v celém stredovInném roz-
sahu. Pokud kmity na některém mistě 
rozsahu nenasazuji vůbec, zkuste nej-
dříve zvětšit R5 a zmenšit R4 tak, aby 
jejich součet zůstal přibližně stejný. R5 
můžete zvětšit až na 470 n. Pokud to 
nepomůže, zvětšete počet závitů L3. 
Když oscilace nasazuji příliš brzy bliz-
ko levého konce P1, zmenšete R5. 

Funguje-li kladná zpětná vazba, už 
byste min večer zachytit vice různých 
vysílačů v celém rozsahu. Poslechně-
te si ohlášení jmen a kmitočtů vysíla-
čů a odhadněte, zda jsou na spray-
něm místě stupnice (zatim prázdné). 
Ladici rozsah nastavíte na dolním 
konci (nejnižší frekvenci) posouváním 
trubičky s cívkami po feritové tyčce, 
a na horním konci trimrem C2. Upro-
střed tyčky má civka nejvétši indukč-
nost a přijímaná frekvence je nejnil-
ši. Pokud nejde dolní konec naladit 
posouváním, musite odvinout nebo 
přivinout několik závitů na konci L1. 
Nastaveni obou konců se ovlivňuje, 
tak ho musite několikrát opakovat. 

Velikost C5 najděte pokusně tak, 
aby při poslechu slabého vysílače se 
zpětnou vazbou nastavenou blízko 
před bod rozkmitáni byla rezonanční 
křivka souměrná — při stejném malém 
rozladění doleva i doprava by se měl 
signál zeslabit stejně. Při správné ve-
likosti C5 se take přijimač nerozlad'u-
je, když měníte zpětnou vazbu otá'še-
nim Pl. Zvětšením 05 se take zesiluje 
kladná zpětná vazba; je-li 05 příliš 
velký, přijimač osciluje i při P1 nato-
čeném doleva. 

Po seřízení přijimače zakápnete 
trubičku s cívkou a volné přívody k civ-
ce parafinem, aby se nemohly pohy-
bovat. Ještě jemně dolaďte 02 a take 
ho zakápněte parafínem. Nakonec 
ocejchujete stupnici podle známých 
kmitočtů vysilačů, příp. můžete vaše 
oblíbené vysílače vyznačit proužky se 
jmény. 

Úprava přijimače 
pro krátko viny 

Popsané zapojeni po úpravách fun-
guje i na krátkých vinách. Cívka má 
mnohem menši indukčnost při co nej-
vyšší jakosti. Pro rozsah 5,5 al 
17,8 MHz (rozhlasová KV pásma 51 
al 16 m) a lathe( kondenzátor 400 pF 
má cívka indukčnost 2 pH. Take 
musite použit vysokofrekvenční tran-
zistor, který má nejen vysoký mezní 
kmitočet fr ale take male mezielek-
trodové kapacity, male zpožděni sig-
nálu a je celkově konstruován pro po-
užití na vyšších frekvencich. Vhodný 
je např. BF199, KF524, KF525, 
KF124, KF125. Vf tranzistory mívají 

Al 

mens'( proudový zesilovací činitel h21,3 
než univerzální tranzistory (jako je 
KC509 nebo 80549), ale přesto zesi-
luji vf proud lépe, protože mají vyšší 
mezní kmitočet. Univerzální tranzis-
tory jsou Oh§ pomalé a v pásmu KV 
je už jejich zesíleni o hodně menší než 
na nízkých kmitočtech. 

Zatímco na SV stačí, aby tekl tran-
zistorem proud 1 až 2 mA, na KV tran-
zistorem musí téci vet( proud okolo 
5 mA, protože při menšim proudu má 
tranzistor menší fr a menši zesíleni. 
Odpory rezistorů R4 a R5 musejí být 
na KV menší než na SV jednak proto, 
aby se méně uplatňoval vliv parazit-
ních kapacit, a za druhé take proto, 
aby přes ně do tranzistoru mohl téci 
dosti velký proud a neztrácelo se na 
nich příliš velké napiti. Vf tranzistory 
potřebuji pro dobrou činnost napití na 
kolektoru nejméně 2 V, optimum 
v tomto zapojeni je 4 V. Vf tranzistor 
má tak malou kapacitu Cac (desetiny 
pF), že k její kompenzaci stači malá 
kapacita (jednotky pF). Většinou ste-
t( kapacita přívodů k S2A, C4 a P1 
proti kostře, takle C5K není nutný. 

Těžko seženete anténní feritovou 
tyčku z materiálu vhodného pro KV, 
takže budete muset použít vzducho-
vou cívku o průměru 2 až 3 cm. Minia-
turní KV clvečky s feritovým jádrem 
mivajl příliš malou jakost. Anténu po-
ulijete drátovou o délce 1 al 3 m nebo 
prutovou, misto uzemněni zapojíte 
protiváhu. To je několik vodičů polo-
žených směrem dolů, nebo kovová 
deska spojená vodičem se zemnicl 
zdiřkou přijímače. 

Petr Jeniček 
(Dokončeni příště) 
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Mikrokontroléry PIC (11) 
Win PIC800 

Dalšim softwarem, který lze použit k pro-
gramováni mikrokontrolérů PIC a který spo-
lupracuje s programátorem z obr. 6 (viz 9. 
dil, PE 9/2008), je program WinPIC800, je-
hož aktuální verzi lze zdarma stáhnout z in-
ternetových stránek http://wwwwin 00800. 
com/. Program disponuje jednoduchým 
a přehledným uživatelským rozhraním a jevy-
baven všemi běžnými funkcemi pro progra-
mování nejen mikrokontrolärů PIC. Ve srov-
nání s programem IC-Prog, se kterým jsme 
se seznámili v minulém dilu, je WinPic800 
o něco propracovanější, subjektivně uživatel-
sky o trochu privětivijši a nabízí některé funk-
ce navio. Program je rovněž alespoň částeč-
ně lokalizován do českého jazyka. 

Po rozbaleni staženého archívu zip 
spustte instalační soubor, který vás provede 
standardním instalainim procesem, ph kte-
rém viceméně stačí potvrzovat jednotlivé kro-
ky kliknutím na tlačítka Next, Start a OK. 
Poté, co se nakopíruji programové soubory, 
rovněž potvrďte instalaci příslušných ovlada-
M'. Po úspěšném nainstalováni můžete pro-
gram spustit z nabídky Start, popř. přes zá-
stupce na ploše. 

Protože je výchozím jazykem programu 
španělština, je nutné po prvním spuštěni 
nejprve změnit jazyk v Menu Idioma > Czech, 
popř. English. český překlad bohužel není 
iota ideální, misty chybí a je nahrazen an-
glickým a misty je poněkud kostrbatý, takže 
nemusí být na první pohled patrné, co se pod 
prislušným nastavením nebo funkci vlastně 
skrývá. To se nikdy bohužel týká i anglické-
ho překladu. Všechny běžné funkce jsou 
však snadno přístupné z horni tlačitkovi liš-
ty programu (obr. 12) pomocí ikonek, jejichž 
význam je obvykle zřejmý na první pohled. 

Typ programované součástky se vybírá 
v pravém horním rohu. V našem připadé vy-
bereme nejprve produktovou řadu PIC16F 
a následně požadovaný mikrokontrolér 
16F88. Jednotlivá tlačítka v horni liště jsou 
rozdělena podle funkce do sedmi následují-
cích skupin: manipulace se soubory (načte-
ni, obnoveni, uloženi); nastaveni programu 
a hardwaru; programovací funkce (čteni, zá-
pis, verilikace, smazáni); nápověda; editace 
kódu (kopírováni, vkládáni, vyjmutí); práce 
s hexadecimálnim ködern (zápis předdefino-

vane hodnoty do příslušného rozsahu adres, 
označení řádku, vyhledáváni a skok na ad-
resu) a funkce programátoru. Pod horni liš-
tou jsou pak umístěna tři tlačítka přepinajici 
záložky zobrazující výpis paměti programu, 
výpis paměti dat a nastaveni jednotlivých kon-
figuračních bitů. 

Kromi nastaveni správného typu progra-
movaného mikrokontroléru je samozřejmě 
rovněž nutné nastavit odpovidajici typ pro-
gramátoru, To provedeme v menu Nastave-
ni > Hardware, kde vybereme programátor 
Propic2 a příslušný paralelní port (ve větši-
ně pčipadů LPT1). S timto nastavením by mil 
program WinPic800 bez problémů spolupra-
covat s programátorem z obr. 5. Komunikaci 
s programátorem můžeme ověřit spuštěním 
jednoduchého testu v menu Součástka > Test 
hardware (Ctrl T). V průběhu testu by ne-
mil být signal PGD připojen k mikrokontro-
léru, jinak test selže. Při pohledu na schema 
programátoru z obr. 6 je zřejmé, že program 
nemá mnoho možnosti, jak skutečně ověřit 
funkčnost programátoru. Pozitivril výsledek 
testu tak nutné neznamená, že je vše v po-
řádku. Na druhou stranu však test snadno 
odhalí, pokud vše nepracuje tak, jak má. 
Nedaří-Ii se zprovoznit komunikaci s progra-
mátorem, můžete vyzkoušet laborovat s na-
stavením jednotlivých IČO bills v menu Na-
staveni > Hardware. Možnost pokročilejší 
konfigurace se objeví po kliknuti na pravé tla-
čítko v levém dolním rohu okna. 

Vývojové prostředí MPLAB 

Máme-li k dispozici vše potřebné vybave-
ni k programováni mikrokontrolérů PIC, jako 
je programátor s obslužným PC softwarem, 
vývojová deska nebo nepájive kontaktní pole, 
zdroj, mIkrokontrolér a dalši, můžeme se 
pomalu začit seznamovat sjednotlivými funk-
cemi mikrokontroléru a testovat na něm jed-
noduché programy. Poslední věci, kterou je 
nutné provést, je instalace vývojového pro-
středi, ve kterém budeme psát a simulovat 
programy pro mikrokontroler. Protože vývo-
jem samotného programu pravděpodobně 
strávíme nejvíce času, je důležité ses při-
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Obr. 12. Hlavni okno programu VVingc800 

slušným softwarem dobře seznámit a ‚spřá-
telit'. Ačkoliv existuje vice alternativ, nejjed-
nodušši je začít přímo s programem MPLAB. 
kterýzdarma poskytuje firma Microchip. Vý-
vojové prostředi MPLAB představuje kom-
pletn1 programové vybaveni potřebné k vý-
voji programů pro mikrokontroléry PIC 
Kromě editoru pro psaní programu obsahuje 
rovněž překladač, simulator a další nástroje, 
které usnadňuji organizaci projektů, obsta-
rávají komunikaci s vybranými typy progra-
mátorů nebo implementuji další specifické 
funkce, 

Aktuálni verzi programu MPLAB Ize zdar-
ma stáhnout z internetoech stránek firmy 
Microchip (www.microchip.com, menu De-
sign > Development Tools, sekce Software; 
MPLAB Integrated Development Environ-
ment). 

Instalace programu probíhá standardním 
způsobem. Po rozbalení staženého archivu 
zip spustíme soubor s instalátorem, který nás 
provede instalačním procesem. Instalace 
zahrnuje relativně velké množství volitelných 
součásti včetně několika aplikaci třetích 
stran. Vzhledem k tomu. že kompletní insta-
lace zabirá poměrně dost mista na disku 
a protože zdaleka není nutné instalovat 
všechny součásti, doporučuji zvolit volitelný 
typ instalace (Custom). Z nabízeného sezna-
mu komponent je nutné vybrat podporu 
osmibitových mikrokontrolért) (8 bit MC Us) 
a dale MPASM Suite a MPLAB SIM. Zbylé 
součásti nainstalujte podle individuálních po-
třeb, přičemž připadni chybějící doplňky lze 
samozřejmé kdykoliv doinstalovat. 

Mezi základními komponenty, které jsou 
standardní součásti vývojového prostřed 
MPLAB, najdeme správce projektů, který vis 
provede vytvořením nového projektu a kter ' 
umožňuje integraci a komunikaci mezi evo 
jovým prostředím a překladačem; textov' 
editor pro psaní programů, který rovněž stou 
21 jako okno debuggeru (lacficitio programu) 
assembler/linker (překladač a sestavovací 
program), které umožňuji zkompilovat pro 
gram a sestavit projekt budz jediného zdro 
joyéhosouboru, neboze samostatných zdro 
jových souborů a knihoven; a debugger (ladicí 
program), se kterým můžeme krokovat pro 
gram po jednotlivých instrukcích, sledovat 
stav proměnných nebo nastavovat body pře 
rušeni (breakpointy). 

Vit špring 
(Pokračováni 

Obr. 13. Havnl okno programu MPLAS 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Elektrický ohradrük 
Nakorko bývam v podhorskej ob-

lasti, kde sa obyvatelia okrem mého 
venujú aj chovu domácich zvierat, ako 
ovce, kozy, dobytok, ktoré je treba 
pást', ako aj včelárstvu, a v okolitých 
lesoch sa vyskytujú medvede, ktoré 
všelstvá radi navštevujťer, poziadali 
ma moji priatelia, ei by som im ne-
skůsil zhotoviť elektronické zaria-
denie, ktoré by im pomohlo past' 
dobytok, či ochránit' včelstvo prod ne-
vftanou návštevou macka. 

Prezrel som rözné časopisy, ale 
vhodnú jednoduchů konštrukciu 
som nakoniec postavil sám. Nazval 
som ju Elektronický pastier dobytka 
a ochranca včelstva, alebo Elektrický 
ohradnik. Zariadenie je pomerne jed-
noduché a vychádza z principu tyris-
torového zaparovania pre motocykle. 

Popis funkcie 

Elektrický ohradnfk je tvorený tro-
mi čiast'ami - vn meničom, siet'ovým 
zdrojom pre vn menič a batériovým 
zdrojom pre vn manic. 

Vn mania, ktorého schéma je na 
obr. 1, pracuje nasledovne: 

Stejnosmerným napájacim napä-
tfm, ktoré mõže byť v tolerancii 150 

až 250 V, sa nabfja kondenzátor C2 
cez primárne vinutie zaparovacej 
cievky ZCl. Súčasne sa cez rezistor 
R1 s určitým spomalenfm nablja aj 
kondenzátor Cl. V strode R1, Cl je 
pripojený rezistor R2, ktorý spolu 
s rezistorom R3 obmedzuje prúd 
diakmi D1, D2, ktoré po dosiahnutf 
spinacieho napätia asi 60 V zop-
nú tyristor Ty, cez ktorý sa do za-
parovacej cievky Zdi vybije kon-
denzátor C2. Tým na sekundárnej 
strane ZC1 vznikne vysokonapätový 
impulz. 

Nakorko sa cez diaky a rezistory 
vybije aj Cl, tento dej sa periodicky 
opakuje. Vn impulz privedieme vn 
käblom na vodič elektrickej ohrady. 

Vn vodič ohrady musí byt upev-
nený na vhodných izolátoroch v urči-
tej výške, podra toho, na to tento 
prfstroj využivame. Záporný pál 
pristroja spojíme s dalšim vodičom, 
ktorý vedieme nIzko nad zemou a na 
viacerých miestach ho uzemníme. 
Ako vhodné izolátory pre vn vodič sa 
dajú použiť 1,5 a 2 I PET fraše, z Icto-
rých odrežeme dno a hrdlom ich na-
stokneme na podpery. Na obvode tých-
to fliaš potom upevníme vn vodič. 

Verkosť vn impulzu ako aj perk,-
du rrnižme regulovar hodnotou R1, 
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Obr. 1. Vn !flank' pre elektrický ohradn k R1 - viď text 
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Obr. 3. Manic DC/DC v batériovom zdroji pre vn menič 
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Cl, verkostou napájacieho napäfia, 
ako aj použitou zapal'ovacou cievkou. 
Ja som použil zaparovacu cievku 
z prvých sérii mopedu BABETA, je 
možné použit' cievku z motocyklov 
JAWA 0520, ako aj cievku z automo-

Na napájanie vn meniča som 
zhotovil dva typy zdrojov - siefový 
a batériový. 

Sietový zdroj je v podstate náso-
bič napätia (obr. 2), ktorý je napájaný 
napätím 24 až 30 V z odderovacieho 
transformátoršeka, ktoršho primär je 
pripojený na elektricků rozvodnů siet'. 
Ja som použil transformátorček typu 
TR2 (220 V/24 V/2 VA), ktorý je za-
laty v izolačnej hmote a používal 
sa v signalizašných zariadeniach. 

Batěriový zdroj sa dä použit' tam, 
kde nie je elektrická rozvodná stet, 
a na napájanie použijeme napr. auto-
batěriu. Je to vlastne jednoduchý ma-
nic DC/DC napäjaný z akumulätora 
12 V (obr. 3). 

Menič pracuje na prvé zapojenie 
a pd použitých súčiastkach dáva na 
nezat'aženom výstupe napätie až 
500 V!!! Preto pri manipulacii s nim 
treba ocipojiť batériu a vybit' konden-
zátor C3, aby sme predišli nepríjem-
ným elektrickým šokom. Po pripojeni 
vn meniča klesne výstupné napätie 
zdroja na 150 až 180 V. 

Použitě tranzistory Ti a T2 sú 
typu BC640, ktoré netreba chladit, 
nakol'ko odber prúdu meniča je 60 až 
90 mA a %/Mee sa nezahrievajú. Od-
portičam tranzistory s prúdovým zo-
siltiovacim činiterom /I okolo 50, na-
kol'ko pri = 135 až 150 bol odbor 
průdu okolo 90 mA, kým pri menšom 
zosil5ovacom činiteli okolo 60 mA, 
bez pozorovaternej zmeny funkcie. 

Ako transformátor TR1 som použil 
hotový výrobok, typ Myrra 44128, 
230 V/2x 9 V12 VA, ktorý je v obräte-
nom zapojeni. Má malé rozmery a je 
zaliaty v izolačnej hmoto so šiestimi 
vývodmi na zaspäjkovanie do ploš-
ných spojov. 

Tento menič sa dá použiť pre 
malé rozmery aj tam, kde je potrebné 
vyššie napätie a malý prúd. 

Didicla D1 je ochrana proti prep!). 
lovaniu akumulátora. Na napájanie 
meniča meme použit' aj stabilizova-
ný sieťový adaptér 12 V/100 mA, Ido-
rým sa napájajů zosilhovače individu-
álnych TV antén. 

Konštrukcia 

Súčiastky vn meniča, násobiča 
napätia v siet'ovom zdroji i meniča 
DC/DC v batšriovom zdroji sú umiest-
nené na troch doskádi s plošnými 
spojmi (obr. 4, obr. 5 a obr. 6). 
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Obr. 4. Obrazec plošných spojoy 
a rozmiestnenie súčiastok na doske 
vn meniča pre elektrický ohradnik 

(mer.: 1: 1, rozmery 40,0 x 20,3 mm) 
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Obr 5. Obrazec plošných spbřov 
a rozmiestnenie súčiastok na doske 
násobiča napätia v sietbvom zdroji 
pre vn menič (mer.: 1 : /, rozmery 

47,0 x 22,9 mm) 

Zoznam súčiastok 

Vn menič 

R1 0,56 at 1,5 MQ/1 W 
R2 47 G, miniatůmy 
R3 5,6 Ica miniatůrny 
Cl 22 at 47 pF/63 V, 

radiálny 
C2 2,2 pF/250 V. 
D1, D2 KR106 apod. (diak se 

spinach napětím 
asi 30 V) 

D3 1N4007 
Ty KT505 (KT201/600, 

KT206/600 apod.) 
ZC1 zaparovacia cievka, 

yid* text 

Násobič napätia 

D1 až 05 1N4148 (1N4007) 
D6 1N4007 

Obr. 6. 
Obrazec plošných 
spolov a rozmiest-
nenie súčiastok 

na doske 
meniča DC/DC 
v batériovom zdroji 

pre vn menřč 
(mer.: 1: 1, rozmery 

65,4 x 35,6 mm) 

Cl až C4, C6 4,7 pF/63 V, radiá ny 
C5 1 pF/100 V, radiálny 
C7 1 pF/250 V, radiálny 

Menič DC/DC 

R1, R2 5,6 kg miniatimy 
Cl 15 nF/K/100 V, fóliový 
C2 470 UF/16 V, radiálny 
C3 10 pF/450 V, radiálny 
Ti, T2 BC640, viď text 
D1 1N4004 
D2 1N4007 
TR1 siefový transformátor 

Myrra 44128, 
230 V/2x 9 V/2 VA 

Pavel Grendel 

Experimentální deska 
Nepájivá propojovaci pole (NPP) 

se používají již řadu let a mnohá za-
pojení již na nich elektronici-experi-
mentátoři sestavili, ověřili a proměřili. 

Zde popsaná konstrukce experi-
mentální desky (ED) (viz obr. 7) řeší 
problem, jak k obvodům na NPP jed-
noduše a přitom spolehlivě připojit 
potenciometry, vypfnače, přepínače, 
konektory, otočně kondenzátory, mi-
řidla, reproduktory a další trochu roz-
měrnější součástky, jejichž vývody 
nejsou vhodné pro zasunuti do dfrek 
v NPP. 

Ke zhotoveni ED je výhodné použít 
plastový tác vhodné velikosti. Obrá-

time je spodní stranou navrch a NPP 
přilepíme doprostřed plochy pomoci 
oboust anně samolepicí pásky, která 
je soucásti NPP. Podél delších stran 
přišroubujeme Justrove lámací svor-
kovnice nejmenšího typu. Poděl krat-
ších stran namontujeme dvojzdiřky. 
Vedle dvojzdfřek uděláme diry k pro-
taženi propojovacích vodičů. Dílo do-
vršíme montáži dvou rukojetf, jejichž 
výšku zvětšíme distančnkni sloupky. 
Rukojeti usnadňuji přenášení a take 
chrání součástky při manipulaci s ED. 

Drobné součástky montujeme do 
NPP běžným způsobem. Potřebuje-
me-li k zapojeni připojit rozměrnější 
součástku, na její vývody připájíme 
kousky měděného drátu o průměru 
asi 1,5 mm a délce dle potřeby (obr. 
8, obr. 9) a tyto prodlouženi vývody 
přišroubujeme do svorkovnice. Tímto 
jednoduchým způsobem jsou rozměr-
nější součástky uspokojivé fixovány 
v těsné blízkosti nepájivého kontakt-
ního pole a není nutné pro ně vyrábět 
držáky, např. plechové ůhelinky. Ze 
svorkovnice pak vedeme tenký spojo-
vací drát do NPP. 

ED umožňuje rychle a pohodlné 
sestavovat elektronické obvody. Ově-
řovaná zapojení neni vždy nutné sta-
vit v definitivním provedeni na ploš-
ném spoji a vestavěné do krabičky. 
Je tak umožněn rychlý postup při stu-
diu elektroniky a radiotechniky, při vý-
voji nových zařízeni. 

Obr. 7. Experimentálnf deska ED-1360 připravená k použití 
(mä 1360 propoiovacich bodů) 

(Praktická elektronika  7 
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Obr. 8 Ukázka některých součástek připravených k montáži do svorkovnic, 

potenciometry TP 195 již vhodně vývody mají 

Obr. 10. Nökolik obvodů zapojených na ED 

- -  

Obr 9. Některé součástky se pomoci 
silnějšího drátu do svorkovnice pou-
ze mechanicky upevni, elektricky se 

připojí přímo do NPP 

Na obr, 10 je příklad použiti ED, 
na které jsou nainstalována následu-
jíci zapojení: 

• bzučák pro VENovu metodu, viz OK 
QRP INFO č. 67, str. 38 (šedé vodiče), 

• impulsni zkoušečka, viz OK QRP 
INFO e. 61, str 42 (oranžové vodiče), 

• digitální displej pro Rádio NIVEA II 
(žlute. vodiče), 

• tester krystalů (modré vodiče). 

Na dalšim obr 11 je na ED zapojen 
reflexrd prijimaš s jednou elektronkou. 

ED (Eděčko) je z rodu věci, s (li-
ma je zábava učením a učen' zába-
vou. Vyrobte si tuto pomůcku, poznej-
te všechny možnosti, které nabízi. 
Získáte tak praktický vstupní nástroj 
do světa netušených možnosti, do 
světa elektroniky. 

Seznam součástek: 

tác 280x180 mm, vyrábí 
TVAR Pardubice 1 ks 

nepájivé propojovací pole 
ML-10, 630 bodů, 165x35 mm, 
obj. č. GES07713255 2 ks 

nepájivé propojovaci pole 
ML-01, 100 bodů, 165x10 mm, 
obj. č. GES07713256 1 ks 

svorkovnice 2,5 mm2 4 ks 
dvojzdiřka 6 ks 
rukojet', rozteč asi 120 mm 2 ks 
distanční sloupek, délka asi 
30 mm, vnitřní závity M3 4 ks 

šroub M3x15, bez hlavy 4 ks 
šroub M3x10, kuželová hlava 4 ks 
šroub M2,5x10, válcová hlava 12 ks 
matice M2,5 12 ks 
šroub M3x10, válcová hlava 6 ks 
matice M3 6 ks 
plochá podložka 4.3 mm 
(jsou montovány 
pod dvojzdifkami) 12 ks 

Cena materiálu je asi 300 Kč. 

Zájemcům můžeme (jen za poš-
tovné) poslat dvojzdiřky, rukojeti, di-
stančnl sloupky a drobný spojovací 
materiál. Pište na info@guido.cz 

Obr 11. Ověřováni funkce reflexního jednoelektronkověho přijímače na ED Ing. Petr Prause, OK1DPX 

8 



2„  

+AKU 

RK1‘ 

SI ZAP -a-
 cm 0--

REI I2V 

T 1 

01 

82 

1N4007 

I0k 

130337 

R3 
22 

47u/35 

10 
R2 
10k 

03 

`a 

I.P1324 
10k 

J3 

1N4007 LED C 

Ra 

111 

RS R7 

RO 
Sk I 

TL431 
3 102 

C44 
2 

C3T 11013r. 

10u/S0 

Umin 

R9D 

25k 

CO 

CST TOOn 

104.450 

13  
4 

ID 
LM324 

e 
10IC 

L11324 

6 
7 

10113 
LM324 

JG —Z 

0.34 

Obr. 12. Obvod pro ochranu olověného akumulátoru před hlubokým vybitím 

Ochrana akumulátoru 

před hlubokým vybitím 

Na obr. 12 je schema obvodu 
pro ochranu olověných akumulátorů 
všech jmenovitých napětí (6, 12 nebo 
24 V) pied hlubokým vybitím. Jedná 
se o komparátor, který porovnává 
napéti akumulátoru s referenčním na-
pštím, a když napětí akumulátoru po-
klesne pod stanovenou mez, akumu-
látor se pomoci relé odpojí od zátěže. 

Za mez hlubokého vybiti (za povo-
lené minimální napětí akumulátoru 
Umm) se považuje u akumulátoru 6 V 
svorkové napiti 5,25 V, u akumu-
látoru 12 V svorkové napětí 10,5 V 
a u akumulátoru 24 V svorkové nap& 
tí 21,0 V. 

Jako komparátor je použit opera& 
nf zesilovač (OZ) LM324 (I01A). Aby 
komparátor nezakmitával, má OZ 
101A zavedenu rezistorem R4 klad-
nou zpětnou vazbu, která vytváN po-
třebnou hysterezi. 

Signálem z výstupu komparátoru 
je prostřednictvím spínacího tranzis-
toru Ti ovládáno relé RE1, pies jehož 
spínací kontakt je k chráněnému 
akumulátoru AKU připojena zátěž Z. 

Stav relé je indikován zelenou vy-
soce svitivou LED D3, která svitl, 
když je zátěž zapnuta. 
K počátečnímu zapnutí zátěže 

slouží tlačítko S1 (ZAP), pomocí kte-
rého se relé aktivuje napětím přive-
deným pies oddělovací diodu D1 pří-

PRAK 
.VilitelR. 0 NOE iKiti - 
keRc'd io - 

P ' 

mo ze svorek akumulátoru. Pokud 
akumulátor není hluboce vybit, zů-
stane díky komparátoru relé sepnuté 
po uvolněni tlačítka Sl. 
Zátěž se vypíná tlačítkem S2 

(VYP), kterým se komparátor překlá-
pf do stejného stavu, jako při hlubo-
kém vybiti, takže vypne 

Na invertupci vstup komparátoru 
je přiváděno referenční napětí +2,5 V 
ze zdroje referenčního napětí TL431 
(102). Kondenzátory C3 a C4 zabra-
ňuji kmitáni 102 a potlačuji případné 
rušivé impulsy. Rezistory R6 a R5 
chrání vstupy OZ. Referenčním na-
pětim je, pokud zanedbáme hystere-
zi, určována rozhodovací úroveň kom-
parátoru. 

Na neinvertujicí vstup komparáto-
ru je přes odporový dělič tvořený ví-
ceotakovým trimrem R9 přiváděno 
napití z akumulátoru. Při seřizování 
ochranného obvodu se musí trimr 
nastavit tak, aby na mezi hlubokého 
vybití (tj. při Umm) bylo na běžci trim-
ru napětí odpovidajici rozhodovací 
úrovni komparátoru. Kondenzátory 
C5 a C6 potlačuji rušivé impulsy při-
cházející z napájecí sběrnice. 

Ochranný obvod je napájen z aku-
mulátoru až za kontaktem relé, takže 
při vypnuté zátěži je odpojen a nevy-
bijí akumulátor. 

Akumulátor je chráněn tavnou po-
jistkou Fl, kterou dimenzujeme podle 
proudu tekoucího do zátěže. 

Nevyužité operační zesilovače 
v pouzdru 101 jsou zapojeny tak, aby 

4M14 

e33 
A 

MICROSOL - mikropáječka s elektronickou 
regulaci • Když se řekne Single - Ended • 
Navlékací blinkry pro cyklisty • Akcelero-
metr G020 • Elektronický zámek • Alarm 
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nekmitaly a měly minimální spotřebu 
napájecího proudu. 

Hodnoty součástek na obr. 12 od-
povídají akumulátoru 12 V. Pro akumu-
látor 6 V je nutné použit R1 = 5,1 kn, 
R2 = 2,7 kn, R8= 2,7 kn a relé s cív-
kou na 6 nebo 5 V. Pro akumulátor 
24 V je nutné použit R1 = 20 kn, 
R2 = 20 kn, R8 = 10 kn, R9 =i 100 kil 
a relé s cívkou na 24 V. 

FUNKAMATEUR, 2/2008 

Rychlá Zenerova dioda 

Potřebujeme-li omezovat signál 
na vysoké úrovni a běžná Zenerova 
dioda (ZD) je příliš pomalá, použije-
me obvod podle obr. 13, ve kterém je 
ZD D1 dopiněna rychlou Schottkyho 
diodou D2. Mezi svorkami AZD (ano-
da ZD) a KZD (katoda ZD) se celek 
chová jako rychlá ZD s malou kapaci-
tou, Volbou typu ZD D1 a odporu re-
zistoru R1 lze obvod upravit pro libo-
volné Zenerovo i napájecí napětí. 

Elektor, 7-871997 

KZD 22 
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RI +10V 
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Obr. 13. Rychlá Zenerova diode 
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Tématem čísla 6/2008, které vychazi začatiticem 
prosince 2008, ¡sou užitečná zapojeni z dlou-
holeté praxe V. Cislo obsahuje konstrukce pro 
začátečníky i pokročilé z oblasti rasšokichnery, 
napájecích zdrojů a měřicí techniky 



USB zvuková karta í  
Ing. Michal Danek 

Vďaka vysokej prenosovej rychlosti a kompatibilita sa stalo uni-
verzälne sériové rozhranie bežnou súčastou počitačov. V článku 
je popisaná konštrukcia externej zvukovej karty využivajúca mož-
nosti tohto rozhrania. 

Technické údaje 

Napájacie napätie: 5 V z USB. 
Prúdovä spotreba max: 500 mA. 
Specifikácia rozhrania: USB 1.1. 
Vzorkovacia frekvencia AID: 

8; 11,025; 16; 22,05; 
32; 44,1 a 48 kHz. 

Vzorkovacia frekvencia DIA: 
32; 44,1 a 48 kHz. 

Skreslenie: 0,1 %. 
Odstup signálu od šumu: 95 dBA. 
Dynamický rozsah: 89 dB (pre ND), 

93 dB (pre DIA). 
Výstupný výkon: 2x 500 mW. 
Reguläcia hlasitosti: 0 až -64 dB. 
Krok reguläcie: 1 dB. 
Vstupy a výstupy: Analágový 

a S/PDIF vstup/výstup. 
Pracovnä teplota: -40 aż +125 °C. 
Počet ovládacích prykov: 3. 
Kompatibilne s OS: 

Wndows 98SE až XP, 
Windows Vista, 

Linux, Mac OS 9.1 až 10.1 

K1 

03 
CO 

Popis zapojenia 

USB, ako už napovedä názov, je 
univerzálna sériová zbernica, ktorá 
spfňa dnešné požiadayky platformy 
počitačov. Jedná sa o rýchle oboj-
smerné, isochrónne, nizkonäkladové 
a dynamicky pripojitefné rozhranie 
medzi integrovaným radičom a hos-
fujúcim zariadením, v našom prípade 
zvukovou kartou. USB je prvě rozhra-
nie, u ktorého sa dá napino využir 
Plug-and-Play. Znamená to, že po pri-
pojeni k rozhraniu je hogrujiáce zaria-
denie schopně nielen komunikovat' po 
zbernici $ radičom, ale je schopné aj 
vyslat' nim požadované údaje, na zá-
klade ktorých zariadenie bude systé-
mom rozpoznané a bode preň auto-
maticky nastavený príslušný ovládač. 
Po pripojerá periférie USB k zbernici 
sa zariadeniu pridelí unikátna adresa, 
prostredníctvom ktorej so zariadenim 
bude radič komunikovaL Srdcom za-
pojenia zyukovej karty je integrovaný 
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Obr. 1. Schéma zapojenia zvukovej karty 
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audio kódek od firmy Burr-Brown 
(v mene firmy Texas Instruments) pod 
označením PCM2902E, vyrobený po-
kročilou technológiou SpActTm (tech-
nológia umožňuje synchronizáciu 
a stabilizáciu signálu). V príspeyku je 
popisaná dvojica zvukových kariet. 
Prvá (v klasickom preveden1) využiva 
všetky vstupy a výstupy integrované-
ho obvodu a v druhej verzii urnini* 
vzhfadom na rozmery dosky s ploš-
nými spojmi je použitý len analógový 
výstup. 

Schéma zapojenia prvej zvukovej 
karty je na obr. 1. Princip činnosti je 
nasledovný: integrovaný obvod IC1 je 
pripojený prostredníctvom konektora 
K1 na Use port pošítača. Zbernica 
okrem dátových vodičov D+ (DATA+) 
a D- (DATA-) má vodiče ONO a 
na zabezpečenie napájania zvukovej 
karty. Nominálne napätie je +5 V 
a maximälny prúd 500 mA po iniciali-
zšciizariadenia. Rezistor R17 slúži na 
sprävnu definiciu rýchlosti zariadenia 
na zbernici a definuje rýchlost' full 
speed 12 Mbits/s. 

Bloková schema integrovaného 
obvodu IC1 je na obr. 2. Obvod je 
ovládaný integrovaným USB kontro-
lérom so štyrmi funkčnými blokmi, 
ktorý je taktovaný externým kryštálom 
01. Frekvencia je násobená násobi-
tom frekvencie s fázovým závesom. 
Obvod ďalej v sebe združuje duálne 
16-bitové D/A a ND delta-sigma pre-
vodníky, S/PDIF dekodér a enkoděr, 
pomocné registre, blok napájania 
a analógové fázové závesy. Konden-
zátor C16 je pripojený na zdroj refe-
renčného napätia v bloku napájania. 
K obvodu je možné pripojit' externý 
zdroj referenčného napätia 3,6 až 
3,85 V, ktorý som kvöli zjednodušeniu 
zapojenia vynechal. Kondenzátory C8 
a C9 slúžia pre zdroj anakwých fázo-
vých závesov a kondenzátor C10 pre 
zdroj oscilätora. Tlačidlami S2 a S3 
ovládame výstupnú hlasitost' v roz-
medzi 0 až -64 dB s krokom 1 dB 
a tlačidlom S1 funkciu mute. Obvod 
favého a pravého kanálu je identický, 

10 (Praktická elektronika  
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Obr. 2. Bloková schéma obvodu PCM2902E 
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preto budem ďalej popisovat len pra-
vý kanál. 

Výstupný analógový signal z pre-
vodníka pravého kanálu postupuje cez 
väzobný kondenzátor 013 na vstup 
nlzkofrekvenčneho zosilňovača obvo-
du IC2. Rezistor R9 a kondenzátor C7 
tvori pasivnu dolnú priepust. Ta filtru-
je neliaduce rušivé signály, ktoré 
vznikli pri prevode DIA prevodnika. 
Výstup zosilňovača je vedený cez kon-
denzátor C2 buď priamo, alebo cez 
rezistor R2 na výstupný konektor zvu-
kovej karty. 

Audiosignál privedený na vstup 
zvukovej karty je vedený cez vázobné 
kondenzátory C17 a 018 na vstupy 
A/D prevodnikov. Digitálne vstupy 
a výstupy sú priamo prepojené s ob-
vodom IC1. Celé zapojenie je napája-
ne zo zdroja USB +5 V a kondenzáto-
ry 03 a C14 slú2ia na jeho filtráciu. 
V zapojeni sa vyskytuje analůgová 
(AGND) a digitálna (DGND) zem. Tie-
to rive zeme sů spojené v jednom 
mieste kvůli vylůčeniu ich vzájomné-
ho rušenia a vzniku digitálneho šumu. 

Schema zapojenia zvukovej karty 
vo formate „mini' je na obr. 3. Princip 
činnosti je identický s predchádzajů-
cim popisom. V zapojeni je využitý len 
a nalůgový výstup a vypustené je 
tlačidlo Sl. Vzhfadom na rozmery do-
sky sů niektoré elektrolytické konden-
zátory nahradená keramickými kon-
denzátorm i SMD. 

Po pripojeni zvukovej karty k portu 
USB počitača sa vykoná inicializačná 
sekvencia, znázornená na obr. 4. Pre-
kročenim napájacieho napätia cez 
2,5 V sa automaticky resetuje integro-
vaný obvod po dobu 700 in. Riadia-
ce napätie SSPND (suspend) prejde 
do log. 0. Po reštartovani zbernice 
dějde k nastaveniu zariadenia. Po na-
staveni je zariadenie pripravené 
k prehrávaniu a SSPND prejde do 
log. 1. Signál SSPND by bolo možné 
využit pre ovládanie funkcie MUTE, 
pripadne STAND-BY v koncovom 
stupni zosilňovača. 

Konštrukcia a oživenie 

Konštrukciu zvukovej karty by som 
neodporůčal začiatočníkom, hlavne 
kvůli malým rozmerom integrovaně-
ho obvodu IC1. Rozstup no2ičiek in-
tegrovaného obvodu je len 0,65 mm 
a bez mikrospájkovačky a cínu s prie-
merom 0,25 mm sa nezaob id ete. 
Osadte dosku s plošnými spojmi všet-
kými súčiastkami. Osaďte najprv 
SMD, potom postupujte najnižšími sú-
čiastka mi a pokračujte v smere 
k najvyššim. Niekofkokrát sa pre-
svedčte, či sa na doske nevyskytujů 
žiadne skraty. K zvukovej karte „mini' 
príspájkujte tienený USB kábel s kori-
covkou USB_A a maximálnou držkou 
5 m. Farby vodičov na voínom korci 
kábla sú nasledovné: čierny GND 
červený +5 V, biely D-, zelený D- Ne-

(Praktická elektronika a n o 11 
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Obr. 4. Inicianzačne sekvencia 

Obr. 5, Doska s plošnými spojmi zyukoyej karty podfa obr 1 

smie dějsr k ich zámene! Tienenie 
5 V (TYP) USB kábla must byť prepojené s GND 

len na strane počitača. Pokial chcete 
k zosilhovašu pripojit' pasívne repro-
duktory, nahradte rezistory R1 a R2 
prepojkami (*- obr. 1). Rozmer dosky 
s plošnými spojmi bol navrhnutý 
s ofdadorn na rozmery krabičky 
ABS13. Zapojenie je pomerne jedno-
duché a malo by fungovat na prvé pri-
pojenie k USB portu. Pred pripojením 
doporučujem zavriet všetky multime-
diálne aplikácie. Obvod je priamo ope-
rašným systémom identifikovaný, 
a preto nie sú potrebnä žiadne dalšie 
dodatané ovládače. Behom par de-
siatok sekund po pripojenl je externá 
zvuková karta pripravená na použiva-
nie. System nastaví extern(' zvukovů 
kartu ako defaulnu, a preto už nie je 
potrebnä v systéme nič nastavovat'. 
abe zvukové karty som skúšal na sys-
témoch Windows XP (verzia 32 bit) 
a Vista (verzia 64 bit) a fungovali bez-
chybne. V pripade problémov je mož-
né si stiahnur ovládače zo stránky 
http://www.ticomAity/zip/slac/56. Ob-
vod PCM2902E je možné zakúpiť vo 
firme TME (www.tme.sk)za cenu okolo 
300 Sk a krabičku na www. avekna k. sk 
za cenu 23 Sk. Zo subjektívneho po-
hfadu by som považoval kvalitu zvu-
ku skonštruovanej zvukovej karty za 
priemernú a dostačujimu pre nenároč-
ného užívatefa. 

Použité súčiastky 

zvuková kasta (obr. 1) 

R1, R2 
R3, R4 
R5, R6 
R7 
R8, R9 
R10 
R11, R12, 
R13, R17 
R14, R15 
R16 
Cl, C2, C3, C14 
C4, 06 
C5, C7 
C8, CO, C10, 
cil 
012, C13, 015, 
016, 017, C18 
C19, 020 
C21, C22 
IC1 
IC2 
01 
LED1 
Sl, S2, S3 
K1 
K2, K3 
K4, K5 

loo 
4,7 
4,7 Ka 
lkíž 
22 le2 
1 MQ 

1,5 kť2 
22 S2 
2,2 Š-2 
470 pF/10 V 
100 pF/10 V 
1 nF 

2,2 pF/63 V 

10 pF/63V 
33 pF 
100 nF 
PCM2902E 
TDA2822M 
12MHz (HC-49/U) 
L-934MBOK 
KSM 632B 
USB/BU1B 
CP560 
JF35-SBS 

zvuková karta mini (obr. 3) 

R1, R2 
R3, R4 
R5, R6 
R7 

100 12 (SMD R0805) 
4,7 Q (SMD R0805) 
4,7 kfž (SMD R0805) 
1 kfl 
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Obr. a Osadená doska 
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Obr. 9 a 10. 
Doska s plošnými 

spojmi zvukovej karty 
mini podta obr. 3 
a rozmiestnenie 

súčiastok 
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Obr. 11. Doska zvukovej karty mini 
zo strany spojov 

Obr. 12. Zvuková karta mini 
v krabičko 

Čipoyé induktory s malým 
parazitnim sériovým odporem 

Firma Murata (mew .murata eu)vy-
vinula dye nové řady tenkých vinutých 
čipových induktorů pro použití v mě-
nišich DC/DC. Jak LQ3NP MO, tak 
LQ3NP GO vynikajf malým sériovým 
odporem, což přispívá k zvýšeni účin-
nosti Induktory LQ3NP MO 
mají odpor 0,044 Q ±20 %, v případě 
LQ3NP GO je to 0,08 n ±20 %. Další 
předností jsou malá pouzdra s půdo-
rysem 3 x 3 mm (EIA 1212) a výškou 
1 mm u LQ3NP MO a 1,5 mm u cívky 
LQ3NP GO. U prvě z řad jsou dostup-
nä indukčnosti 1 až 100 pH, u druhé 
1 až 250 pH. Proud induktory může 
dosáhnout až 2,05 A. Standardní je 
výborně magnetické stinéni. Indukto-
ry mohou pracovat v rozsahu teplot 
-40 až +85 t. JH 
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Jednoduchý interkom 
- domácí telefon 

Pavel Hořínek 

Tato konstrukce je předevšim určená začínajícím konstrukté-
rům. lnterkom je zařízeni, které umožňuje komunikaci mezi dvěma 
místnostmi. Jedná se o velmi jednoduché zapojeni integrovaného 
obvodu LM386. Je použito osvědčené katalogové zapojení. Obvod 
LM386 je nízkofrekvenční zesilovač s výkonem až 1 W (podle pou-
litého napájecího napětí). K výstupu zesilovače se obvykle připo-
juje reproduktor s impedancí 8 g2. Napajeci napětí je v rozsahu 
6 až 15 V a odběr proudu ze zdroje max. 100 mA (podle hlasitosti). 
Zesíleni obvodu je možné nastavit změnou součástek ve zpětné 
vazbě - viz obr. 1. 

Popis zapojení 

Interkom se skládá ze dvou kusů 
stanic, které jsou navzájem propojeny 
dvojvodičovým kabelem. V klidovém 
stavu je napájecí napětí přes tlačítko 
odpojeno a zároveň je přerušeno spo-
jeni s druhou stanicí. Jakmile se tla-
čítko stiskne, může začit hovor do 
protější stanice. Odpověd z protější 
stanice se uskuteční stlačením tla-
čítka. To znamená, že pro hovor mu-
síme stisknout tlačítko. Vzdálenost 
mezi stanicemi není nijak omezená, 
ale pro vzdálenost nad 20 m použijte 
vodič s průřezem 0,5 mm. jinak po-
stačí 0,15 mm. K napájeni je vhodně 
použit dvě ploché baterie zapojené 
do série (9 V) nebo čtyři tužkové 
články zapojené take v sérii (6 V). 
Devitivoltovou destičkovou baterii ne-
doporučuji pro její malou kapacitu. 
Každá stanice má své napájení. Mik-

Obr. 1. 
Schéma zapojen! 
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rofon je umístěn na desce s plošnými 
spoji, ale pokud bude potřeba jej dát 
mimo desku, tak se mikrofon s ni 
propoji stíněným vodičem. 

Popis konstrukce 

Nejdříve je potřeba upravit prepi-
nač na přepínací tlačítko. To se udělá 
tak, že vyjmeme aretační pérko na 
těle přepínače a tlačítko je hotovo. 
Potom osadíme součástky podle roz-
místění součástek na obr. 3. Při osa-
zování dávejte pozor na pozice a po-
laritu jednotlivých součástek. 

Při pájeni nepoužívejte žádné pá-
jecí kapaliny nebo kyseliny. Tyto che-
mikálie trvale zničí plošně spoje. Pro 
pájení se používá pouze kalafuna. 

Mikrofon je polarizován, vývod, který 
je spojem s pouzdrem mikrofonu, je 
záporný pól. Po osazení desek s ploš-
nými spoji připojte reproduktory, na-

ptepinnó le u poloze 

Peilum hovoru 

Pr 

Propojeni dvou slanin 
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Obr. 2. Deska 
s plošnými spoji 
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Obr. 3. Rozmístěni součástek 

pájecí baterie a propojovací kabel. 
lnterkom funguje jako občanské ra-
diostanice, tzn. při hovoru musí být 
stisknutá tlačítko. 

Pokud budou stanice blízko u sebe, 
může se stát, že začnou pískat. To je 
projev vazby a znamená, že je potře-
ba stanice dát vice od sebe. Pokud 
však budou stanice každá y jiném 
pokoji, jak se předpokládá, tak tento 
jev nenastane. 

Po sestavení a odzkoušeni lze in-
terkomy vestavět do vhodné plastové 
krabičky. Velikost krabičky volte tak, 
aby se do ni vešly i napájecí baterie. 
Konstrukce se skládá ze dvou iden-
tických stanic, rielze ji rozšířit o další 
stanici. 

R1 
R2 
R3 
Cl 
C2 
C3 
C4 
C5, C6 100 pF125 V 
101 LM386 
M1 elektretový mikrofon 
RE reproduktor 50 mm 
Pr přepinaci tlačítko 

Seznam součástek 

10 kŚ2 
1,2 ki2 
10 n 
100 nF/MKT 
100 nHker. 
10 pF/50 V 
47 nF/keram. 

Stavebnici si můžete objednat na 
adrese: Hobby elektro, K Haltyfi 6, 
594 01 Velké Meziříčí; mobil: 776 
853 843. horinek3@seznam.cz 

Obr. 4. Fotografie přístroje 

14 



Automat nie len   na zaváranie rVYBRALI JSME NA] >a< OBÁLKU  

Jaroslav Štrba 

Impulzom pre vytvorenie tohto zariadenia boli taste neúspechy 
pri sezemnom konzervovani ovocia - zaváranim. Hlavne prekroče-
nie potrebneho času a teploty, ktore sú jedným z najdôležitejšich 
faktorov k dosiahnutiu dobrého výsledku, sa mi nedarilo dodriat'. 
Takže vzniklo toto zapojenie, ktorého využitie nie je obmedzene 
len na tento účel, a vein že ho nájde aj pri mých činnostiach, kde 
je déležité dodržat' sprävnu teplotu alebo čas. Jedná sa o zariade-
nie, ktorým je možné zobrazit' teplotu, zároveň ju regulovat' 
a nastavit' potrebný čas, ktorého ubehnutie je indikované zvuko-
vým signälom. 

Funkcia zariadenia je rozdelenä 
na tri režimy, a to ako teplomer s mož-
nost'ou nastavenia požadovanej tep-
loty, eke časovač (minůtky) a trati re-
žim, nazvaný ako zaváraci automat, 
vzniká zlúčenim prvých dvoch. A to 
tým, že pri dosiahnuti požadovanej 
teploty, čo je indikované zvukovým 
signálem, začne ubiehaf nastavený 
čas, ktorý pri dosiahnuti nuly tak isto 
aktivuje zvukový alarm. 

Základným ciel'om bolo vytvorit' 
čo najjednoduchšie zapojenie malých 
rozmerov, a takým odberom, aby ho 
bolo možně v pripade potreby dočas-
ne napájat' aj z batid'. Aby som sa 
čo najviac približil k stanoveným cie-
fom, využil som ako hlavnú east' mik-
rokontrolér ATtiny2313 a ako senzor 
teploty som použil SMT160-30. 

Technické parametre 

Napájacie ss napieie: 
od 4,8 V do 12 V vonkajši zdroj, 

SID° 4x MA (AA) články (alkalické). 

UGC 

ONO 

P1 

PESET (SCK)PB7 
01150)P86 
(nOSDP85 

XTFL2 P131 
c0CDP133 

%TALI. 1:432 
(AINDPI3 1 

UCC MIN0)090 
ONO 

CICP)P06 
CTI>P05 
C70)1304 

CINTDP03 
<INT0)1202 
(TXD)P01 
(TaxCOPOO 

UCC 

ONO 4 CID 
Ps' 
+5 
LnS 
Horn 

Giber prúdu: 
do 50 mA - normálny režim, 

do 70 mA - zvýšený jas, 
do 1 mA - úsporný režim 
(pri zhasnutom displeji). 

Výstup „Our: 
300 mA (pre reguláciu teploty). 

Rozsah meranej teploty: 
od -45 do +130 °C. 

Rozlišenie teploty: 1 t. 
Nastavenie teploty: 1 až 99 °C. 
Nastavenie času: 

1 až 99 min. (po 1 minute). 

Popis zapojenia 

Schéma zapojenia je na obr. 1. 
Chod celého zariadenia zabezpečuje 
mikrokontrolär ATtiny2313 (IC1), který 
sa riadi programem napisaným v ja-
zyku c, ktorého hlavni časti budú 
opisané v dalšom texte Ako taktova-
cl kmitočet mikrokontroléra vyutivam 
kalibrovaterný interný oscilátor RC na-
stavený na 4 MHz. 

Potrebné údaje sů zobrazené na 
sedem segmentovom displeji 01 

01 

IP56-Innn 

016/1 n 

0162 ;77.)n ,747" OE"'" 
DIG3 

ONO 

ONO 

TC2 

T4 

Temperature 
&lime 

 ®,1 
4..1 XÎM °C 
!%*flimjn 

Controller 0 

eey   

s tromi znakmi so společnými anóda-
mi, který pracuje v multiplexnom reži-
me. Vždy je rozsvietený len jeden 
znak displeja, a to tým, že sa privá-
dza napätie VCC tranzistormi Ti ' 
T2, 73, které sú postupne spínané 
cez rezistory R1, R2, R3 logickými 
ůrovriami 0 z výstupov IC1 PD1, 
PD3 a PI33. To sa deje pri frekven-
cii 200 Hz. 

Zároveň je na výstupech IC1 PDO, 
PI32, PD4, PAC, PAI, PB4 a PDS kód 
zobrazovaného znaku. Výstup PD2 je 
pre aktiváciu bodky za jednotlivými 
znakmi displeja. Zariadenie je ovláda-
né jediným tlačidlom S1 pripojeným 
na vstup PBO, kterým sa zároveň na-
stavujů aj všetky potrebnä údaje. 

Prepojka JP1 privedenä na vstup 
PDG ICl je určená na nastavenie jasu 
displeja v dvoch úrovniach - ak je 
spojená, jas je vyšši. Výstup PB1 
z obvodu ICl je privedený na tranzis-

01 
IN1148 

ONO 

ONO 

GNP 

Konektor — senior 

SND InS S 

GNO 

In 

Sr. 162-32 

Jack 3,5 

Konektor napajania 

+Adapter 
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Obr. 1. Schéma 
zapojen/a 
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tor T4, ktorý spina, keď je skutočnä 
teplota nižšia ako nastavená. Záro-
veň ph zopnutom T4 indikuje bodka 
za pravým znakom displeja. Dióda 
D1 je určená na ochranu tranzistora T4 
v pripade, že výstup ,,Out' by bol vyu-
žitý na spinanie relé, ktoré by spínalo 
silovú bast' pre výhrevné teleso, a tým 
regulovalo teplotu . 

Signály Hom, InS, +S, Pst a GND sú 
vyvedené na konektor, ktorý slúži na 
pripojenie senzora teploty SMT160-30 
a piezosirenky, alebo pripojenie pro-
gramátora ISP. Signály GND a +S sú 
pre napájanie senzora a InS je signal 
zo senzora. Horn a VCC H je určeně 
pre pripojenie piezosirenky. V režime 
programovania je možné cez sporni-
naný konektor nahrat program do 
mikrokontroléra. 

Napájanie zariadenia je riešené 
prostrednictvom externého napája-
cieho konektora, ktorým je možné 
pripojenie bud z bated!, alebo adap-
tera cez vlastný kontakt konektora. 
Z konektora napäjania je jedno-

smerné napätie privedené na vývody 
+V a GND. Toto je následne stabili-
zovaně na 5 V (VCC) cez nízko ůbyt-
kový stabilizátor 102 - LP2950. 

Samotný stabilizátor má podia ka-
talógového listu výrobcu [1] spotrebu 
75 pA, čo je výhodné pre použitie pri 
napájard z baterii, typický ůbytok na-
pätia je 40 mV a ph prude 100 mA je 
úbytok 380 mV, 

Popis programu 
pre mikrokontroler 

Ako som už uviedol, program pre 
mikrokontrolér ATtiny2313 [2] som 
napisal v jazyku C, k čomu som vyu-
žil program CodeVisionAVR [3]. 
V evodnej časti programu je konfi-

gurácia vývodov obvodu, nastavenie 
prerušeni Timer0, Timen 1 a preruše-
nie pri zmene stavu na vstupe PRO. 
Nastavenie nWatchdoga časovača a za-
pisanie kalibračného čísla pre interný 
oscilátor. Reh programu v úvode kon-
troluje, či je obvod spustený prvýkrát 
po naprogramovaní, a ak áno. sú do 
pamäte EEPROM zapisane vychodzie 
hodnoty, a to nastavená teplota na 20 °C 
a nastavenie minúaek na 15 min. 

Prerušenie od časovača Timer0 
je určené na obšerstvenie displeja. 
Toto je cyklicky volané každých 5 ms 
(200 Hz), okrem úsporného režimu, 
kedy displej nesvieti - iba pri stlačeni 
S1. V tomto prerušeni sa nastaví lead 
zobrazovaného znaku a spina sa 
prislušný tranzistor Ti, 12 alebo 13. 
V závislosti na stave prepojky JP1 je 
tento stav v prfpade jej rozpojenia 
držaný priblizne 1,9 ms a v pripade 
spojenia asi 3,8 ms. Ak je zvolený 
úsporný režim, je v pripade stlačenia 
S1 aktivny len 1,9 ms. Tento režim 
obšerstvenia displeja som zvolil, aby 
som dosiahol čo najnižšiu spotrebu. 

Prerušenie od časovača Timen 1 je 
volané každých 0,5 sekundy. Toto 
tvori najdolezitejšiu east' programu. 
V prvom rade je v tejto časti spraco-
vaný údaj o meranej teplote zo sni-
mača SMT160-30 [4]. Výstup zo sni-
mača tvori signál PWM, pričom sa 
meni vysoká logická úroveň signálu - H 
s nízkou - L a časový pomer týchto 
signálov určuje teplotu. Túto závis-
lost mozeme vyjadrit vztahom: 

T = ((tilt,) - 0,32)/0,0047, 

kde T je teplota, t, je nameraný bas 
úrovne H a f, je nameraný čas úrov-
ne H + L. Pri meran' týchto potreb-
ných časov je preddelička pre Timen1 
nastavená so vzorkovanim 16 ps, aby 
bol meraný údaj o teplote čo najpres-
nejši. 

Aby bola zabezpečená dostatočnä 
stabilita teploty, je pri výpočte braný 
priemer z dvoch posledných merani. 
Zároveň je ph merani sledované pri-
pojenie senzora teploty. Ak nie je pri-
pojený, je aktivny iba režim časovača. 
V tomto prerušeni je ešte riadený čas 
v režime časovača, nastavenie výstu-
pu PB1 pre ohrev a výstupu PBS pre 
akustický alarm — piezosirénku a Je-
setovanie watchdog' časovača. 

Prerušenie od zmeny stavu na 
vstupe PRO (tlačidlo S1) je povolené 
len v úspornom režime. Do tohto reži-
mu sa obvod dostane pri zapnuti za-
riadenia a zároveň stlačeným Sl, čo 
je signalizované akustickým signá-
lom. Po pustenl S1 je po ubehnuti asi 
10 sekünd obvod privedený do módu 
IDLE (nižšia spotreba), je povolené 
toto prerušenie a zakázané preruše-
nie Timer0 pre displej. Ostatné funk-
cie sú nadalej vykonávané. 

Zostávajůce časti programu vyko-
návajú ostatné úkony potrebné pre 
nastavenie požadovaných ůdajov apod. 
Nastavované údaje sú ukladané do 
vnútornej pamäte EEPROM, takže 
tieto ostávajú v pamäti aj po vypnuti 
zariadenia. 

Pre tento program som využil pa-
mát' programu skoro na 100 %, 

Aby tento obvod pracoval pri tých-
to podmienkach, je potrebné okrem 
nahratia programu do pamäte obvo-
du ešte nastavit' takzvané ‚FUSE' 
bity [2]. Nebudem opisovat ich funk-
ciu, ale uvediem len tie, Ictore je nut-
né zmenit'. 
EESAVE - programovaný (0), 
WDTON - programovaný (0), 
BODLEVEL1 a BODLEVELO - progra-
mované (0), 
SUTI - programovaný (0), 
CKSEL2 - programovaný (0), 
CKSEL1 - neprogramovaný (1). 

Ešte by som sa rád zmienil o ka-
librácii interného oscilätora, od doho 
závisí presnost' pri režime minúfiek. 
Kalibrácia je zabezpečená zapisanim 
sprävnej kalibračnej konštanty do re-
gistra OSCCAL. Ja využivam interný 

oscilátor RC nastavený na 4 MHz. 
Jeho presnost je nastavená výrob-
com určeným kalibračným bytom - pri 
napájanI 3 V a 25 °C, ktorý sa pri re-
sete obvodu automaticky zapisuje do 
registra OSCCAL. V mojom zapojeni 
poutivam napäjanie 5 V pri izbovej 
teplote (od 20 do 30 °C). Preto bolo 
nutné upravit' kalibračný byte vzra-
hem OSCCAL-5 (nemusí platit pre 
všetky obvody). Presnost' je možné 
skontrolovat čitačom - nastavením 
Fuse bitu CKOUT (programovaný - 0), 
pričom sa na výstupe PD2 (vývod 6) 
objavi frekvencia mikrokontroléra, 
ktorá by mala byt približne 4 MHz (na 
displeji budú svietit všetky segmenty 
H - desafinné bodky). Je možné upra-
vit zdrojový sůbor na riadku 630 
,OSCCAL=OSCCAL-5 14 - zmenit číslo 
5 - ak bola nameranä frekvencia väč-
šia, je potrebné číslo zvýšit', a naopak, 
pri nizšej frekvencii čislo znižit a zno-
vu skontrolovat. Presnost nie je až 
také Meta - využiva sa hlavne na 
minútky a riadenie displeja. Pre po-
rovnanie: pri nameranej frekvencii 
4,3 MHz bolo namiesto 1 mine stop-
nutých 56 sekůnd (pred úpravou hod-
noty v OSCCAL). 

Oviadanie a zobrazenie 

Okrem prepojky JP1, ktorou sa 
nastavuje jas displeja, je na ovláda-
nie použité jedině tlačidlo Sl. Pd jeho 
ovládaní sů rozlišované krätke (viac 
ako 50 ms a menej ako 1,3 s) a dlh-
šie stlačenia (viac ako 1,3 s). 

Pri zapnuti zariadenia je ako prvý 
režim zobrazenie teploty (obr. 2). Ak 
je zistené nepripojenie senzora teplo-
ty, prejde zariadenie priamo do reži-
mu časovača. Na poslednom znaku 
je ako desatinnä bodka indikovaný 
aktivny stay výstupu „Out' pre spina-
nie 14 - ohrev. Výstup pre ohrev od-

Obr. 2. Režim teplomer 
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Obr. 3. Režim časovača 
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Obr. 4. Režim automatiky 

16 



Obr. 5. Doska plošného spoja 

padne, ak skutošná teplota prekroči 
nastavenú. Pre reguláciu teploty je 
napevno zadaná hysteršzia 1 °C. To 
znamená, že ak skutočnä teplota po-
klesne o 1 °C nižšie ako nastavená, 
zopne sa vystup pre ohrev. Pri dlh-
šom stlačená S1 sa dostaneme do 
módu nastavenia požadovanej teplo-
ty, pričom displej bliká. Po pusteni 
51 a pri jeho opätovnom zatlačeni 
upravíme požadovanů hodnotu. Me-
nený Odaj je zvyšovaný postupne 
smerom nahor, pričom možný rozsah 
je od 0 do 99. Po pusteni S1 sa asi 
po 5 sekundách dostaneme spat' do 
módu zobrazenia teploty. Pri krátkom 
zatlačeni 51 prejdeme do režimu ča-
sovača. 
V režime časovača (obr. 3) je na 

mieste prvého znaku zobrazené 
a vpravo údaj o nastavenom ease 
v minútach. Nastavenie tohto údaja 
je možné ako pri úprave teploty pri 
dlhšom zatlačeni Sl. Po opustent 
módu nastavenia automaticky začne 
ubiehat' čas smerom do nuly, čo je in-
dikované meniacim sa znakom 
Pd dosiahnuti nuly sa aktivuje zvuko-
vý alarm. V čase aktivity časovača je 
možné krätkym zatlačením 51 pre-
pnilf na režim teplomeru. V pripade 
potreby, ak je nutné prerušit odpočf-
tavanie času, musíme dlhšie zatlačit' 
Sl. Pri tomto režime je indikovaný 
stay výstupu pre ohrev, ako v režime 
teplomeru. Pd neaktivnom časovači 
po zatlačeni 51 prejdeme na režim 
automatiky. 

Režim automatiky je indikovaný 
nápisom „Aur (obr. 4). Pri krätkom 
zatlačení 51 prejdeme znova do reži-
mu teplomeru. Pri dlhšom zatlačeni 
51 sa aktivuje automatika pre zavä-
ranie, to znamená, že potrebujeme 
najskör dosiahnut' požadovanů teplo-
tu, preto sa nám zobrazí údaj teploty 
a bliká desatinnä bodka, ktorá indiku-
je ohrev. Požadovaná teplota je tä 
istě ako v režime teplomeru. Po do-
siahnuti tejto teploty, čo je indikova-
né aj zvukovým signálom, ktorý de-
aktivujeme zatlačením Si, projde 
zobrazenie na odpočet nastavených 
minút. Zobrazenie je také isté ako 

v režime časovača a tak isto je využi-
tý nastaveny údaj. Po odpošitard času 
do „0" je spustený zvukový alarm, 
ktorý deaktivujeme zatlačením Sl, 
a zobrazí sa nápis „Awn Zrušenie ak-
tivity tohto režimu je možné dIhšim 
zatlačením Sl. 

Všetky tieto režimy pracujú aj 
v úspornom 'wide (IDLE), kedy sa 
automaticky pri nestlačenom tlačidle 
51 (asi po 10 sekundách) yypfna dis-
plej, ale ostatné funkcie pracujú na-
ďalej. Pri zatlačení 51 a jeho pusteni 
je znovu displej aktivny na uvedený 
čas. Pri aktivácii zvukového alarmu 
je potrebné v tomto móde stačit' 51 
dvakrát, aby bol alarm deaktivovaný. 
Tento mód bol použitý pre možnost 
využitia zariadenia pri napájani z ba-
tea 

Konštrukcia a oiivenie 

Zariadenie je zhotovené na jednej 
jednostrannej doske s plošnými spoj-
mi - obr. 5 a 6. Pri osadzovani sů-
čiastok postupujeme štandardne od 
najmenšich súčiastok po tie vačšie. 
Osadíme všetky okrem displeja 01 
a tlačidla 51. Pre ICI som použil pre-
cíznu objímku, do ktorej obvod zatiaf 
nevložíme. Na svorky +V a GND pri-
vedieme napájanie. 

Na objimke pre ICI skontrolujeme 
na vývodoch /0 a 20 napatie 5 V. Ak 
je toto v poriadku, je možné osadit' 
zo strany plošného spoja displej 
01 a tlačidlo 51 tak, aby boli v rov-
nakoj výško nad doskou, asi 9,5 mm. 

Pre pripojenie senzoru teploty som 
využil konektor NSL 25-5 na doske 
s plošnými spojmi, ktorý je zároveň 
využitý pre pripojenie programátora 
ISP. 

Mčžeme osadit ICi a priviest' na-
pájanie. Teraz je možné naprogramo-
vat' ICI (ja som použil jednoduchý 
programátor ISP pripojeny cez sério-
vů linku PC - PonyProg2000 [5]). Je 
potrebné najskör nastavit „FUSE' bity 
a potom nahrat samotný program 
,OE Tempoispiay.hete. Pri programovaní je 
vidy nutné odpojit' piezosirénku - bzu-
čiak. Po tomto by sa mal aktivovat 
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Obr. 6. Rozmiestnenie súčiastok 

režim časovača, nakofko nie je pripo-
jený senzor teploty. 

Pre pripojenie senzoru teploty som 
ešte zo spomínaného konektoru na 
doske použil konektor Jack 3,5 mm, 
umiestnený na zadnej stene krabičky 
a zapojeny podia - obr. 1. Použil som 
tienený dvojvodičový käbel, na kto-
rom je pripájaný senzor a jednotlivé 
vývody, ako aj celý senzor, sú izolo-
vané zmrštovacou bužfrkou, aby bol 
odolný voči vodo. Po pripojeni senzo-
ru teploty by sa mali aktivovat' režim 
teplomeru a automatický režim. 

Ja som spomfnané zariadenie 
umiestnil do plastovej krabičky KP45A, 
ktorú som zakúpil, ako aj ostatné sú-
čiastky, u firmy SOS Electronic. 

Prod montážou som na krabičko 
upravil predný kryt otvormi podia 
obr. 7 a vyrovnal spodní vnútornú 
plochu pre vlepenie držiaku baterii. 
Dosku s plošnými spoirni som upev-
nil na 4 dištančné stipiky (skrätené 
asi na 7 mm), ktorä boli prilepenä na 
vnůtornú stranu prednäho krytu kra-
bičky. 
Z vonkajšej strany je nalepená ló-

lia (obr. 8), ktorá bola zhotovená vy-
tlačením predlohy na samoleplaci pa-
pier, ktorý bol následne prelepený 
priesvitnou samolepiacou fóliou. 

13.05 37.6 13.05 r-
N 

CD 

N  

45.8 17.9 

63.7 

Obr. 7. Montä2ne otvory 

Temperature 
&Time 

• 
oc 
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Controller 0  

Obr. 8. RUM krytu 
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Piezosirénku som prilepil z vrnitor-
nej časti na vrch predneho krytu kra-
bičky, najskör som však zhotovil otvor 
na prenikanie zvuku. 

Vonkajšie napájanie som priviedol 
cez napájaci konektor umiestnený na 
zadnej strane krabičky. Napájaci ko-
nektor má dva plusové kontakty, z kto-
rých je jeden použitý pre pripojenie 
batérii - obr. 1. 

Pre motnosr vypinania zariadenia 
je možné z bočnej alebo zadnej strany 
krabičky umiestnit' posuvný spinač. 

Záver 

Hlavný účel opisovaného zariade-
nia je teda zabezpečenie kontroly pri 
konzervovaní ovocia a zeleniny. Pri 
ohreve vody, v ktorej sú umiestneně 
zaváraniny a zároveň senzor teploty, 
je cláležitě správne nastavenie teploty 
a čas strávený v tomto prostredi, 
k čomu by malo pomócr toto zariade-
nie zvukovými signálmi pri prekroče-
ni nastavených hodnót. 

Samozrejme použitie zariadenia 
nie je obmedzené len ako automat, 
ale aj ako samostatný zobrazovač 
alebo regulátor teploty, alebo samo-
statné minútky, a preto nájde širšie 
využitie v domácnosti. 

Pri napájani z batérif je najvhod-
nejšie použit' štyri alkalické články, 
alebo podobné s menovitým napätim 
1,5 V, a využit' úsporný mód (IDLE), 
alebo mé s dostatočným napätfm. 
Nabíjacie články NiCd alebo NiMH 
nedoporučujem použit' pre ich nižšie 
menovité napätie 1,2 V. Holt pri šty-
roch článkoch poskytnú napatie 4,8 V, 
čo je zároveň najnižšia hranica, kedy 
je zariadenie možné použit'. Pri po-
klese pod túto úroveň sa vygeneruje 
reset zariadenia. 

Samotný mikrokontrolér je schop-
ný prevádzky aj pri nižších napätiach, 
ale limitujúci je teplotný senzor [4]. 
Samozrejme že napájanie z batérit 
nie je určené pre trvalú prevádzku, 
ako napr. pre reguláciu teploty. 
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Obr. 9. 
Zadný 
panel 

Obr. 10. 
Krabička 
a senzor 
teploty 

Zariadenie je konštruované tak, 
aby bola pripadná zmena programu 
jednoduchá a to využitím rozhrania 
ISP. 

Pre prIpadný záujem poskytnem 
zdrojová súbory (pre nekomerčné 
účely) na adrese: jarostr@hotmailcom 
(alebo jarostr@zoznam.sk). 

Poznámka redakce: Program pro 
procesor (hex) si lze stáhnout na 
vvvvw.aradio.cz. 

Zoznam sůčiastok 

R1, R2, R3 
R4 
R5 až R12 
D1 
C1 
C2, C4 
C3 
Ti, 12,13 
T4 
01 
Cl 
IC2 
Si 
Senzor teploty 

4,7 kl1 
10 Ica 
220 St 
1N4148 
100 pF/16 V 
100 nF, keram. 
3,3 pF/10 V 
BC640 
BS170 
BA56-12 
ATtiny2313-20P1 
LP2950 
KSM 613 B 
SMT160-30-92 

(Praktická elektronika  

Piezosirénka PB 12N23P050 (5 V, 
30 mA, 85 dB) 
Precrzna objímka, DIL20 - ECPF20 
Konektor ISP, NSL 25-5 G a NSG 
25-5 
Konektor Out NSL 25-2 G a NSG 25-2 
Konektor napájania na DPS NSL 25-3 G 
a NSG 25-3 alebo svorkovnica 
Kontakty do konektorov NSK 25-0 
(10 ks) 
Konektor Jack 3,5 mm JM35-4PP 
a JF35-SHMQ 
Napájacl konektor DC 1820 Prohtec 
a M4053 Profitec 
Distančné stípiky DSMM M3X12 (4 ks 
skrátené na asi 7 mm) 
Krabička KP45A (43 x 89 x 64 mm 
- sivá) 
Držiak bated' pre 4x AAA články 

Použitá literatúra a odkazy 

[1] Katalógový list LP2950 (National 
Semiconductor). 
[2] Katalógový list ATtiny2313 (Atmel) 
[3] www.hpinfotech,com. 
[4] Katalógový list SMT160-30 (Smar-
tec). 
[5) www.lancos.com. 
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Robot Century 
Tomas Solarski, Bc. 

(Pokračování) 

Century je robot kategorie Pathfollower. Jedná se tedy o stopaře sle-
dujícího vodicí čáru. Robot byl navržen a realizován pro bratislavskou 
soutěž robotů ISTROBOT 2008 [1] pořádanou přes FEI STU. 

Robot mechanickým konceptem vy-
chůzi z fotbalového robota z projektu 
Strategického řizeni s multiagenty FEI 
VšB-TU Ostrava. Elektronicky však na-
vazuje na robota Roby-Path-Follower [3]. 
respektive robota Bob [10], jedná se hlav-
ně o řizeni MCU ATmega16 a snimače 
čáry CNY70. 

Některé vlastnosti 

a zajímavosti robota 

Řízeni: AVR ATmega16. 
Takt: 16 MHz (16 MIPS). 
Compiler/OE: 

• GCC (WinAVR) + AVR Studio 4, 
Napájeni: 4x NiMH 1100 mAh. 
Motory: 2x Faulhaber 6 V. 
Snimače: 

čára - 8x optoreflexni závora CNY70; 
překážka - SFRO5 ultrazvuk 40 kHz; 

enkodär - kvadraturd integrovaný 
v motoru, 512 tiků na otáčku. 

Pathřollower je kategorie robotů sledu-
jicich kontrastu i vodicí čáru. Pro nastole-
ni reálnějších podminek se na čáře vy-
skytuji překážky. Na soutěži lstrobot se 
v této kategorii vyskytuji 3 typy překážek: 
přerušená čára, tunel a cihla. Robot musí 
vše překonat a dojet do cite. Trasa vodicí 
čáry připomíná okruh a snahou robota je 
ji projet v co nejkratšim čase, včetně pře-
konání překážek. 

Cara je 15 mm široký černý pásek na-
lepeny na bilěm podkladu (obvykle izolač-
ní páska na dýhované dřevotrisce). Pro 
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sledováni čáry se tedy využívá reflexnich 
vlastnosti WM° podkladu, přičemž černä 
čára světlo pohlcuje. Překážky jsou na 
čáře umistěny, aby tuto úlohu kompliko-
valy. Tunel měni osvětleni v oblasti čáry, 
robot tedy projiždi část soutšfril tratě 
bez přitomnosti okolniho osvětleni. Robot 
čáru nejenže musi sledovat, ale musí být 
schopen ji i najít, tuto schopnost testuje 
přerušení čáry. Poslední a velmi těžký 
úkol pro robota je překonat cihlu (jedná se 
opravdu o kus zdiva). Cihla je umístěna 
přímo na čáře a robot ji musí objet a dále 
navázat na vodici čáru a dojet do dle, pří-
padně zpšt na start. 

Snímače 

Robot pro svůj účel potřebuje několik 
odlišných typů senzorů, a to jak interních, 
tak externích. Výstupy všech senzorú 
jsou přivedeny na MCU, který jejich data 
analyzuje a na jejich základě lid chod ro-
bota. 

Snimač čáry 
Snimač čáry je externi senzor pro za-

jištění primární funkce robota. ZákladnIm 
prvkem je optoreflexni závora s tranzisto-
rovým výstupem Vishay CNY70, pracuji-
cim v infračerveně oblasti spektra okolo 
vinové délky 950 nm. CNY70 je složen 
z infračervené LED a fototranzistoru. 

4)€ o 

Obr. 1. Optorellemizavora Vishay CNY70 P2 
12 005 použitá v subsystému senzoru čáry 

"h"' 

GPO CNY72 ONO CNY79 

0C2 OC' 

ONO CNY713 SND CNY70 

OC3 007 

siz 

CND CNY78 CND CNY79 

Ot4 OCB 

o 

GNO CNY79 ONO NY79 

Obr. 2. Schéma snimače ern, logický 
signál je odebirän z kolektorů (C) 

přijímacích fototranzistorů 

Celý snimač na čáru je složen z osmi 
kusů senzorů 0C1 až 008 CNY70 a jeho 
šířka odpovídá Nice předni část konstruk-
ce robota. Infračervená LED v CNY70 emitu-
je svitlo pro tranzistorový detektor. Jedná 
se tedy o senzor aktivní, který obsahuje 
zdroj světla. Báze tranzistoru je vlastně 
přijimač, který sepne tranzistor, pokud na 
jeho bázi dopadá světlo. Princip detekce 
čáry je ve vlastnosti Nebo materiálu světlo 
odrážet (i infračerveně). Pokud je CNY70 
blízko biläho povrchu a emitačni LED svi-
ti, tranzistor sepne. Při černí cafe, která 
světlo pohltí, zůstane tranzistor rozepnut. 
Na obr. 2 je zapojeni celého snimače. 
Přijimaci tranzistory jsou emitorem připo-
jeny na zem, takže při biläm povrchu je 
tranzistor sepnut a na jeho kolektoru je 
zem. Z kolektorů se odebírá pNmo logic-
ký signal pro MCU (není zakreslen žádný 
konektor, vodiče se napájí přimo na no-
žičku 0C1 až 008). Při detekci čáry je 
tranzistor rozepnut (světlo je pohlceno čá-
rou) a logická úroveň je zvednuta k napá-
jecímu napěti 5 V: je detekována cart 

Jako „pull-upy" je řazena odporová sit 
RN1 s odpory 22 kS2, která byla optimali-
zována pro tento daný typ aplikace. Jed-
ná se hlavně o logickou kompatibilitu 
s MCU. Při odrazu od bile desky je hod-
nota výstupdho napiti asi 250 mV a při 
detekované čáře je asi 3.7 V, col MCU 
interpretuje jako logické úrovně L a H. 

Závory 0C1 až 008 směřuji dolů 
k podložce a jsou velmi těsně nad ni (1 až 
2 mm). Senzor čáry se připojuje na Port C 
a jeho hodnota je načtena jako byte. Sen-
zor pracuje tak, že pokud je čára jen na 
úpině levém snímači 0C1, je načtená 
hodnota 1 OCO 0000 b (128d). a pokud je 
jen na úpině pravém senzoru 008, pak je 
načtená hodnota 0000 0001b (1d). Pozice 
čáry je tedy MCU načtena jako pozice 

v byte. Snimač čáry se na MCU při-
pojuje přes konektor SV6 (MLW10). 

Snimač překážky 
Externi snímač pro detekci předmětu, 

(cihly). Snimač je založen na hotovém 
produktu v podobě ultrazvukového dálko-
měru SRFO5 [5]. Jedná seo kompaktní 
modul pro měřeni vzdálenosti od 3 cm do 
4 m. Prakticky bylo zjištěno, le lze měřit 
i kolem 1 cm. Robot senzor použivá na 
detekci cihly, a to jen na její vzdálenost 
od robota, nijak se přesně neměří jeji roz-
měry atp. Snimač lze zakoupit na [6]. 

SRFO5 pracuje zcela samostatně a je 
možno jej napojit na MCU jen jedním vo-
dičem, V robotovi je použito připojeni po-
mod dvou vodičů - a to Trigger a Echo 
(vývod Mode právě voli možnost připoje-
nl). Trigger je vstup, a impuls minimální 
délky 10 ps způsobi. že modul SRFO5 za-
hájí měření vzdálenosti. Naměřená vzdá-
lenost je pak v podobě impulsu na výstu-
pu Echo. Délka impulsu pak odpovidá 
časové deice echa, která trvá od vyslání 
signálů k jeho opětovnému zachyceni. 

Délka impulsu na vstupu Trigger je 
minimálně 10 ps. Poté modul vyčká určitý 
čas a vyšle dávku (burst) osmi period 
o frekvenci 40 kHz pomoci vysilaclho pie-
zoměniče. Po odesláni zvukoví viny na-
staví výstup Echo do H. Výstup Echo 
přejde zpit do L. al je zachycen odraz 
viny (echo) nebo po uplynuti doby 30 ms, 
která znamená, že neni žádný objekt v do-

Obr. 3. Kompaktni modul ultrazvukovéhz 
snimače vzdálenosti SRFOS 
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Obr 4. Zapojeni vývodů SRF05, na MCU 
se může napojit jen jedním vývodem 

sahu. Měřením délky trváni impulsu na 
výstupu Echo tedy dostáváme vzdále-
nost k objektu (je však nutné dělit dvě-
ma, jelikož se měří čas zvukové vině 
tam i zpět). Vzdálenost s pak stanovíme 
jednoduše podle vztahu: 

s = v.(tI2), 

kde ‚'je rychlost zvuku (ta je při 25 °C 
346.3 mis [7]) a t je délka impulsu, tedy 
čas cestováni akustické viny (plat mimo 
( > 30 ms - neni detekován žádný odraz). 
Ultrazvukový senzor se k MCU připojuje 
konektorem CON1. 

Enkodér 
Enkoder, neboli snímač otáček, je ty-

pický interni senzor, je použit pro regulaci 
otáček a odometrii (lokální navigaci). Sní-
mač otáček motorù je integrován v moto-
rech Faulhaber. Jedná se o kvadraturní 
senzor na indukčním principu s rozliše-
ním 9 bib). Takto vybavený motor je vel-
kou výhodou a s 512 tiky na otáčku lze 
realizovat diskrétni regulator s velmi ma-
lou periodou vzorkováni (v robotu Century 
je T5 = 5 ms). 

Signály z enkodérú jsou zpracová-
ny pomoci externích přerušeni na MCU 
a pomoci časovače. Na základě kvadra-
turního signálu se v rutině přerušeni in-
krementuje nebo dekrementuje proměnná 
a v časových intervalech (perioda vzorko-
váni Ts) se zjišťuje rozdíl oproti minulé 
hodnotě. 

Kvadraturni signál je složen ze dvou 
signálů A a B, navzájem posunutých 
o 90 ' (r./2), ve frekvenci těchto signálů je 
skryta rychlost otáčeni a v jejich vzajetn-
né fázi pak směr otáčeni. Pokud sleduje-
me náběžnou hranu signálu B (obr. 7), vi-
dime, że je na signálu A log. 0. Po změně 
smyslu otáčeni je pak signal A vždy v log. 1, 
když je náběžná hrana na B. 

Měřeni napětí 
Interní senzor pro měřeni napájeciho 

napšti, v podobě prevodniku ND. Je pou-
lit pro zamezení hlubokému vybití napá-
jecich akumulátorů, resp. poklesu napšti 
na nich pod dovolenou úroveň pro napáje-
ni MCU (4,5 V). Je tvořen odporovým dě-
ličem R5 a R6 a kondenzátorem 09. 

ev'egi 41 2,, 
Obr. 6. Snímač otáček 
na motoru Faulhaberje 
umístěn na jeho konci 
jako přídavný modul 
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Obr. 5. časový diagram činnosti ultrazvukového 
snímače SRF05. Po spuštěni odešle dávku 8 period 

ultrazvuku a čeká na zachyceni odrazu 
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Pohon 

Pohon robota je realizován jako dife-
renčni se dvěma pojezdovými koly a tře-
tím opěrným bodem v podobě kluzné plo-
chy (plastový nýt). Použité motory jsou 
stejnosměrné s ušlechtilým komutátorem 
Faulhaber 2224U006SR 1E2-512. Výho-
dou motoru je integrovaný snímač otáček 
s kvadraturním výstupem s kompatibilitou 
k TTL a CMOS, dale pak vysoká účin-
nost, malé rozměry a hmotnost. Motory 
patři do kategorie „HighEnd- a jejich cena 
se pohybuje kolem 50 Fiber, jedná se však 
opravdu o velmi kvalitni motory. Každý 
motor je vybaven šestivývodovým konek-
torem MLW6, kde dva signály jsou vývo-
dy motoru, dva jsou napájeni interní elek-
troniky kvadraturraho snimače a posledni 
dva jsou výstupy A a B, které nesou kva-
draturni signal. A a B jsou TTL/CMOS 
kompatibilní, elektronika motoru obsahuje 
i obvody zpracováni, proto se A a B připo-
jí přímo na MCU. 

Součásti pohonu je i převodovka a po-
jezdové kolo. Převodovka je tvořena pas-
torkem na hřídeli motoru a ozubeným ko-
lem na kole pojezdovém. Hlavni de kola 
jsou zakázkově vyrobeny na CNC. 

Budič motorů 

Robot je napájen jen jedním napáje-
cím napětím (4x NiMH), proto lze realizo-
vat jednoduchý budič motorů s komple-
mentárních dvojic MOSFET, bez nutnosti 
přizpůsobit napěťové hladiny. Jako budič 
pro každý motor je použita dvojice integrova-
ných N a P MOSFET v jednom pouzdře 
IRF7343 (Cl2 až 05). IRF7343 je komple-
mentární par N a P MOSFET v pouzdře 
308. 

Budič motoru je zapojen v klasickém 
H můstku, kde v horni Usti je tranzistor 
Pave spodnI N. Gate elektrody jsou spo-
jeny dohromady a pro definovánl klidově-
ho stavu jsou taženy k L pomoci rezistorů 
R4, R12 až R14. Spojením gate elektrod 
dohromady a jejich ovládáním logickým 
signálem dostáváme výkonové hradlo, 
které převádí signál s malým výkonem od 
MCU na signal s malým výstupnim odpo-
rem, který přímo řidi motor. 

zmšna soyslu 

__,  

Obr. 7. Kvadraturní signe a znázorněni změny 
smyslu otáčen! 

Obr. 8. DC motor Faulhaber 
s integrovaným kvadraturním enkoderem 

Obr. 9. Kolo robota Century, 
- pojezdově kolo is pneumatikou: 
2 - šrouby M2, které drží celek kola 

pohromadš; 3 - ozubené kolo, 
4 - unateč, 5 - meziktuži, 6 - ložiska 

Elektronika 

Schema celkového zapojení elektroni-
ky robota Century je na obr. 12 (mimo 
snímače čáry). Robot je napájen 4x NiMH 
(jsou použity dva nakupacky" 1000 mAh 
a 1100 mAh, hlavni a záložni) a neni pou-
fit žádný stabilizátor. Akumulátory se při-
pojuji na svorku ONO a plus se připojí 
přímo na spínač Sl. Proti přepólování je 
zařazena Schottkyho dioda 02. MOU je 
napájen al za rezistorem R3, který spo-
lečně s C8 twin filtr napájeni pro MCU, 
který je tedy napájen nestabilizovaným 
napětím a jako ochranu proti vysokému 

SI 

GI 

S2 

G2 

DI 

DI 

D2 

D2 

Obr. 10. 1RF7343 je komplementární 
dvojice Na P MOSFET. V robotovije 
pomoci nich realizován budič motor-0 
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Obr. 11. Schema zapojeni samotného 
budiče motorů QI. Q3 a 02 a Q4 jsou 
vjednom pouzdru obvodu IRF7343 

napiti používá Zenerovu diodu Dl. Napá-
jeni, které je rozvedeno po plošném spoji 
robota, je silně filtrováno sera kondenzá-
torů 100 nF (na schématu sekce supply 
filtering). 

MCU jev katalogovém zapojeni, kde 
R1 je „pull-up" pro nulovací vývod, nulo-
vat procesor lze tlačitkem $2. L1 a C13 je 
filtr napájeni pro interní převodnik ND, 
který měři napájecí napšti (pomoci děliče 
R5 a R6, 09 je pro filtraci). Jako referenčnI 
napiti je použita interni reference 2,56 V 
s filtraci v podobě C11. Pro programování 
procesoru je použit konektor SV2, jedná 
se o rozhranI ISP - In System Program-
ming. $V3 je konektor pro připojeni 
počitače - UART. Pro signalizaci graces(' 
v MCU je robot dopiněn sérii LED. LED1 
(modrá) signalizuje přítomnost napájeni. 
tedy že je robot zapnut LED2 (zelená) 
signalizuje měřeni časovačem 0 (10 ps), 
který je použit u měřeni vzdálenosti ultra-
zvukem. LED4 (červená) signalizuje níz-
ké napájecí napětí, rozsviti se při poklesu 

KEYS 
$2 

rrl 
MOT  

$3 6ND 

STPIPT  

2ND 

SONAR 
vce 

pod 4,5 V, tedy pod úroveň minimálniho 
napiti MOU, který pracuje na 16 MHz. 
LEDS (zelená) signalizuje vzorkovaci pe-
riodu T = 5 ms. LEDS (červená) signali-
zuje sledováni čáry, když robot sleduje 
čáru. LED? (modrá) je pro signalizaci 
běhu procesoru, bliká s periodou 300 ms. 
llačitko S3 slouží pro zahájeni sledováni 
čáry (start), po jeho stisku se čeká 1 s 
a pak robot začne sledovat nebo vyhledá-
vat čáru. 

MCU 

Výpočetni výkon robota je dán MCU fir-
my Atmel s jádrem AVR 8bit RISC [4] 
ATmega16-16AU (pouzdro TQFP44). MCU 
je ve výrobcem doporučeném zapojeni. 
Ukolem MCU je sběr dat, jejich vyhodno-
ceni a řízeni robota na základě algoritmů 
strategie. Použité periferie jsou I/O, pre-
vodnik ND, časovače 0 a 2, PWM (časo-
vač 1), externí přerušeni. UART a EE-
PROM. Pomoci „Fuse bits" (konfiguračni 
nastaveni) je MCU nastaven na externi 
krystal a pracuje tedy s taktem 16 MHz. 

Program pro MCU je realizován v ja-
zyce C a pomoci vývojového prostředi 
AVR Studio [11] s compilerem WinAVR 

Algoritmus sledování čáry 
Snimač čáry je připojen na Port C 

(nutno pomoci „Fuse bits" odpojit JTEG 
interface). Algoritmus je založen na zna-
lostnlm regulátoru a je realizován pomoci 
konstrukce s větvením programu přes 
switch/case. Takto se nastavuji jednotlivé 
rychlosti kol v závislosti na pozici čáry 
vi snímači čáry. 
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switch ( Line() ) 

case 0610000000: 
speedDemandL = 5; 
speedDemandR = 90; 
break; 

case Ob00000010: 
speedDemandL = 80; 
speedDemandR = 40; 
break; 

case Ob00010000: 
speedDemandL = 62; 
speedDemandR = 75; 
break; 

case Ob00011000: 
speedDemandL = 62; 
speedDemandR = 62; 
break; 

default: 
speedDemandL = 35; 
speedDemandR = 35; 

1 

V ukázce zdrojového kódu je vidět 
část celého algoritmu, jedná se o pouhé 
přiřazeni kombinace čáry vůči snímači 
čáry na požadovanou rychlost, která se 
aplikuje v momentu, kdy se spustí algorit-
mus regulace, tedy co vzorkovati periodu 
Ts. Konkrétni hodnoty byly stanoveny ex-
perimentálně a celý úspěch tkvi v testo-
váni tohoto algoritmu a laděni konstant 
pro jednotlivé případy (case). 

Jedna z překážek na We je přeruše-
ni čáry (část vodicí čáry chybi. je zde bile 
misto). Robot tuto překážku překoná rov-
nou jízdou s předpokladem, że data je 
přerušena na rovném úseku. Nejedná se 
zde o žádné aktivni vyhledáváni čáry, ale 
jeno kalkulaci, že bude přerušena na rov-
ném úseku. 
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Obr. 12. Scheme 
elektroniky robote 

Century 
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Algoritmus objetí cihly 

Součásti je i algoritmus měření vzdá-
lenosti, kde se používá ultrazvuk. Měřeni 
se spouští každých 50 ms. Měřeni se za-
háji impulsem na vstup Trigger (10 ps) 
a posléze se hledá náběžná hrana na vý-
stupu Echo. Po detekování náběžně hra-
ny se zahájí měření délky impulsu na vý-
stupu Echo. Měřeni provádi časovač 
s periodou 50 ps, počet přetečent časo-
vače pak určuje vzdálenost v 8 mm kro-
cích - pro jednoduchost výpočtu. Zvuk při 
rychlosti 350 m/s urazi za 50 ps vzdále-
nost 8,75 + 8,75 mm - tam i zpit. 

Robot v průběhu jizdy po čáře marl 
vzdálenost před sebou, a pokud detekuje 
odraz ve vzdálenosti menši než 150 mm, 
zahájl sekvenci objeti překážky (cihly). 
Sekvence objetí překážky je dána pev-
ným algoritmem a robot kolem cihly udělá 
oblouk. Objet cihlu obloukem je velmi vý-
hodně, hlavně z časových clůvodů. Jako 
prvni po detekci cihly robot vyjede oblou-
kem s malým poloměrem (4,7 cm) z čáry 
směrem vlevo od cihly, dale pak s nastave-
ním různých rychlosti na kolech objede 
cihlu zleva obloukem o poloměru 16 cm. 
Oblouk však nedotáhne až k cafe, ale 
v určité vzdálenosti se rozjede rovně. Po 
celou dobu oblouku vyhledává čáru, a pokud 
na ni narazí snímačem 007, udělá krát-
kou otočku směrem k čáře (doleva) a dále 
pokračuje s algoritmem sledování čáry. 

Objetí cihly je plynulé a rychli, na 
tomto algoritmu lze taktéž stavět základ 
úspěchu' jelikož cihla patří k nejsložitěj-
aim překážkám na tratí. I zde je nutné 
velmi experimentovat a nastavovat různé 
poloměry objeti atp. Robot tedy cihlu jen 
detekuje a podle předem daného rozměru 
ji objede, nejedná se tedy o překonáni li-
bovolné překážky. Pokud by cihla měla 
jiné rozměry nebo byla na čáře položena 
jinak, robot do ni narazí nebo ji neúspěš-
ně objede, případně vyjede z trati. 

Algoritmus me-era otáček 

Pro lokálni navigaci a hlavně regulaci 
otáček se mail otáčky motorů a tim i ak-
tuální rychlost robota, Měří se pomoci ex-
ternich přerušeni, kdy impulsy z inkre-
mentälnich senzorů v motorech přerušuji 
běh programu, a v obslužně rutině se na 
základě kvadraturního signálu inkremen-
tuje proměnná nebo dekrementuje. Kvad-
returni signál je složen ze dvou signálů 
navzájem posunutých o 90 • (1:12), ve 
frekvenci těchto signálů je skryta rychlost 
otáčeni a v jejich vzájemné fázi pak směr 
otáčeni. 

Algoritmus celkového proveden( 

Celý zdrojový kód je koncipován tak, aby 
byla zajištěna maximální rychlost zpraco-
vání hlavní smyčky. Zdrojový kód tedy ne-
obsahuje žádně konstrukce s while°, tak 
že je mařen čas MCU na čekáni od určité 

periferie. Snahou bylo mit kód postavený 
na pfIznacich (flag) a hlavni smyčka jen 
provede operace potřebné právě v oka-
mžiku, kdy je nastavený daný přiznak. 

Velmi důležitou části robota je dia-
gnostický algoritmus implementovaný na 
periferii UART - sériová linka, Jsou reali-
zované funkce komunikace s procesorem 
v textovém režimu, lze tedy použit běžný 
terminálový program s nastavením 57600, 
1 Stop Bit, No parity, No HW handshaking. 

PSD - algoritmus regulace 

PSD je diskrátni PIO regulátor. Pro-
porcionálně-Sumačnš-Diferenčni regulá-
tor je použit pro kvalitní nastaveni otáček 
a tedy lepši jízdní vlastnosti. Převodový 
poměr je velmi malý, a proto fizen1 pou-
hou změnou PWM nevyhovuje a je nutné 
použit regulátor kvalitnějši a složitějšl. 
Použitý PSD je však jednoduchý a nasta-
veni konstant probihá experimentálně. 
není proto potřeba identifikace systému 
a následná syntéza regulátoru, což po-
souvá možnosti použit regulátor i pro re-
lativně neznalé zájemce. Rovnice použité-
ho PSD se dä vyjádřit vztahem: 

stoici stmel I.e 
P.e - Da. 

kde P, I, D jsou konstanty regulátoru, A I - 
je hodnota PWM, která se mä aplikovat 
na motor (akční veličina), more! je součet 
všech příspěvků od složky, e je regulač-
ni odchylka, tedy rozdil mezi žádanou 
a skutečnou veličinou, tedy otáčkami, a je 
rozdíl otáček v minulosti a současných 
otáček (vyjadřuje zrychleni), 

složka nám regulaci urychluje. 
že elm je P větši, tim bude vice přispívat 
k akčni veličině. I složka je pro dosaženi 
nulově regulačni odchylky, neustále se 
tedy její příspěvek přičitä (morel). D slož-
ka zabraňuje prudkému nárůstu akčni ve-
ličiny, jeji charakter tedy snižuje hodnotu 
akčni veličiny, pokud nastává rapidní 
zrychlení, a naopak, pokud se zrychluje 
málo, jell přispěvek akční veličinu zvyšuje. 

Konkrátni implementace pro pravý 
motor pak vypadá takto: 

e9 = speedDemandk - speedR; 
I/ P 
AvRight = P * eR; 
// I 
storeIR = storeIR + ( I * CR); 
AVRight = AvRight + storeiR; 
D 

'eight might o • ( speeeR - speedl ); 

Jedná se jen o nejdůležei část kódu, 
před ní následuje samotné měřeni rych-
losti (speed). Posléze se akčni veličina 
(AV) omezí na maximální rozsah deny re-
gistrem ICR1 a aplikuje na PWM (zápis 
do registru OCR1A/B). Dále se omezí ve-
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Obr. 13. Principiální znázornění funkce regulační smyčky. Požadovaně hodnota ir se 
srovnává se skutečnou y a na základě jejich odchylky e se uskutečniv PSD výpočet PWM 

likost součtu všech příspěvků od I složky, 
tzv. ‚Wind Up efekt", kdy při trvalé regu-
lačni odchylce vzniká velký nárůst a po-
sléze velký překmit. 

Důležitou součásti regulátoru je čas, 
který udává četnost výpočtu regulátoru. 
Tento čas se nazývá vzorkovací perioda 
a značí se Ts. Je to doba, po jakou se 
mail impulsy kol a tedy rychlost otáčeni. 
Současně se každou tuto dobu vypočítá 
PWM - uskuteční se regulace. Současně 
i konstanty, kterě vidime v algoritmu jízdy 
po čáře, vyjadřuji vlastně počet impulsů 
z enkodéru motoru za dobu 7-5. 

Konstanty PIE/ byly nastaveny experi-
mentálně a pro zvolený algoritmus a robo-
ta Century jsou P = 1,0; I = 1,0 a = 0,1. 
I) byla nastavena fixně a lade se jen P a L 
Konstanty jsou v algoritmu nastaveny ce-
ločíselnš, aby se nemusel použivat _float" 
a po jejich aplikaci se akční veličina děli 
deseti. 

Regulátor je podle mého názoru oprav-
du kvalitní a vzhledem k jeho jednodu-
chosti je velmi účelný. Ve skutečnosti se 
nejedná o typicky PSD regulator, tak jak 
se s nim setkáme v předmětech typu 
_RegulačnI system( nebo _Teorie řízeni" 
atp., je to ovšem škoda, že se něco tako-
vého neučí. Pro anglicky rozumíci čtená-
ře bych doporučil článek na anglické wiki-
pedii o PIO [8], popřipadš článek PID 
without PhD [9]. Podobnou implementaci 
lze spatřit iv dokumentu [13]. 

Konstrukce 

Konstrukce je realizována z 1 mm 
ocelového plechu páleného laserem a je 
převzata z projektu Strategického řízeni 
s multiagenty. Jedná se o mechanickou 
část, která spadá silně pod strojni část, 
nebude tedy o ni pojednáno. 

Desky s plošnými spoji jsou dvě, a to 
pro snímač čáry a pro MCU. Deska MCU 
je dvojstranná a je osazena součástkami 
SMD. Obsahuje i několik prokovených ot-
vorů, které je však možné zhotovit i ama-
térsky, Jeji rozměry jsou 60 x 60 mm. 

Deska pro čáru je pouze jednostranná 
a je uzpůsobena pro montáž na předni 
část robota, je osazena z obou stran. Roz-
měry jsou 14,6 x 71,8 mm. 

Seznam součástek 

R1, R6 
R2 
R3 
R4, R12, R13, R14 
R5 
R7 a2 R11 
RN1 
Cl, C2 
C3. C4, C5, 07, 
09 až 014, 016 
C6, 015 
08 
D1 
D2 
IC1 
Li 

10 kí2, M1206 
2,2 kg M1206 
4,7 Q, M1206 
10 KO, M0805 
15 Id2, M1206 
1 kQ, M1206 
22 kQ, SIL9 
22 pF, C1206 

100 nr, 01206 
100 pF, E5-8,5 
10 pF, SMB 
5V6, $00800 
MBRS340T3, SMC 

MEGA16-A, TQFP44 
100 pH, 0207/7 

LED1, LED7 blue, CHIPLED 1206 
LED2, LED3 green, CHIPLEDD 206 
LED4, LED5 red, CHIPLED 1206 
LINE ML10 - 

ML6 
MLS 
16 MHz, l-1049/5 
IRF7343, SO-8 
255SES 

LMOT 
RMOT 
Ol 
02, 03, 04, 05 
S1 
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Obr 14. Deska s plošnými spoil MCU 

B3F-10XX 
03F-10XX 
jumper lišta 8W 
jumper lišta 6 
jumper lišta 4 

Závěr 

Cílem bylo navrženi autonomního mo-
bilniho robota pro soutěž Istrobot 2008. 
Century tento předpoklad spinil a umístil 
se na druhém misté s basem 18 sekund 
(prvni byl robot Kamerus s časem 16 s). 
Robot se v soutěžní konfiguraci pohybo-
val po Ufa rychlosti asi 0,45 m/s (rych-
lost na rovném úseku čary). 

Robot Century je svým návrhem velmi 
komplikovaný a obsahuje speciální díly, 
hlavně pak mechaniku (frézované dily kol, 
laserem pálená konstrukce...), avšak ci-
lem článku je zpřístupnit realizaci robota 
a poskytnout čtenáři inspiraci pro možnou 
realizaci podobného systému. Zvláště 
bych upozornil na PSD regulator a dopo-
ručil podrobněji prostudovat zdrojový kód, 
osobně jsem na takovýto algoritmus nikde 
veřejně nenarazil a za jeho realizaci a im-
plementaci do AVR děkuji kolegovi Bc. Ji-
římu Kociánovi. 

Robot Century byl realizován v labora-
toři L019 Hard, na Katedře měřici a tidici 
techniky, FEI, VšB-TU Ostrava. 

Poznámka redakce: Je nám jasné, le 
robotické konstrukce ,nadzvednou' ne-
které staromilce. Je však jasná, že robo-
like do elektroniky patfi, a proto ji bude-
me j nadále dávat prostor. Následovat na 
začátku roku 2009 bude robot vestavěny 
do vozilka od firmy Tamyia. 

Programy pro robot Century nalezne-
te take na www.aradio.cz. 
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[3] http://mpt2.vsb.cz 
[4] http://www.atmel.com/products/avr/ 
default.asp 
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htm/srf05tech.htrn 
[6] http://www.snailinstruments.com/cze/ 
robotics/sensoraphp 
[7] http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychiost 
_zvuku 
[8] http://en.wikipedia.org/wiki/PID_con-
troller 
[9] http://www.embedded.com/2000/0010 
/0010feat3.htm 
[10] http://www.solarskit.wz.cz/bob.html 
[11] http://www.atmetcom/dyn/products/ 
tools_card.asp?tool_id=2725 
[12] http://winavr.sourceforge.net/ 
[13] http://www.dprg,org/tutorials/2003-
10a/motorcontrol.pdf 

Obr. 15. Deska s plosnými spoji 
snimače čáry 

Obr. 16. Fotografie robots Century 
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Zajímavé obvody 
AS5304/AS5306 
- bezkontaktni 

magnetické enkodéry 
pro měření lineárního 
nebo rotačního pohybu 

AS5304/AS5306 jsou obvody s inte-
grovanými Hallovými senzory určeně 
k měřeni lineárniho nebo rotačního pohy-
bu. Diky pevnému rozlišeni nepotřebuji 
žádnou konfiguraci nebo jiné nastaveni. 

Obvody umožňuji sestrojit aplikace 
pro mechanické systémy, ve kterých na-
příklad nelze umístit snímač otáček na 
konec rotujIci součásti (jako je třeba dutá 
hřídel). Misto toho je obvod pro snímáni 
upevněn mimo osu pod magnetický vice-
pólový prstenec (obr. 1). 

Oba obvody AS5304/AS5306 lze rov-
něž použit pro snímáni lineárn(ho pohy-
bu, kdy je obvod umisten pod lineární vl-
cepčlový magnetický proužek. 

Komunikace s procesorem probíhá 
pies index výstup a inkrementálni NB vý-
stupy poskytující 40 impulsů pro jednu 
periodu magnetického pole. 

Použije-li se např. 32ioólový magnetický 
prstenec, obvody AS5304/AS5306 mo-

s N 

Obr. 2 

S N 

Frontend 
Amplifier 

hou poskytnout rozlišeni 1280 impulsůkt, 
což je ekvivalentni 5120 pozicimlot ne-
boli 12,3 bitu. Maximälni rychlost otáčeni 
v teto konfiguraci je 9375 ot/min. 

AS5304 vyžaduje vicepólový magnet 
s délkou jednoho páru 4 mm, AS5306 vy-
žaduje délku páru 2,4 mm. Jedním párem 
se rozuml jeden magnetický sever a je-
den jih se stejnými délkami. 

Aby bylo možné interpolovat vícepó-
lový magnet do mnoha stejně dlouhých 
kroků, je zapotřebi minimální 2 (ideálně 4) 
lineárních Hallových senzorů. Na rozdíl 
od Hallových spínačů, které maji digitální 
výstup, lineárni Hallovy senzory poskytuji 
analogové napeti, které je proporcionální 
velikosti magnetického pole kolmého k po-

vrchu senzoru. V případě magnetického 
vícepólového proužku (viz obr. 2) každý 
senzor generuje při pohybu pásku nad 
soustavou senzorů napiti sinusového 
tvaru. Jsou-li od sebe lineární Hallovy 
senzory vzdáleny na 112 délky magnetic-
kého pólu. pak jsou generované sinusové 
signály fázově posunuty o 90 °. Tyto sig-
nály jsou následné digitalizovány v pre-
vodnIcich A/D a přivedeny do procesoru 
DSP, který uskutečňuje vektorovou trans-
formaci z pravoúhlých souřadnic do polar-
nich a výsledkem je úhel (= faze) a ve-
likost Velikost úhlu se pohybuje mezi 
0 až <360 ° a je úměrná relativní poloze 
magnetického páru vzhledem k soustavě 
Hallových senzorů. Opakuje se od 0 do 
<360 ° pro každý magnetický pár. V ob-
vodech AS5304 a AS5306 je informace 
o velikosti úhlu rozdělena do 160 kroků 
(pro každý magnetický pár) a dále do 40 
kvadraturních impulsů. 
Z toho vycházl rozlišeni: 

Rozlišeni = délka magn. páru/160. 
Pro AS5304: rozlišeni = 4,0 mm/160 = 
= 0,025 mm = 25 pm. 
Pro AS5306: rozlišeni = 2,4 mm/160 = 
= 0.015 mm = 15 pm. 

Informace o velikosti (magnitude) je 
proporcionální slle magnetického pole 
a závisí jednak na vzdálenosti od magne-
tu, na sile magnetu a na okolní teplotě 
(obecné velikost magnetického pole klesá 
se vzrústajicl teplotou). 

Oba obvody se vyrábl ve dvou varian-
tách - provedeni A je npush-pull" výstup 
a provedeni 13 je vystup s otevřeným ko-
lektorem (obr. 3). 

Obvody AS5304/AS53G6 lze napájet 
napétim od 4,5 do 5,5 V. Obvody lze pro-
vozovat v širokem rozsahu teplot -40 až 
+125 °C (automotive) a jsou dodávány 
v SMD pouzdru TSSOP-20. 

Katalog austriamicrosystems.com 

Obr. 3 
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RSET GIRL AS1104 
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CND; 

AS1101 až AS1104 
řídicí obvody pro LED 

libovolné barvy 

Rodina obvodů AS1101 až AS1104 je 
určena pro prime připojeni diod LED 
se zaručeně shodným proudem v každé 
větvi. Obvod AS1101 je určen pro připo-
jeni 2 LED, AS1102 pro připojenl 3 LED, 
AS1103 pro připojení 4 LED bez funkce 
Enable a AS1104 pro připojeni 4 LED 
s funkci Enable (obr. 4). 

Proud diodami se nastavuje proudem 
na vývodu CTRL rezistorem R,d. Přesný 
výpočet proudu je uveden v katalogovém 
listu, např. pro AS1101 plati, že proud dio-
dou LED je roven přibližně 460.4„t. Jas 
LED lze rovněž ovládat pulsnš-šiřkovou 
modulaci PVVM vývodu CTRL nebo ENA-
BLE. 

úbytek napětí na tomto obvodu je 
pouze 150 mV, což dovoluje použiti jed-
noho článku LI-Ion, maximální proud v kaž-
dé větvi je 80 mA pro AS1101 a 40 mA 
pro AS1102 - AS1104 

Obvody jsou zvláště vhodné pro ovlá-
dání podsvétleni klávesnice, displeje nebo 
přenosných zařízeni napájených z bate-
rie. Jsou dodávány v pouzdrech SC70-6 
(AS1101, AS1102 a A51103) a MSOP-8 
(AS1104). 

Katalog austriamicrosystems.corn 
Bližší údaje na winv.spezial. cz 
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Spinal* sítový 
zdroj 500 W 

Jiří Halmazna 

PŘI dnešních cenách síťových transformátorů se téměř nevypla-
ti stavět doma nf zesilovače, laboratorni napajeci zdroje a podob-

ná zařízeni, neboť jednou z největšich finančních položek je právě 

síťový transformátor a filtrační kondenzátory. Když jsem chtěl po-
stavit nf zesilovač pro ozyučováni, potřeboval jsem výkonný, ale 

levný zdroj. Proto jsem se rozhodl pro použiti spínaného zdroje. 

Použiti spinaného zdroje je výhodné 
zejména pro: 

male rozměry a hmotnost, 
- nizkoucenu, 
- potřebu kondenzátorů s řádově menší 

kapacitou na výstupu zdroje vyplýva-
j lei z vyššího pracovního kmitočtu, 
velmi malý vnitřní odpor díky zpětné 
vazbě. 

Z nevýhod lze uvést: 
- potřebu stíněni - vlivem spináni vel-

kých proudů zdroj vice rušl. 
nutnost chlazeni polovodičových sou-
částek, 

- větši pracnost ph návrhu a výrobě. 

Technic ké údaje 

Vstupná nape: 230 V z rozvodné 
sité nebo stejno-

směrně 325 V ±10 %. 
Výstupnl napětí: ±40 V/6,3 A. 

*12 V/100 mA. 
Úbytek výstupniho napiti 
při zšteti 500 W: 

200 mV v každé větvi. 
Pracovní kmitočet: 40 kHz. 
Účinnost: \eel než 90 %. 

Většina dosud uvedených zapojeni 
používala jednočinně zapojeni blokujiciho 
měniče, který je pro amatérskou stavbu 
nejjednodušší a dosaženě parametry jako 
účinnost, poměr výkon/cena, výkon/objem 
atd. jsou uspokojivé. Tyto zdroje je ovšem 
mob* cliky potřebě velkého efektivnlho 
průřezu jádra a velkému zviněni výstup-
Mho napšti, použít jen do výkonu asi 
100W Pro větší výkony je potřeba zapo-
jit zdroj jako propustný měňič. Po různých 
pokusech se zapojením zdrojů jsem zvolil 
osvědčené dvojčinné zapojeni podobné 
většině zdrojů používaných v PC. Obvo-
dově je propustný měnič komplikovaněj-
ši, avšak dosažené parametry jsou vyni-
kajici. 

Pools zapojeni 

Na obr. 1. je zapojeni zdroje. Síťové 
napětí je přivedeno na konektor Kl, pies 
pojistku a termistor NTC na usměrňovací 
můstek 81. Pro odrušeni zdroje je nutné 
zařadit před zdroj odrušovač s proudově 
kompenzovanou tlumivkou, např. eurokon-
covku s integrovaným odrušovačem. 

Usměrněné síťové napětí je filtrováno kon-
denzátory Cl až C4, které zároveň vytvá-
reji umělý střed napájecího napití. Do 
tohoto mista je připojen výkonový trans-
formátor TRI. Na druhé straně polornúst-
ku jsou výkonové spinaci tranzistory. Zde 
jsou použity tranzistory MJE13009 (400 V/ 
/12 A) určené pro spínáni velkých indukč-
ních zátéži. Rezistory R1 a R2 vyrovná-
vají svodové proudy kondenzátorů, a tím 
pomáhaji udržet umělý stied v polovině 
napájecího napiti. Pokud je sepnut tran-
zistor Ti ' proud teče z kladného pólu kon-
denzátorů přes Ti. dale přes 05. primár-
ní vinuti hlavního transformátoru a budici 
transformátor do středu kondenzátorů. Při 
sepnuti T2 teče naopak (ze středu do zá-
porného pólu). Kondenzátor C5 je zde 
použit proto, aby odstranil připadnou stej-
nosměrnou složku, která vzniká nestejným 
spinánim tranzistorů, jelikož tyto tranzis-
tory nemají naprosto shodné parametry 
a take se zde uplatňuje určitá nesymetrie 
budiče. Při proraženi některého z výko-
nových tranzistorů navic chrání filtrační 
kondenzátory před zničením napětim, jež 
je vyšší než napětí jmenovité. Diody D1 
a D2 odvádějí překmity z výkonového 
transformátoru zpět na filtr. Paralelně k pri-
márnímu vinutí TR1 je připojen člen R11, 
C8. částečně kompenzujici indukčni cha-
rakter zátěže. 

Tranzistory jsou buzeny přes proudo-
vý budici transformátor TR2. Proud pro-
tékající vinutim s tučně označenými vý-
vody budí v ostatních vinutích proud 
úměrně menši k poměru závitů. Jelikož 
maji výkonové tranzistory při kolektoro-
vých proudech okolo 8 A proudový zesilo-
vací činitel min. 6, musí být převod mini-
málně 6:1, Bylo použito vinutí se stejným 
poměrem 4,5:1 jako u počítačových zdro-
jů, tj. 9 a 2 závity. Při větším bázovém 
proudu je na tranzistoru menši saturačni 
napětí a tudíž i menši ztrátový výkon. Vi-
nuti do bázi jsou připojena tak, aby zavá-
děla kladnou zpětnou vazbu, tzn. že ko-
lektorový proud si sám budí bäzový proud 
(4,5krát mere). Při rozpínáni tranzistorů 
se indukuje záporný bázový proud, který 
.odsává" z báze nosiče náboje a pomáhá 
tak k rychlejší rekombinaci a uzavřeni tran-
zistoru. Rezistory R5 a R7 jsou „rozběho-
ye% Po přivedeni napětí na polomůstek se 
vlivem nestejných parametrů pootevře je-
den výkonový tranzistor. Pomocl kladné 
zpštné vazby se zdroj samovolně rozkmi-

tá. Na sekundární straně se naindukuje 
napéti, které je usměrněno můstkem 015 
až 018. Přes D14 nabiji 015, rozběhne 
se IC1 a začne zdroj řldit. Po naběhnuti 
zdroje jsou přes rezistory R15 a R16 ote-
vřeny tranzistory T3 a T4 a zkratuji budicf 
vinuti TR2. Tim je zrušena kladná zpětná 
vazba a výkonové tranzistory jsou uzavře-
ny. Jakmile se mä otevřít některý výkono-
vý tranzistor, sepne příslušný tranzistor 
uvnitř IC1 (viz obr. 2 -tranzistory 01 a 02), 
a tim rozepne T3 nebo T4. Příslušným vi-
nutím TR2 začne tee proud přes R14 
a 07, To vyvolá počáteční impulz, který 
pootevře výkonový tranzistor a ten se po-
moci kladné zpětné vazby otevře až do 
saturace. Obvod v bázich výkonových 
tranzistorů složený z D3, R3 a C6 (D4, 
R4 a 07) zvětšuje záporné napiti na bá-
zich výkonových tranzistorů při jejich uza-
vřeni. Tim napomáhá jednak rychlejšimu 
uzavřeni a take zvětšuje jejich napěťovou 
odolnost 

Podle vnitřního zapojeni TL494 (obr. 2) 
obsahuje IC1 dva chybove zesilovače, kte-
rými je možné řídit šiřku výstupnich im-
pulzů a tim dobu sepnutí výkonových tran-
zistorů. Prvni zesilovač je použit pro řízeni 
výstupnlho napiti a druhý je vyřazen z čin-
nosh. Reference je přivedena na vstup 2 
přes R18 a R20. Zde jsou zároveň svorky 
TERM, na které je mane připojit rozpi-
nacl termostat umístěný na chladiči tran-
zistorů. Tim lze jistit výkonové tranzistory 
proti přehřáti. Pokud tuto možnost nevyu-
žijeme, je nutné přemostit svorky propoj-
kou. Do tohoto vstupu je připojen kompen-
začni člen R23, C16 z výstupu zesilovačů. 
Zpětná vazba je zavedena na vstup 1. 
Rezistory R19, R21 a R22 tvori dělič vý-
stupnlho napiti, na jehož výstupu je ph 
jmenovitém napiti 2,5 V. Vstupem 4 
(Dead Time Control) se řidi minimálni me-
zera mezi rozepnutím jednoho a sepnu-
tim druhého výkonového tranzistoru. Na 
tento vývod je připojen člen C18, R25. Po 
zapnuti je C18 vybit, napiti na vstupu 4 
je rovno referenčnímu (5 V) a výstupni 
impulzy nejsou generovány Tento konden-
zátor se přes R25 nabiji, napiti klesá 
a šltka výstupnich impulzů se zvětšuje — 
— viz obr. 3. Tim je zajištěn pomalý ná-
běh zdroje. 

Diody D8 a 09 jsou zde proto, aby bylo 
na bázich 73 a T4 při sepnuti tranzistorů 
v IC1 zajištěno záporné napiti, a tak se 
zvýšila odolnost budícich tranzistorů proti 
napěťovým špičkám z vinuti budiciho 
transformátoru. 

Na sekundární straně výkonového 
transformátoru jsou dvě dvojitá vinuti. 
Jako hlavni usměrňovače jsou použity 
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rychlé dvojité diody BYV32/200. Jsou za-
pojeny vždy obě paralelně pro zmenšení 
úbytku napěti v propustném směru. Pa-
rametry diod jsou: VR = 200 V, IF = 2x 8 A 
a tr,.= 35 ns. Diody jsou vdaném zapoje-
ni předimenzovány, col přispívá k větš1 
spolehlivosti zdroje. Napět1 je filtrováno 
kondenzátory C9 až C12. Rezistory R12 
a R13 slouží jako minimälni pfedzátš2, po-
kud je zdroj odlehčen. Při rychlém odleh-
čeni zdroje totiž může nastat stav, kdy 
zpětná vazba nestihne rychle zareagovat 
a výstupní napiti by se mohlo neúměrně 
zvětšit. 

Druhé sekundární vinuti dává přibliž-
ně ±18 až 24 V. Je usměrněno můstkem 
D15 až 018 a zároveň pies 014 napáji 
řidici část. Pro získáni výstupniho napětí 
±12 V jsou použity lineární stabilizátory, 
protože se zde nepředpokládá velký od-
běr proudu. 
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Schema zapojeni 

zdroje 

Magnetické součástky 

Hlavni výkonový transformátor je na-
vinut na jádru ETD49 z materiálu 3C90 
výrobce Ferroxcube. Pro menši výkony, 
asi do 150 W. je možno použit jádro 
ETD34. Na tuto možnost je na desce ploš-
ných spojů pamatováno. PR použití kost-
ry pro jádro ETD49 ie nutno tuto kostru 
upravit, aby se „vešla" na desku. Je potře-
ba odřezat přesahy na stranách pájecich 
vývodů. 

Pro určeni počtu závitů byla použita 
mírně upravená transformátorová rovnice: 

N = L11(4fSe.48), 

kde Nje počet závitů. Uje napiti na vinu-
tí při sepnutých tranzistorech, f je spina-
cl kmitočet zdroje, S8je efektivní průřez 
jádra a AB je změna magnetickš indukce 
(syceni). Doporučené syceni pro daný 
material a kmitočet 40 kHz je asi 180 mT 
Rozměry jader použitelných ve zdroji jsou 
uvedeny v tab. 1. 

Pokud by byl u použitého jádra mini-
mální průřez výrazně menši než efektiv-
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Obr. 2. Vnitřní zapojeni 1C TL494 
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nl, použijeme pro výpočet minimální prů-
řez. Primärni vinuti počitáme pro napětí 
150 V (polovina z 300 V), protože je nut-
né vzít v úvahu pokles efektivni hodnoty 
napäjeciho nape'« při zátěži. Pro primárni 
vinuti pak vychäzi 25 závitů vinutých pa-
ralelně třemi dráty o průměru 0,6 mm. Pro 
lepši vazbu mezi vinutimi je vhodné roz-
dělit primární vinuti na dvě části (např. 13 
a 12 závitů), z nichž jedna je navinuta jako 
první a druhá jako posiedni vinuti. Pozor 
na dobrou Izolaci mezi primámim a sekun-
dárnim vinutim! Osvědčila se mi izolační 
páska flute barvy Scapa s elektrickou 
pevnosti 5 kV a teplotní odolnosti 130 C. 
Sekundární vinutí je pro správnou činnost 
zpětné vazby nutné navinout na asi o 50 % 
větši napiti, net je požadované výstupní. 
Pozor, na toto napiti musí být dimenzo-
vány take použité usměrňovaci diody. 
Počet závitů sekundárních vinuti odvodí-
me z převodu transformátoru: 

U1/U2 = N.M2; z toho: 

N 2 -= Nft5U2R./i. 

Na sekundární vinuti ±40 V bylo pou-
žito 2x 10 závitů vinutých paralelně pěti 
dráty o průměru 0,6 mm. Zpětná vazba 
stabilizuje toto napiti na požadovanou 
velikost. Proto jsou za usměrňovacimi di-
odami použity akumulačril tlumivky L1 
a L2. Vinuti ±24 V je tvořeno 2x4 závity 
drátem o průměru 0,6 mm. Na smyslu vi-
nuti ani na pořadi sekundárních vinuti ne-

prellové rapéli 

prahově maid 

MAX 

Obr. 3. Průběhy vystupnich impulzů v závislosti na DTC 
a rozdilovém napěti zpětné vazby 
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Sl 
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záleži. Jen je důležité dodržet stejný směr 
u dvojitých vinuti. Navíjecí předpis je na 
obr. 6. 

Budicí transformátor je navinut na jä-
dru E16 z materiálu 3F3. Je možno pou-
žiti jiný podobný materiál pro kmitočty do 
700 kHz. Material pro tak vysoké kmito-
čty je použit proto, aby byly dobře přene-
seny ostré hrany budicich impulzů, což pre-
splvä ke zkráceni spínacích a rozpínacích 
časů tranzistorů. Vinuti bylo použito stej-
né jakou počítačových zdrojů: jako první 
jsou paralelně navinuta vinuti 2x9 závitů 
drátem o průměru 0,3 mm pro 'Daze výko-
nových tranzistorů, poté sekundární bu-
dici vinuti, každé samostatně 2x 35 závi-
tů drátem o průměru 0,1 mm, a nakonec 
dva závity proudového budicího vinuti vi-
nutého dvěma dráty o průměru 0,6 mm pa-
ralelně. Pozor na zachováni smyslu vinuti 
podle schématu a dobrou izolaci vinutí 
stejně jakou výkonového transformáto-
ru! Na smyslu vinutí 2 nezaleži, jen je 
třeba po vyvedeni odbočky pokračovat 
stejným směrem. Navijeci předpis je na 

Tab. I. Rozměry jader ETD 

Se A 8 C D E F 
Jädro [rnm2] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

ETD 34 97,1 35 17,3 11,1 11,8 25,6 11,1 
ETD 49 211 49,8 24.7 16,7 17,7 36,1 16.7 

obr 7. Transformátor je možné navinout 
např. ina toroidní jádro, proto je na desce 
další fada pájecích děr na primární stra-
ně. 

Indukčnost akumulačnich tlumivek L1 
a L2 jsem určoval pokusně. I když je pro 
výpočet mnoho vzorců, výslednou indukč-
nost je nutné doladit metodou pokus-omyl. 
Pokud použijeme oriel& malou indukčnost, 
výstupnl napštl bude velmi zviněné, po-
připadě zpětná vazba nebude schopna 
„stáhnout' výstupni napiti, a to se zvětší 
až na 1,5 násobek jmenovitě velikosti (tj. 
na velikost danou převodem transformá-
toru). Pokud bude Indukčnost Ore velká, 
zvětši se vnitřní odpor zdroje a výstupnl 
napiti bude měkké. Tlumivky must být sa-
mozřejmě dimenzovány na daný výstup-
ni proud. 

Nakonec jsem použil pro obě větve tlu-
mivky s indukčnosti 23 pH. Tlumivky jsou 
navinuty na feritových tyčinkách. Vhodněj-
ší by bylo zelezoprachově toroidni jádro, 
které by mělo znatelně menši rozptyl, a tím 
by se zmenšilo rušení zdroje. Potom je 

Obr. 4 a 5. 
Jádra ETD a jejich rozměry 

I i 

D 

A 
--E--

:-  F--

C 
e 

Obr. 8 Výkres desky s plošnými spoji v měřítku 1:1 

možné na jedno jádro navinout obě civky 
(pozor na smysly vinutl — muse být opač-
ně», čhnž se zlepši vazba mezi vinutimi 
a rozloží se připadni nestejné zatíženi. 
Ovšem při použiti zdroje pro napájeni nt 
zesilovače nestejné zatíženi napájecich 
větvi nehrozí. 

Pokud použijete větši výstupni napě-
tí, indukčnost tlumivek bude nutné úměr-
ně zvětšit a naopak. 

(Dokončení příště) 

0 0 0-0 0 0 0 0,0 0 

1 6 
12z 13z 

2x 4z 2x 10z zr - 1 3-y -r9 

6-76 6 0-1-0 01-0 

Obr. 6. Navíjecí předpis pro výkonový 
transformátor 

1 2x 9z 
3 2z Parakzhé 

0\0 0/0 0\0 

2 2x 35' samostatné 

Obr. 7. Navijeci předpis pro budici 
transformátor 
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Přesné bateriové zálohování 
pro lékařská zařízení 

Keith Keller a Michael Banak 

Spolehlivé napájení je pro lékařské systémy naprosto zásadní. Aby se 
zaručil nepřerušovaný přívod energie, používají se záložní baterie. 
V minulosti se pro velké lékařské systémy používaly olověné baterie 
s kyselinou sírovou (tzv. Lead Acid). Požadovaly však propracované 
a drahé systémy pro přesouvání, takže výsledkem byl rozsáhlý, těžký 

a nákladný system. V současnosti jsou dostupně lithium-iontové (Li-ion) 
baterie, které ve spojeni s poslední generaci elektroniky, měřící nabiti 
baterii, mohou zaručit dostupnost extrémně přesného zdroje energie. To 
vede k mnohem menšímu a lehčímu lékařskému vybaveni ve srovnaní 

s dřívější technologií. 

Přirozenou alternativou k olověným ba-
terilm s kyselinou sirovou jsou nikl-metal-
hydridové (NiMH) nebo lithium-iontové ba-
terie (Li -ion), které poskytuji mnohem 
vyšší hustotu energie. Lithium-iontové 
články nabizejí největší hustotu energie 
s vice tákavými chemickými složkami, kte-
ré nemuseji být bezpečně, pokud se s nimi 
nezachází správné. Pro klíčové systémy 
však neni důležité, jakého druhu je bate-
rie, must se však přesné odhadnout zbý-
vajici množství energie. Lithium-iontové 
vyhovuji nejlépe — mají nejvyšší hustotu 
energie a umožňují přesné měřeni. 
S dřívější elektronikou pro měřeni ba-

terii se během jejich používáni vyskyto-
valy nepřesnosti ve vykazované kapacitě. 
Mohli jsme pouze kvalifikovaně odhadnout, 
jak jednotlivé články během svého použí-
vání zestárly. Kličovým důvodem. proč se 
zmenšuje využitelná kapacita článků Li-
-ion během používáni, je zvětšujici se im-
pedance mezi elektrolytem na anodě a ka-
todě. Lithium-iontové články mají obecně 
známé vlastnosti: impedance je extrémně 
závislá na teplotě a mění se během vybí-
jení. Vysoké teploty a krátkodobé nabi je-
ni větším napětim výrazně zmenšuji ka-
pacitu článku. Po sto cyklech nabiti a vybiti 
se může vnitřní impedance článku zdvoj-
násobit (obr. 1). Nabijenim napětím jen 
o 50 mV větším nad maximálnich 4,2 V se 
zkräti doba života článku na polovinu 
(obr. 2). Člänky vybiti z vice než 80 % vy-
kazuji pětinásobnou impedanci při ochla-
zeni z pokojové teploty na teplotu bodu 
mrazu. Např. článek, který má při 25 °C 
vnitřní impedanci asi 300 mš2, bude mit 
při 0 °C impedanci větši než 1,5 CI — viz 
obr. 3. 

Impedance je kličem k cele rovnici. Dři-
ve se podle charakteristik vybíjeni ph mi-
nimálních, pokojových či maximálních tep-
lotách stanovily koeficienty, které se 
používaly v polynomických rovnicích pro 
odhad vybiti. Jak se mění impedance jed-
notlivých článků, se mohlo jen odhadovat. 
Navíc tradiční měřiče nabijeni potřebova-
ly resetovat maximálni kapacitu sestavy 
baterii při ternšf úpiném vybíti. To se ob-
vykle uvažuje při napiti, které odpovídá 
sedmi a tram procentům odhadované zbý-
vající kapacity. Zlepšením bylo používání 
kompenzačních hodnot konce vybiti 
(CEDV) pro určení těchto napětí při sed-
mi a třech procentech kapacity, které byly 
založeny na nabíjecím proudu baterie. 

Celý proces je založen výhradně na mě-
řeni napětl. 

Při všech těchto nejistotách si návrhá-
ři uvědomovali, že přesnost zjištěné ka-
pacity je na úrovni 20 %. Vzhledem k ne-
odhadnutelné degradaci článků během 
provozu a ponecháni rezervy u odhado-
vané zbývajici kapacity by návrháři recap 
předem zdvojnásobili kapacitu. Spolehli-
vý lékařský system totiž nemůže vykazo-
vat zbývající čas provozu způsobem pou-
žívaným u notebooků: ‚zbývá 20 minut 
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a následně „musíte se okamžité připojit. 
Tyto hlášky se objevují, když se odhado-
vaná zbývajici energie v článcich zmenší 
na sedm procent. 

Řešeni 

Nepřesnost ve vykazováni správné 
zbývajici kapacity baterie je odstraněna 
novou generaci technologie algoritmů Im-
pedance TrackTm od společnosti Texas In-
struments. Tento algoritmus přesně urču-
je stav nabiti u článku Li-ion a přesné 
předpovídá vývoj vybijeni s použitím ná-
sledujících parametrů: 

1. Celkově ‚chemické" kapacity článku 
(Qmax). Ta je zpočátku specifikována 
jako tabulková kapacita (např. 
2400 mAh pro válečkový článek typu 
18650), ale po prvním cyklu nabiti 
a vybití baterie se automaticky aktua-
lizuje podle zjištěného rozdílu. 

2. Množstvi elektrické energie, která ph-
cházi a odchází z článku. Merl se po-
čitänim coulombů — ampérsekund. 

3. Skutečného nabijeciho proudu 
v systému (průměrný a maximální). 

4. Vnitřní impedance článku při změně 
proudu za různých teplot, efektu stár-
nutí a zmény impedance během vybí-
jeni. 

5. Napětí v klidovém stavu při male zátě-
ži (<C/20). Během měřeni se napiti 
zmenši o několik milivoltů. Po odpoje-
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Obr. 1. 
Změna impedance 
akumulátoru Li-ion 

při nabíjeni 
e vybijenL ['Ja pěti 
ukončujicf činnost 
systému je dosaže-
no drive při použivá-
nliithium-iontove 
baterie s vyššl 
impedanci 

Obr. 2. 
Vliv napětí při 

nabijenl na životnost 
baterie. Lithium-
iontově baterie 
vyžaduji velmi 

přesné napiti při 
nabljenf. Pře pěti 
zkracuje životní 
cyklus baterie 

Obr. 3. 
Závislost impedance 

lil blum-iontové 
balers, na teplotě 
a míře vybiti. 

Impedance baterio-
vého článku 

Li-ion je velmi 
závislá na teplotě. 
Impedance se 

zmenši asi 1,5krát 
při zvýšeni teploty 

o 10 'C 
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ni zátěže se obnoví původnl napětí. 
Mai se doba zotaveni napětí během 
testovaci periody. Při piném nabiti je 
perioda kratší, než když jsou články 
úpině vybitě. 

Odhad zbývající kapacity lze přesněji 
vypočítat: 
1. měřením napětí otevřeného okruhu 

článku (v klidovém stavu), 
2. sledovánim profilu napiti článku při na-

bíjeni (hledáni impedance článku) a 
3. integraci proudu do a z baterie. 

Všechny lithium-iontové baterie, které 
mají stejné chemické složeni a anodu 
a katodu ze stejnäho materiálu mají velmi 
podobný průběh napětí během nabijeni 
a vybíjeni, překvapivě nezávislý na výrobci 
článku. Tato znalost nám umožňuje určit 
maximálni i zbývající kapacitu článku. 

Pokud například vime, ie: 1) napětí 
3,6 V naprázdno odpovldá nabiti na 10 %, 
2) změřený náboj zjištěný integraci prou-
du během nabljeni je 1000 mAh a 3) vý-
sledné napětí naprázdno 3,95 V odpoví-
dá nabiti na 93 %. pak skutečná kapacita 
baterie je 1206 mAh (1000 mAh a- 83%). 
Pokud se napiti článku zvětši z 3,6 na 
3,8 V při nabijecim proudu 1 A, pak stej-
nosměrná impedance článku je 0,2 II při 
10procentnim nabiti a pokojově teplotě. 
Pokud je minimälni napětí, při kterém náš 
system ještě pracuje, 3 V, nástroj Impe-
dance Track spočítá zbývající čas výdrže 
baterie na přibližně sedm minut ph vybí-
jeni proudem 1 A a zbývající kapacitě ba-
terie 10 %. 

Během několika posledních let se im-
plementace hardwarové elektroniky rozvi-
nula. Původní čipově sady se skládaly ze 
tři samostatných integrovaných obvodů: 
mikroprocesoru měřicího nabiti, obvodu 
analogových vstupů a výstupů (AFE - ana-
log front-end) a sekundární přepěťove 
ochrany. Mikroprocesor slučuje algoritmy 
měření proudu a nabití a současně komu-
nikuje přímo s AFE. Obvod AFE je odol-
ný vůči vysokému napiti a meri napětí 
článků (integrovanými převodníky AID), 
poskytuje ochranu před velkým proudem 
a současně vyrovnává napiti článků. Oba 
integrovaně obvody mohou pracovat ne-
závisle. Třetí úroveň ochrany zajišťuje ne-
závislá sekundární přepětová ochrana, 
která spoušti chemickou pojistku při na-
piněni podmínek pro závady. Přepití je 
nejnebezpečnější situace pro baterie LI-
-ion a mule zapřičinit i výbuch článku. 

Poslední generace měřičů baterii Li-ion 
obsahuje mikroprocesor a AFE v jednom 
plastovém pouzdře, takže jejich použiti je 
výrazně jednodušší a měřiči stačí menši 
prostor na desce. Napájené zařízení ko-
munikuje s měřičem napájení standard-
ním protokolem SMBus, který je založe-
ný na komunikašnim protokolu 120, Vice 
informaci naleznete na www.smbus.org. 
Měřič nabiti může komunikovat přímo 
s kompatibilní nabíječkou baterii nebo 
s mikrořadičem. 

Technologie Impedance Track umožňu-
je implementaci bateriového napájeni 
s malými náklady. Tato technologie nepo-
třebuje zaučovací cyklus, col u baterii 
s velkou kapacitou může znamenat úspo-
ru několika hodin. Nyni je každá vyrobe-
ná baterie naprogramovaná s tzv. „zlatým 
snimkerrr. Tento soubor se vytváří během 
faze inženýrského vyhodnocení. Algorit-
mus Impedance Track se neustále adap-
tuje na stay článků. Takla během prvního 
vybiti baterie v provozu si Impedance 
Track přesně zjisti skutečnou kapacitu 
sady během prvních 40 % vybiti nebo na-
biti. Poté bude kapacitu vykazovat s přes-
nosti 99 %. 

Závěr 

Technologie Impedance Track pro mě-
řeni baterii umožňuje navrhovat přenos-
nä zařízeni s bateriovým napájením, kte-
rá jsou spolehlivější, net bylo dříve motné. 
Ještě důlezitějši je skutečnost, že se vý-
razné zlepšila přesnost vypočtu zbývající 
energie a vylouči se tak nucené vypnuti 
systému při sedmi procentech zbývajici 
kapacity, col bezpochyby není u lékař-
ských aplikaci pro záchranu života prak-
tické. Omezuje nutnost výrazně zvětšo-
vat kapacitu baterii, aby se dodržely 
požadavky na záložní napájeni, a snižuje 
náklady' protože nepotřebuje cyklovat kaž-
dou sadu baterii během výroby. 

Pochopeni a sledováni impedance jed-
notlivých bateriových článků je klíčem 
k přesné předpovědi zbývajici doby pro-
vozu. Jak jsme uvedli, tak ke stárnuti člán-
ků nejvíce přispívá vysoká teplota a nabí-
jeni na maximální napití —již napětí vyšší 
o 50 mV může snitit životnost baterie 
o polovinu. Vnitřní impedance článků Li-
-ion se zvětšuje při normálních cyklech na-
bíjeni a vybíjeni a impedance se výrazně 
zvětšuje take při nízkých teplotách (bez 
zkracováni doby životnosti). 

Algoritmus Impedance Track sleduje 
stárnuti článků tak, že sleduje napětí elan-
ku v klidovém stavu a při nabíjeni a měří 
náboj během nabíjeni a vybijeni. Impedan-
ci man třeba „odhadovar, protože se ne-
ustále sleduje, a proto lze skutečnou ka-
pacitu baterie přesné spočítat kdykoliv 
během provozu. 

Literatura a odkazy 
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ble degradation mechanisms of a Li-
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136. 

Pro staženi informaci o řešeni Impe-
dance Track společnosti Texas Instru-
ments (bq20z95), objednáni vzorků nebo 
vyhodnocovací moduly (EVMs) navštivte 
www.ti.comhmpedancetrack 

Impedance TrackTm je obchodní znám-
ka společnosti Texas Instruments. 
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Dobeš M.: Zpracování obrazu a al-
goritmy v C#. Nakladatelství 
BEN — technická literatura, 144 
stran B5, obj. č. 113160. 

Digitální fotografie a zpracováni obrazo-
vé informace se v dnešní dobe neomezuje 
pouze na pořízeni a reprodukci snímku, ale 
proniká take do automatizace, kde po porize-
ni snímku často následuje jeho zpracováni. 
Má-li být diem dalei úprava obrazu nebo do-
konce jeho rozpoznáváni algoritmem, který 
neni obsažen v softwaru, který mama 
k dispozici, je třeba takový algoritmus na-
psat. Aby bylo možné algoritmus efektivně 
využit, je třeba pochopit principy algoritmü 
zpracování obrazu. Cílem knihy je seznámit 
čtenáře s tim, jak algoritmy pro zpracování ob-
razu funguji a jaké mají vlastnosti. 

Vysvětleni je dopiněno příklady a výpisy 
zdrojových kódů v jazyce C#. Velkou výho-
dou knihy je, že zdrojové kódy jsou pečlivě 
zpracovány a jsou volně dostupné pro čtená-
ře knihy. Na začátku knihy je výsvěllen pro-
ces digitalizace obrazu. Jsou zminěny nej-
použivartšjěi formáty pro ukládáni obrazu. 
Následuje vysvětleni principů jednoduchých 
úprav obrazu. Další kapitola pojednává o re-
prezentaci objektů v obraze, segmentaci ob-
razu, metodám prahováni, hledáni a spojo-
váni linií v obraze. 

Algoritmy jsou pečlivě zpracované v C# 
a kompletni zdrojové kódy k příkladům v knize 
lze stáhnout ze sekce download doprovod-
ný software. I čtenáři se znalosti jiného progra-
movacího jazyka (Visual Basic, C++, Java...) 
mohou algoritmy využit. Text knihy je zpraco-
ván s maximální stručnosti a se snahou ukázat 
motivaci pro použiti daného algoritmu v pra-
xi. 

Kruhu d Stele zakoupe nebo objednat na doblrku 
v eroded technické iteratury BEN. VéNnova 5, 100 00 
Praha W. tel. 274 820 411, 274 816 162. Mx: 274 822 
775. Oat( prodejn1 mista: sady PétaUlcatnlke 33, east 
Veved 13, Elmo, českobratrská 17, Ostrava, e-ms: kni• 
hyeben.cz adresa na Internetu. hapiNmnr.ben.cz Zá-
&Mora skit ba na Siovensku: Anima, anima@anima.sk, 
meetanimask Slovenskebedne 10 (za Národnou ban-
kou SR), 040 01Košte, tellfax (055)6011262. 
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Miniaturní 
časový spínač 

Karel Ločárek 

V článku je popsán univerzální časovač, který lze použít k širo-
kému spektru aplikaci. Abych obvod co nejvíce obvodové zmenšil, 
použil jsem v konstrukci součástky SMD. I když zapojení vzniklo 
pro ověření funkce některých součástek, nakonec jsem obvod po-
užil pro spínáni stěračů v automobilu, protože původní perioda 

spínání mi nevyhovovala. 

Technické údaje 

Napájecí napětí: +5 až 16 V. 
Odebíraný proud: 

60 mA - reli sepnuto, 
3 mA - klidový režim. 

Doba sepnuti: 10 s až 24 h, 
12 h ve středu dráhy Pl. 

Popis obvodu 

Relé časovače periodicky spíná 
a rozpíná s periodou nastavenou trim-
rem Pl. Když je trimr nastaven do 
střední polohy, relé sepne přibližně za 
12 hodin. Po uplynutí dalších 12 ho-
din reli rozepne a cyklus se opakuje 
stale dokola. 

Stabilizátor pro napájení časovače 
jsem se snažil vybrat takový, aby byl 
vhodný i pro automobilové aplikace. 
Nejprve jsem vybral obvod MAX8881 
od firmy MAXIM. Je to lineární regula-
tor s Wstupním proudem do 200 mA. 
Napájecí proud časovače pli sepnu-
tém relé je menši než 70 mA, proto by 
tento lineárni regulator vyhovoval. Při 
připojeni vstupního napětí 12 V a zati-

žen výstupnim proudem 70 mA obvod 
přestal z mně neznámého důvodu re-
agovat. Uvažoval jsem i o stabilizáto-
ru se Zenerovou diodou, ale nakonec 
jsem použil ke stabilizaci napájecího 
napiti obvod MCP1703 firmy Micro-
chip. Tento linearni regulator dodá vý-
stupni proud až 250 mA. Pro naší apli-
kaci vyhovuje. Vstupní napětí může být 
až 16 V, výstupni je pevné nastaveno 
na 5 V. Použil jsem tento obvod v pouz-
dru SOT-223. 

Pro řízeni jsem použil již velmi zná-
mý mikrokontrolär firmy Microchip 
PIC12F675. Tento obvod obsahuje 
i analogově-digitální převodnik, který 
využijeme. Doba sepnuti reli se na-
stavuje analogově potenciometrem 
Pl. Napití z běžce odporového trim-
ru se digitalizuje a podle výsledku se 
nastavuje časovač. Pro přesné nasta-
veni času jsem použil napěťovou re-
ferenci od firmy Microchip MCP1541 
v pouzdru SOT-23. Výstupni napiti 
napěťové reference je pevné nastave-
no na 4,096 V. Je možné použit i mik-
rokontrolér PIC12F629. Ten však 

Obr. 1, Zapojeni časového spínače 
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Obr. 2 a 3. Deska s plošnými spoji časovače 
v měřítku 1:1 a rozmístěni součástek na desce 

KI 

Obr. 4. 
Fotografie 

osazené desky 

nemá AD převodník a čas spinanl by 
musel být pevně nastaven. Casování 
mikrokontroléru je řízeno interním os-
cilátorem. 

Pro spinani relé jsem použil tran-
zistor BC847I3 v pouzdru SOT23. Pro-
ti napěťovým špičkám, indukovaným 
ve vinuti při rozpínání relé, je chráněn 
univerzální diodou 1114007. Vzhledem 
k nevelkému proudu cívkou relé může 
být dioda prakticky jakákoli. 

Deska s plošnými spoji pro časo-
vač je na obr. 2, rozmistění součás-
tek na obr. 3. Součástky SMD jsou ze 
strany spojü, relé a konektory z opač-
riě strany. Rezistory a kondenzátory 
jsem zvolil ve velikosti 0805. Napáje-
cí napiti se přivádí na konektor JP2. 
Na konektor K1 jsou vyvedeny kon-
takty relé. Uspořádáni spojů na des-
ce není vhodné pro spínáni síťového 
napiti. 

Program a naprogramováni 
obvodu 

Pro A-D převod je využit kanál 
na portu GPI00. Napětí z odporové-
ho trimru je porovnáváno s napěťovou 
referencí obvodu MCP1541. Otáče-
ním trimru nastavujeme čas periodic-
kého spínáni relé. Periodu spínáni lze 
nastavit od 10 s do 24 hodin. 

Program pro časovač si můžete 
stáhnout z internetu na stránkách to-
hoto časopisu (http://www.aradio.cz). 
K naprogramováni mikrokontroléru je 
použita funkce ICSP. Piny ICSP jsou 
vyvedeny na konektorJP1. Při progra-
mováni musíme dát pozor, aby trimr 
nebyl v nulové poloze. Mikrokontrolér 
by pak nebylo možno naprogramovat. 
Nejlepší je nastavit ho přibližně do 
středu. Při programováni je třeba na-
stavit konfiguračni pojistky takto: 

UNPROTECT code OFF, 
MLCREN— master clear reset ON, 
PWRTEN — power up timer ON, 
watchdog timer VVDTEN — ON, 
INTIO — internal osc., 
BOREN — ON. 

Kontakt na autora článku: 
karet locarek@seznam.cz 

Seznam součástek 

R1 
R2 
P1 
Cl, C2, C3 
D1 
T1 
IC1 
IC2 
VR1 
Rel 
JP1, JP2 
K1 

6,8 k≤2, SMD 0805 
10 SMD 0805 
10142, SMD 
100 nF, SMD 0805 
1N4007 
BC847 
PIC12F675 
MCP1703 
MCP1541 
relé RAS-5V 
kolik larnaci jednořadý 
ARK306 
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Anténa W5GI 
Jindra Macoun, OK1VR 

Anténa W5GI pied časem vzbudila vätši pozornost pro 
údajné neobvykle příznivé vlastnosti. Zároveň se uvádělo, 
že anténu nelze namodelovat a tim její vlastnosti ověřit. Pro 
tato tvrzeni však není žádný důvod. Vice by měl přinést 
dnešní příspěvek, který tak zároveň navazuje na sérii deseti 
článků o vicepásmovjech anténách v PE 2007. 

Úvod 
Překlad článku [1] o vicepásmove an-

téně W5GI (The W5GI Multiband Myste-
ry Antenna, autor J. P. Basilotto, CQ, 7/ 
/2003), uveřejněný v Radioamatéru 5/ 
/2004 [2], vzbudil mezi čtenáři \fief zá-
jem, provázeny zároveň pochybnostmi již 
po úvodni anotaci, která shrnuje podstat-
né, údajně neobvykle přiznive vlastnosti 
antény. čtenář se dozvídá, že - „anténa 
pokrývá amatérská pasma od 80 do 6 m 
s nízkou vstupní impedanci', že „pracuje 
dobře s většinou transceiver), at' už jsou 
vybaveny anténním tunerem nebo nikoli 
(!!), a dále, le „anténa ma mnohem kipsí 
účinnost, zejména v pásmu 20 m nef 
známá anténa G5RV- nebo že „anténa 
vyhovuje všem kriteriim účinnosti'. To 
jsou .silná slova" s přihlédnutim k tomu, 
že se v podstatě jedná o poměrně jedno-
duchou drátovou dipólovou anténu. jejit 
zářič je zčásti tvořen dvěma úseky zkra-
tovaného koaxiálniho kabelu (viz original-
ní skicu na obr. 1). 

První kritické stanovisko, podpořeně 
počítačovou analýzou, se objevilo na 
stránkách AR [3] již koncem roku 2004 
Jeho autor tam mimo jině zpochybnil opti-
mistické tabulkové údaje o vynikajícím 
přizpůsobeni této antény na všech pás-
mech, uvedené v původnim článku. 
S anténou se nicméně v amatérských 

kruzích dale experimentovalo, protože 
u fy DD AMTEK se po zveřejněni článku 
[2] značně zvýšil odbyt symetrického Nokén-
koveho" napáječe s vinovou impedanci 
450 fl, který je části popisované antény. 

Původní anténa G5RV 

V podstatě se jedná o anténu, odvo-
zenou z populární antény G5RV, o které 
jsme v sérii článků o vicepásmových an-
ténách na stránkách PE již podrobné re-
ferovali [4]. Principiálně je to jednoduchý 
dipól se symetrickým vedenim určité dél-
ky, který byl navržen na amatérská pás-
ma 3,5 -7-14-28 MHz. Původní anté-
nu G5RV (z roku 1928) tvořil zářič - dipól 
délky 1,5 X, se symetrickým vedením 
0,5 X na pásmu 14 MHz (obr. 2). Přede-
všim tam měla mit anténa dobré vlast-
nosti vyzařovaci I napájecí. 

Počitačovä analýza ukázala, že pů-
vodní anténa G5RV je v tomto uspořádá-
ni optimálně přizpůsobena právě (jen) na 
14 MHz pásmu, Přizpůsobeni na dalších 
KV pásmech pak závisí na ladicím rozsa-
hu nezbytného anténního přizpůsobova-
ciho obvodu (ATU). 

Změnou pnvodnieh délek zářiče 
I symetrického vedeni antény G5RV se 
podařilo upravit Impedancl antény 
a vytvořit i na ostatnich KV pásmech 
příznivějši podmínky pro napájeni 

r803 m±.5,03 m 

cOE e41 1=r-) 

Délky všech šesti čtvilvIn-
ných úseků, resp. lei půl-
vinných zářiča jsou shodné 
(L = 16,5 tt, resp. 5,03 m), 
tzn, že nerespektují zkrá-
cení v dielektriku kabelo-
vých čtvtvInných úseků 

běžným koaxiälnim kabelem, i když 
také za pomoci ATU. Původní i upravené 
rozměry dle [4] jsou uvedeny u obr. 2. 
Odpovidajici průběhy dsv v pásmu 3 až 
30 MHz najde čtenář na obr. 3 a 4 v PE 
7/2007 [4]. 

Anténa W5GI 

Hlavním záměrem autora antény 
W5GI byla daiši optimalizace směrových 
vlastnosti, resp. zvýšeni zisku v pásmu 
14 MHz soufázovým napájením všech til 
pülvin na celkové deice 1,5 X antény 
G5RV. U původní antény G5RV tomu tak 
není (obr. 2). 

Obecně toho lze dosáhnout několika 
způsoby. Nejlépe dvojici štvrtvinných 
zkratovaných úseků symetrického vede-
ni, zapojených mezi vnějši půlvInné záři-
če a napájený pülvinný zářič středni 
(obr. 3). 

Protože celková délka vodiče štvrtvIn-
ného zkratovaného vedeni je půlvInná, 
jsou vnějši zářiče antény napájeny ve fázi 
(soufázově) se středním zářičem, a vf 
proudy s opačnou fázi tečou nevyzařují-
cím fázovacím vedením. Na obr. 3 je to 
znázorněno červenými šipkami. 

Tímto tzv. kolineárnim uspořádáním 
tři soufazově napájených pülvInných záři-
čú se ve volném prostoru změni původ-
ni šesfilaločný diagram zářeni antény 
G5RV (obr. 4) v dvoulaločný (osmičko-
vý) v rovině procházející podélnou osou 
této kolineární řady (rovina E). Oba laloky 
(maxima) budou směřovat kolmo k podél-
né ose antény (obr. 4). V rovině H, kolmé 
k podélné ose antény, bude diagram na-
dale všesměrový, tzn. ve volném prostoru 
kruhový. Zisk antény by pak měl být 
v pásmu 14 MHz vyšší než v původním 
uspořádáni bez fázovacích členů, protože 
zářeni je zde soustředěno jen do jednoho, 
a nikoli do tři směrů. 
Z diagramů na obr. 4 lze odečíst pří-

růstek zisku, který ve volném prostoru 
činí 2 dB, resp. ze 3,07 dBi na 5,05 dBi. 

Takto uspořádaná kolineárni anténní 
řada je typickým představitelem směro-
vých KV antén z kategorie broadside ae-
rials - antén s přišným vyzařováním, kol-
mým k anténní řadě. V podstatě jde 
o dávno známou anténu Franklinovu, 
resp. Marconi-Franklinovu s fázovacími 
členy ve formé symetrického zkratované-
ho štvrvInného vedeni s vysokou vinovou 
impedanci (cca 400 až 60012). Tyto tzv. 
pahýly jsou obvykle k vodorovné anténě 
zavěšeny. 

Autor antény W5GI počítal s tim, že 
funkci fazovacich prvků mohou pinit 
i avrvInne pahýly z koaxlálniho kabelu 
v podálnä ose antény. Stíněni koaxiálního 
kabelu by zároveň tvořilo část zářiče (viz 
obr. 1). Ke zméně faze by docházelo pou-

--rCEr-OE% 

duke mezi 8311 m ) 
raft typu použitèho vedeni 
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Obr. 1. Schema antény 
W501, publikované v ča-
sopise CO 7/2003 a pře-
vzaté do překladu 121 

L, 

L, 

L, .31,1 m (28,8m) 
Zw=4700 (4son) 

L',= 10,3 m (13,2 m) 

Obr. 2. Schema antény G5RV s původni-
mi a optimalizovanými rozměry (v divor-

ce) die [4] 

X/2 X/2 X/2  

I  

1/4 

Obr. 3. Trojice sou azově napájených ko-
linearnich pülvinných dipálů. Krajní put-
vinné deice jsou napájeny čtvrtvInným 

symetrickým fázovacím vedením 

ze .uvnitř koaxiálního vedeni. Skutečná 
fyzická délka kabelového pahýlu by měla 
být korigována činitelem zkrácení dielek-
trika v koaxiálnim kabelu. 

Tento zdánlivě logický záměr však ne-
respektuje některé důležité okolnosti, kte-
ré jeho realizaci velmi ztěžuji. Předně je 
to podstatný rozdíl mezi vinovou impe-
danci kabelových úseků 50 0 (u doporu-
čeného kabelu RG 58) a obvyklou vino-
vou impedanci symetrického drátového 
vedeni, která je 10x větší a Clint zpravidla 
400 až 600 O. Proto je take vstupní 
(‚svorková) impedance zkratovaného sy-
metrického štvrtvInného vedeni nejméně 
10x vétši než vstupní impedance zkrato-
vaného štvrvInného koaxiálního úseku. 

Mají-li tato fázovací vedeni zároveň 
účinně navzájem oddělit půlvInné zářiče 
s vysokou impedancl na koncích, měla by 
být jejich vstupní impedance co nejvyšši. 
Vysoká vstupní impedance zároveň zvět-
ši kmitočtovou šiři pásma, ve které do-
chází ke změnò faze, což snižuje nároky 
na nastaveni čtvrtvinnä rezonanční délky 
fázovacích vedenl. Tyto požadavky kabe-
lové fázovací úseky nesplňují. 

Dalši potlfe může působit kapacitg 
izolátorů, spojů a dalšich konstrukčnich 
prvků při milimetrových roztečich vodičů 
koaxiálního kabelu. Na vysoké impedanci 
zkratovaného čtvrvinného vedeni to může 
značně ovlivnit vypočtenou rezonanční 
délku. U symetrického vysokoimpedanč-
nlho vedení s nökolikacentimetrovými 
vzdálenostmi obou vodičů se tyto problé-
my neobjevuji. 
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Obr. 4. Elevačni diagramy antén ne 14 MHz: 
1) původní anténa G5RV s dálkou ratite 1,5 A 
(modrý); 2) trojice samostatných, horizontal-
nich, souMzově napájených dipálů 0,5 A (čer-
vený); 3) dipól 1,25 Â (zelený) 
Diagramy s uvedeným ziskem v dai platí 
v podmínkách volného prostoru a v rovině 
procházející podélnou osou antény (rovina E) 

S přihiédnutim k těmto okolnostem je 
nastaveni kabelových úseků neobyčej-
ně kritické. Navíc je významně ovlivněné 
zmíněným vlastnim pripojenim k anténní-
mu vodiči, kdy i malá paralelní kapacita 
zkräti jeho rezonanční délku. 

Obecně je proto velmi obtížné určit 
a/nebo nastavit přesni délky všech 
v sérii zapojených rezonančnich úseků 
- pit IvInnäho symetrického vedeni, 
středniho půlvInného zářiče, avrtvIn-
ného kabelového fázovacího vedeni 
a vnějšího půlvinného záriče. U každé-
ho z uvedených rezonančních prvků je to-
tiž nutné počítat s jiným zkrácením. Např. 
střední pOlvinný zářič musí být kratši než 
oba vnějši. 

Tyto okolnosti jsou hlavni příčinou, 
proč se vlastnosti namodelované antény 
liší od vlastnosti skutečných a proč se 
tvrdi, že anténu nelze namodelovat. Proto 
autor antény nakonec upustil od zamyšle-
ného (a logického) zkráceni kabelových 
ůseků příslušným zkracovacím koeficien-
tem (k = 0,66, koaxiální kabel RG58) 
a zvolil pinou čtvrtvinnou délku, stejnou 
jako ostatní čtyři ětvrtvInné úseky záričů 
antény (viz orig. obr. 1), s „odůvodriš-
nim": „Zkracovaci koeficient kabelu jsem 
zde prostě nebral v úvahu. Moje úvaha 
vycházela z toho, že kabel se v tomto 
uspořádáni jako koaxiální kabel nechová 
a používat zkracovací koeficient tedy 
nemá smysl. K mému úžasu se nové (?!) 
anténa výjimečně dobře chovala v pás-
mu 20 m a nízký PSV měla i na jiných KV 
pásmech...", col nakonec uzavírá tim, że 
druhá verze antény (kdy nerespektoval 
zkracovací činitel) „se chovala stejně 
dobře jako moje referenčni G5RV." Tak-
že se logicky nabizi otázka, proč se vlast-
ně autor antény nevrátil k jednodušší an-
téně G5RV?! 

Zbývá dodat, že s těmito nezkrácený-
mi kabelovými fázovacími úseky mä ante-
na W5G1 na ostatních pásmech také jiné 
vlastnosti napájecí i vyzarovacl net pů-
vodni antena G5RV. Délky zkratovaných 
kabelových úseků ji pod 10 MHz (kam 
jsou ve skutečnosti při délkách 5,03 m 

Obr. 5. Elevačni diagramy antén na 14 MHz jako na obr 4. Diagramy s uvede-
ným ziskem a elevaci platí pro antény instalované 12,5 m (asi 0,6 A) nad 
zemi a v rovině kolmé k podélné ose antény (rovina H), kam jsou orientována 

maxima zářeni 

Obr. 6. Prostorový diagram 
zářeni trojice souřózove 
napájených půlvInných di-
pólů 0,6 A (12,5 m) nad 
zemi. Prakticky shodně 
záři za stejných podmínek 
i „maximální dipól" o délce 

1,25 A 

naladěny) prodlužuji a na vyšších kmito-
čtech, resp. amatérských pásmech nao-
pak zkracuji. Původni rezonanční kmito-
čty tak již neleží na harmonických 
pásmech. Tyto změny však zřejmé jsou 
pod „rozlišovaclmi schopnostmi- (každé-
ho) operátora při vlastním provozu, když 
nebyly vypočteny ani měřeny. 

Návrh antény W5GI je typickým při-
kladem zjednodušeného přístupu k řeše-
ní zdánlivé jednoduchých anténních pro-
blémů, se kterým se občas setkáváme na 
stránkách radioamatérských časopisů. 
Zdánlivou věrohodnost publikovaných 
článků obvykle podporuje jen chybně na-
měřeně „dobre přizpůsobeni (čSV) spo-
lu s optimistickými závěry o následné 
a úspěšné radiokomunikaci s pozoruhod-
nými DX stanicemi, jako jediným dolože-
ním, resp. zhodnocentm vlastností vyza-
rovacích/smerových. 

Radostnější stránkou podobných fe-
s'ent je skutečnost, fe téměř každou rela-
tivně dlouhou drátovou KV anténu, která 
ve skutečnosti nevykazuje předpokládaně 
elektrické parametry, lze pomoci ATU 
„úspěšně" provozovat. 

Obrazně to můžeme přirovnat k jízdě 
s podhuštšnými pneumatikami. Do cite 
dorazíme take, i když patrně s poněkud 
Ate' spotřebou paliva a tim s vyššími ná-
klady. S mane účinnou anténou budeme 
volat déle, nef se dovoláme, takle rovněž 
s vyššími náklady. Nakonec bude záležet 
na zkušenostech operátora, resp. řidiče, 
zda si nedostatky svého zařízeni (antény) 
vůbec uvědomi. Ridió automobilu si může 
tlak v pneumatikách snadno změřit, za-
tímco provozovatel antény je z tohoto hle-
diska v nevýhodě. 

Anténa 1,25 2%, 

Soufäzovým napájerňm tři pülvInných 
úseků antény W5GI měly byt optimalizo-
vány její směrové vlastnosti v pásmu 
14 MHz, tzn. jednosměrné vyzařováni 
kolmo k ose antény. 

Téhož však lze jednodušeji dosáhnout 
tzv. „maximálnim dipálem", tj. jednodu-

chou dipólovou anténou o celkové deice 
1,25 X, resp. 2x 5/8 X, s jejíž unipOlovou 
variantou (tzv. „pětiosminou") se běžně 
setkáváme na VKV pásmech [5). 

Rozdil mezi ziskem 1,5 Â dlouhé, sou-
fázově kolineärnl rady a ziskem 1,25 Â 
dlouhého dipólu je nepatrný, při praktic-
kém provozu nepozorovatelný. Je to 
ostatně patrné z obr. 4 a 5, kam je pro po-
rovnáni diagram zářeni dipeňu 1,25 Â ve 
volném prostoru (obr. 4) a ve výši 0,6 Â. 
nad zemi (obr. 5) zeleně dokreslen. Jeho 
jedinou nevýhodou je poněkud kritičtější 
přizpůsobeni. 

Závěrem pak jedna z významných. 
ale často opomijených podminek úspěš-
ného využiti antén tohoto druhu. Je zby-
tečně optimalizovat jejich vyzařovaci 
vlastnosti na 14 MHz, nemohou-li být in-
stalovány minimálně 0,5 až 0,6 X. (asi 
12,5 m) nad zeml. Nad relativně dobrou 
„zahrade zemi" (a = 0,005 a c= 13) se 
teprve v této výšce sniži elevace maxima 
zářeni na 25 ° a ve směrech kolmých 
k anténě se začne uplatňovat optimalizova-
ný zisk 9 dBd (11,2 dBi). Názorně to uka-
zuje prostorový diagram zářeni na obr. 6. 
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  POČÍTAČE 
Sí a INTERNET 

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

Inter Desktop Board D945GCLF2 Intel Desktop Board DG45FC 
1 - zabudovaný Dual-Core procesor Intel ;Item, 2 - čipava sada 9450C Express, 
3 -jeden sokl pro pamšť DDR2. 4 -slot pro kartu PCI, 5 - konektor IDE pro pevný 
disk, 6 - konektor LAN 10/100 Milts, 7 - koneklory pro HD audio, 8 - osm portů 
USB, 9 - dva porty SATA, 10 - konektor S-video, 11 - rozměry 170 x 170 mm 

DOOM0200000C1 
eCWIMMWMIoneDme 

1 -sokl LGA775 prodvoujadrove procesory Intel, 2- ěipova sada G4$ Express. 
3 - dva sole pro paměť DDR2, 4 - ětyfi porty SATA, 5 - konektor Gigabit LAN, 
- konektory HD audio, 7 - slot PCI Express x1,8 - deset portů US8, 9 - port 

eSATA, 10 - výstupy HDMI a DVI, 11 - IR TYJRX, 12 - rozměry 170 x170 mm 

mini-ITX DESKY INTEL 
Začátkem roku jsme vás v technických zajímavostech informovali o základni desce mini-ITX od firmy 

Intel pod označenim D201GLY2 o rozměrech 170x170 mm za přijatelnou cenu. Všechno se velmi rychle 
vyvíjí, Intel mezitím uvedl na trh nový procesor Atom s extrémně malou spotřebou, trh zaplavily levné 
male notebooky a male stolní počitače. Intel uvedl v druhé polovině roku další typy základních desek 
mini-ITX — dvě z nich vám stručně představíme. 

Deska D945GCLF2 ¡e z jednoho 
konce spektra — je levná, má malou 
spotřebu d (Icy zabudovanému proceso-
ru Intel Atom a průměrný výkon. Deska 
DG45FC je z druhého konce— lze do ní 
clo patice LGA775 osadit libovolný 
dvoujädrový procesor Intel a má i při 
své velikosti špičkové parametry. 

Deska 0945GCLF2 je určena do 
běžných počítačů, mnohdy tzv. net-top 
typů. Umožňuje zmenšit jejich rozměry 
a hlavně spotřebu. Zásluhu na tom má 
hlavni nový dvoujádrový procesor In-
tel Atom (technologie 45 nm) se systé-
movou sběrnicí 533 MHz. Procesor má 
d íky své nlzké spotřebě pouze pasivní 

chladič, bez aktivního chlazeni (ventilá-
torek) se ale neobejde čipová sada Intel 
945GC Express. 

Na rozdíl od dřívějších typů má tato 
deska integrované pinohodnotné šesti-
kanálově HD audio (včetně digitálního 
výstupu S/PDIF), síťový adapter LAN 
10/100/1000 Mb/s a výstup S-video 
(sedmivývodový S-video konektor ob-
sahuje i kompozitn I výstup videosigná-
lu). Integrovaná grafická karta je stan-
dardní Intel GMA950. 

Pevný disk lze připojit jak přes para-
lelníI rozhraní ATA 100/66, tak přes sé-
riově SATA (3 Gb/s). Pro operační pa-
měť RAM má deska jedinou patici, do 

které lze použít DDR2 SDRAM až 2 GB 
na 667/533 MHz. Dostatečný počet 
USB portů (až 8) umožňuje zvenkus 
připojit to, co se nevejde dovnitř. Na 
zadním panelu desky jsou k dispozici 
klasické porty — paralelní a sériový, 
i konektory PS/2 pro připojeni kláves-
nice a myši. Blokové zapojeni desky 
je na obr. 1. 

Deska D945GCLF2 mä vstupy pro 
dvě teplotní čidla (jedno je pevně na 
procesoru) a výstupy pro dva ventiláto-
ry. Rozmístění hlavních součásti desky 
a připojovacích konektorů je na obr 3. 
Deska se u nás prodává za asi 1500 
Kč bez DPH. 
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Ob' 1, Blokové schema desky Intel D945GCLF2 

Deska Intel DG45FC nechává volbu 
procesoru na uživateli a do standardní 
patice LGA775 přijme kterýkolivz dvou-
jädrových procesorů Intel se sběrnici 
až 1333 MHz. Do dvou patic DIMM lze 
použit až 4 GB paměti DDR2 800/667. 
Grafický integrovaný adapter Intel Gra-
phics Media AcceleratorX4500HD s In-
tel Clear Video Technology mă výstupy 
DVI (až 2048x1536) a HDMI. Deska 
podporuje pine HD video a mä hardwa-
rový dekodér pro přehrávání disků 131U-
Ray až do 40 Mb/s. HD audio poskytuje 
7.1 Surround Sound a Dolby Home 
Theater, Podporována je i technologie 
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Intel Viiv. Čtyři porty SATA (3 Gb/s) pro 
připojeni pevných disků umožňují jejich 
propojeni do diskových poll RAID (typu 
0, 1, 0+1 a 5). Jeden další port eSATA 
umožňuje i vnéjši připojeni disků SATA. 
Adapter LAN Intel 82567LF podporu-
je samozřejmě 1 Gb/s. Pro připojeni 
dalších periférii je k dispozici 10 portů 
USB. Pro připadni rozšiřeni je na des-
ce ijeden slot PCI Express xi. Jsou zde 
i prijimaš a vysílač pro dálkové infračer-
vené ovládáni. čtyři teplotní čidla jsou 
propojená s ventilátory a system desky 
umožňuje přizpůsobit otáčky ventilátorů 
teplotním podmínkám. 
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Obr. 3. Rozmístěni hlavních komponentů a propojek 
na desce Intel I3945GCLF2 
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Obr. 2. Blokové 
schema desky Intel DG45FC 

Blokové schema desky DG45FC je 
na obr. 2, na obr. 4 je pak rozmístěni 
hlavních součásti a připojovacich ko-
nektorů na desce. Cena desky je okolo 
2400 Kč bez DPH (bez procesoru). 

Tolik základní informace — názorně 
je doplňuji obrázky a tabulka na násle-
dující straně, porovnávající dřivějši 
desku D201GLY2, desky D945GCLF 
a D9454GCLF2 a zatím nejvýkonnější 
DG45FC. 
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D201GLY2 0945GCLF 1 D945GCLF2 DG45FC 

Velikost desky mini-ITX mini-ITX mini-ITX mini.ITX 

Procesor 

Patice procesoru 
Hyper-Threading 
Kmitočet sbérnice (FSB) 

Intel Celeron 220 

BOA 
ne 
533 MHz 

Intel Atom (single core) 

zapájený 

ano 
533 MHz 

Intel Atom 330 

zapájený 
ano 
667/533 MHz 

Intel Core 2 Duo 
Intel Pentium Dual-Core 

Intel Celeron 400 

Intel Celeron Dual-Core 
LGA775 
ne 
1333/1066/800 MHz 

Čipovä sada 
Integrovaná grafika 
Audio 

SiS662 
ano 
AC*97 2 kanály 

Intel 945CG s ICH? 
ano 

2+2 kanály HD audio 

Intel 945CG s ICH7 
ano 

5.1 kanál HD audio 

Intel 045 
ano 

Intel HD Audio 

Paměť Dual Channel 
DDR2 667/533/400 MHz 

Dual Channel 
DDR2 667/533 MHz 

Single Channel 

DDR2 667/533 MHz 
Dual Channel 

DDR2 800/667 MHz 

Sloty PCI 

Sloty PCI Express x1 
1 
ne 

1 
ne 

1 
ne 

2 
1 

SATA 

eSATA 
PATA 
RAID 

2 (1,5 Gb/s) 

1 
ne 

2 

1 

ne 

2 (3,0 Gb/s) 
1 
_ 

ne 

4 
- 

1 
ano 

Porty I/0 

USB konektory 
S/PDIF 

sériový, paralelni. P5/2 

6 (4+2) 
ne 

sériový, paralelnI, PS/2 

na bázi LPC47M997 
6 
ne 

sériový, paralelnl, P5/2 

8 (4+4) 
ano 

I/O fadič pro IR 

10 
ano 

podpora LAN 10/100 Mb/s 10/100 Mb/s 10/10011000 Mb/s 10/100/1000 Mb/s 

Intel Express BIOS Update ano ano ano ano 

PřIblitnä cena s DPH 1000 Kč 1500 Kč 1800 Kt 2800 ie 

• Porovnáni základních parametrů desek Intel D201GLY2, D945GCLF, D945GCLF2 a DG45FC 
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Obr. 4. 
Rozmístění hlavních komponentů 
a propoJek na desce Intel DG45FC 
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NÁSTROJE NA OKNA (2) 
Web Sysintemals 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 Sysintemaiszakoupen spo-
lečností Microsoft. Zájemcům o hlubší pochopení a ovládnuti operačního systému Windows pomohou 
nástroje Sysinternals spravovat a diagnostikovat systémy a aplikace Windows a odstraňovat vzniklé 

potíže. Postupně vás s těmito nástroji stručně seznamujeme. 

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

www.microsoft.com/cZe/techflet-
cianky/sysinterf7aIs.msPX. 

Nástroje pro 

počítačové sítě' 

Active Directory Explorer 

AD Explorer je pokročilý prohlížet 
a editor Active Directory. Lze ho použít 
k snadné navigaci v AD databázi, defi-
nování favorizovaných míst, prohlíženi 
vlastnosti objektů a jejich atributů, edi-
továni přistupových práv a sofistikova-
němu vyhledávání. Umí i ukládat sním-
ky AD databáze pro off-line prohlížení 
a porovnáváni. 

AD Insight 

Insight for Active Directory je nástroj 
pro monitorování AD s využitím LDAP 
(Light-weight Directory Access Proto-
col)v reálném čase, zaměřený na řeše-
n i problémů klientských aplikaci Active 
Directory. Lze s nim detailně sledovat 
komunikaci klient-server při řešení potí-
ž( s autentifikaci, výměnou, DNS ap. 

AD Restore 

Jednoduchá utilita, spouštěná z pří-
kazového řádku, označuje průběžně 
všechny smazané objekty Active Direc-
tory a umožňuje jejich obnovení. 

TCP View 

Program pro Windows, který zobra-
zí detailní seznamy všech koncových 
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Program Autoruns vypíše všechny automaticky spouštáné programy. služby a procesy 

bodů komunikaci TCP a UDP ve vašem 
systému včetně místních i vzdálených 
adres a stavů TCP propojeni. Müže 
zobrazit i název procesu, ke kterému 
uvedený koncový bod přísluši. K dispo-
zici je i stejně fungující utilita, spouštěná 
z příkazového řádku. 

Whois 

Známá a populární utilita, vyhledá-
vajlci registrační záznam (majitele) 
k zadanému internetověmu doménové-
mu jménu nebo internetové (číselné) IP 
adrese. 

z.. 

Ufilita VVhois vyhledává majitele intemetové adresy 

. e . 
Let 4r Nástroje pro 

sledování procesů 

Autoruns 

Program ukáže, které programy jsou 
nastaveny tak, aby se automaticky 
spustily při náběhu systému Windows 
a vašem přihlášení. VypIše jejich umís-
tění, zápisy v registrech a pořadí, v ja-
kém jsou spouštěny. Ukáže i skryté zá-
znamy, které obvykle podobné progra-
my neodhalí. Kromě programů vypisuje 

TCP-Viev-  SysInternab: vavev.sysinler nak.com 
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TCP View zobrazuje seznamy všech komunikaci TCP a UDP v systému 
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Process Explorer zobrazuje všechny aktuální prelim:1H procesy v systému eject; vazby na soubont adresáte a systémové knihovny 

i všechny spouštěné systémové služby, 
knihovny DLL a mnoho dalších proce-
sů, o jejichž spouštěni jste do té doby 
pravděpodobně neměli ani potuchy. 

Handle 

Utilita Handle, spuštěná z příkazové-
ho řádku, zobrazí informace o otevře-
ných souborech a adresářích, užíva-
ných libovolným procesem v systému; 
vypíše i seznam všech těchto objektů 
ke zvolenému programu (i kdy₹ zrovna 
nejsou používané). Podobné funkce po-
skytuje v grafickém rozhraní Process 
Explorer. 

ListDLLs 

LJstDLLs vypíše seznam všech kni-
hoven DLL nahraných do paměti v ope-
račním systému Windows, včetně je-
jich umístění v adresářové struktuře, 
dále označí knihovny, jejichž verze v pa-
měti a na disku se liší. I tyto funkce 
nabizi s grafickým rozhraním program 
Process Explorer. 

PortMon 

PortMon monitoruje a vypisuje veš-
keré aktivity sériových a paralelních 
portů na počítači. Umožňuje kvalitní filt-
rováni a vyhledávání a je výborným ná-
strojem k zjišťováni jak které aplikace 
využívají porty, popř. k definován' a od-
straňováni problémů s porty spojených. 
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Process Explorer 

Process Explorer zobrazuje v horníí 
části pracovního okna veškeré aktuálně 
probíhající procesy v systému a v dolni 
části okna umožňuje zobrazit buď sou-
bory a adresáře, nebo knihovny (DLL), 
které jednotlivé procesy využívají. 

PsExec 

Utilita PsExec umožňuje spouštět 
programy na vzdálených systémech, 
stejně jako např. Telnet, PC Anywhere 
ap. Tyto programy mají však poměrně 
pracné nastavování a vyžaduji spuštění 
klientské aplikace na vzdáleném počita-
či. PsExec to umožňuje snáze a bez 
instalace klientského softwaru. 

PsGetSilD 

Zobrazí SID (Security identifier) 
počítače nebo uživatele. 

PsKill 

Utilita, která dokáže z přikazového 
řádku okamžitě zrušit (kill) probíhající 
proces, a to nejen na vlastním, ale i na 
vzdáleném počítači. Na vzdáleném po-
čítači navíc neni zapotřebí instalovat 
jakýkoliv klientský software. 

PsList 

Vypíše seznam všech procesů a vlá-
ken (threads) a paměťových míst, ve 
kterých probíhají. Spoušti se z přikazo-
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RegMon monitor*e přístupy do Regostrů od kterékoliv spuštěné aplikace v systému 

vého řádku s možnosti předběžného 
filtrováni zobrazených procesů zada-
ným řetězcem. 

PsService 

Program pro prohlíženi a ovládání 
systémových služeb ve Windows. Zo-
brazí status, konfiguraci a závislosti té 
které systémové služby a umožňuje 
kteroukoliv službu spustit, zastavit, po-
zastavit, znovu spustit nebo restartovat 
Umožňuje přihlásit se do vzdáleného 
systému pod jinými údaji, pokud ty stá-
vající neumožňuji přístup. Lze s nim vy-
hledávat aktivní služby v celé počítačo-
vé síti (např. spuštěně DHCP servery). 

PsShutdown 

Utilita umožní z příkazové řádky vy-
pnout nebo restartovat lokální nebo 
vzdálený počítač, odhlásit uživatele ne-
bo zablokovat konzoli. Nevyžaduje in-
stalaci klientského softwaru na vzdále-
něm počítači. 

RegMon 

RegMon je utilita pro monitorováni 
přístupů do Registrů od kterékoliv spuš-
těné aplikace v systému. Zobraziv reál-
ném čase přesně ke kterým klíčům (zá-
pisům) aplikace přistupuje a která data 
načitá, popř. zapisuje. Umožňuje tak 
studovat Registry dynamicky, na rozdíl 
od statických nástrojů, pomocí kterých 
lze zjistit pouze nastalé změny. 

ShellRunas 

Tato utilita umožňuje spouštět pro-
gramy pod jiným uživatelským účtem 
z pohodlného grafického prostředí. 
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TECHNICKg ZAJÍMAVOSTI 
Cestovní reproduktor 

ASUS SP-BT23 je cestovní stereo-
fonní reproduktor podporující standard 
Bluet oath v1.2 Class 2. Je napájen čtyř-
mi bateriemi AA nebo sirovým napáje-
čem (5 V/1,2 A). Zdrojem hudby může 
být mobilnl telefon, MP3 přehrávač ne-
bo notebook, k reproduktoru se mohou 
připojit bezdrátově pomoci Bluetooth 
s podporou A2DP nebo standardním 
kabelem s konektorem jack 3,5 mm. 
KvalitnI reprodukci zajišťuje i nestan-
dardní tvar přístroje, ve kterém je kromě 
dvou reproduktorů o průměru 25,4 mm 

ASUS SP-8723 

Způsob šlřenlreprodukova-
něho zvuku z cestovního 
reproduktoru SP-8723 

Možnosti pApojent 
reproduktoru SP-8723 

k různým zdrojům signálu 

Video VGA 

Miniaturně projektorMPro110 od společnosti 3M 

umístěn i subwoofer Twin-Pott Double-
Bass. Reprodukovaný zvuk lze poslou-
chat buď odražený od stěny, nebo při-
mo šířený do prostoru (viz obrázek). 
Pro zprovozněni reproduktoru není za-
potřebí instalovat jakýkoliv software ani 
ovladaše. 

Udávané technické parametry: po-
měr signál/šum 70 dB, maximální vý-
kon 2x 2 W, přenášené kmitočtové 
pásmo 150 Hz až 20 kHz, průměrná 
hlasitost 77 dB, rezonanční kmitočet 
280 Hz. 

Rozměry přístrojejsou 170x120x54 
mm, váha 400 g. Cena na našem trhu 
asi 1400 Kč. 

10M 

czer' CD Player 

(Pod 

lm--r•rA MP3 

Miniaturní projektor MProll0 

Prvnl využitelný a finančně dostupný 
miniaturní projektor uvedla na trh spo-
lečnost 3M. Prodává se pod označením 
MPro/10 a umí promítnout obraz s úh-
lopříčkou 150 až 1270 mm a s pomě-
rem stran 4:3. Odpovídajicf vzdálenost 
přístroje od projekční plochy je pro uve-
dené úhlopříčky 210 až 1800 mm. Jas 
projektoru je 7 lumentů, kontrast 80:1. 

Zobrazovač používá technologii 
LCOS, zdrojem světla je tedy LED. 
Nativni rozlišeni promítaného obrazu 
je 640x480 obrazových bodů (VGA), 
projektor zpracuje i vstupná signal v roz-
lišeních 800x600 (SVGA), 1024x768 
(XGA), 1280x768 (WXGA2), 1366x768 
(WXGA3), vše s obnovovacím kmitoč-
tem 60 Hz. Kromě VGA vstupu mä pro-
jektor i kompozitní vstup pro video ve 
standardu PAL i NTSC. 

Miniaturní projektor MProl 10 mä 
rozméry 115 x 50 x 22 mm a váži 152 g. 
Obsahuje akumulátor Li-Ion, který ho 

Projektor MProll0 
s dodávaným prIsluSensten 
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vydrží napájet 40 až 60 minut. Lze ho 
samozřejmě připojiti k síťovému napá-
ječi (který zároveň nabljf akumulátor). 
Projektor mä standardní zdířku se závi-
tem 6,35 mm pro fotografický stativ. 
Na našem trhu se MPro110 prodává asi 
za 8600 Kč včetně DPH. 

i-gotU GT-200 

Malá vodšcidolná kouzelná krabička 
o rozměrech 46x41,5 x14 mm a váze 
37 g tiše sleduje pomocí OPS vaši cestu 
a ukládá si jednotlivé údaje (až 32 000) 
do vlastni paměti. Dfky vestavěnému 
akumulátoru Li-Ion 750 mAh to vydrží 
dělat až 24 hodin. Pak ji můžete pomoci 
Bluetooth nebo přes port USD připojit 
k počitači. A i tady dovede kouzlit. Zo-
braz' vaši trasu na mapě (je kompatibil-
ni i s Google Map a Google Earth), po-
kud jste během cesty fotografovali, při-
ložený software umí přiřadit jednotlivým 
fotografiím geografické souřadnice (po-
dle času pořízeni porovnáním se svými 
údaji o vašem pohybu), jednotlivé foto-
grafie umí přiřaditi k trase zobrazené 
na mapě. 

Kouzelná krabička 1-gotU GT-200 

Kromě těchto samostatných funkcí 
lze l-gotti GT-200 používati jako pino-
hodnotný OPS modul k počítači, RDA 
nebo mobilnímu telefonu; připojený mů-
že být přes Bluetooth nebo USD. Je 
kompatibilní se všemi běžnými navigač-
nimi programy. Modul je vybaven citli-
vým čipem SiRF HI. Dvě diody LED indi-
kuj' stav baterie a přítomnost signálu 
GPS. Doba teplého a studeného startu 
se příliš neliší (35/42 s). Zabudovaný 
Bluetooth v. 2.0+EDR má čip CSR a do-
sah 10 m (třída 2). 

Cena i-gotU na našem trhu je něco 
přes 1400 Kč včetně DPH. 
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intemetové ratio Freecom MusicPal 

Het Radio 

.lbur favorite Hits 

!4 236 kips OE 

NUM Latatit Mirs.. "tot 

• 

— LCD displej 128x64 bodů 

otačenim knofliku 
se prochází jednotlivými 
položkami, jeho stiskem 
se voli stanice nebo skladba 

tlačítko pro návrat 
nastaveni hlasi osti, tlačitko pro přistup k předchozímu menu 

stiskem ztišeni k oblibeným skladbám 

Internetové radio MusicPal 

Doba se min( a místo tranzistorové-
ho radia pro střední nebo velmi krátké 
viny můžete mit teď u postele radio in-
ternetove. Jeho výhoda je v tom, že lze 
bez problémů a rozdílu kvality poslou-
chat stanice z celého světa a navio ta 
kvalita je výrazně lepši. Jedno takové 
rádio je na obrázcích. K Intemetu se při-
pojí buď bezdrátově pies WiFi, nebo 
kabelem přes LAN. Kromě vice než 
10 000 internetových rozhlasových sta-
nic na něm můžete poslouchat i jakou-
koliv svoji hudbu z počítačů nebo stfo-
vých disků, připojených opět přes stej-
nou síť WiFi nebo LAN, přes kterou je 
přístroj připojen k internetu. 

Pokud vám nevyhovuje reprodukce 
z vestavěného 3 W reproduktoru, lze 
stereofonní výstup připojit k aktivním 
reproduktorům nebo do hifi zesilovače. 
Malý monochromatický grafický LCD 

n 

rezeo 
I .  1/41, 

Posloucháni (tisiců) 
internetových radii bez PC 

využili vestavěného 
reproduktoru 

displej 128x64 pixelů zobrazi nejen 
název přijímané stanice nebo přehráva-
né skladby, umi ale zobraziti přehledy 
zpráv z internetových RSS, předpovědi 
počasí, kurzy akcii atd. Zabudovaný 
budik nejen „zazvoní", ale v nastavený 
čas 1 pustl rádio. 

Přistroj obsahuje procesor Marvel 
Orion na 240 MHz s 32 MB paměti 
DRAM, o převod digitálního zvuku na 
analogový se stará dvacetibitový pře-
vodník D/A. Otevřený firmware je na 
bázi linuxového jádra 2.6 a umožňuje 
průběžné zdokonalováni a rozšiřování 
funkcí přístroje. Firmware podporuje 
UPnP, HTML (webové nastavovací roz-
hraní), DHCP, WLAN, pevnou IP adre-
su, playlisty M3U a tagy 103 u MP3 
skladeb. 

MusicPal měří 265x115x80 mm 
a váži 600 g. Napájí se z externího zdro-
je 5 V (adapter). Stoji asi 3000 Kč. 

Připojeni 

,Q5) 

Posloucháni libovoln6hudby Poslouchard libovolně hudby 
z počitače (WiFi nebo LAN) ze serveru (WiFi nebo LAN) 

Poslech 

Připojeni externích 
aktlynich reproduklorů 

Propojeni do kvalitniho 
reprodukčniho zařizeni 

Možnosti využitá intemetového rádia Freecom MusicPal 
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ZAJÍMAVÉ WEN 
www.pitts-electronics-home.de 

Web Petera Schnittera z Gelsenkirchenu (SRN) Pitt's 
Electronics Home je soukromý nekomerčni web bez jakých-
koliv reklam. Obsahuje velké množství praktických a dobře 
roztříděných informací z elektroniky, užitečných i pro ty, kteří 
neovládají němčinu. Většina informaci je velmi hutně zpra-
cována do obrázků, takže je možné si je snadno stáhnout 
do počitače pro další využiváni. Z ůvodní stránky se dosta-
nete na přehled zapojeni nejrůznějšlch konektorů, přehled 
paměťových modulů a jejich zapojeni, k tabulkám všech pod-
statných vzorců, označování součástek, grafů pro různé vý-
počty, k mnoha praktickým konstrukčním návodům včetně 
plošných spojů, k přehledu schémafických značek, symbolů 
pro návrhy plošných spojů atd. Nechybi velmi obsáhlý soubor 
odkazů na weby související s elektronikou a weby všech 
důležitých firem z oboru elektroniky a počítačů. 

Shromáždit a zpracovat všechny tyto informace muselo 
dát opravdu dost práce a autor webu neustále pracuje na je-
jich doplňováni. 
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RÁDIO „HISTORIE" 

, 
Uzemnění 

a elektrický proud zemí 
Elektrický potenciál a odpor země, uzemnění a měření 

jeho odporu, zpětné vedení zemí 

Jaroslav Šubert 

Elektrický potenciál země je na celé 
zeměkouli všude nulový a pro obrovské 
rozměry zeměkoule ho nemůžeme změnit 
ani sebevětším proudem do země zave-
deným. Z toho plyne, že elektrický odpor 
půdy mezi sebevzdálenějšimi misty na 
zemi musí být nulový, zemí procházející 
proud mezi dvěma misty nesmi způsobit 
rozdíl potenciálů těch mist, mud zůstat 
nulový! 

Take teorie řešení složitých obvodů 
vyulivá poznatku, że body se stejným 
potenciálem můžeme vzájemné „bezod-
porově propojit - anebo je považovat za 
„bezodporově" propojené. Take podle teto 
teorie jsou všechna mista na zeměkouli 
(s nulovým potenciálem) „bezodporově" 
propojena. 

Třefim argumentem je známy pozna-
tek, že odpor vodiče je neprimo úměrný 
jeho průřezu „ S' (viz R = p//S). Dosadí-
me-li za průřez zeměkoule, vyjde od-
por země mezi Prahou a třeba Novým Zä-
tandem take nulový, třebaže odpor 
zeminy je obvykle do 200 Qm a vzdále-
nost asi 10 000 km! 

Nulový odpor země potvrzuje i průběh 
potenciálu mezi dvěma zemniči při měřeni 
odporu uzemněni přistrojeni typu „Terro-
met" (viz dale). 

Uzemněni je elektricky vodivé spojeni 
se zemi prostřednictvím zemniče, col je 
kovové těleso s velkým povrchem (deska. 
dlouhý plochý pás), zakopané do půdy 
země, k vytvořeni stykového kontaktu 
„zemni'-zem. Tento styk vykazuje kon-
taktni přechodový odpor zhruba asi $ 

v   u 5V gene 

až 50 Si, podle provedeni a vodivosti okol-
ní půdy země. Bezpečnostní předpisy 
stanoví nejvyšši přípustný odpor uzem-
něni pro ochranu zdravi (proud) i budov 
(blesk). 

Ve skutečném měřiči uzemněni jsou 
obě měřidla („V", „A") nahrazena jedi-
ným „poměrovým' měřidlem se zkřížený-
mi clvkami, takže přímo měří odpor 
v ohmech. Měřeni odporu uzemněni nut-
no provádět proudem střidavýrm, stejno-
směrný proud by polarizoval elektrody 
elektrolytickým rozkladem vody z vlhké 
země. 

Zemi protékající proud vytvoři na sty-
kovém odporu uzemněni übytek napětí 
(U = tRz), který se vzdálenosti od zemni-
če klesá zhruba exponenciálně: 
U -= 

(= klesne zhruba na 0 V asi ve vzdálenos-
ti = 12,5 m, /je vzdálenost od zemniče 
v metrech). 

Ve špatně vodivých půdách může 
klesnout na 0 V třeba al ve vzdálenosti 
1= 17 m podia vztahu 
U = 
Tento klesajici potenciál vytváři kolem 

zemniče tzv. „krokově napiti", col je 
rozdil potenciálů „tt pro rozpšti délky 
kroku (asi 0,7 m) - nebo na rozpěti před-
nich a zadnich nohou hospodářských zvi-
Fat Krokové napětí mule být životu ne-
bezpečně v blizkém okolí na zem 
spadlého vodiče vysokého napšti. Při mě-
řeni uzemněni krokovä napětí vzniká 
take, prakticky je neškodné, zvláště je-li 
uzemnění dobré. 

Ee 20 V-- AI= 1A 

A   5' sondo no •l ět7 

měřené r -fit f 1 
uzemněniLJ n 

1111111 1111 1 OE  
" 

Jill   

min 20 m 

20 V 
A-S= 

min 40 m 

U 15V 
RirT 1A  

= I 

sondo proud 

(pomocné 
uzemněni) 

A preiběsh 
5 V I potenciálu 

  Vi zjišrovoný 
sondou S 

;  
obi. exp. ; oblost 

poklesu úbytku zeme • ubytku nape ti 
I Rzi = 5.5 ‘;(=Obl. nulového odporu I Rzt = 1.15 = 15 V 

země] 

EI-5= 15 V 

-4 
nulového po tenciálu ' obi. ex ponenciál. poklesu 

Obr. 1. Princip měřeni odporu uzemněni [elektrické hodnoty U, I, R jsou voleny 
pro pochopení, vzdálenosti sond (= minimálnl) nutno dodržet!] 

Obr. 2. Záběr z filmové veselohry Před 
nosta stanice. Přednosta (Vlasta Burian, 
vpravo) předstírá, że čte morseovku 
z papirové pásky z dráfniho telegrafu, 
inspektor (Jaroslav Marvan) předstírá, 
že tomu rozumi (i kdy₹ morseovku nezná 

ani jeden) 

Grafické znázornění (obr. 1) průběhu 
potenciálu mezi měřeným a pomocným 
uzemněnim (zavádějicim do země měřici 
proud), zřetelně vysvětluje nutnost 20 m 
a 40 m odstupu ve vzdálenosti obou 
sond, aby napěrová sonda bezpečně sni-
mala skutečný nulový potenciál země, 
tj, byla bezpečně mimo oblast exponenci-
álnlho poklesu úbytků od obou zemničú 
(měřeného i pomocného). 

Graficky znázorněný průběh potenciá-
lu mezi oběma zemniči rovněž dokládá 
nulový odpor země. Zvětšila-li by se 
vzdálenost elektrod třeba 3x (napěťová 
sonde 60 m, pomocný zemnič 120 m), 
úbytky OE.Rzi a 1.112z2 by zůstaly stejné, 
prodloužila by se ablest nulového potenci-
álu země s nulovým odporem země. Tak-
že 3násobně zvětšeni vzdálenosti zemni-
čů nevyvolá žádný dalši übytek napěti 
(= nulový odpor země). Uvedeně poznat-
ky potvrzuji, že tzv. zpětné vedeni zemi, 
třeba z Nového Zélandu, z Tokia, z Mosk-
vy do Prahy, bez ohledu na obrovské 
vzdálenosti, by vykazovalo nulový odpor 
pro cestu proudu zemi. V cestě by zůsta-
ly jen kontaktni přechodové odpory obou 
zemničti (Ri a Riz) na vstupu do země 
a výstupu ze země, col meta znamenat 
zhruba pouhých 5 Q + Sn = 10 12 celko-
vého odporu zpětného vedeni. 

Princip „zpětného vedeni zemi" je 
běžně používán v automobilech. Elektro-
instalace je pouze jednodrátová. zpětné 
vedení od všech spotřebičů tvori kovová 
kostra automobilu. Třebaže ta je z hůře 
vodivého železa, má al „nadbytečný prů-
řez vodiče na to, aby zpětné vedeni do 
baterie mělo prakticky „nulový' odpor! 

tisporu jednoho vodiče využitim zpět-
ného vedeni zemi využívala dlouhá léta 
železnice pro telegrafnl spojeni nádraž-
ních stanic. Pamětnici pamatují, jak mezi 
stanicemi byl podél trati veden na slou-
pech jen jediný drát. Provozni sděleni, 
vyžadujici plsemný doklad, zajištoval te-
legrafní přistroj, zapisujici Morse znaky 
na úzký proužek papiru z kotoučového 
zásobni ku. 
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Jagadish Chandra Bose 
- bengálský pionýr vědy 

30. lisopadu 2008 vzpomínáme 150. 
výročí narození J. C. Bose. 2i1 v letech 
1858-1937. Narodil se jako syn poslance 
magistrátu v Mymensinghu, col je část 
indicke provincie Bengálsko, dnes známé 
jako samostatný stát Bangladéš. Po ab-
solvováni koleje Sv. Xaviera v Kalkatě 
Bose pokračoval ve studiich v Anglii - zpr-
vu na londýnské univerzitě, pak v Cam-
bridgi. Na obou získal v roce 1884 vědec-
ké hodnosti. Stal se pak profesorem 
fyziky na prezidentské koleji, což byla za-
kládající instituce Kalkatské univerzity. 
Neměl tam k dispozici moderni laboratoř, 
vybudoval ji tam nakonec podle svých 
představ v roce 1894 z koupelny. Přesto 
v následujících deseti letech učinil vý-
znamné objevy v radiotechnice, mikrovin-
né technice a ve vyulitl polovodičů. 

Demonstrace objevů 

V roce 1895 v městské hale v Kalkatě 
Bose předváděl, jakým způsobem se 
elektromagnetické viny šiři. Ukázal, fe se 
tak děje nejen vzduchem, ale že pronikají 
i zdmi a lidskými těly. Při předváděni mu 
dokonce pomáhal tehdejší guvernér Ben-
gálska. Bose vysílal např. signal z haly, 
ten procházel přes troji zed a v jiné mist-
nosti rozezněl zvonek a inicioval výbuch. 
To bylo rok před tim, než A. S. Popov de-
monstroval přenos rádiových vin mezi bu-
dovami petrohradské univerzity, a dva 

Obr. I. Jagadish 
Chandra Bose 
ve své laboratofi 

roky před tim, než Guglielmo Marconi 
předváděl &Went rádiových vin vládě Spo-
jeného království. 

Zcela nové pole se Bosemu otevřelo, 
když se začal zajimat o ultrakrátké viny 
o kmitočtech do 60 GHz (I) — již tehdy do-
kázal generovat elektromagnetické viny 
o délkách 5 až 25 mm. Ve svých studiích 
pak popisoval polarizaci, Hornovu anténu 
a směrován{ takového viněni. Musel 
ovšem improvizovat s materiálem, jaký 
v bit době měl k dispozici — tak například 
jeden ze svých polarizátorú zkonstruoval 
ze železničního ukazovatele času, jehož 
staniolové listy prokládal papírovými listy 
z knihy (viz obr. 2). 

Prvou písemnou zprávu o svých zjiš-
těních publikoval v květnu 1895. Pojedná-
vale o polarizaci elektromagnetických vin 

pomoci dvojité refrakce a právě optické 
vlastnosti mikrovIn jej zajimaly daleko 
vice, než event využiti v oblasti signalize-
ce, přenosu zpráv atp. Tomu se věnovali 
zase jiní vědci a oblast mikrovIn zůstala 
po Bosem dlouho opomíjena. 
V roce 1897 jej pozval lord Rayleigh 

(který byl předtím jednim z jeho učitelů 
v Carnbridgi), aby své experimenty před-
vedl v Královském institutu v Londýně. 
Jeho vystoupeni bylo velmi úspěšné. Při 
přednášce dokonce vyslovil domněnku, 
fe i Slunce vyzařuje elektromagnetické 
viny. Tato teorie byla potvrzena al v roce 
1942! Ve své práci uveřejněné právě roku 
1897 načrtl koncept speciálního přijimače 
pro milimetrové pásmo, používajíci mno-
ho antén. Dnes se tento princip využívá 
u radioteleskopù. 

t rons for mátor 
3 x 4001230 V 

r. 

- napiti před stiskem tiašitka 
OE .2- napiti při stisknutém tlačítku 

áze (230 V) 

UDC. 

(--.50Š2 

kontrolované 
uzemnění 

Obr. 3. Vo tmetr přístroje má již vypočtenu stupnici odporu 
smyčky. &Wily přístroj snadno nahradi běžný voltmetr 

e spotřebič 800 at 1000 W (veld či žehlička) 

)Skvěle to zachycuje dlouhými záběry 
film Přednosta stanice s Vlastou Buria-
nem — viz obr. 2, jak ešte. Morse znaky 
z proužku papíru. 

Pozdějši mohutný rozvoj elektrifikace 
obci uzemněnou sili 380/220 V. jakož 
i nastupující elektrická trakce na železnici 
způsobovala silné rušeni tzv. nbludnými 
proudy" v zemi, takže od zpětného vede-
ní zemi se muselo ustoupit. 

Obr. 4. Mid zemních odporů Terromet: a) vnější vzhled, b) při-
pojeni sond 

Měřeni odporu uzemnění přistrojem 
typu l,Terromet" je sice přesné, vyžaduje 
však minimálně 40 rn volného prostoru 
s měkkou půdou k zasunuti měřicích 
sond. V městské husté zástavbě s beto-
novými či asfaltovými povrchy je takové 
měřeni neproveditelné. Předpisy naríze-
nou kontrolu uzemněni lze provést tzv. 
,,Mášovou metodou' (Mášovým přístro-
jem), využivajici dnes všude dostupnou 

lasedkOta 
svorka 
laoAu 

pomocné 
sandy 

p 

b) 

S  
<dement 

světelnou sit (220-230 V) s dobře uzem-
něným středem (= snulá kern"). Z fázové-
ho vodiče site se do kontrolovaného 
uzemněni zavádí proud asi 4 A (přes drá-
tový odpor asi 50 S2) a zjištuje se úbytek 
napětí vlivem odporu celé proudově 
smyčky (zpit do napájeciho transformá-
toru). Neměří samotné kontrolované 
uzemněni, ale celou ‚smyčku“. Je-li odpor 
smyčky menši než přípustná hodnota pro 
uzemněni, je kontrola: svyhovuje" (viz 
obr. 3). 
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Obr. 2. Boseho „polarizační kniha' 

Další objev - 
speciální koherer 

V roce 1896 Bose pokračoval ve 
svých experimentech - to již dokázal přiji-
mat rádiové signály mezi dvěma univerzit-
nimi laboratořemi v Kalkatě na vzdálenost 
5 km. K detekci používal jeden ze svých 
vynálezů - kovový koherer jako telefonní 
detektor. 
V té době již byl princip kohereru zná-

my - objevil jej Francouz Edouard Branly 
v roce 1890. Pracoval na principu změny 
elektrického odporu jemných kovových 
pilin, umistěných mezi dvěma elektrodami 
ve skleněné trubici, při působenl elektro-
magnetického viněni. Ovšem před kaž-
dým novým pokusem o jeho zachyceni 
bylo nutné kohererem zatřepat. Bose při-
šel na jiný princip - zrnka kovového práš-
ku obalil olejovým filmem, působením 
elektromagnetických yin se zrnka kovu 
spojila - vytlačila tenkou vrstvu oleje 
a elektrický odpor se zmenšil. Jakmile rá-
diový signal zanikl, piliny se od sebe sa-
movolně oddělily. Bose svůj princip po-
psal v dopise Královské společnosti 
v Londýně roku 1899 a na stejném princi-
pu pracoval Marconiho přijimač při zachy-
cováni prvých signálů přes Atlantik v roce 
1901. Marconi tehdy prohlásil, że Aimeč 
sestrojil podle návodu italského kolegy. 

Obr. 3. A jeho polarizační přístroj podle 
dobového nertku: B - radiating box; P - 
polariser; A - analyser- S, S' - screens; 

R - receiver 

Na začátku 20. století se Bose začal 
zajímat o elektricke vlivy na různé látky. 
Studoval jako prvý vliv elektromagnetic-
kých yin na buněčné membrány rostlin-
ných tkáni a jejich elektrický potenciál. 
Objevil, že nejen zviieci. ale i rostlinná 
tkáň je schopna se projevovat elektricky - 
v rostlinách však mnohem pomaleji. Vyvi-
nul „crescograph", který byl schopen prá-
vě tyto velmi pomalé změny zaregistrovat. 
Mohl např. změnou elektrických vlastnos-
ti prokázat přítomnost jed'), a když tento 
objev předváděl v Londýně v roce 1919, 
prohlásil, že přístroj je rovnocenný mikro-
skopům, které mohou zvětšovat stotisíc-
krát. 

První 
patentovaný polovodič 

Boseho koherer byl vlastně primitivní 
polovodičovou diodou. Pracoval na svém 
objevu dale a jeho práce nakonec přinesly 
prvý patent na polovodičový detektor - na-
zval jej „galena detector". Na svůj objev 
přišel v průběhu let 1894-1898 a v roce 
1900 jej demonstroval v Královském insti-
tutu v Londýně. Během studií optických 
vlastnosti elektromagnetických yin mj. 
objevil, že polarizované krystaly mají se-
lektivní vodivost. Jedním z takových krys-
talů byl právě galenit. Bose dal dva hroty 

Obr. 4. PlŮeOli dnešní Aharya Jagadish 
Chandra Bose College 

na krystal galenitu, propojil je do série se 
zdrojem napětí a galvanometrem. Jak ve 
svém patentu popisuje, vyrobil koherer 
nebo detektor elektrických změn, Hertzo-
vých vin, světelných yin a jiného zářeni." 
Nazval jej „univerzálnim radiometrem, 
který může detekovat signály pti bezdrá-
tové nebo jině telegrafii." 

Walter H. Brattain, spoluobjevitel tran-
zistoru, ve své knize „Historie polovodičo-
vého bádáni" z roku 1955 ukazuje na 
Boseho prvenství v oblasti detekce radio-
vých yin polovodičovými krystaly. Jiní 
britštl fyzikové, kteří obdrželi v roce 1977 
Nobelovu cenu za svou práci v oboru po-
lovodičů, prohlásili, že Bose předběhl 
dobu nejméně o šedesát let. 

Bose pomohl také vědě v Indii. Dal 
podnět k založeni vědeckého institutu, 
který byl v Kalkatě otevřen v race 1917. 
Jeho zásadou bylo, že vědecké poznatky 
musí byt podávány tak, aby jim porozu-
měl každý bez ohledu, zda mä či nemá 
akademický titul, zda je to žena nebo 
muž, jakou mluví řeči a výklad musl byt 
jasný i budoucím pokolením. Zemřel tý-
den před svými 80. narozeninami. Řada 
jeho originálních přístrojů je nyní v majet-
ku Boseho institutu v Kalkatě. 

(Podle ITU NEWS a dalších interneto-
vych pramenů) QX 

Historické motivy z XIX. mezinárodního setkání radioamatérů v Holicích 

Při radioamatérském setkání v Holicích se opět potvrdil trend 
obdivu k tornu, co dokázaly předchozí generace radiatechniků 
a elektroniků. Historické příst roje jsou předmětem zájmu sběra-
telů i návštěvníků - divá?«). Trader?' expozice „Jak jsme začina-
Ir byla věnována historii detekce rádiových vin (krystalové de-
tektory na obr vpravo nahoře); Václav Busta, OK1MWA, opét 
představil některé kousky ze své sbírky „military radio', jako 
např anglickou radiostanici Clansman (Racal, obr. vpravo 
dole), které se osvědčila ve válce o Falklandy (1982). Pozoru-
hodná je sbírka sovětských hodin Elektronika z let 1971 at 
1991 Luboše Cinkana (obr. vlevo). pfm 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

Počítač v ham-shacku LIV 
FLDIGI - univerzální program pro digitální druhy provozu (část 2.) 

(Dokončeni) 

Historicky nejstaršim druhem provo-
zu, který se dnes označuje jako „digitat-
e, je RTTY. Objevilo se prakticky hned 
po druhé světové válce v USA, odkud se 
nepříliš rychle rozštřilo do celého světa. 
Důvodem byla skutečnost, že povolovaci 
orgány nechtěly tento druh provozu povo-
lovat a zpočátku bylo take poměrně obtíž-
né sehnat a upravit dálnopisný stroj. 
Snad proto byl první WAC RTTY vydán 
at začátkem 70. let. Mechanické stroje, 
které se tehdy používaly, však byly hluč-
né, velké a těžkopádné a byly náročně 
i na údržbu. Prato se RTTY považovalo 
za specialitu a vážněji se tomuto druhu 
provozu věnovalo (ve srovnáni s CW 
a později SSB) jen matt stanic. 

Renesanci provozu RTTY přinesl at 
nástup počitačů, které zpočátku nahrazo-
valy tine mechanické dálnopisné stroje, 
avšak byly nutné konvertory, nikdy 
i AFSK jednotky. S nástupem výkonněj-
šich počítačů třídy PC se zvukovou kar-
tou bylo konečně možné použít počítač 
přímo, bez zvláštních přídavných zaříze-
ni - pokud nepočItáme interface, jejichž 
úkolem je upravit vstupni a výstupni úrov-
ně signálu a zajistit jeho odděleni, aby do 
modulačního řetězce při použiti AFSK ne-
pronikal brum. 

RTTY provozu se postupné přizpůso-
bovaly I transceivery. S běžným SSB 
transceiverem bylo možné pracovat pou-
ze kličováním AFSK (Audio Frequency 
Shift Keying, tedy kličováni kmitočtovým 
posuvem). Počítač se zvukovou kartou 
tedy generoval nizkofrekvenční signal, 
modulovaný dvěma střídajtcimi se signá-
ly, jejichž kmitočtový rozdil odpovídal po-
uživanému zdvihu. AFSK se poutívá do-
dnes pro nenáročný provoz s menšim 
výkonem - jeho zásadni nevýhodou je 
nutnost pečlivě hlidat nastaveni úrovni, 
aby nevznikaly intermodulační produkty 
a tim nárůst rušeni. Výsledný AFSK sig-
nal samozřejmě trpí i veškerými nemoce-
mi SSB signálu - nedokonalým potlače-
nim nosné a druhého postranního pásma 
(AFSK se vysílá zpravidla LSB). Starel 
transceivery s analogovým VFO, teplotně 
závislým balančnírn modulátorem a filtry, 
na kterých výrobce šetřil, proto nebyly 
příliš vhodné k provozu RTTY. Zvrat při-
nesly až nove, moderní transceivery 
s DDS syntézou, která dovoluje použit 
FSK a vyřadit ze hry cely modulačni řetě-
zec. 
V současné době je nejslabšim člán-

kem software. Ne všechny programy umí 
primo generovat signal, který by pomocí 
spínacího tranzistoru dokázal ovládat 
FSK vstup transceiveru, basto narazime 
na programy, které s FSK vůbec nepoči-
taji. Důvodem je tzv. latence jádra ope-
račniho systému, která zavádl pčiliš velká 
zpozdéni a bráni generováni signálů, 
u nichž jsou velmi přísné požadavky na 
časováni. Tento nedostatek si můžeme 

Obr 2. Srovnáni 
šhlty pásma e pře-
nosově rychlosti 
některých digital-
nich druhů provo-
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snadno představit tak, fe signály jsou 
vzorkovány určitým kmitočtem, a proto 
lze generovat jen signály, jejichž perioda 
má k tomuto vzorkovacímu signálu defi-
novaný vztah. Situaci může zlepšit zvýše-
ni vzorkovacího kmitočtu, připadně tzv. 
.tickless kernel', to však neni možné 
např. u běžných Windows. Linux to 
umožňuje, ovšem je nutné si zkompilovat 
vlastni jádro operačniho systému, col vy-
žaduje velké zkušenosti a není to rozhod-
ně cesta, kterou by se mohl vydat běžný 
uživatel. Navio systémy s nizkou latenci 
představuji mnohem vyšší zátěž proceso-
ru. Naštšsti jsou však i jiné možnost. 
První z nich je spouštěni procesů, kritic-
kých na časováni, v odděleném prostoru 
paměti, kde se zavede samostatné časo-
vent. Zintrený ‚oddělený prostor" mä ten 
význam, le se ho netýká vlastni časováni 
multitaskingoveho systému, které zajišťu-
je přepínání mezi ůlohami. Dalši možnos-
ti je využít zvukové karty, která sama 
mívá velmi vysoký vzorkovacl kmitočet 
(pro srovnáni, většina systémů vzorkuje 
100 Hz, zatímco většina zvukových karet 
běžné pracuje se vzorkováním 44 kHz 
nebo vyšším). Vše tedy závist na zkuše-
nostech a uměni programátora. 

Absence FSK při RTTY je i nedostat-
kern FLDIGI, který tento problem obchází 
poněkud zvláštntm způsobem - používá 
tzv. pseudo-FSK. Jeho princip spočivä 
vtom, že zvuková karta generuje ‚píská-
ni', jehož časováni je odvozeno od vyso-
kého vzorkovaciho kmitočtu zvukové 
karty. Na jeji výstup se tedy připojí 
usměrňovač (s příslušným transformáto-
rem) a takto ziskané stejnosměrné napéti 
ovládá spínací tranzistor, který již může 
spínat FSK vstup transceiveru. Je to jistě 
náhradní řešeni, které nemůže vyhovovat 
na věky. Vzhledem k tomu, že RTTY po-
važuji za nejdůležitöjši ze všech ‚digitál-
ních' druhů provozu, doufám, že autor 
Dave Freese, W1HKJ [1], se k tomuto 
problému vrátl a některá z přištich verzi 
FLDIGI nabidne FSK signal, nejlépe na 
USB portu, který bude možné použit při-
mo, bez problémů s časovou konstantou 

usměrňovače a dalších lahůdek (proniká 
ní vf apod.), spojenich s pseudo-FSK. 

FLDIGI podporuje rovněž provoz CW. 
I zde plat( vše, co bylo řečeno o FRK. 
Řada operátorů totiž pracuje velmi vyso-
kými rychlostmi (80 WPM i víc), použivaji 
dokonalé QSK a tyto rychlosti přijímají 
uchem PI, zatimco vysilaji většinou na 
klávesnici. Při nácviku těchto rychlosti 
bývá opodstatněné i použiti CW dekodé-
ru a zde se nabízí FLDIGI, který požadav-
ky na něj kladené zvládá velmi dobře, 
včetně přizpůsobováni se rychlosti Op-
maného signálu. Netelegrafisty však mu-
sím zklamat - ani FLDIGI, ani žádný jiný 
dosud známy program nemůže nahradit 
zkušeného telegrafistu. Veškeré dekodé-
ry totiž pracuji dobře jen v případech, kdy 
je přijimaný signál stabilni (poměrem sig-
nál/šum i kmitočtowš), nezkreslený mno-
honásobnými odrazy či vicecestným sire-
nim a strojově přesný. CW signal, který 
projde transpolárni trasou a vykazuje sil-
nou ozvěnu, je pro všechny dosud známé 
CW dekodéry nepřekonatelnou překáž-
kou a to samozřejmě není řeč o skoko-
vych změnách rychlosti ani o signálech 
stanic, použivajicich ruční klič nebo me-
chanický bug (Vibroplex). Dekodér (poči-
tee + program) bude tedy hezky psát, po-
kud budete pracovat s evropskou stanici 
(a samozřejmě s OK), ale krásně třepota-
vé signály s nádhernou ozvěnou, joke 
často přicházejí z oblasti W6/7. VE7 či 
KL7 nedekóduje. 

Nejen zdokonalujici se počítače, ale 
i politické uvolněni přispělo k tomu, że 
mohly vzniknout deist, moderní „klávesni-
cové' druhy provozu, vyuzivajict různé 
druhy modulace, které maji různou pře-
nosovou rychlost a signal zabirá různou 
šířku pásma. Srovnání některých druhů 
provozu je na obr. 2. 

Obrázek vhodně doplňuje různé úva-
hy o efektivitě jednotlivých druhů provozu, 
kterých bylo publikováno velmi mnoho 
a bývají často protichůdné. Obecné lze 
říci, že při provozu s ‚blízkými dálkami' 
jsou jednotlivé druhy provozu přibližně 
rovnocenné, pouze u ůzkopásmových 
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Obr. I. Pohled na radiostanici INTEK 
KT-380 EE 

Radiostanice pro pásmo 2 m - 
INTEK KT-380 EE 

Na náš trh se dováži tato ručni FM ra-
diostanice od italské firmy INTEK, která 
path v současnosti k dodavatelům s nej-
větším sortimentem vysílati techniky 
v Evropě a jejímž zastoupením je v eR 
společnost ELIX. 

Stanice INTEK KT-380 EE (obr. 1) vy-
kazuje neobvykle dobre parametry oproti 
cenově srovnatelným výrobkům. Překva-
pující je skutečná naměřená citlivost ko-
lem 0,12 pV pro SINAD 12 dB a součas-
ně vynikajici mezikanälová selektivita 
a vf odolnost. Podívejme se proto na za-
pojeni vf části podrobněji. Schema vf dílu 
stanice je na obr. 2 na následující straně. 

Signal z antény s konektorem RSMA 
(stejný se používá např. pro Wi-Fi kom-
ponenty) jde nejprve na vícenásobnou 
pásmovou propust společnou částečně 
i pro vysílač. Po této filtraci jde signal na 
zesilovač s dvoubázovým tranzistorem 
MOSFET, v jehož kolektoru je varikapy 
laděná pásmová propust. Ta zajišťuje vy-
rovnanou citlivost v celém pracovním roz-
sahu stanice (136 — 175 MHz, o 1 MHz 
vice, než bývá ob-
vyklé). Na propust 
je navázán druhý 
tranzistor MOS-
FET, z něhož jde 
již signal na v této 
kategorii pristrojú 
neobvyklý pasivni 
vyváženy srně-
šovaš se čtyřmi 
Shottkyho diodami 
a s transformáto-
ry- Toto provedeni 
směšovače, které 
bývá obvykle spíš 

Obr. 3. Celková 
sestava KT-380 
EE s příslušen-
st vim (vpravo) 

u velkých KV přijímačů, se jistě podepi-
suje podstatnou měrou na výborných vf 
vlastnostech radiostanice. Pak jde signal 
do filtru prvni mf, pracujici na kmitočtu 
29,26 MHz, a do dalšího zesilovače 
a směšovače s IC pro druhý mf kmitočet 
450 kHz a do FM demodulátoru, který je 
pro zachováni maximälni linearity a mož-
nosti změny strmosti demodulace změ-
nou jakosti osazen LC obvodem misto ke-
ramického rezonátoru. 

Koncový stupeň vysílacího dílu radio-
stanice využívá HMOS tranzistor TOSHI-
BA 2SK3476, který je dimenzován pro vf 
výkon 7 W ještě na 520 MHz, kolektorový 
proud 3 A a kolektorovou ztrátu 20 W. Mä 
zaručenou odolnost proti poškozeni při 
napájení 10 V, při vf výkonu 7 W a PSV 
20 : 1 a na kmitočtech v okoli 145 MHz 
mä velkou účinnost. VCO je poměrně slo-
žitý a propracovaný, který zajisti i při vel-
kých změnách kmitočtu (přepínáni vstup/ 
/výstup převaděče) rychlý nábbh. Kmito-
čet celé stanice je řízen teplotně kom-
penzovaný m krystalovým oscilátorem 
14.4 MHz (XC1) s možností jemného na-
stavení kmitočtu napětím, stejně jako ve 
špičkových profesionálních radiostanicích 
KENWOOD a dalšich. 

Výbava stanice funkcemi odpovídá 
současným požadavkům radioamatérů — 

druhů provozu (PSK31, pfip. PSK63 
a RTTY) mule byt jistým nedostatkem 
nižší přenosová rychlost. Při spojeni na 
velké vzdálenosti (DX) a v obtížných pod-
minkäch šířeni zpravidla vedou právě úz-
kopásmově druhy provozu diky své větší 
odolnosti proti rušeni. 

Takovou úvahu ovšem nelze zobecňo-
vat, tim merle paušalizovat. V mnoha pří-

padech se jako efektivnější jest( „široko-
päsmovějši" multitónová modulace (např. 
při šíření transpolárními trasami), jindy 
přechod z RTTY na PSK31 může zname-
nat značný rozdil, fakticky spojeni jel 
/není. Obecnou nevýhodou všech druhů 
provozu, využívajících zvukovou kartu 
a modulační řetězec SSB transceiveru, je 
nutnost pečlivě hlidat úrovni a zabránit 
vzniku intermoduladnich produktů, což 
nutně vede k vysíláni s malým výkonem, 
To je na jedné straně vítáno jak přiznivci 
malých výkonů, tak i technicky - přeci jen 
transceiver vysilá v režimu trvalého zaklf-
čování což má za následek přehříváni 
zejména výkonových stupňů. Transceiver 
o výkonu 100 Wtak dává 15 - 20 W vf 
výkonu a jakákoli snaha o Jepši" promo-
dulováni a tím vštši výkon má za näsle-

dek zvýšení rušeni vlivem intermodulač-
rtich produktú. V praxi je však značný 
rozdíl mezi RTTY FSK, kdy lze jet ,,napl-
no" a tim řešit otázky chlazeni, pořizovat 
si transceiver a PA. které snesou vyšší 
_duty cycle" a objevovat tak oblasti techni-
ky, na které při provozu CW a SSB ani 
nepřijde řeč. RTTY s AFSK znamená sa-
mozřejmě totéž, co jiné digitální druhy 
provozu, tedy malý výkon. Bohužel se 
právě zde projevuji technické neznalosti 
radioamatérů, kdy jeden moduluje _co to 
dá" a domnlvä se, že bude lépe slyšet, 
zatímco jiný přičítá nárůst rušeni _velkě-
mt, výkonu, cot poslouli jako argument 
ph plamenném obhajování OR P. Ze 
nemá pravdu ani jeden z nich, protože 
problémy zavinily intermodulačni produk-
ty, se pak zapomene. 

Zajimavé je i srovnáni digitálních dru-
hů provozu s telegrafii (CW). Mnohokrát 
se stane, že PSK nebo RTTY signal neni 
uchem slyšitelný, ale na obrazovce vy-
skakuji texty se zanedbatelným počtem 
chyb. CW spojeni by v tomto okamžiku 
nebylo možné. Jindy slyšime silný, vzdá-
lený RTTY signal s ozvěnou a předpoklá-
dali bychom, že RTTY fungovat nebude, 

ale vše funguje naprosto bezvadně. Stát 
se může i opačný případ, kdy signal podle 
poslechu vypadá dobře, ale spojeni neni 
možné udělat. Pak přejdeme na CW. Ně-
kdy bývaji značné rozdíly mezi ,průraz-
nostis signal') PSK a RTTY - jeden druh 
provozu selhává a druhý funguje zcela 
bez problémů. Určitě se na tom podílejí 
i samoopravné algoritmy, které vylučuji 
chyby, i když některý prvek vyslaného 
znaku zanikl v rušeni. S určitosti však 
můžeme tvrdit jedno - CW i digitäni druhy 
provozu jsou mnohem efektivnější než fo-
nické. Je zcela běžné, že spojení pomocí 
SSB je velmi obtížné či nemožné, zatím-
co na telegrafii nebo RTTY či PSK fungu-
je velmi dobre. 

Odkazy 

[11 Freese, Dave, WINK': FLDIGI, http:// 
www.w1hkj.com/Fldigi.html 
[2] Alderman, Tom, W4BQF: ORO or Co-
pying CW over 70 wpm, http://tom.w4bef. 
googlepages.com/copyingcwover7Owpm 

RR 

45 



r ié 
• --h-

51:77., 

' 

ütai e 

1-11RH . • a .. 
- 

•• 

1! 

14 
I 

• C  • E.7-11 
21%, 

r 
• •  

A .3 ;4 a 
-di H-•Fh+ 

ea 

še • 
ri • 

E Tr 

Er It 
›. 

., • 
P>-trh E—t 

• -4_ • , 

COE 
rOE21.OE 

e 

g 22 

• 

-è 

)80 paměti, libovolné odskoky kmitočtu TX 
—RX pro převaděče' výstupni výkon 5 W 
s možnosti sničeni na 1 W, S-metr, 
snadné ovládáni s rychlým přistupem 
přes tiačitka i přes menu, řiditelný a velice 
citlivý squelch, všechny kmitočtové kro-
ky, kanálový odstup 12,5 kHz. CTCSS 
a DOS dekodér i enkoder, VOX s nastavi-
telnou citlivosti, robustní odolně provede-
ni pouzdra z ABS, hliniková kostra radio-

Obr. 2. Schéma 
zapojeni stanice 

KT-380 EE 
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stanice, malá hmotnost 240 g včetně an-
tóny a Li-ion akumulátoru 1200 mAh, roz-
měry 120 x 58 x 35 mm bez antény, vstu-
py pro externí mikrofon a reproduktor 
(zapojeni odpovídá radiostanicim KEN-
WOOD). Pochvalu si zaslouži bodový 
.,matrix" displej radiostanice v provedeni 
„černá na bile, o podsvétleni se starají 
bile LED a displej je neobyčejné dobře či-
telný při všech světelných podminkäch. 
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Radiostanice INTEK KT-380 EE se 
dodává v sadě (obr. 3) se stojanovým au-
tomatickým procesorovým nabiječem, 
který lze napájet z 230 V112 V, s Li-ion 
akumulátorem 7,2 V/1,2 Ah, s anténou 
optimalizovanou pro 145 MHz a českým 
návodem za cenu 2990 Kčs DPH. 
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Nový transceiver ICOM IC-7600 

Na letošním hamfestu v japonském Tokiu představila firma 
ICOM svůj prototyp nového transceiveru s typovým označením 
IC-7600, o kterém se předpokládá, že nahradiv současně době 
populární IC-756PRO111. Jedná se o transceiver, ve kterém je 
využita fade technologických novinek špičkových modelů 

 KV 

Kalendář závodů 
na listopad a prosinec (urc) 

15-16.11. Austrian 160 m CW 
15.-1611. Esperanto Contest SSS 
1616.11. Second1,8 MHz RSGB ON 
2111. YO PSK PSK 
22-23.11. LZ DX Contest GW 
29.-3011. CO WW DX Contest CW 
1.12. Althea 160 SSS 
5.-7.12, ARRL 160m Contest CW 
612 TARA RTTY RTTY 
6.12. SSS lga SSS 
6.-712 (TOPS)Acty3.5MHz CW 
7.12. Renaud alaiv KV CW 
8.-9.12, 28 MHz SWL Contest SWL 
812 OM Actbity CW/SSB 
8.12 Aktirra 160 CW 
1212, Russian 160 rn-AGB Party CW/SGB 
13.-14 12 ARRL 10m Contest MIX 
20.12. OK DX RTTY Contest RTTY 
20-21.12 Croatian CW Contest CW 

16.0867.00 
00W-24.W 
21.03-0180 
16.0022.60 
1200-12 DO 
00.0824.00 
23.30-21.30 
22.00-16.00 
C0.100•24.00 
06.03-0803 
1860-1820 
05.0107.03 
03.00-2403 
05.0807.01 
203821.30 
21W-23.00 
03.0824.00 
00.03-24 03 
1400-1403 

20.-21.12 In:flat:mat Naval MIX 16.W-16.00 
26.12 DAR° Xmas CINISSB 08.30-11.00 
27.12 RAC Canada -zimni MIX 00.03-24.00 
27.-28.12 Original ORP Wnter ON 1500-15.00 
28.12. RAEM ON 02.03-09.59 

Termíny uvádíme bez záruky, podle 
údajů zveřejněných na internetových 
stránkách www.sk3bg.se/contest, tam 
jsou uveřejněny i jejich podmínky v ang-
ličtině, včetně internetových adres k ode-
síláni deníků. Vzhledem k jejich častým 
změnám těsně před závodem doporuču-
jeme vždy ještě kontrolu u pořadatele. 
Ceske podmínky jednotlivých závodů na-
leznete na internetových stránkách 
www.aradio.cz, aktuálně je možné zkon-
trolovat jejich platnost např. na uvedeni 
adrese SK3BG, nebo take na www. 
articom/contest/. 

Adresy k odesíláni deniků přes Internet 

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

28 MHz SWL: nI10175@amsat.org 
AGB contest: eu 1 eu@cistnel 
ARRL 160 m: 160meter@ard.org 
ARRL 10 m: 1 Ometer@ard. org 
CQ-%W/-CW: cw@cqww.com 
Croatian: hrs@hztk.tel.hr 
nt. Naval: pf9a@vrza.n1 

IC-7800 či IC-7700, pro amatérská pásma 160 - 6 m s rozsahem 
(Aimee 30 kHz - 60 MHz. Napájeni je externí ze zdroje 13,8 V/ 
/20 A. Na vstupu prvé mezifrekvence je možné instalovat 3 roo-
fing filtry k dosaženi špičkových parametrů pro daný mid. Ip3 je 
v oblasti +30 dem, transceiver má jak na předním, tak na zad-
nim panelu USI3 port k připojeni klávesnice a k propojeni s noel-
tačem pro ukládáni dat a ev. fizeni. Zařizeni má integrováno kó-
dováni/dekódováni PSK a RTTY signálů, v signálově cestě pro 
přijimač je vyvedeno přerušeni, aby bylo motile připojit extern( 
preselektor, dodatkově filtry ap.; dalši konektor slouzi k ev. pro-
pojení s transvertorem. DSP procesor pracuje na nízkém mf 
kmitočtu. Displej má ještě o něco větši rozměry než IC-756PRO-
III, ale je v něm integrován měřici přistroj. Některé z ovládacích 
prvků jsou proto (vlevo dole) opět v doslova miniaturním prove-
deni, col ztěžuje jejich ovládáni. Hlavně řízeni rychlosti elektro-
nického kliče je z tohoto pohledu problematické, další ovládací 
prvky se nepouzivaji často. Zajímavě je, že transceiver není 
(záři 2008) doposud ani popsán ani zobrazen na oficiálních 
stránkách firmy ICOM, takže termín jeho uvedeni do běžného 
prodeje se dá předpokládat až během příštího roku. 

QX 

LZ-DX: Izcbc@yahoo.com 
nebo contest@maiLorbitet bg 

OE 160 m: td-contes(@oevsv.al 
OK-DX RTTY: okrtty@crkcz 
RAC: canadawinter@rac.ca 
Russian 160 m: contest@radio.ru 
TOPS: yo2rr@clicknetro [změna!!) 
Vanočni: xmas@darc.de 

Důležité upozorněni: Pozor na změ-
nu adresy u TOPS závodu! 

ARRL přijimä elektronické deniky jen 
v CABRILLO formätu, nebo „papírově" 
deníky zaslané klasickou poštou. Jiný 
způsob odesláni znamená, že je deník 
zařazen mezi deníky „pro kontrolu". 
li Cabrillo formátu generovaného progra-
mem N6TR donee pro ARRL závody na 
4. řádek: ARRL-SECTION: DX, jinak 
vä m automat deník vrátí s oznámením 
o nepřijeti. 

QX 
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Expedice Gabon, TR8CR 
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Roland, F8EN, navštívl služebně tuto 
Africkou zemi od 7. prosince 2008 do 
12. led na 2009. Bude pobývat v hlavním 
městě Libreville. 

Roveze s sebou jen transceiver bez 
koncového zesilovače. Jeho provoz se 
omezí na pásmo 20 m, ale bude mit 
i smšrovku. Frekvence na 14 MHz budou 
14 005 kHz na CW a 14 125a 14 200 kHz 
na $SB. Do konce roku 2008 mä přiděle-
nu speciálnl značku TR5OR a v lednu 
2009 se bude ozývat jako TR8CR. Bě-
hem pobytu v Gabonu chce aktivovat ph-
Webs' skupinu ostrovů IOTA AF-043. 

Pokud se mu to podaří, budou mit zá-
jemci o diplom IOTA možnost navázat 
spojeni se vzácnou skupinou ostrovů, 
které nebyly už dlouho slyšet. 

QSL mu bude vyřizovat Jean Michel, 
F6AJA. 

OK2J S 

VKV 

Kalendář závodů 
na prosinec (lJrc) 

212 NordicActivity 144MHz 18.00-22.03 
6.12. Vecahacchi Memorial Day 144 MHz 14.03-22.00 
7.12, Vecchiacchi Manorial Day 432 a výše 07.00-1260 
9.12 Nordic Actvily 432 MHz 18W-2230 
11.12. Nordic Advil', 50MHz 18.002200 
13.12. FM Contest 144 a 432 MHz 09.CCe11.03 
13.-14.12 ATV Contestl) 43211Hz a výše 18.03-12.00 
16.12 Aceiny Contest SHF 1,36Hz 17.062160 
21.12. Provozniaktiv 144 Mlaz•1OGHz 03.00-11.00 
2112, AGGHAdvity 432 MHz•76 GHz oannoo 
21.12. OS ktvity 432 MHz-10 GHz 08.0813.00 
26.12 Vánoční závod • L east 2) 144 MHz 07.0011.03 
26.12 Vánoční závod -II. část 144 MHz 1203-16.00 

I) Deníky na adresu OK1MO: Jiří Vorel, 
P. 0, Box 32, 350 99 Cheb 2. 
2) Dent ky na OK1VFA: Jill Sklenal, Na 
Drahách 190, 500 09 Hradec Kralove. 
E-mail: oklvfa@volny.cz 

OK1MG 

ir I 
INZERCE 

Cana me I. lutný „dek 75 KE, 
ze kaldy 00E1 zapOtati 30 K4. 

P odám osciloskopy srAss6, BM550, 
TEKTRONIX, různi generátory, regulační od-
pory tahově, otočně, bodovačka. Informace 
na tel. 602 435 698. Vše v dobrém stavu. 
Prodám emulätor mikroprocesorů AMIT 
řady 80051, 80052, 800552. Obsahuje: kartu 
do PC. 2x emulačni patice, vývojový soft-
ware, emulačhl softwary. Včetně počítače 
PC. Cena za komplet 12 000,- Kč. Tel. 736 
754 020. 

47 



Dnes představujeme novinku v nabídce KTS-AME. Jedná 
se o elektronický mikroskop od firmy ELV elektronik. Tento na 
prvni pohled křehký nástroj, který je připojitelný k počítači přes 
port USB, je bez problémů detekován systémem (Windows XP 
SP2) a můžete tedy velmi lehce vyzkoušet jeho funkčnost. 

Mikroskop je osazen 1,3 Mp kamerou. Z instalačního mi-
niCD bez problémů nainstalujete program na nastaveni a ovlá-
dáni mikroskopu. Zde musime pochválit výrobce, celý prográ-
mek je jednoduchý, snadno pochopitelný i pro laika a hlavně 
jeho instalace byla vskutku bezproblémová. Tento mikroskop 
je podporován pouze pod systémy Windows XP a Vista, insta-
lačni program je v angličtině. Jakmile je mikroskop připraven, 
je možné zkoušet jednotlivé volby v nastaveni, které menu 
nabízí. Je v něm opravdu mnoho možnosti, jak vyladit obraz 
k naprosté spokojenosti uživatele. Vedle klasického nastaveni 
jasu, ostrosti obrazu a dalšich, jsou zde nastavitelné i různé filtry 
a dokonce i možnost importovat do obrazu různé šablony 
(např. pohlednice, rámečky či výřezy okna). Vzhledem k tomu, 
že primárně je mikroskop určen pro servis elektrotechniky, tato 
poměrně rozsáhlá nabídka velmi mile překvapí. 

Po instalaci a připojeni k počitači je možné začít s nastavo-
vánim přístroje. Mikroskop sám o sobě má vlastni podsviceni 
pomoci čtyř diod LED, u kterých je možné nastavit několik 
stupňů podsviceni. První je pine neaktivní, podsviceni není 
žádné, ve druhém případě si mikroskop prisvicuje obraz podle 
potřeby a třetí možnost je maximälni podsvicení. 

Součásti vybaveni je i velmi lehce nastavitelný držáček, který 
umožňuje usadit tělo mikroskopu do stabilní polohy, a to vám 
velice usnadni práci. Takto usazený mikroskop se v držáčku 
I mnohem lépe zaostřuje. Přiblíženi je standardně nastaveno 
na 200x optické zvětšení a je zde možnost až 600x digitální 
zvětšeni. Mikroskop zobrazuje v 24bitoyém RGB spektru. 
Snímáni je možné ve dvou režimech, bud statický obrázek 
v rozlišeni od 160 x 120 až po 2560 X 2048 bodů, nebo mä 
možnost vytvářet videosekvence. U nich je možné nastavit 
počet snimků za sekundu a take maximální možnou velikost 
souboru. Videosekvence lze pořídit v rozlišeni od 160 x 120 
až po 1280 x 1024 bodů. Soubor je ve formátu avi pro viddo 
a bmp pro statické obrázky. 

Malou nevýhodou je nutnost manuálniho ostřeni na sa-
motném těle mikroskopu. Neopatrná manipulace v tomto 
případě můte způsobit posun obrazu. Poněkud nemotorně je 
zpracováno fotografováni. Můžete manuálně stisknout tlačítko 
na tile mikroskopu, nebo je zde možnost pořídit fotografii tak, 

Elektronický mikroskop 

r 
,g 41 

200x zvětšeno 

že v pravém dolním rohu najdete ikonu pro připojenou USB 
kameru, a kdykoliv v nabídce vyberete rozlišení fotografie, tak 
ji mikroskop pollen automaticky. 

Mikroskop je ideální nástroj zvláště pro lidi, kteří pracuji 
s jemnou elektronikou. Je výborný na kontrolu pájeni na 
deskách s plošnými spoji, dale k rozpoznáni někdy opravdu mi-
niaturních nápisů na různých součástkách. Hlavni výhodou je 
možnost ukládat obrázky nebo videosekvence na pevný disk, 
kde s nimi můžete pracovat podle libosti. Napřiklad diky to-
muto nástroji můžete snadno kontaktovat vašeho dodavatele 
s přesnou informaci, co potřebujete na opravu přístroje. 

Tato novinka od firmy KTS-AME velmi mile překvapi. Přes-
tože jsme z počátku k tomuto přístroji přistupovali s určitým de-
spektem, diky široké škále nastaveni a velmi vysoké variabilité 
se jedná o přístroj, který by mil vlastnit každý profesionální 
servisni technik spotrebni elektroniky. Uplatněni přístroje je 
však mnohem širší, zejména v oborech vědeckovýzkumných, 
technických a výrobních. Zavádéci cena je 2720 Kč, vice infor-
maci získáte na www.ame.cz. 

KTS-AME. s. r. o., Karla Čapka 60, 500 02 Hradec Kralove, 
tel.: 495 263 263. 602 263 263, 605 263 263, 608 263 263. 
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