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dvoukanálový digitální osciloskop 
- šířka pásma 5Hz - 100MHz; 1GSa/s 
- 2mV at 5V/dílek; 2ns at 50s/dílek 
- 2xUSB, RS232 

17 423,40 

programovatelný generator 

- 1µHz až 60MHz - 1 kanál 
- lineární/logaritmické rozmítánl 
- pevné průběhy: sinus, pulz, pila 
obdélník, bílý šum 
- modulace: amplitudová, frekvenční, 
fázová, FSK, PWM 
- 2 x USB; GPIB; LAN 

43 /MAW 

4 112 místný multimetr 

-11c - 750V (TRMS do 20kHz) 
- Ucc 1000V; lAccc - 20A 
- R; C; L; f; teplota; test diod 
- USB; RS232 

3 CCXlettč 

dvoukanálový digitální osciloskop 
- šířka pásma 5Hz - 100MHz; 1GSais 
2mV až 5V/dflek; 2ns at 50s/dtlek 
- 16 bitovä logická analýza 
- 200MSa/s na 1 logický kanál 
- 2xUSB, RS232 

30 01,3,-Ite 
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digitální True RMS multimetr 

- 6 1/2 mIstný; 50kSals 
- UDC 1000V; UAc - 750V; lActic - 10A; 
- R - 100W) 
- f; C; perioda; test diod; spojitost 
- RS232; USB; za příplatek GPIB, LAN 

/0 333,-ffč 

digitální True RMS multimetr 

-4102 místný 
- UDC • 1000V; Usc - 750V; l.C.nc - 10A; 
- R - «WO; f; C; teplota; %DF 
- data logger na 40000 záznamů 
- IP 64; RS232 (+ kabel a software) 

1We:a 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH! 
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čtyřkanálový digitální osciloskop 
- šířka pásma 5Hz - 100MHz; 1GSa/s 
- 2mV at 10Wdllek; 2ns at 50s/dllek 
- 2xUSB, RS232; LAN 

30 709,-Kč 

dvoukanálový USB osciloskop 

- šlIka pásma 5Hz- 60MHz; 400MSals 
- 2mV al 10V/dílek; 5ns at 50s/dflek 
- vzort logických kanálů - 200MSats 
- paměť 1Mpts; 16 logických kanálů 
- USB; LAN 

433,413 

True RMS klešfový multimetr 

- 3 3/4 mIstný (4000 dig.) 
- lAc - 30A (rozlišení 0,1mA) 
- Inc - 30A (rozlišeni 1mĂ); 
UAcmc - 0,1 al 400V 

7 005,416 
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dvoukanálový digitální osciloskop 
- šířka pásma 5Hz - 25MHz; 1GSa/s 
- 2mV at 5V/dílek; 2Ons al 50s/dilek 
- 16 bitová logická analýza 
- 200MSa/s na 1 logIcký kanál 
- 2xUSB, RS232 

17 05,-Itč 

digitálni USB multimetr 

- 5 1/2 mIstný; 120 krát za sekundu 
- SCPI kompatibilni 

- 1000V; UAc • 750V; IAC/DC. 10A; 
- R - 100M0; f; C; test diod; spojitost 

31 030,ač 

měřicí systém 

- multimetr: U; I; R; C; L 
- čftač: 1Hz - 2,7GHz 
- generator: 0,2Hz - 10MHz 
- zdroj: 2 x 0 - 30V/3A; 1 x 15V/1A 
- RS232 

1193,4C0 

Zastoupení - SR 
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fNÄŠ ROZHOVOR 
s ng. Přemyslem Hejdukem o no-
vinkách v sortimentu firmy Micro-

nix. 

Před rokem jsme hovořili o firmě 
Hameg. Co mate nyni nového ve 
vaší nabidce? 

Úpině nejnovější je zastoupení firmy 
Rigol, což je jedna z nejdynamičtšji se 
rozvijeňcich firem v oblasti měřici techni-
ky. Navio v široké míře využívá ty nejpo-
kročilejši technologie. Múzeme se tedy 
setkat s velmi vyspělými produkty, které 
jsou však nabízeny za mimořádně přizni-
vé ceny. 

Popište podrobněji našim čtená-
řům některé z jejich produktů. 

Je to především široká škála oscilosko-
pů. Jedná se nejen o běžné dvou- a čtyř-
kanálově osciloskopy s šířkou pásma od 
25 až do 300 MHz, ale I tzv. kombiscopy, 
které mají integrovanou i 16bitovou ana-
lýzu logických signálů. Samozřejmosti je 
take kromě obvyklého portu RS-232, 2x 
USB (jeden jako Host pro paměť Flash). 
Některé z modelů maji variantu is rozhra-
ním LAN. Vzorkování 2 GS/s je též nad-
prüměrný parametr. 

Digitální osciloskopy umoìňuji 
některé další matematické funk-

ce a záznamy. Jak je to u firmy 
Rigel? 

Ano výše zmíněné osciloskopy umot-
čuji zaznamenávat asi 10 průběhů, u za-
chyceného signálu je hluboký záznam 
„pretriggeru a posttriggeru" samozfej-
mosti. U automatických funkci jsou pak 
k dispozici mèření efektivní, střední, mi-
nimální a maximální hodnoty, dale me-
zivrcholové hodnoty, překmit, zákmit, 
frekvence, perioda, šířka pulsu, střída, 
zpožděni náběžných a sestupných hran 
vůči druhému kanálu Z matematických 
funkci pak soušet, rozdil a näsobek. FFT 
analýza je rovněž u každého digitálního 
osciloskopu Rigol samozřejmosti. 

A co logický analyzátor v těchto 
osciloskopech? 

Každý ze 16 kanálů je vzorkován rych-
losti 200 MSa/s, paměť je k dispozici na 
512 kilobodû. Délka spouštěcího pulsu je 
nastavitelná od 20 ns do 10 s. 

Za zmínku ještě stoji, że logické 16bi-
love sondy jsou podobné jako kompletní 
SW součásti základní dodávky. 

Je v nabídce Rigol ještě něco 
zajímavého? 

o  

t.c.)77 — fla t,' 1 
113 Ji Jfi 
"11 C e 

• 

-(4“) ĺi: 

Obr. 1. Osciloskop Rigol 051102e 
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Obr 2. Generátor Rigol DG2041A 

Mo, Rigol má v nabídce velmi atraktiv-
ní generátory libovolného průběhu. Tato 
řada s označením DG1000, 2000 a 3000 
nabízí šířku pásma od 1 pHz do 15, 20, 
25, 40, 60. 100 a 120 MHz - podia typové 
řady. Nabízí se zde vzorkováni od 100 do 
300 MSa/s a rozlišeni převodniku DIA 
14 bitů Hloubka paměti je podle typově 
řady od 512 kilobodu do 1 Megabodu. Zá-
kladní řada DG1000 má vestavěný 
i čltač s frekvenční šířkou měřitelného 
pásma od 100 mHz do 200 MHz. Všech-
ny typy disponuji pro komunikaci s PC 
2 porty USB, RS-232, GPIB a LAN 

Jsou to tedy čisté programova-
telně generátory, kdy všechny 
průběhy musite navolit? 

Ana, ale to neznamená, že třeba „sl-
nusovku" budete muset programovat. 
Každý genäror Riga' mä přednastaveno 
10 průběhů - tedy těch nejběžnějších, 
jako je již uninšný „sinus, pila, obdélník, 
hog:Melnik" apod. 

Zapomněl jsem však ještě na možnost 
modulaci. Všechny typy disponuji mož-
nosti amplitudové, frekveněnl, fázově 
a PSK a PWM modulace. Rovněž mož-
nost lineárniho a logaritmického rozmitáni 
je u všech model') k dispozici. 

Nabizi tento výrobce kromě os-
ciloskopů a generátorů s čita« 
čem ještě další sortiment? 

Samozřejmě je toho mnoho, ale my 
jsme vybrali ze sortimentu jen něco. Co 
ještě však nemohu vynechat, jsou stolní 
multimetry. Pada DM3000 zobrazuje na-
měřeně hodnoty na 53/4 a 692místném 
displeji podle typu. Tyto staini multimetry 
měři napětí, proud. odpor, frekvenci a ka-
pacitu, přičemž u střídavých hodnot prou-
du a napiti multimetry měN správnou 
efektivnl hodnotu (TRUE RMS) al do 
100 kHz a 10 kHz u proudu. Vzorkováni 
hodnot ve funkci dataloger je 50 kSa/s 
a parnšt pro 512 k pro naměřené hodnoty. 

Co se týče komunikace s PC, tak ve 
standardním vybaveni je vždy USB, další 
porty GPIB, RS-232 a LAN jsou bud za 
připlatek, nebo u vyšších typů v základ-
ním provedeni. 

Rabid Rigol ještě něco zajíma-
vého nějaký „bonbónek"? 

Tim by do jistě miry mohla byt serie 
modulů k PC. Rigol vyrábí jak osciloskopy, 

mom.mc__ 
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Obr. 3. Multimetr Riga! DM3064 



Obr. 4. Osciloskop Rigol 
k PC VS5102D 

tak multimetry generátory Přístroje jsou 
uzavřeny v pevném pouzdře s příslušným 
počtem vstupů nebo výstupu - podle mě-
řených či generovaných veličin. Ovládáni 
a zobrazováni pak probíhá přes PC. 

Osciloskopy jsou vyráběny v fade 
VS5000 (D) jsou 2kanálové a ve 4 prove-
denich s šiřkou kmitočtového pásma do 20, 
40, 60 a 100 MHz. U modelu D, je zde ješ-
tě vstup pro 16kanalovou logickou sondu. 
Vzorkováni je 400 MSařs s hloubkou pa-
měti 1 Mpts 

Multimetr je desingově proveden stej-
ně a disponuje možností měřeni napětí, 
proud(' (do 10 A). odporů, kapacit a frek-
venci. Tento mutimetr mien s přesnosti 
na 5112 mista a rychlost měřeni je max. 
120x za sekundu 

Na závěr povidáni o novém zastoupeni 
ao produkci firmy Rigol bych red zdůraz-
nil, že se jedná o opravdu vyspělé so-
fistikované a poměrně velmi přesné při-
stroje za mimořádně přiznivou cenu 

Tak jistě, cena jev dnešni době 
rozhodujíci. Čtenáře budou ur-
čitě zajimat i dabei novinky, kte-
ré poskytnou kvalitní výsledky 
za nízké náklady. 

Jedním z nich je přiručni multimetr 
Wintex, který firma Micronix take nově 
začadila do svého sortimentu. Je to téměř 
úpině ideální multimetr, který vice než na-
hradí řadu Metex 4660, která byla tak žá-
daná a po které vznikla na trhu. jak se 
řika, ‚dire". Tanta multimetr máři přesně 
správné efektivni hodnoty. Opravdu dob-
rý TRUE R MS přiručni multimetr za příz-
nivou cenu je stá e ještě na našem trhu 
vzácnosti. 

Jake je jeho typové označeni 
a čimje ještě zajimavý? 

Označeni je Wintex TD 2200, jedná 
seo 41/2mistný multimetr, který umožňu-
je merit napiti, proud, odpor, frekvenci, 
kapacitu, ale take indukčnost a teplotu. 
Takovýto multimetr navíc se základni 
přesnosti 0.12 % a s portem RS-232 
a USB. podsvětieným displejem apod. za 
cenu pod 3000 Kč není opravdu všude 
běžně k mání. 

Dival jsem se shodou okolnosti 
na vaši nabldku mutimetrů a je 
opravdu vice nez široká. 

To neni proto, że by stačilo několik 
type výše uvených rnultimetre a tim zbytkem 
by měl náš sortiment zákazníka ohro-
mit 

Každý zákazník má trochu jiný poža-
davek. A hlavně jiné pořadí priorit Takže 
TRUE RMS ani indukčnost či vyšší přes-
nost nemusl být pro zákazníka tou rozho-
dující vlastnosti. Mnozí vyžaduji úpinější 
vyhodnoceni signálu, včetně střednich, 
maximálnIch a efektivních, průměrných. 
relativních a špičkových hodnot. Jini co 
nejrychlejší odezvu ph .prozvánšre. dalel 
co nejrychlejši bargraf, col je elektronic-
ke vyjádřeni analogově ručky. apod. 

Zvláštním požadavkem je pak vesta-
Any dataloger, který umožňuje zachová-
11 hodnot v samotném přístroji do přeno-
su do PC. 
A 1 mechanická odolnost či odolnost 

prob vlivu prostředl může hrát ph výběru 
rozhodujicí roli. 

Takže vidite, že pokud budeme chtít 
uspokojit co nejširši spektrum nároků, 
rusi býti sortiment velmi široký. 

Mate v sortimentu j takové mul-
timetry, které by se vyznačovaly 
zvýšenou odolnosti a ještě měly 
některé z neobvyklých funk-

ci? 

Bezesporu to jsou multimetry APPA, 
které maji vesměs kryti IP64 a vydrží bez 
problému pad z výšky 2 m. Dále, co se 
týče funkcl, např. typ APPA 109 je kromě 
těchto vlastnosti vybaven funkcí datalogeru 
pro 40 000 záznamů a mnohými dalšími 
doplěujiclmi funkcemi, které provádějí 
hodnotovou analýzu signálu vtom smys-
lu, jak jsem seo tom před chvíli zmínil. 
U vyššího typu APPA 305 jsou navíc 

ještě obsaženy funkce měřeni útlumu 
v dB, relativni a procentní funkce, refs-
renčni data pro ofset apod. 

Vim, że APPA se vyznačuje i za-
jímavou přesnosti, ale je zřejmě 
dražší? 

To je relatívnt Vzhledem k tomu, že 
APPA nabízí vyšel třidu multimetrů, ale 
omezený sortiment kleštavých multimet-
rů, nablzi Micronix i produkty PROVA, 
kde to je tak spíše naopak. PROVA je vý-
robce zejména přesných kleštowých mul-
timetrů, které jsou u mnoha typů dopl-
něny zajlmavými funkcemi. Například typ 
PROVA 11 je velmi cřtlivý klešfový multi-
metr, který měří proud AC/DC od 0,1 mA, 
a proto je vhodný k měřeni velmi malých 
a únikových proudů. Zase řada PROVA 20 
je určena pro měřeni střídavých proudů 
a právě doplňující funkce umožňuje ana-
lyzovat vyšši harmonické, dále měřeni 
výkonů a dokonce i energii. Velmi zajlma-
vá je i řada Aflex 3000, která nabízí varia-
bilní možnosti pro měřen1 proudovými 
převodní ky - tzv. kleštěmi. V tomto připa-
dě to jsou 4 varianty proudových klešti 
umožňující měřit pomoci ohebných klešti 
střídavý proud do 3000 A. Nejnižší řada 
Aflex je klasický převodnik, střednI řada 
je vybavena i zobrazovačem LCD a nej-
vyšší řada je schopna merit i výkon. 
A u PROVA 6601 je zase možné měřit 

na jednom kleštiovém multimetru 3fázo-
vou soustavu. Přistroj zméři postupně 
3 fáze, jejichž hodnoty se automaticky 
zapíší, a celou soustavu pak vyhodnotí. 
Nevýhodou je jen nesoudobost PROVA 
však poskytuje i soudobé měření a kom-
plexní analýzu 3fázově soustavy pH-
strojem PROVA 6300. Tím se dostávám 
k otázce ceny. Ano, přistroje APPA a PRO-
VA mají vyštil ceny než běžné přístroje 
z asijské produkce, ale jejich přesnost, 
vybavení a funkce je činí vlastně cenově 
velmi výhodnými. Například výše zmíně-
ný 3fázový analyzátor PR OVA je jediným 
svého druhu s cenou pod 40 tisíc. 

Samozřejmě, že podobné ceny, které 
kdysi “nasadil" třeba Metex, se už těžko 
budou opakovat. 

Když jste se zminil o firmé Me-
tex, jejich produkty stále nabizi-
te, i když se mluvilo o tom, že 
výroba se silně utlumuje? 

Ano, to byla ještě nedávno pravda 
Metex se snažil Adel takové ceny, které 
byly absolutně, vzhledem k Šíři možnosti 
přIstrojú, bezkonkurenční. Proto, aby za-
mezil krachu, výrobu silně omezil a vyrá-
běl produkty, kde je velká sériovost a tu-
diz i rentabillita. Dnes už to zcela tak 
neplati, neboť Metex vraci do výroby po-
stupně i oblíbeni typy přístrojů, které 
měly několikaletou pauzu. Jedním z nich 
je například velmi (zejména ve školstv1) 
oblíbený univerzální system MS 9100. Ten 
se opět nyní (od léta) začal znovu vyrá-
bět, ovšem za o něco vyšší cenu. Jen pro 
připomenuti - je to multimetr, generátor 
s čitašem a laboratorní zdroj v jednom. 

Jak konkrétně posuzujete kvali-
tu přistroje - odezvou od zákaz-
niků? 

Odezva je určitě tou nejcennější infor-
maci, kterou může prodejce získat. Je tu 
ale ještě mnoho dalšich aspektu. Nage fir-
ma disponuje vlastním kalibračním středis-
kem. Když tedy vidline na „papIřei u urči-
tých typů zajímavě parametry, můžeme 
je prakticky ověřit na kalibrátoru, který 
máme navázaný na CM!. Když pak vyho-
vi třeba 10 přistrojú z deseti, to uš je dob-
rý ukazatel kvality, Podobně je to s našim 
servisním střediskem. Sledujeme rekla-
movanost nových typů. V připadě, že se 
ládný v záruční dobš nevrátil, je to tee 
záruka spolehlivosti. A věřte, že pro oba 
zmíněné výrobce to většinou plati, 

Takže PROVA a APPA jsou v na-
bidce vaši firmy v oblasti multi. 
metre a kleštových multimetrů 
špičkou? 

No to jsem rozhodne tak nemyslel. 
Nezapomeňte, že jsme take přímý dovoz-
ce výrobků Fluke a je samozřejmě ne-
sporne, že tato produkce je špičková. Ale 
i cena tomu odpovídá. Podobně, když 
jsem ze začátku mluvil o osciloskopech, 
totéž platí i třeba ve srovnáni s americ-
kým Tektronixem, který naše firma fa ktél 
distribuuje. 

Tak tirnto jsou zřejmé vyčerpány 
novinky ve vašem sortimentu? 

To není zdaleka pravda. Napřiklad fir-
ma Hameg, o které jsme mluvili loni, při-
šla se spoustou novinek. Zde přineslo 
ovoce spojení s firmou RohdeaSchwarz, 
která poskytla pro aplikace produkty ze 
svého vývojového střediska. Výsledkem 
je například i nový osciloskop s 8- až 16bi-
tovou logickou analýzou řady HMO 3500. 
Má frekvenčni pásmo at do 350 MHz 
a reálné vzorkováni 4 GSařs. 

Vidim, že by seo fume Micronix 
dalo povídat ještě dlouho, bude-
me však muset končit. 

To jsem se však vůbec nedostal k mě-
řeni neelektrických veličin. Těchto testerů 
máme v nabídce též mnoho a snažíme se 
na každou fyzikální veličinu poskytnout 
zákazníkovi nějaký přiručni přistroj. 

Do této oblasti patři I například teplo-
měry, atol bezdotykove a od nich již nerd 
daleko k infrakamerám, které jsou velmi 
zajímavým sortimentem a o nichž by se 
dalo též dlouho povídat. Ale snad příště. 

Nakonec, pokud budou čtenáře někte-
ré přistroje hlouběji zajímat, mohou se na 
nás vždy obrätt s dotazem. 

Děkuji vám za rozhovor. 

Připraviiing. Josef Kellner. 
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Nízkofrekvenční zesilovače 
s digitálním vstupem 

Firma Texas Instruments (www.ti 
COM) obohatila své portfolio digitální 
nf techniky o dva výkonově zesilova-
če digitálního signálu obsahujícího 
dva nf kanály s dynamickým rozsa-
hem 20 Hz až 20 kHz. TAS5709 
a TAS5710 umožňuji v jediné součást-
ce pokročilé 32bitove zpracování ste-
reofonntho signálu a jeho výkonové 
zesilení tak, že při napájeni 18 V je 
do můstku zapojené zátěže B n do-
dán zesilovači třídy D výkon až 20 W. 
Zesilovače umožňují mimo jiní vyrov-
náni charakteristiky reproduktorů, pro-
gramovatelní dvoupásmová uizeni 
dynamiky (DRC) a díky firemní tech-
nologii 3D zvuku a zvýrazněni basů 
zajímavé obohaceni posluchačského 
vjemu. Variantu TAS5710 lze napájet 
zdrojem s nedokonalou stabilizaci. 
Nova zesilovače naleznou použití 
v televizorech s vysokým rozlišením, 
digitálních radiopřijimačich, zařize-
nich SoundBar v domácích kinech 
a mediálních dokovacich stanicích 
pro notebooky. 

Closed-loop amplifier 
packs 32 bits of processing 

tv, 
tee eye 

SP...202,e 

Ridici obvod 
pro synchronni usměrňovače 

Zvýšeni účinnosti o 1,5 %, výraz-
né zmenšeni plochy potřebné na des-
ce s plošnými spoji a sníženi teploty 
usměrňujících prvků až o 25 °C při-
neslo použiti součástek z nové řady 
10 pro „chytré" usměrňovače (Smart-
RectifierTM) od firmy International 
Rectifier (www.irf.com)ve 240 W spí-
naném zdroji pro LCD TV. IR1168 je 
určen pro buzení dvojice, tvořeně při-
padne paralelně zapojenými tranzis-
tory MOSFET s kanálem N, která pra-
cuje jako půlmůstkový synchronní 
usměrňovač v izolovaném DC/DC re-
zonančrilm mšniči, kde emuluy cho-
vání Schottkyho diod. IR1168 snímá 
napětí mezi kolektorem a emitorem 
tranzistorů a podle porovnáni s dvěma 

zápornými hladinami spina a rozepí-
ná tranzistory blízko průchodů prou-
du nulou. Tim je zapojení měniče 
zjednodušeno a zmenšen počet po-
třebných součástek, v typickém zapo-
¡ant na tři. IR1168 se vyrábí v pouzdře 
SO-8 (6,2 x 5 x 1,75 mm), pracuje při 
8,6 až 18 V s maximálním spínacími 
Nypinacirn proudem hradla +1/-4 A 
a maximálním pracovním kmitočtem 
500 kHz. Mimo výše naznačeného 
pouliti se předpokládá uplatněni ve 
spínaných zdrojích, telekomunikač-
nich zařízeních a adaptérech AC/DC. 

Miniaturní snimaš 
barometrického tlaku 

Díky využili technologie MEMS 
(Micro-Electro-Mechanical Systems), 
technologie pro výrobu Integrovaných 
obvodů k umístěni mikromechanic-
kých prvků a elektronických obvodů 
na společný čip, se firmě EPCOS 
(www.epcos.com) podařilo vyrobit 
patrně nejmenší senzor barometric-
kého tlaku s napěťovým výstupem na 
světě. Rozméry SMD pouzdra CSMP 
(Chip-Sized-MEMS package) 15000 
jsou totiž pouze 1,7 x 1,7 x 0,9 mm. 
Senzor je proto zvláště vhodný pro 
přenosné přístroje, v nichž je tato 
měřici funkce účelná, Např. hodinky, 
mobilní telefony nebo navigace OPS 
be tak obohatit o měřeni nadmořské 
výšky na základě tlaku vzduchu. Ani 
konvenčně zapouzdřená varianta 
s tlakovým vstupem ASB1200E nerd 
o mnoho větší, má půdorys 3 x 3 mm 
a výšku 1,7 mm. Oba senzory měří 
absolutní tlak v rozsahu 300 až 
1200 mbar a mají citlivost 20 mV/V/ 
/bar při typické nelinearitě 0,2 % 
z maxima rozsahu. Vlastní piezorezis-
tivni MEMS senzor tlaku vyrábí Aktiv 
Senzo,r, pobočka firmy EPCOS. Ve 
vývoji jsou snímače tlaku s integro-
vanou teplotní kompenzaci a digital-
ram rozhraním. 
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Tranzistory MOSFET 
v subminiaturnim pouzdře 

Předevšim pro použiti v nabíjecích 
a spinacich aplikacích u přenosných 
zařízeni, kde přinášejí významnou 
ůsporu mista na desce s plošnými 
spoji, vyvinula firma Diodes Incorpo-
rated (vvww.cliodes.com) dvojitě 
součástky v tepelně účinném submi-
niaturnim pouzdře DFN. Typy 
DMS2220LFDB a DMS2120LFWB 
obsahuji 20 V MOSFET s indukova-
ným kanálem P a diodu SBR (Super 
Barrier Rectifier) s naidětlm v propust-
nem směru pouze 0,42 V při proudu 
1 Av pouzdrech DFN2020 (2 x 2 mm) 
a DFN3020 (3 x 2 mm) a výškou jen 
0,5 mm. DMP2160UFDB obsahuje 
v pouzdře DFN2020 dva tranzistory 
MOSFET. Tranzistory map při napětí 
I/Gs = —1,8 V a kolektorovém proudu 
—1 A typický odpor v sepnutém stavu 
86 rn.Q, což s malým nábojem hradla 
přináší menší spínací i statické ztráty. 

se.OES2,z , 

c.c.s 

Lee? 

eid 1 4 11j  

Induktory pro DC/DC měniče 
šetří prostor i energii 

Firma Murata (www.murata.eu) 
obohatila svou nabídku induktorů pro 
spínané zdroje o novou řadu sedmi 
vinutých čipových cívek s indukčnosti 
1 až 22 pH, stejnosměrným odporem 
0,03 až 0,37 S2 a jmenovitým proudem 
až 2,95 A. Cívky řady LQH44P jsou 
umístěny v nfzkoprofilovém pouzdře 
1515 (4 x 4 x 1,65 mm). Proti Interfe-
rencím jsou magneticky odstiněny 
a mohou pracovat při teplotách —40 
až +85 t. Právě pro své rozměry 
a možnost zvýšení účinnosti jsou ur-
čeny pro použiti v mantic!) DC/DC 
v přenosných přístrojích s trvalým 
trendem zmenšováni rozměrů, jako 
Jsou TV přijímače, digitální fotoapa-
ráty a notebooky. 

JH 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM  

Elektronická školička 9 
V tejto časti školičky sa budemeza-

oberat' prenosom zvuku pomocou 
svetla, a to konkrétne svetlom z lase-
ra. Ak nemáte k dispozicii laser, mó-
lete poutir aj fated iódu, ale bude vám 
to fungovat len na vermi malú vzdia-
lenost' par centimetrov. 

Experiment je vermi jednoduchý. 
Potrebujete laserové ukazovadlo, so-
lámy článok, rezistor 10 0, konden-
zátor 100 uF, 3 „tužkové" baterie AA, 
käbliky a krokosvorky. Laser mõžete 
použir z laserového ukazovadla, dá sa 
bežne kúpit a je pomerne bezpečný. 
Nikdy si nim nesviet'te priamo do oči, 
mohli by ste si ich nenávratne poško-
dit'. Solárny článok maze° pouzir na-
paled za starej kalkulačky (obr. 37) 

Obr, 37. Súčiastky pre experiment 

Laserové ukazovadlo rozmontuje-
te, v mojorn je laser um iestnený 
v mosadznom valčeku - obr 38. Vedl'a 
noho je aj LED. tú nebudeme potre-
bovat', a tak som ju demontoval. Na 
obrázku sú aj dva mikrospínače, je-
den pre laser a druhý pre LED. 

Mikrospínač pre laser som trvalo 
prepojil, aby bol stale zopnutý. Möj ob-
vod, ktorý moduluje laser audiosigná-
lom, som pripojil miesto baterii, ktoré 
boli póvodne súčastou laserového 
ukazovadla Pre lepšiu orientáclu, 
v mojom pripade to bolo tak, že na 
strunke bol záporný pot a ria kostro 
mosadznétio valčeka kladný pól ba-
terie. 

Obr. 38. 
Rozobraté laserové ukazovadlo 

Na scheme na obr. 39 vl'avo je vy-
sielač. Laser je napájaný dvomi až tro-
mi člänkaml 1,5 V (lepšie tromi) cez 
rezistor s odporom 10 D. Cez konden-
zátor C1 je pripojený káblik s konek-
torom jack pre pripojenie ku zdroju 
signálu. Kondenzátor zabraňuje jed-
nosmernému prúdu z batérii tiect' do 
audiozariadenia. Audiosignál meni po-
tenciál na rezistore a tým aj moduluje 
tok prúdu, ktorým je napájaný laser. 
Pozor — kondenzátor odderuje jedno-
smerný prúd, inak by ste poškodili za-
riadenie, na ktoré pripojite tenta vysie-
lač. 

Vorným okom som nespozoroval 
bfikanie lasera. ph LED to bolo vidi-
terné vel'mi pekne. 

Ako prijImač (pravá časr schémy) 
som použil solárny článok, na ktorý 
som pry* slüchadla s impedanciou 
8 0. Výstup mõžete pripojir aj na zo-
silňovač. Ja som ho nepoužil, takže 
zvuk bol slabý, ale počuterný. 
V takomto laserovom ukazovadle 

nie je laser prvej triedy, a preto sa jeho 
svetlo po niekorkých desiatkach met-
rov rozptyruje. Na obr. 40 vidite, ako 
vtme svietim na solárny clank zo 
vzdialenosti asi 25 m. Laserová bod-
ka sa zmenila na škvrnu s priemerom 
asi 3 cm. 

Ak nemáte laser alebo solárny eta-
nok, mõzete ich nahradit' LED a foto-
diódow Schema sa nepatrne uši, a to 
v zapojeni audlojacku a odporu rezis-
tore. Všetko by malo byt' zrejmé zo 
schémy na obr. 41. Toto zapojenie 
funguje len na vel'mi malú vzdialenost' 

Obr. 39. Vysiefač s laserom 

nlekorkých millmetrov až centimetrov 
a intenzita zvuku sa rýchto znizuje 
z dõvodu rozptylu svetla vychádzajú-
ceho z LED. Preto je lepšie fotodiodu 
pripojir prostrednictvom druhého 
jacku k nejakemu zosilnovaču. 

Oživenie: 
1. Po zostrojeni vysielača trvalo spo-

jíte svorky mikrospinača alebo 
stlačíte mikrospínač na lasero-
vom ukazovadle najlepšťe izolova-
nou krokosvorkou tak aby laser tr-
valo svietil. 

2 Konektor jack vysielača pripojite 
do audiovýstupu pre sluchadla 
nejakého zariadenia (MPS prehrá-
vač, radio, notebook) a laser na-
smerujete želaným smerom. 

3 Solárny článok umiestnite tak, aby 
laserový lúč svietil na jeho aktivnu 
plochu. 

4 V slúchadläch prijimača möZete 
počúvar zvuk, ktorý prenáša lase-
rový Itac. 

Počutel'nost' sa nemeni so vzdiale-
nostou lasera od solárneho článku al 
po moment, kedy sa priemer lasero-
vého hide zváčšf na verkost', ktorá je 
váčšia ako veikosr solárneho článku. 
Ja som zapojenie testoval na vzdiale-
nosr 25 metrov a fungovalo vermi 
dobre. Odhadujem, že by zvládlo bez 
zmeny intenzity asi 50 metrov. S kva-
litnejšfm laserom by ste samozrejme 
mohli docielit' overa vačšiu vzdiale-
nest'. 

Peter Kočalka (www.tranzistor sk) 
(Pokračovame nabudtíce) 

Obr. 40. Laserový lúä 
na solárnom článku 

Obr. 42. Pokusné zapojenie 
s LED a folodiódou 

Sntisct:p 
latachöca 

Obr. 41 Vysielač s LED 
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Mikrokontroléry PIC (21) 
Čekací smyčky 

V našem prvnim programu, který peri-
odicky měnil úroveň na vývodu RB4, čimž 
způsobil blikání LED připojené na tento 
vývod, jsme pro realizaci prodlevy mezi 
rozsvicenim a zhasnutim LED použili jed-
noduc hou čekaci smyčku. Celý podpro-
gram s čekací smyčkou vypadal následov-
ně: 

DELAY 
MOVLW 
MOVVVF 

DELAY_O 
DECFSZ 
GOTO 
RETURN 

Tento podprogram nejprve přesune 
konstantu 255 do registru dl. Od hodnoty 
registru se note opakovaně odečitá jed-
nička pomoci instrukce DECFSZ. Je-li 
hodnota registru dl rovna jedné (dl = I ), 
bude po jeho dekrementaci výsledek nu-
lovy, následujici instrukce se neprovede 

.255 
dl 

dl, f 
DELAY_O 

(misto instrukce GOTO DELAY_O se pro-
vede instrukce NOP, která nemá žádný 
efekt) a podprogram se ukonči instrukci 
RETURN. Nepotřebujeme-li měnit počet 
cyklů čekaci smyčky (tj, počáteční hod-
notu registru dl ), můžeme podprogram 
zjednodušit následujIcim způsobem: 

DELAY 
DEC FSZ dl ,f 
GOTO DELAY 
RETURN 

Počátečni hodnota registru dl bude 
v tomto případě 00h. Pomocí instrukce 
DECFSZ se v prvnim cyklu odečte jed-
nička a výsledkem bude hodnota FFh 
(255). Tato hodnota je nenulová, takže se 
provede skok na návěští DELAY a pod-
program pokračuje stejně jako v předcho-
zi m případě. Výsledkem je čekací smyč-
ka s jednim cyklem navio, přičemž jsme 
zároveň ušetřili dvě instrukce. 

Pokud jste si příslušný projekt vyzkou-
šeli v praxi, zjistili jste, fe i při nejnižším 
kmitočtu 31,25 kHz bylo blikáni LED do-

Tab. 7. Podprogram DELAY s dvojitou čekaof smyčkou 

DELAY 
DEC FSZ 
GOTO 
DEC FSZ 
GOTO 
RETURN 

dl, f 
DELAY 
d2, f 
DELAY 

; odečti jedničku od hodnoty registru dl 
; je-li dl > 0, provede se skok na DELAY 
je-li dl = 0, odečte se jednička od d2 
; je-li d2 > 0, provede se skok na DELAY 
je-li d2 = 0, provede se návrat z podprogramu 

sti rychlé. Doba, po kterou svítivá diode 
setrvala rozsvícená nebo zhasnutá, trva-
la ve skutečnosti necelých 100 ms. 
Při změn kmitočtu pomoci registru 
OSCCON na 125 kHz již bylo blikáni jen 
velmi špatně postřehnutelnii a při kmito-
čtech ještě vyšších již naše oko vnímalo 
blikání pouze jako souvislý svit. Jakým 
způsobem lze prodloužit čekací smyčku 
a tim zpomalit blikáni LED? Jednou 
z možnosti je vytvořit vnořenou (dvojitou) 
čekaci smyčku. Nejjednodušši realizace 
takového podprogramu jev tab. 7. 
V tomto podprogramu se nejprve cyk-

licky odečítá jednička od hodnoty registru 
dl permed instrukce DECFSZ. Je-li po 255 
cyklech výsledek dekrementace nulový, 
neprovede se skok na návěšti DELAY, ale 
misto toho se odečte jednička od hodnoty 
registru d2. Je-li výsledek nenulový 
(d2 > 0). provede se skok zpět na návěšti 
DELAY a znovu se začne cyklicky odeči-
tat jednička od hodnoty registru dl. Tento 
podprogram představuje vnořenou čeka-
ci smyčku, kdy jeden cyklus (vnitfril 
dekrementace dl ) je vnořen do druhé-

ho cyklu (vnějělho — dekrementace d2). 
Tímto způsobem jsme prodloužili dobu tr-
váni čekací smyčky přibližně 256krát. 

Nezapomeňte rovněž v přislušné sek-
ci definovat proměnnou d2 direktivou EOU: 

d2 ECIU Ox7E 

Zdrojový kód programu pro blikajici 
LED s prodlouženou Wren' smyčkou na-
leznete na http://wwwaradio.cz v sekci 
programs,. 

Vit Š pring I 
(Pokračováni příště) 

609 Zapamatujte si 

Instrukce: 

BCE: Vynulováni bitu b v registru f 
Syntaxe: BCE I, b 
Rozsah: 0 .5 f 127 

0≤b≤7 
Operace: 0 —) f<b> 
Popis: Vynuluje bit b v registru f 

13SE: Nastaveni bitu b v registru f 
Syntaxe: BSF f, b 
Rozsah: 0 5 f ≤ 127 

0 ≤b≤ 7 
Operace: 1 —)f<b> 
Popis: Nastavi bit b v registru f 

CLRF: Vynulováni registru f 
Syntaxe: CLRF f 
Rozsah: 0 5 f 5 127 
Operace: 00h —>f 
Popis: Vynuluje obsah registru f 

CALL: Voláni podprogramu 
Syntaxe: CALL k 
Rozsah: 0 5 k 5 2047 
Operace: PC + 1 —) TOS, 

k —) PC<10:0>, 
PCLATIi<4:3> PC<12:11> 

Popis: Volá podprogram, Nejprve se uloží adresa následujici Instruk-
ce (PC + 1) do zásobniku (TOS — lop of stack). Následně se nahraje 
11 bitova adresa k do programového čitače PC<10)0>. Horn' bity 
Peel 2:11> se nahraji z PCLATH<4:3>. Instrukcetrvá 2 instrukčnicykly. 

DECFSZ: Dekrementace registru f, je-li výsledek 0, následujIci in-
strukce se neprovede. 

Syntaxe: DECFSZ f, d 
Rozsah: 0 5 f 5 127 

d e [0,1] 
Operace: f — I —OE °navy registr, 

skok, je-li výsledek 0 
Popis: Odečte se 1 od obsahu registru f. Výsledek se uloží do 
registru W, je-li d = 0, nebozpět do registru f, je-li d = 1. Je-li výsledek 
rovný nule, mIsto následujici instrukce se provede instrukce NOR (žád-
ná operace), takže instrukce v tomto epee trvá dva instrukční cykly. 

GOTO: Nepodmíněný skok 
Syntaxe: GOTO k 
Rozsah: 0 k 5 2047 
Operace: k —) PC<10:0>, 

PCLATH<4:3> PC<12:11> 
Popis: Nepodmíněný skok. 11bitová adresa k se nahraje do pro-
gramového šitače PC<10:0>. Horn( bity PC<12:11> se nahraji 
z PCLATH<4:3>, Instrukce trvá 2 instrukční cykly 

MOVLW: Nahrání 8bitové konstanty do registru W 
Syntaxe: MOVLW k 
Rozsah: 0 5 k ≤ 255 
Operace: k W 
Popis: Nahraje 8bitovou konstantu k do pracovního registru W 

MOVWF: Přesun obsahu registru W do registru f 
Syntaxe: MOVVVF f 
Rozsah: 0 5 f .5 127 
Operace: W —) 
Popis: Obsah registru W je vložen do registru I 

RETURN: Návratz podprogramu 
Syntaxe: RETURN 
Rozsah: 0 5 k ≤ 2047 
Operace: TOS —) PC 
Popis: Návrat z podprogramu. Ze zásobniku se vyjme posledni 
adresa (TOS) a nahraje se do programového čitače (PC). instrukce 
trvá 2 instrukčni cykly. 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Frekvenčně modulované 

zdroje vf signálu 

V předchozím příspěvku v PE 7/ 
/2009 jsem v teto rubrice publikoval 
zapojeni FM generátorů s keramický-
mi rezonátory a modulací z nf lavino-
vého generátoru. Pro hledání závad 
v obvodech přijímače je toto řešení 
zcela vyhovující, ale o kvalitě FM de-
modulátoru se touto metodou nic 
nedovíme. Proto jsem sestavil další 
varianty generátorů, které s nomad 
zdroje nf signálu ze sluchátkového 
výstupu jakéhokoliv audiopřistroje 
produkuji kvalitní modulaci, která 
vám dovolí zhodnotit správnou funkci 
FM demodulátoru. 

Ze schématu na obr. 1 je zřejmé, 
że jde o oscilátor s dostupnými kera-
mickými rezonátory o kmitočtech 3.58 
a 5,5 MHz. V tomto zapojeni je mož-
né oscilátor s rezonátorem 3,58 MHz 
rozlaďovat kondenzátorem Cl v roz-
mezí od 3,515 do 3,595 MHz. Lze vy-
užit i vyšší harmonické generované-
ho signálu - např. třetí harmonická 
ma rozsah 10,545 až 10,785 MHz, 
což je právě v oblasti obvyklého mf 
kmitočtu 10,7 MHz. 

Obr . I Oscilátor s keramickými 
rezonátory 3,58 a 5,5 MHz 
s kmitočtovou modulad 
vreštm nf signálem 

Obr. 2. Oscilátor s keramickým 
rezonatorem 455 kHz 
s kmitočtovou modulad 
vnějším nf signálem 

Při přepnutí rezonátoru 5,5 MHz 
lze kmitočet oscilátoru rozlaďovat od 
5,414 do 5,522 MHz a opět můžeme 
využít vyšší harmonické generované-
ho vf signálu. Na pate harmonické 
(27,07 al 27,610 MHz) se dostaneme 
do pásma CB. 

Generovaný signal je kmitočtově 
modulován varikapem KA202 (D1), 
který men( kapacitu v rytmu modu-
lačního nf signálu přiváděného na 
svorku "vstup NP. Je možná použít 
i varikapy KB105, KB109 apod. 
V oscilátoru podle obr. 1 nechce 

kmitat rezonátor 455 kHz, a tak jsem 
sestavil oscilátor podle obr. 2 s do-
statečně velkými kapacitami konden-
zátorů C2 a C3. Kmitočtovou modu-
laci obstarávají dva varikapy KA202 
(01, D2), které jsou zapojeny paralel-
ně. Zdvojením varikapil je zajištěn 
dostatečný zdvih FM. 

Protože oscilátor podle obr. 2 je 
určen pro kontrolu FM demodulátorú 
s pevným středním kmitočtem, nebyl 
v nem použit ladici kondenzátor. I bez 
doladění kmitočet oscilátoru pokrývá 
s dostatečnou rezervou pásmo pro-
pustnosti demodulátoru. 
V případě, że se nepodati se-

hnat keramický rezonator, lze sta-

+12 V • 

80 cm 
koax 
C3 mm 
120 C 1 

tI C2122 0 KA 202 C3  
_E—  D2H1120 
2t  

970 
D1 
5106 

R1 ŇR7 
971c 100   C7100 03330 

estuP nA T1 
KC2313 

J_ nc3 
R5 111 

X4-1-1  , 2u 
_ C5 R6 

whip T 97k S 60 120 1k5 
NF   

Obr a Přeladtelný FM generator 
pro pásmo CB (27 MHz) s velkou 
stabilitou kmitočtu, která je dána 
laděným obvodem z koaxiálního 
kabelu Při propojeni bodů xje 

generator kmitočtově modulován 
pilovitým signálem z lavinového nf 
oscilátoru s tranzistorem T2, po 
odpojení lavinového oscilátoru lze 
generator kmitočtově modulovat 
prostřednictvím varikapu D2 

vnějším nf signálem 

bilni oscilátor kmitajíci v pásmu CB 
(27 MHz) postavit podle obr. 3 s ladě-
ným obvodem z koaxiálního kabelu. 
Stabilita kmitočtu je dobrá, asi po 
pěti minutách provozu se po naladění 
na potřebný kmitočet signal již "ne-
odstěhuje mimo šířku pásma FM 
demodulátoru. Pro pásmo CB jsem 
použil 80 cm kabelu o průměru 3 mm 
s charakteristickou impedanci 75 Ü. 
Kabel jsem stočil do spirály do ple-
chového vička od stiniciho krytu la-
děných obvodů z nějakého vraku, 
rozměry vička jsou 6 x 6 cm a hloub-
ka 4 mm. 

FM modulaci lze aplikovat do emi-
toru nebo báze tranzistoru Il buď 
z lavinového oscilátoru s tranzisto-

Obr 4. Oscilátor z obr 1 Obr. 5. Oscilátor z obr. 2 
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rem T2, nebo prostřednictvím varika-
pu D2 z vnějšího zdroje nf signálu. 
U všech tři variant FM generátorů 

se nf signal pro kmitočtovou modu-
lad přivádi na svorku nvstup NF" ze 
sluchátkového výstupu jakéhokoliv 
zdroje audiosignálu (např. z tranzis-
torového přijImače, kazetového pře-
hrávače, přehrávače MP3 apod.). 
Zdvih FM lze jednoduše nastavit po-
tenciometrem pro ovládáni hlasitosti 
na zdroji audiosignálu. 

Fotografie experimentálních vzor-
ků generátorů na obr. 4 at abr. 6 ná-
zorně ukazuji, jak lze takové pomůc-
ky rychle realizovat. 

Jak je z fotogratifzřejme pokusné 
destičky s plošnými spoji jsou vyro-
beny systémem delicich čar. 
S úspěchem jsem začal poulivat 

součástky SMD vypájené z vraků 
různých přístrojů. Rezistory jsou 
dobře rozlišitelné i na původní des-
ce a z vypájených kondenzátoru jsem 
si sestavil zásobraky, z nichž lze 
měřením potřebnou součástku vybrat 
béhem několika sekund. Zásobnicky 
obsahují vice než 100 kondenzátorů 
ruzných kapacit a ¡sou zhotoveny tak, 
że kondenzátory jsou jedním vývo-
dem připájeni těsně vedle sebe na 
dlouhé úzké pesky z tenkého želez-
něho pocínovaného plechu (obr. 7). 

Při praktickém zkoušení všech po-
psaných pomůcek jsem musel kon-
statovat, že i při omezené šířce pás-
ma (především v FM demodulátoru 
455 kHz) lze hodnott poslech repro-
dukovaně hudby jako „hi-fi" (hi). 

Luboš Matyásek, OK1ACP 

Digitální nf šumový 
generátor 

Popisovaný generator představuje 
zdroj šumu, který lze v nf oblasti (do 
asi 20 kHz) považovat za bílý (všech-
ny složky spektra tohoto šumu mají 
zhruba stejnou úroveň). 

Na rozdil od klasických šumových 
generátoru, které využívají jako zdroj 
šumového signálu přechod báze-emi-

Obr. 7. Zásobníky kondenzátorů SMD. Součástky jsou připájené na pásky 
z tenkého železného pocínovaného plechu (Železo špatné vede teplo, takže 
při odpájená jednoho kondenzátoru se neodpájejí sousední kondenzátory) 

e— Obr. 6. Oscilátor z obr. 3 

tor tranzistoru pólovaný v závěrnern 
směru, je v popisovaném generátoru 
šumový signál získáván na digitálním 
principu pomoci mnohastuphoveho 
posuvného registru se zpětnými vaz-
bami. 

Výhodou digitálnlho principu je 
dobrá reprodukovatelnost spektrální-
ho složeni a úrovně šumoveho signá-
lu (u klasických generator-el každý 
použitý tranzistor šumi" jinak), nevý-
hodou je omezená šířka kmitočtové-
ho spektra šumu na straně vysokých 
kmitočtů (dáno taktovacim kmito-
čtem posuvného registru) a nespoji-
tost spektra (spektrum obsahuje dis-
krétní složky, jejichž kmitočtový 
odstup je určován taktovacím kmito-
čtem a počtem stupňů posuvného re-
gistru). 

Kvüli ověření funkce byl zhoto-
ven Vzorek šumového generátoru na 
desce s plošnými spoji. Fotografie 
desky se součástkami je na obr. 8. 

Popis funkce 

Schema šumového generátoru je 
na obr. 9. šumový signál je genero-
ván šestnáctistupňovým posuvným 
registrem tvořeným kaskádou dvou 
osmistupňových posuvných registrů 
74HC164 (102 a 103). Signály odebí-
raně z výstupů druhého, třetího, pá-
tého a šestnáctého stupně registru se 

kombinuji pomoct hradel XNOR typu 
4077 (104A až 1040) a výsledný pro-
dukt se zavádí zpět na vstup registru 
Činnost registru lze popsat polyno-
mem 1 + V` + V3 + V + V16 Použité 
zapojeni zajišfuje. že béhem taktová-
ní registr pseudonáhodne prochází 
všemi možnými N stavy (u šestnácti-
stupňového posuvného registru je 
N = (2 16 - 1) = 65 535). 

Na výstupu posledního stupně re-
gistru jsou dune široké pravoúhlé 
impulsy s různě širokými mezerami. 
které maji charakter pseudonáhodně-
ho šumového signálu. Tento signal je 
filtrován dolnopropustným RC clan-

Obr. 8. Digitální nf šumový generator 

Obr. 9. Schema digitálního nf šumového generátoru 

C31 CI Ci 
NAPA!. 
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o 

J3 
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kern s R3, C6, který z něj odstraňuje 
nadakusticke složky, a pak je veden 
přes oddělovací sledovač s T1, po-
tenciometr P1 pro regulaci výstupni 
ůrovně a oddělovací kondenzátor C7, 
který z něj odstraňuje ss složku, na 
výstupnf svorku J3_ 

Taktovací signal pro posuvný re-
gistr je generován RC oscilátorem 
s invertorem 74HC14 (101A). Podle 
původního pramene by měl být takto-
yací kmitočet fT = 40 kHz, s převza-
tými hodnotami součástek, které jsou 
uvedeny na schématu, byl však u re-
alizovaného vzorku změřen taktovací 
kmitočet fT = 117 kHz. Zřejmě by 
bylo možné snižit taktovací kmitočet 
na uvedených 40 kHz zvěttenim hod-
not součástek C2 a R2, to však neby-
lo vyzkoušeno. 
Z taktovacího kmitočtu fT a počtu 

možných stavů N posuvného registru 
vyplývá doba To, během které registr 
pseudonáhodně projde všechny své 
možné stavy: 

To = N/fT = 65 535/117 000 - 0,56 s. 

Doba 70 představuje periodu opa-
kováni pseudonáhodného signálu 
z posuvného registru. Kmitočtem 
opakování pseudonáhodného signálu 
fo = 1/To it 1,78 Hz je pak určován 
rozestup spektrálních složek genero-
vaného šumu. 

Přístroj je napájen stabilizovaným 
ss napětím 5 V ze síťového zdroje. 
Odebíraný proud je menši než 5 mA. 

Při zapnutí napájecího napětí se 
článkem s R1 a Cl nuluje posuvný 
registr a tím se startuje jeho správná 
činnost. 

Konstrukce a oživení 

Šumový generator je zkonstruo-
ván z vývodových součástek na des-
ce s jednostrannými plošnými spoji. 
Obrazec spojů je na abr. 10, rozmístě-
ni součástek na desce je na obr. 11, 

Všechny 10 ¡sou vloženy do obji-
mek, aby je bylo možné podle potře-
by použit i v jiných konstrukcích. Na 
desce je sedm drátových propojek 
(zhotovených z odštípnutých vývodů 
rezistorů), pozor - dvě z nich leží pod 
objímkou! 

Obr. 10. 
e Obrazec plošných spojů 

digitátniho nf šumového 
generátoru (měř: 1 : 1, 
rozměry 59,7 x 53,3 mm) 

KE02 
T6C 

Obr. 11. 
RozmIstěn1 součástek 
na desce digitálnlho nf 
šumověho generátoru 
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Ph pečlivém osazení desky dobrý-
mi součástkami pracuje šumový ge-
nerator na první zapojeni. Po při-
pojeni napájecího napití vyzkoušíme 
pomoci sluchátek s impedanci 4 kn, 
le je na výstupu šum a že jeho sílu je 
možné ovládat trimrem Pl. 

Realizovaný vzorek generátoru byl 
důkladně vyzkoušen a proměřen. 

Napájecí napětí je nutné zapínat 
skokem, při pomalém zvyšování na-
pájecího naafi od nuly šum nena-
běhne. Pokud se vlivem nějakého 
rušení činnost posuvného registru 
naruší a šum zanikne, je nutné gene-
rator vypnout a znovu zapnout. 

Citačem byl změřen kmitočet tak-
tovacího generátoru s 101A. Přesto-
že podle původního pramene by měl 
byt taktovací kmitočet 40 kHz, posky-
tovaly ve zkoušeném vzorku obvody 
74HC14 nebo 74HCT14 od různých 
výrobců kmitočet 98 až 117 kHz. Je 
to zřejmě způsobeno příliš malou 
hysterezi použitých obvodů, hystere-
ze není v katalogu přesně definována 
a u různých výrobců pe liší až několi-
kanásobně 

Ve sluchátkách připojených k vý-
stupu šumověho generátoru je slyšet 
příjemný šum, ve kterém je však 
zřetelně rozpoznatelné neustálí 
opakování šumové sekvence s perio-
dou To. 

Při kontrole výstuprao signálu 
osciloskopem bylo zjištěno, že zápor-
né špičky výstupnfho signálu jsou 
emitorovým sledovačem s Ti ořezá-
vány. Je to způsobeno tim, že nízká 
úroveň signálu na bázi T1 je 0 V, 
a přitom už při úrovni signálu 0,6 V 
a net na bázi Ti je Ti zcela vypnu-
tý. Nápravu lze snadno zjednat připo-
jením rezistoru o odporu okolo 10 kr2 
mezi bázi a kolektor tranzistoru Ti, 
čímž se posune nízká úroveň signálu 
na bázi Ti na asi 0,9 V. Přídavný re-
zistor v provedeni SMD umístíme 
na straně spojů. Je zajímavě, že od-
straněním limitace se charakter zvu-
ku šumu ve sluchátkách térněf ne-
změnil. 

Generovaný šum lze využit jako 
zvukový efekt nebo jako měřici signal 
v elektroakusfice (např. při měřeni 
citlivosti mikrofonů apod.). 

Seznam součástek 

R1 10 ki2/0,6 W/1 %, metal. 
R2 56 kn/0,6 W/1 %, metal. 
R3 2.2 la/0.6 VV/1%, metal. 
R4 1 kU/0,6 W/1 %. metal. 
R5 100 kü/0,6 W11 elo, metal 
P1 1 trimr ležatý. 

10 mm (PT10V) 
C1 100 nF/J/100 V, fOliový 
02 220 pF/NPO, keram. 
03, C4, C5 100 nF, keram. 
06 3,3 nF/J/100 V, Wavy 
07 100 pF/10 V, radiální 
Ti BC547B 
101 74HC14 (DIL14) 
102, 103 74HC164 (DIL14) 
104 4077 (D1L14) 
precizní objimka D1L14 (4 kusy) 
deska s plošnými spoji č, KE02T6C 

MM 

Elektronkový QRP TX 
pro pásmo 80 m 

Popisovaný vysílač, jehož schema 
je na obr. 12, si z nostalgie a pro po-
těšeni postavil novozélandský ama-
ter Ron, ZL1TVV, inspirován starým 
návodem v publikaci ARRL Hand-
book z roku 1956. 

Vysílač je jednostupňový a je Wo-
fen elektronově vázaným oscilátorem 
(EGO) v Clappově zapojeni s výkono-
vou svazkovou tetrodou 6V6 (El). 

Aby byl oscilátor dostatečně kmi-
točtově stabilní, je řízen běžně 
dostupným krystalem o kmitočtu 
3,528 MHz. Lze pochopitelně použít 
krystal s jakýmkoliv kmitočtem v pas-
mu 80 m (3,5 až 3,8 MHz). 

Aktivní součástkou oscilátoru je 
trioda tvořená katodou a fidici (prvni) 
a stinicl (druhou) mřížkou elektronky 
Ei. Stinicí mřižka sloe( jako vysoko-
frekvenčně uzemněná anode oscilační 
tňody . Optimální pracovní podmínky 
oscilátoru jsou zajišťovány stabilizaci 
napiti sttnici mřížky (+150 V) dout-
navkou 11TA31 (E2). 

Oscilátor je kličovän uzernňova-
nim katody El, telegrafní me se při-
pojuje ke konektoru Kl. Tlumivka TL1 
vysokofrekvenčně odděluje klič od 
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Obr. 12. Elektronkový QRP vysílač pro pásmo 80 m 

oscilátoru, filtračril článek s CS, R2 
a C6 zaobluje hrany impulsů katodo-
vého proudu a tim minimalizuje tzv. 
kliksy. 

Výstupni výkon se odebírá z ano-
dy El, která je na oscilátor vázána 
pouze proudem elektronů procházejl-
cich stinici mtizkou. Diky stinicímu 
účinku vysokofrekvenčně uzemněné 
stinici mřížky ovlivňují obvody připo-
jené k anode jen velmi málo oscilá-
tor, což přispívá k jeho kmitočtové 
stabilitě (výrazně by se to projevilo, 
kdyby byl kmitočet oscilátoru určován 
laděným obvodem LC). 

Anténní napáječ (koaxiální kabel 
o vinové impedanci 50 se k vysi-
lači připojuje přes konektor K2. Clá-
nek Il se součástkami C8, L2 a C9 
transformuje impedanci anténního 
napáječe na velikost vhodnou k zatě-
žováni El a současné potlačuje ení 
harmonická výstupnfho signálu. C8 
a CO jsou stare vzduchově otočné 
kondenzátory (CO je duál 2x 500 pF 
s oběma sekcemi spojenými paralel-
ně), nikoli miniaturní, aby měly do-
statečnou mezeru (a izolačnI pev-
nost) mezi statorovými a rotorovými 
plechy. Cívka 12 mä 25 závitů navi-
nutých na válcovém tělísku o průmě-
ru 1,5 palce (= 38,1 mm). Drát ani 
způsob vinutá nejsou v původním pra-
ment specifikovány. Snad vyhovi 
deny lakovaný drát o průměru asi 
0,5 mm vinutý s malými mezerami 
mezi závity. 

Přizpůsobovací 11 článek se na-
stavuje pomocl měřiče výkonu zapo-

jeného mezi vystupni konektor K1 
a anténu na maximum výkonu dodá-
vaného do antény. Maximální vf vý-
kon byl naměřen asi 1,5 W. 

Kondenzátor C7 odděluje ss ano-
dove napiti, must být bezindukěni, 
bezeztrátový, s nulovým svodem 
a s dostatečně vysokým provozním 
napětím. Dnes takové kondenzátory 
nejsou problémem - vyhoví fóliový 
typu FKP1 nebo MKP10 (WIMA) 
apod. Tote plati o blokovacích kon-
denzátorech C3 a C4. 

článek s R3 a L1 potlačuje para-
zitní vf kmity v anodovém obvodu. 
R3 je vrstvový (např. metalizovaný) 
rezistor o výkonu 2 W, dyke L1 je na-
vinuta na tento rezistor a má 8 závitů 
měděného lakovaného drátu (o prů-
měru asi 0,5 mm). Konce vinuti jsou 
připojeny na vývody rezistoru. 

Vf tlumivka TL2 odděluje anodu 
od zdroje ss anodového napájecího 
napětí a TL3 stejnosměrně spojuje 
vnitřní /flu anténního napáječe se 
zemi (ochrana proti atmosférické 
elektřině indukované do antény). 

Předepsané indukčnosti 2,5 mH 
tlumivek TL1 až TL3 vedou k úvaze, 
že autor použil standardní vf tlumivky 
z elektronkové éry, které se na Zápa-
dě prodávaly jako hotové součástky. 
Tyto tlumivky obvykle sestávají ze 
čtyř křížově vinutých civek umís-
těných za sebou (s mezerami) na 
keramickém válcovém tělísku s drá-
tovými vývody. Civky jsou vinuty mě-
děným lakovaným a hedvábím opře-
deným drátem o průměru asi 0.2 mm 

a celkově mají několik stovek závitů. 
Díky křížovému vinutí a rozděléni do 
sekci je vlastni rezonanční kmitočet 
těchto tlumivek dostatečně vysoko 
nad rozsahem krátkých yin, tlumivky 
mají male ztráty a mezi vývody sne-
sou velké vf nape. 

Pokud takové tlumivky nenajdeme 
v šuplíku, můžeme si použitelné tlu-
mivky zhotovit sami. Feritovou tyčku 
ovineme několika vrstvami plastové 
fólie a na takto vytvořenou izolačni 
kostřičku navineme válcově měděný 
lakovaný drát o průměru asi 0,2 mm. 
Závity drátu jsou těsně vedle sebe, 
počet závitů závisí na rozměrech 
a materiálu tyčky a určíme jej na zá-
kladě měření indukčnosti. 
V žádném případě nemůžeme po-

užít feritové axiální tlumivky, které se 
prodávají v současnosti. Tyto moder-
ni tlumivky mají závity vinuté divoce 
přes sebe velmi tenkým drátem, tak-
že mají velké ztráty a male průrazně 
napiti. 

Elektronku 6V6 (výkonová svaz-
ková tetroda, anoda 12 W, 315 V, sti-
nici mřlIka 2 W, 285 V, žhaveni ne-
přímé 6,3 V/0,45 A) je zřejmě možně 
nahradit dostupnějšími elektronkami 
s podobnými parametry. V úvahu při-
padají svazkově tetrody 6L31, 6L41, 
EL36, P(E)L81, PL500 apod. nebo 
pentody E183, E184 apod. 

Problémem je, že u výkonových 
svazkových tetrod i pentod jsou stink 
cf rámeček nebo brzdici (třetí) mřížka 
spojeny s katodou, takže způsobují 
vazbu anodového obvodu na oscilá-
tor. U krystalového oscilátoru to snad 
není na závadu. 

Vysílač je napájen z klasického 
síťového zdroje s usměrňovací elek-
tronkou E3. Síťový transformátor zís-
káme z nějakého vraku elektronko-
vého přijimače, jeho anodově vinuti 
s vyvedeným středem by mělo mit 
napšti přibližně 2x 250 V/60 mA. 
Usměrňovací elektronka je dvojitá 
nepřímo žhavená diode 6X5, kterou 
je snad možné nahradit dostupněj-
ším typem EZ81. Sítově transformá-
tory z novějších přijímačů mají jen 
jednoduché anodové vinuti, v tom 
případě usměrníme anodové napětí 
můstkem s diodami 1N4007. Anodo-
vé napětí (asi +300 V) je vyhlazováno 
filtrem LC s C10, TL4, C11, tlumivka 
TL4 must mit jádro s mezerou. 

BREAK-IN, 1-2/2008 
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Blueamp 
Sluchátkový zesilovač pro nedoslýchavé 

Ivo Strašil 

Článek popisuje kapesni sluchátkový zesilovač s digitálním 
zpracovánim signálu, který se snaží nedoslýchavým kompenzovat 
ztrátu sluchu zejména při poslechu televizního či rozhlasového 
vysilání. Použití technologie Bluetooth pro bezdrátové spojení se 
zdrojem signálu umožňuje rozšířeni funkcí i o režim zesilováni 
hlasu z mobilního telefonu. 

Technické parametry 

Napájená: 
Li-Ion akumulátor 2300 mAh, 

3,2 al 4,2 V, 
Odběr proudu (zapnuto): asi 180 mA. 
Odběr proudu (vypnuto): <0,1 mA. 

V 

V 

Výstupní výkon: min. 0,5 WI8 52. 
Odstup rušivých napiti: >80 dB. 
Zkresleni: <0,1 %. 
Citlivost linkového vstupu: 700 mV. 
Phpojenl net:et:see: USB, 5 V, 180 mA 
Vnější rozměry: 25 x 65 x 130 mm. 
Hmotnost: 135 g. 
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deku a již jako analogový signál do 
dvojice nf zesilovačů, pracujících pro 
úsporu energie ve třídě D. 

Na zvukový vstup Bluetooth mo-
dulu může být připojen výstup pře-
vodníku A/D obvodu kodeku, což 
umožěuje funkci zařízení ve spolu-
práci s mobilním telefonem v režimu 
,handsfree", kdy je kromě přenosu 
zvuku z MT do zařízeni přenášen 
i zpětný kanál - zvuk z mikrofonu pří-
stroje do mobilního telefonu. 

Parametry zařízení se nastavují 
přes rozhrani USB, které současně 
slouží k dobíjeni přístroje. 

Napájeni zařízeni zajišťuje jeden 
Li-Ion akumulátor Sanyo 18650 o jme-
novité kapacitě 2300 mAh. 

Zesilovač obsahuje některé prvky, 
které nejsou na českém trhu přiliš 
známé. V následujících odstavcích 
se proto pokusím stručně seznámit 
čtenáře s jejich hlavními rysy. 

Bluetooth modul WT-32 

Modul WT-32 firmy Bluegiga je 
kompaktní modul, obsahující radio-
frekvenčril i digitální část rozhraní 
Bluetooth. Firmware WRAP zapouzdřu-
je detailní řešení komunikace a umožňu-
je jednoduché řízeni modulu formou 
AT příkazů, přenášených sériovým 
portem. 

Modul je vybaven dvojici analo-
gových vstupů, jedenácti digitálními 
vstupně-výstupnimi vývody, sériovým 
rozhraním a rozhraním SPI pro ,up-
grade" vnitřního firmware modulu. 
Audiosignály je možne do a z modulu 
přenášet analogové nebo digitálně 
sběrnici I2S či PCM. 

Součásti destičky WT-32 je i minia-
turní anténa, která diktuje umístění 
modulu na okraj desky s plošnými 
spoji tak, aby okolní součástky neo-
vlivňovaly její správnou funkci 

Mikrokontrolér LPC2368 

32bitový mikrokontrolér firmy NXP 
(bývalý Philips) s jádrem ARM7-TDMI 
pracuje s maximální hodinovou frek-
venci 72 MHz. Obvod obsahuje 512 KB 
paměti FLASH a 58 KB paměti RAM. 
Z mnoha hardwarových rozhraní ob-
vodu jmenujme zejména fad& sběr-
nic I2S a US13. 10 se dodává v pouz-
dře TQFP-100. 

Kodek TLV320A1C3104 

Integrovaný obvod firmy Texas In-
struments v pouzdře QFN32 obsahu-
je stereofonní převodník A/D se sy-
metrickými i nesymetrickými vstupy 
a předzesilovačem s digitálně ovláda-
ným zesílením, stereofonní převodník 
D/A a v této aplikaci nevyužity 14 mW 
sluchátkový zesilovač Obvod se spo-
třebou pouze asi 5 mA obsahuje i zá-
kladni funkce pro filtraci signálu 
a automatické řízeni citlivosti (vnitřní 

schema toků signálů je uvedeno na 
obr. 3). Nastavení obvodu jsou řízena 
prostřednictvím sběrnice I2C. 

Nf zesilovač TPA2034D1 

Integrovaný zesilovač firmy Texas 
Instruments v pouzdře 9DSBGA o roz-
měrech pouze 3 x 3 mm dodává vý-
stupni výkon al 2,75 W do můstkově 
připojené zátěže při napájeni 5 V. Ze-
silovač pracuje ve třídě D a nevyža-
duje za běžných podmínek vnější filtr 
ani chlazeni. 

Popis zapojeni 

Jádrem přístroje (viz schema na 
obr. 4) je mikrokontrofér LPC2368 
(102), v této aplikaci taktovaný krys-
talovým oscilátorem 16 MHz, jehož 
frekvence je pomoci vnitřní smyčky 
PLL IC2 vynásobena na frekvenci 
70 MHz Firmware si pro ůsporu energie 
automaticky přepíná násobič smyčky 
PLL na nižší (výsledná taktovací frek-
vence 32 MHz), pokud menší výkon 
postačuje výpočetní složitosti nasta-
veného zpracování zvukových dat. 

Programování mikrokontroléru je 
možné rozhraními ISP (SV1) nebo 
JTAG (SV2), na vodič DBGTXD SV2 
jsou navíc za běhu systému vypiso-
vány textové ladicí informace ve forme 
asynchronních sériových dat s rych-
lost( 115 200 b/s. 

IC2 je oproti starším obvodům řady 
LPC vybaven vnitřním obvodem nu-
lováni při připojeni nebo poklesu na-
pájecího napětí a časovačem „watch-
dog", takže není nutné osazovat 
zvláštní hlídací obvod a postačí sig-
nál RESET ošetřit ,pull-up" rezisto-
rem 121. 

Signály RTCK a PRG_EN, užíva-
né pro přechod do ladicího režimu 
ETM, resp. do programovacího reži-
mu. jsou ošetřeny rezistory R3, R4. 

Přímo k vývodům mikrokontroléru 
jsou připojeny diody LED2 až LEDS 
a tlačítka TL1 až TL6; tlačítka TLI až 
TL5 jsou prosvětlena diodami LED 
(TLI LED až TL5LED). 
• USB modul WT32 (IC1) je spojen 
s mikrokontrolérem sériovým rozhra-
ním (vodiče BT_TXD, BT_RXD, ph-
stupně i na měřicích bodech TP5, 
TP6 s rychlostí 19 200 b/s). Rozhra-
nim jsou přenášeny ve forma AT ph-
kazů nastavení modulu a informace 
o jeho aktuálním stavu. Vodiče sběr-
nice SPI, užívané pro přehrání firm-
ware modulu v případě, kdy z něja-
kého důvodu není možné uskutečnit 
update přes sériové rozhrani, jsou 
vyvedeny na měřicí body TP1 32 TP4. 

Vnitřní převodníky ND a D/A IC1 
nejsou zapojeny, veškerý přenos zvu-
ku je digitálni po sběrnici I2S. 

Obvod 105 (TLV320AIC3104) ko-
deku je spojen s 102 sběrnicí 12S pro 
přenos zvukových dat a fiche( slaörni-
of I2C. Rozhraní I2C je v IC2 řízeno 

bez použiti HW podpory a využívá 
svých vnitřních „pull-up" rezistorů. 

105 vyžaduje po připojeni napáje-
cího napětí nulovací puls, který gene-
ruje IC2 na vodiči CDC RES. Takto-
vací kmitočet obvodu— ICS (vodič 
MCLK) generuje PWM generator 102, 
přičemž (CS ze své taktovací frekven-
ce odvozuje pomoci vnitifill smyčky 
PLL hodinové signály sběrnice 125; 
WCLK (44,1 kHz) a BCLK (1,411 MHz). 

Na nesymetrické vstupy IC5 Je při-
pojen konektor jack 2,5 mm X1 pro 
připojeni zdroje signálu s linkovou 
úrovni. Nestandardní průměr konek-
toru byl zvolen záměrně pro vylouče-
ní záměny se sluchátkovým konekto-
rem. 

Na symetrické vstupy 105 je po-
mocl lišty X5 připojena elektretová 
mikrofonní vložka, vlepená na vnitřní 
stranu bočnice přístroje, a volitelně 
přes X4 i snimacl cívka indukční 
smyčky. 105 obsahuje potřebná před-
zesilovače i softwarově nastavitelný 
napájecí zdroj mikrofonní vložky (vý-
vod MICBIAS). 

Diferenční výstupy převodníku 
D/A IC5 jsou přímo připojeny na 
vstupní vývody nf zesilovačů třídy D 
TPA2034D1 IC4, IC6. Vstupy těchto 
zesilovačů jsou výrobcem řešeny tak, 
že není nutně použivat vazební kon-
denzátory. 

Zesilovače mají rozdflový výstup, 
určený pro mústkové připojeni zátěže. 
Vzhledem k potřebě připojeni sluchá-
tek běžným konektorem Jack 3,5 mm 
(X3) je možné využít jen jeden z vý-
stupů obvodu a je navíc nutné osadit 
vazební kondenzátor pro oddělení 
stejnosměrné složky signálu. Tímto 
zapojením spolu s uváženou větší 
impedancl běžných sluchátek, která 
se pohybuje od 16 do 60 fl. klesá do-
sažitelný výkon výstupní obvodů na 
asi 0,4 W. To je však stále výkon, 
který stačí s velkou rezervou k piné-
mu vybuzení všech běžných typé slu-
chátek, u většiny typů sluchátek do-
konce násobně překračuje maximální 
povolený příkon. Pro ilustraci uvede-
me, že typická DJ uzavřená sluchát-
ka s citlivosti 107 dB/mW a maximal-
ním povoleným příkonem 2 W budou 
při uvedeném výkonu zesilovače re-
produkovat zvuk s hlasitosti 133 dB 

Obvody L1/07. L2/013 potlačuji 
spolu s vlastni impedancf měničů 
sluchátek složky výstupn(ho spektra 
zesilovačů nad akustickým pásmem. 

Mikrokontrolér 102 je vybaven je-
diným vstupem a výstupem sběrnice 
12S, proto je nutné sběrnici vhodným 
způsobem přepínat mezi Bluetooth 
modulem a obvodem kodeku. Trvale 
je propojen vstup převodníků D/A ko-
deku 105 s výstupem 126 dat 102; 
vstup 125 dat do 102 je přepínán sek-
cf X multiplexeru IC3 mezi výstupem 
převodníků A/D 105 a výstupem 
z modulu W-T32. Vstup I2S dat do 
modulu WT-32 je přepínán sekcf Y 
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multiplexeru mezi výstupem převod-
níku ND a výstupem dat z IC2, což 
umožňuje zpětný přenos zvuku, zpra-
covaného v ICZ nebo přenos signálu 
z mikrofonu při práci v režimu „hands-
free". 

Přepínání multiplexeru IC3 zajiš-
ťují digitální výstupy PI07, PI08 mo-
dulu W-T32. 

Konektor mini-USB X2 zajišťuje 
kromě spojení s USB rozhraním IC2 
I napájeni a dobíjeni přístroje při při-
pojení počítače nebo zdroje 5 V. 

:Ta 

TT:=Trj;i22 

«Dme a 
311'; xt.  

Z  ;  
is7,-;13z !je 

v".....49 T7., 
u---eaeour 

Non,.   
me 

1— i- rip, 

Ono 

J;• š L s 

Akumulátor Li-Ion Cl o kapacitě 
2300 mAh a jmenovitém napětí 3,7 V 
umožňuje provoz přístroje bez vnější-
ho napájeni po dobu minimálně asi 
10 hodin. Akumulátor je chráněn mi-
niaturní pojistkou Fl v pouzdře SMD 
1206 a transilem 02, který slouží jako 
ochrana před přebijenim akumuláto-
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ru ph vážně havárii nabíjecích obvo-
d(' a přivedení napětí nad asi 6 V. 
Elegantnější řešení, tedy přímá osa-
zeni stabilizačni diody s napětím ko-
lena charakteristiky asi 4,3 V, která 
by ph poruše omezila napětí na aku-
mulátorku na bezpečnou hodnotu, 
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p  

není možně - pine nabitý akumuláto-
rek by se pomalu vybíjel proudem 
přes stabilizační diodu. Osazení spe-
ciálního ochranného obvodu nebo 
jiné aktivní ochrany nebylo vzhle-
dem k jednoduchosti přístroje zva-
žováno. 

Aby se zjednodušilo další řešení 
napájecího zdroje větve 3,3 V. která 
napájí většinu obvodů přístroje, a mohl 
být použit lineární stabilizátor, je aku-
mulátor vybíjen pouze do napétl 3,40 V, 
využíváme tedy jen asi 95 % jeho ka-
pacify [1]; neúpiné vybljent akumulá-
torům technologie Li-Ion nevadí. 

Napájeni vnitřních obvodů přistro-
je je možné ze dvou zdrojů: z akumu-
látoru 01 nebo přímo z vodiče +5 V 
USD rozhraní (V_USB). Automatické 
přepínání zdrojů podle vyššího napětí 
zajišfuje elektronický přepínač TPS2111 
(1C8), který současně odpojuje napá-
jení přístroje v době, kdy jev režimu 
„stand-by“. 

Tlačítko TL6 přivádí úroveň log. 0 
na vývod D1 IC8. dire aktivuje ob-
vod - na výstup OUT IC8 se přes elek-
tronický spínač s typickým odporem 
95 m12 připojí vyšší napětí ze vstupu 
IN1, resp. IN2 IC8. Vývod D1 je vyba-
ven vnitřním „pull-up" rezistorem. 

Po náběhu programu v 1C2 je uve-
den vodič PWR_HOLD do ůrovne 
log. 1 a spina tranzistor Q3, který při-
držuje úroveň log. 0 na vstupu D1 
IC8 a tedy trvale připojuje napájecí 
nape( přístroje. Druhä sekce TL6 je 
snímána vstupem IC2 - na opětovný 
stisk tlačítka firmware IC2 uvede vo-
dič PWR_HOLD do log. 0, 03 roze-
pne a 108 odpojí napájecí napétf. 

Mikrokontrofér IC2, obvod kodeku 
105 a podpůrné obvody jsou napájeny 
napětím 3,3 V. stabilizovaným „low-
drop" stabilizátorem IC7 (TPS79533). 
Minimální úbytek napětí na IC7 je 
pouze 40 mV při zátěži 200 mA. 

Zesilovače IC4, 106 jsou napájeny 
napětím 5 V ze spínaného „step-up" 
měniče s IC9 (TPS61027). 

Nabíjení akumulátorku řicll a regu-
luje vnitřní nabíječ modulu W-T32, 
napájený z USD rozhraní vývodem 
VDD_CHG. Diode D1 zabraňuje vy-
bíjeni akumulátoru zpět do USD por-
tu a připojených zařízeni přes obvody 
nabíječe; dioda LED1, umístěná na 

HLASITOST TÓN 

boční straně přístroje vedle konekto-
ru USB, indikuje probíhající nabíjení. 

Výstup nabíječe W-T32, VDD_BAT, 
je současně i zdrojem napájecího na-
pětí pro intern( stabilizátor 1,8 V jádra 
WT-32. Jádro modulu je tedy vždy na-
pájeno z akumulátoru. 

Napájecí napětí jádra WT-32 je 
odpojováno při přechodu zařízeni do 
režimu „stand-by uvedením vývodu 
VREG_ENA modulu do log. 0 (větev 
3,3 V je v režimu „stand-by' bez na-
pěti). Napájeni vstupně-výstupnich 
vývodů modulu (VDD_10) je přímé 
z napájecí větve 3,3 V, aby byly dodr-
ženy správné napěťové úrovně. 

Měřeni napiti akumulátoru umož-
ňuje převodník A/D modulu WT-32 
spolu s odporovým cišličem R25/R26. 

Vzhledem k tomu, že se USD roz-
hraní užívá pouze pro nastaveni pa-
rametrů přístroje a u uživatele slouží 
jen jako napájecí konektor, není im-
plementována podpora USD režimu 
spánku se sníženou spotřebou. 

Mechanická konstrukce 

Přístroj je vestavěn ve standardní 
plastové krabičce 1599EISGY firmy 
HAMMOND. Na panelu krabičky je 
umístěn štítek (obr. 5), vytištěný na 
samolepicí fólii a přelepeny průhled-
nou Wit V pravé bočnici krabičky 
jsou vyvrtány díry pro tři konektory, 
LED a mikrofon. Všechny součástky 
jsou umistěny na DPS přístroje s vý-
jimkou mikrofonu, který je vlepen do 
otvoru na pravé bočnici a připojen 
krátkým stíněným kablIkem, a sní-
mací cívky indukönl smyčky. Ta je 
urnistěna v přístroji tak, aby ji pro-
cházelo co nejvíce siločár vysílací 
smyčky v předpokládané nejčastější 
poloze přístroje (při nošení přistroje 
svisle v kapse je tedy optimální umís-
těni ploché cívky na spodní bočnici 
krabičky). Rozptylová pole cívek spí-
naných zdrojů v zarizent nepředsta-
vuji pro příjem indukční smyčky pod-
statný problem, pracuji v odlišném 
frekvenčním pásmu. 

Mikrofon ani snímací cívku není 
nutné pro správný chod ostatních 
funkci přístroje osazovat. 

OPS přístroje (obr. 6 až 9) je obou-
stranná prokovená s nepájívou maskou, 

Obr. 5. Štítek přístroje 

osazená převážně součástkami SMD. 
Pro dosažení minimálních rozměrů 
jsou použity spoje šIřky 0,2 mm; je 
vhodné upozornit na osazování obvo-
dů 104, ICG, 106 v pouzdrech, která je 
nutné při ruční výrobě pájet horko-
vzdušnou páječkou nebo podobnou 
metodou za použiti pájecí pasty. 

Oživeni 

Pa pečlivém osazení desek s ploš-
nými spoji, zatím bez akumulátoru 
Cl, připojíme na jeho svorky vnější 
zdroj 4,0 V/300 mA. Zablokujeme tla-
čítko TL6 v zapnuté poloze a ověříme 
napíti větví 3,3 a 5 V Nyní můžeme 
rozhraním ISP nebo JTAG naprogra-
movat mikrokontrolér IC2, připojit 
akumulátor a vnějším zdrojem 5 V 
vyzkoušet funkci nabfjecích obvodů. 
Potě můžeme přistroj spojit rozhra-
nim USD s počitačem, nastavit para-
metry přístroje a prakticky vyzkoušet 
všechny funkce. 

Ovládáni přístroje 

Přistroj zapneme tlačítkem TLS 
(symbol napájent) Je automaticky 
proveden pokus o navázání spojení 
se zdrojem A2DP zvuku, například se 
samostatným A2DP vysllačem nebo 
s mobilním telefonem. Není-li pokus 
úspěšný, je aktivován extern( vstup 
přístroje 

Přepinat vstupy mužeme ručně 
tlačítkem na panelu přístroje mezi 
A2DP (symbol kazety), standardním 
Bluetooth zvukem pro handsfree 
(symbol telefonu: je aktivován mikro-
fon pro přenos zvuku do mobilního 
telefonu), mikrofonem, vnějším zdro-
jem (symbol přístroje s kablfkem) 
a indukční smyčkou (písmeno T). 

Tlačítky Hlasitost je možné nasta-
vit hlasitost přístroje. Při manipulaci 
se tlačítka hlasitosti prosvítí. 

Tlačítkem Tón je možné volit růz-
ná přednastaveni zpracováni zvuku. 

Tlačítko Stop ukončuje dlouhým 
stiskem přenos z A2DP zdroje, krát-
kým stiskem spolu s tlačítky hlasitos-
ti přeskakuje skladby A2DP přehrá-
vače, podporuje-li tuto funkci. 

Informace o vybiti baterie je re-
produkována jako hlasová zpráva 
do sluchátek, stejně jako některé dal-
M informace (např. „Maximální hlasi-
tost nastavena"). 

Zpracováni zvuku pfistrojem 

Pomoci jednoduchého programu 
pro Windows XP a vyšší (obr . 10) je 
možně nahrát do přístroje nastaveni 
zpracováni zvuku. 
Je moine nastavit-
- Zpracováni frekvenční charakteristi-
ky v celkem až 30 filtrech 2. řádu, 
zvlášť pro levý a pravý kanál. 

( Praktickä elektronika  13 



Obr. 7. Rozmístěni součástek přistroje - spodní strana 

Obr. 6. Deska s plošnými spoji přístroje - spodní strana 
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Obr. 8 Deska s plošnými spol přístroje - horní strana 
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- Mixováni stereofonních kanálů do 
monofonního přenosu (zúženi stereo-
báze). 
- Parametry komprese zvuku - auto-
matické vyrovnáni hlasitosti tichých 
a hlasitých pasáží. 

Do přístroje je možné uložit až pět 
profilů nastaveni, mezi kterými může-
me přepínat tlačítkem Tón. Zkuše-
nosti s uživateli ukázaly, že možnost 
volby jen z několika pevně nastave-
ných profilů (near_ pro hlas, pro hudbu 
apod.) je výhodnější než piná konfi-
gurovatelnost z panelu přistroje, kte-
rá může být pro laickou obsluhu ne-
přehledná a až zavádějíci. 

Seznam součástek 

Rezistory a kondenzátory bez uvede-
né velikosti jsou v provedení SMD 
0805. 

R1 až R4, R23 10 kn 
.F25, R19, R21 1 
R6 až R13, 
R17, R22 680 fl 
R14 4,7 1<n 
R15 100 kn 
R16, R48 33 5-2 
R20 1,5 kn 
R24 470 n 
R25 22 Mn 
R26 1 Mn 
Cl, C10, C11, 
C14, C17, C20, C23, 
C29, 030, 032 100 nF, X7R 
02, 03 22 pF, NPO 
C4, C5 470 nF 
C6, C12 220 pF/6,3 V, D 
C7, C13, 024, C25 1 nF, NPO 

18 pF, NPO C8. C9 
C15, C16, C19, 
C22, C31 10 pF, Tn SMD B 
018 1 pF, keram. 
021, C27 2,2 pF, keram. 
026 47 pF/10 V. D 
028 10 nF, X7R 
D1 SK22 
D2 SMBJ5.0 
Cl VVT32 
02 LPC2368 
03 74LVX4053D 
C4, IC6 TPA2034D1 
05 TLV320AIC3104 
07 TPS79533 
C8 TPS2111 
CO TPS61027 
LI, L2 ferit. perla 
L3 15 pH, Coilcraft D03316P 
LED1 3 mm, žlutá 
LED2 až LED6 5x2 mm, plochá 
01 Sanyo.18650 
01 16 MHz, RAKON 12SMXB 
02 BC857B 
Q3 BSS123 
Fl 1.5A 0805 
SV1 ML14 
SV2 dutá lišta (6 vývodü) 
TLI až TL5 P-PB614x 
TL6 P-9170 
X1 jack stereo 2,5 mm 
X2 MINI-USB B 
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Součástky mimo DPS: 

Krabička Hammond 1599BSGY 
Elektretová mikrofonní vložka 
Snímací civka pro indukční smyčku 
(viz text) 

Zävěr 

Cílem konstrukce bylo zhotovit 
kvalitní dopiněk k běžně používaným 
sluchadlům pro neslyšící. Výsledné 
zařízení umožiluje zesíleni a zpraco-
vání signálu přijatého technologii 
Bluetooth, indukčni smyčkou, vesta-
věným mikrofonem nebo prima přive-
deného na linkový vstup přístroje. 
Funkce komprese - vyrovnáni hlasi-
tosti - umožňuje trvale dobrou srozu-
mitelnost slova bez opakovaného 
ručního zesilování a zeslabováni re-
produkce. Ekvalizer přístroje dovoluje 
podle audiogramu s dobrou přesnosti 
kompenzovat frekvenční průběh ztrá-
ty sluchu. 

Pokud mate jakékoliv náměty, do-
tazy nebo připomínky, kontaktujte mé 
prosIm na e-mailu: ivo@strasH.net 

Firmware pro IC2 přijimače, ná-
vod k obsluze pro uživatele a podkla-

 11•11111damuidar-

dy pro výrobu DPS budou dostupně 
v době vydání článku na internetu 
http://vvww.strasiLnet; připadně na 
wvvw.aradio.cz. 

Dokumentace je uveřejněna pou-
ze pro nekomerční užil! Pro komerč-
ni vyuittl tohoto materiálu je nutný pí-
semný souhlas autora. 
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Spínaný regulátor 
pro řízení jasu bílých LED 
V současnosti vyráběné bílé LED dosa-

huji vyšši svítivosti a odebiraji větši proud, 
než tomu bWalo drive. Při běžném proudu 
diodou LED okolo 20 rrůk a jeho omezenf sé-
novým rezistorem nebyla výkonová ztráta na 
něm velkým důvodem k znepokojeni. Pokud 
však je proud diodou 350 rnA a übytek na ni 
okolo 3,2 V, pak zatímco při napájent ze 
zdroje 5 V byla při 20 mA ztráta na srážecim 
rezistoru 0,036 W. pit 350 mA je to již 0,63 W. 
Nevýhodou tohoto řešeni je i závislost jasu 
diody na změnách napětí zdroje. 
Z hlediska účinnosti výhodné řešeni wu-

živajici impulsni regulaci nabízí obvod, jehož 
schéma je na obr. I. základem obvodu je in-
tegrovaný spinacl snižovaci regulator s In-
terním spínačem (MOSFET) pro 4stupnl 

proud až 2 A. který je zapojen jako zdroj kon-
stantního proudu. Rizeni probíhá tak, že re-
gulačni smyčka v 101 udržuje na vývodu 
SNS stela repel' 1,2 V. Proud diodou LED1 
je v oblasti, ve které se pohybuje výstupni 
napětí měniče a tedy i napětí na LED1, 
ůměrný proudu řetězcem, v němž je zapo-
jená dioda D1. Ta má take přibližně stejný 
teplotnl koeficient napět1 jako LED1 a slou-
ži ke kompenzaci vlivu teploty na ni. Obě 
diody by proto měly být umístěny blízko 
sebe. 

Je-li jezdec potenciometru P1 v dolní po-
loze, teče diodou DI proud asi 1 mA, svíti-
vou diodou až 500 mA, v druhé men' polo-
ze potencimetru je proud LED1 nulový. 
Účinnost obvodu, která roste se zvětšujicim 
se vstupním napětim, přesahuje 90 %. 
V zapojeni je použitá velmi výkonná diode 

LED z řady Luxeon. Jedná seo výrobek ar-
my Philips Lumileds Lighting Company (he, 
www.luzeon. com). LED je určena pro trvalý 

proud 350 mA. Na uvedené webové adre-
se lze vedle katalogového listu získat rov-
něž informace k 'eon kacl svítivých diod 
Luxeon. 

JH 

[1] Grantham, C. 8.• Switching regulator ef-
ficiently controls white-LED current. EDN, 
27. duben 2006, s. 98, 100. 

LI 01 LED1 
10 011 11,14001 LXHL-BWO2 

Obr. 1. Měnič pm napájeni 
bile LED s účinnosti přes 90% 

a možnosti lizard jasu 
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Vario f VYBRALI JSME NAI 

pro paragliding OEC  OBÁLKU 

Ing. Michal Jahelka Ph.D. 

Paragliding je krásný sport nebo zábava, která umožňuje člové-
ku létat nad krajinou bez motoru a s malými finančními i technic-
kými náklady. Stati k tomu pouze padák, sedačka, dobrý vítr a ter-
mika. Bez termiky človék většinou jen letí dolů, nebo se za pomoci 
větru drži v blízkosti kopce. Silné termické proudy lze vycítit, ale 
ne vždy je situace taková ideální a male stoupání nebo klesáni se 
mnohdy špatně posuzuje. K tomu slouži vario. 

Nejjednodušší varia indikuji pípá-
ním vzestup nebo pokles, ta nejsloži-
tejšf jsou spojena s navigací GPS, 
men a zaznamenávají výšku i pozici, 
maji grafický displej a mnoho vedlej-
šlch funkci. Pro vlastni účely jsem se 
rozhodl postavit v celku levné vario, 
které by milo textový displej, indiko-
valo akusticky pokles i vzestup, měři-
lo výšku, tlak, výšku nad terénem (re-
lativní výšku) a zaznamenávalo let 
(výšku) do paměti v intervalu 0,5 až 
100 sekund. Výsledek je možné vy-
číst pomocí počítače přes rozhraní 
USB. 

UI 
1)11.115AG11 

X—k- tucl you/ 

  MCA 

GWC 

R1 

Vario měří každou 1/2 sekundy: 
- Tlak. 
- Výšku nad mořem při 1013,25 hPa 
u hladiny mofe. 
- Relativní výšku od kopce při zná-
mém tlaku (tlak lze zadat nebo je 
možné zadat výšku kopce a tlak se 
dopočítá). 
- Rychlost stoupáni a klesáni. 
- Graf stoupáni a klesáni. 
- Alarm při překročení maximální ab-
solutní výšky. 
- Nejvyšší misto letu nad kopcem (re-
lativní výška). 
- Stav baterie. 

U 

419 

39N. 

WHO 

2 

0-• O., e-C Ge--• 

105 

RI/ 

VE13 

150. 50‘1 

R5 

292 

C 

re 

Dale umcžnuje nastaveni: 
- 4 nastavitelné zvukové signály + vy-
pnuti zvuku. 
- Minimálního poklesu, kdy má začit 
pípat. 
- Minimálního stoupáni, kdy má začít 
pípat. 
- Kalibrace posunu 
- Kalibrace rozsahu (a posunu). 
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Obr. 1. Schéma hlavni části varia 
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Technické údaje 

Senzor: Motorola MPXH6115, 
15 až 115 kPa, 0,5 až 4,5 V. 

Rozlišeni: 18 bitů, 4 V, 
teoretické rozlišení výšky 5 cm. 

Obsluha: spinač, 4 tlačítka, 
displej LCD 2x8 znaků. 

Pilpojení k PC. USB. 
Napájen!: baterie 9 V. 
Odběr proudu: 10 mA. 
Rozměry: 150 x 80 x 35 mm. 
Stoupání a kiosk!: 

-10 m/s až 10 m/s (dál už neměří). 

Popis funkce 

Nadmořskou výšku lze určit z tla-
ku vzduchu. Tlak s rostoucí nadmoř-
skou výškou klesá. Výšku lze pak ur-
čit podle vzorce: 

h = 7998.1r(p/p) -h, [m, Pal 

kde pr,„ je tlak v referenční výšce 
a hREF je referenční výška. Pokud 
tedy známe tlak v referenční výšce, 
můžeme určit i tlak kdekoli jinde. To 
znamená, že bychom před letem mu-
seli znát například tlak přepočtený na 
hladinu more, kde referenční výška je 
nulová. Naštěstí lze tento vzorec ob-
rátit a vario samozřejmě změří tlak. 
Pokud známe současnou výšku (mís-
to startu nebo přistání), která je větši-
nou známa, známe tlak v dane výšce 
a je možně vypočítat tlak přepočtený 
na hladinu moče, který je základem 
pro dalši výpočty. 

Základem běžného varia je tlako-
vý senzor. V tomto případě jsem pou-
žil snadno dostupný senzor od firmy 
Motorola MPXF16115A6U, který stojí 
okolo 400 Kč a je nejdražší součástí 
varia. Nei:AU ze senzoru je převáděno 
do digitální podoby 18bitovým pře-
vodníkem ND firmy Microchip a dale 
přes FC sběrnici připojen do mikro-
počítače PIC18F242. 
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Napětí z tlakového čidla je v roz-
sahu O až 5 V a rozsah převodníku ND 
je 0 až 2,048 V, proto bylo nutné na-
pětí přivést na děfič. Vzniklá nepřes-
nost (odlišný poměr odporového děliče) 
nijak nevadí, protože vario je potřeba 
stejně kalibrovat. 

Informace jsou zobrazovány na 
displeji LCD 2x 8 znaků a ukládány 
do paměti EEPROM 24C512. Zvu-
ková signalizace je realizována po-
moci piezočlenu (nesmi mit vestavě-
ný oscilátor). Pro ovládání slou21 čtyři 
tlačítka, jejichž současný stisk umož-
ňuje provést další akce. Ke čteni zá-
znamu letu pomocí PC byl použit pře-
vodník firmy FTDI FT232BM (lze použit 
starší verze, např. BL). Obvod FT232 

je pině napájen z USD portu a nespo-
třebovává energii z baterie vane. 

Bez programu pro mikropočítač 
by vario nemohlo fungovat. Každých 
500 ms se zméři tlak a spočítá se 
výška. Pokud jsou spiněny podmínky 
pro akustickou signalizaci (minimální 
pokles nebo vzestup), je nastartová-
no generováni zvuku. Samotné zmé-
ny zvuku a ukončení jsou realizovány 
v přerušeni. Dale se na displeji zob-
razi potřebně údaje a připadne se do 
paměti EEPROM uloží aktuální výš-

ka. Vario se ovládá čtyřmi tlačítky, je-
jichž význam závisí na aktuálním stavu 
displeje. Některá tlačítka v kombinaci 
sloulf jako další funkce. Celkem je 
k dispozici 6 kombinaci (zvětšit, zmen-
šit, vlevo, vpravo, potvrzení a storno), 
kterými je možně snadno zadat hod-
noty a zvolit funkce. 

Zápis do paměti začíná vždy hla-
vičkou, ve které je uvedena délka zá-
znamu (ta se nastavuje až při začát-
ku nového záznamu), tlak ve výšce 
při hladině moře, výška startu a doba 
ukládáni. Vzhledem k tomu, že vario 
je kdykoliv možné vypnout bez regu-
lérního ukončeni záznamu, musí se 
nejdříve celá paměť vymazat, čímž 
se do paměti ulož1 hodnoty FFFE. 
Pokud se při čteni výšky přečte hod-
nota FFFF, je zřejmé ' že zde zápis 
konči a dale je volná paměť. Stejný 
způsob se využívá při nalezení nové-
ho mista zápisu na počátku ukládáni. 

Kromě standardního čteni paměti 
umožňuje vario předávat tlak, tlak 
přepočtený na hladinu moče a výšku 
„startovačkst přes USD port nadřaze-
nému zařízeni. To umožňuje snadné 
připojeni např. k PC nebo PDA, musi-
te si ovšem napsat vlastni software 
pro toto zařízeni. 
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Obr. 3. Deska s plošnými spoji 

Změny 

Oproti obrázkům jsem změnil páčko-
vý spínač na tlačitkoe, protože v pra-
xi jsem zjistil, že jsem mnohdy o něj 
zavadil a tak přístroj vypnul. Drátové 
propojky na spodní straně v uveřejně-
né podobě neexistují a vyrábět si druhé 
vario jen 4(1/4/811 fotografii se mi nechtě-
lo. Piezoměnič doporučuji umístit na 
čelní stranu, aby byl lépe slyšitelný. 
LED D1 a 02 nemusí být osazeny. 
Indikuji jen přenos RX a TX při použi-
ti USB. U6 müze být I FT232BL. 

Seznam součástek 

R1 
R2 
R3, R4 
R5, R6 
R7 
R8 až R11 
R12 

kn, SMD 0805 
27 ki), SMD 0805 
1 12, SMD 1206 
2,2 kn, SMD 1206 
4,7 kn. SMD 1206 
1 Ica SMD 1206 
4,7 kf2. PT6VK005 

R13 až R16 
R18, R19 100 k.C2, SMD 0805 
R17 100 kn, SMD 1206 
R20 1 kšŽ, SMD 0805 
R21 15 kn, SMD 1206 
R22 22 D, SMD 0805 
R23, R24 220 (2, SMD 0805 
R25, 
R27, R32 10 kn, SMD 1206 
R26 470 fi, SMD 1206 
R28 1,5 kn, SMD 1206 
R29 2,2 kn, SMD 0805 
R30 27 n, SMD 0805 
R31 27 Si, SMD 1206 
R33 az R35 0 Q. SMD 1206 
Cl 220 nF, SMD 0805 
C2 47 pF, SAM 0805 
C3, C8, 
C9, 011 100 nF, SMD 0805 
C4, C5 10 pF/6 V, SMD 3528 (3) 
C6 47 pF/6 V, SMD 7343 (D) 
C7 10 pF/10 V, SMD 6032 (C) 
C10 33 nF, SMD 0805 
016, C17 27 pF, SMD 0805 

Enter Storno 
N 

Start Edit 
4— —4 11 

Obr. 4. Štítek přístroje 

Li perlička SMD 1210 nebo 1 2 rezistor 
01, 02 LED, 3 mm 
LCD1 PC0802SYL/H, PC0802A 
U 1 MPXH6115A6U, SSOP 
U2 MCP3421, SOT23-6 
U3 PIC16F873, DIP 
U4 AT24LC512, SMD 
U6 FT232BM, TQFP 
U7 93C46/56/66, SMD 
U8 LE50, TO92 
Y1 3,6864 MHz, HC49/Nizký 
Y2 6 MHz, HC49/Nfzký 
SW1 až SW4 tlačítko P-DT6XX (red, 
green, blue, yellow) 
SW5 spinet Pl1SA nebo P-B170G 
SW6 SW DIP-6 
J1 lámací lišta, 5 vývodu 
J3 USB1x9OB PCB 
PT1 KPE110 
Krabička KP33 

Většinu součástek lze koupit v GM, 
displej PC0802 SYUH je z GES pod 
označením CM 0820-STU-LV, Větši-
nu součástek (nebo ekvivalenty) lze 
objednat take u firmy Farnell nebo 
RS components. 

(Dokončen! přiště) 
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Ian 

Jednoduchý můstkový 
měnič 12 V/230 V/100 W 

Jan Horký 

Tento jednoduchý měnič slouží jako zdroj napětí 230 V/50 Hz v mís-
tech, kde neni k dispozici rozvodná síť. Může napájet kompaktní zářivky 

i obyčejné trubicové zářivky s tlumivkou, holicí strojky, nabíječky na tele-
fony a kamery, zařízeni spotřební elektroniky, včetně notebooků. 

Hlavni přednosti měniče je to, že nevy-
ěaduje transformátor s dvojitým sekundär-
nim vinutím, který se obtížně shard, Běžně 
lze koupit transformátor 230/12 V. S tako-
vým převodem bude měnič take pracovat, 
avšak nedosáhne piného výkonu a stabiliza-
ce výstupnlho napětí 230 V nebude dobrá. 
Stael] meta úprava - odvinout pár závitů ze 
sekundárního vinuti, až bude transformátor 
dávat po pěpojeni na sit' pouze 10 V. Nemu-
sí se přitom ani rozebírat, někdy to ani nelze, 
postačí tich několik závitů prostrkat meze-
rou meal cívkou a jádrem, u toroidu je to ješ-
tě snadnější a je to nutná úprava. 

Tranzistory můstku střídavě ',repine 
jedno sekundární vinuti 10 V. V zapojení ne-
byl použit krystalový oscilátor 50 Hz, neboť 
většina spotřebičů mä uvedenu na výrobním 
štítku frekvenci 50 - 60 Hz. Stabilizace vý-
stupni ho napětí je vyřešena tranzistorem 74 
a jeho ovládacím obvodem. Pokud se vlivem 
zátěže zmenši výstupni napiti, tranzistor 15 
tvořici dělič napětí s trimrem a rezistorem 
R5 se vice uzavře. Zyýši se napěti na bázi 
74, který se naopak vice otevře, zmenší se 
na něm úbytek napětí pro můstek a výstupnl 
napiti se dorovnä na úroveň zadanou trimry 
Pl, P2. Vše funguje take naopak. 

Obr 1 Schema zapojeni 

Obr. 2. Deska s plošnými spoji 

Na desce s plošnými spoji je nutné pre-
vrtat některé otvory vzhledem k tloušťce vý-
vodu součástky, např. výkonových tranzisto-
rů, pojistkových pliškü, svorek' tent Silové 
spoje je potřeba tlustě pocinovat vzhledem 
k velkým procházejícím proudúm. Výkonové 
tranzistory se na chladič přišroubuji přes 
slidové podložky a pod hlavu šroubků se na-
vlečou plastové izolační kroužky. Chladič ob-
sazený ve stavebnici je vhodný do výkonu 
max. 50 W, na 100 W se k duralovému chla-
diči L musí pčišroubovat male žebro. 

PŘI oživeni se oba trim!), se nastavi do 
stredni polohy. Po připojeni 12 V z akumulá-
toru se změří výstupni napití a trimrem P1 
se nastaví asi 225 V, prime se zee, nejlé-
pe žárovka 230 V/40 W nebo 100 W podle 
velikosti transformátoru a změna napiti se 
dorovná trimrem P2. 2árovka se odpoji 
a připadná změna napíti se znovu zkori-
guje 1(1mi-ern P1 Trimry se navzájem mírně 
ovlivňuji, ale nastaveni je velmi snadné, je 
možné dosáhnout změny Wstupniho napíti 
ze stavu naprázdno do piné zátěže v rozsa-
hu 3 až 5 V. Po zahřátí chladiče asi na 60 'C 
se výstupni napití zmenši na 220 V, je to 
zpusobeno strukturou použitých tranzistorů 
V-MOS u kterých se stoupajici teplotou 

vzrůstá odpor kanálu. NI provozu naprázdno 
se zahřívá T4, neboř „páli" asi 2 V z napáje-
dho pro můstek v rámci výše popsa-
né stabilizace. Při piném výkonu je 1-4 ,tVrder 
sepnut s úbytkem jen par set mV, zahřívá se 
minimálně, nejvátši teplota vzniká na tranzis-
torech s vodivosti P - Ti, T2 Tato stabilize-
ce se dobre uplatňuje v rozsahu napájecího 
napiti 10,5 až 14 V. 

Seznam součástek 

R1 470 KU 
R2, R3, RE, R7 22 SI 
R4 150 ka 
R5 1 kfl 
1313 56 tz 
R9 47W 
R10 470 12 
R11 270 ICI 
Pl, P2 1 K2, stojatý trimr 
Cl 10 nF/MKT 
02 1000 pF/16 V 
03 22 pF/50 V 
C4 47 uFt25 V 
701 10 V/1,3 W 
101 4047 
T1,T2 IRF9540 
T3,75 IRF540 
T4 IRF744 
T6 805468 
01 133813C100001L 
Pojistkový plíšek, 4 ks 
POJ1 10 A 
POJ2 0,5 A 
Doutnavka 
Svolira dvojitá. 4 ks 
Objimka DIL14 
Slidová podložka TO-220, 5 ks 
Plastový kroužek 1131, 5 ks 
šroub M3x 10 + matky, 5 ks 
Chladič, dirt* L30 x 30x 90 mm 

Kompletní stavebnici (I bide did, pouze 
transformátor nerd součástí stavebnice) si lze 
objednat za 490,- KC včetné OPH na adrese: 
Jan Hor*ý-elektrosoutáste OE< Hen 6, 594 
01 Velké Meziříči component@volny.cz; 
tel. 776 853 844. 

Po dobo dé lze dodat I sestavený a oži-
vený měnič. 

o. 
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Generátor impulsů 
GP1v2 

Slavornir Turoň, Miroslav Poledník 

Generátor impulsů GP1v2 je řízen mikroprocesorem, který je gal-
vanicky odděleným převodníkem RS232 spojen s nadřízeným PC. 
Veškeré parametry, spouštění a relé přepinajíci výstupy jsou říze-
ny programem v PC. Pro výstup DC/AC je výstupni napětí indiko-
váno na obrazovce PC. 

Technické údaje 

Nastavená detky impulsu LOW: 
1 ps al 999 s. 

Nastavení délky impulsu HIGH: 
1 ps až 999 s. 

Repeat (opakování impulsü) . 
0 až 50 000 (pokud je 

nastavena 0, jsou 
na výstupu impulsy trvale 

do ukončeni STOP). 
SYNC (nastavení prodlevy 
před impulsy): 1 ps až 999 ms. 
Výstupy: TTL, 

DC/AC 1,2 až 24 V/100 mA, 
synchronizační impuls 2 ps. 

Vstup . TRIG (startovací impuls). 

Popis zapojení 

Blokové schema generátoru je na 
obr. 1. Základ generátoru tvoči mikro-
procesor 101 (obr. 2). Výstup impul-
so (pin RB2) je přes invertor a tvaro-
vac' (103) veden na výstup TTL a na 
zesilovač (rezistory R17 až R23, tran-
zistory T4, T5 a T6). Relé Re3 přepl-
ná polaritu signálu. Rei přepíná vý-
stup zesilovače mezi stejnosměrně 
vázaným nebo střídavě vázaným přes 
kondenzátory C3 a 04. Mezi výstupem 
výkonovým a TTL prepine relé Re2. 
Před inverter je zapojena indikační 
LED výstupu. 

Polaritu synchronizačnlho impulsu 
SYNC lze zvolit jumperem na konek-
toru J2. Na výstupu je zařazen dělič 
R14 a R15. 

Signal ze vstupu TRIG je přes 
ochranný obvod R12. D4 a 05 veden 
na invertor se Schmittovým klopným 
obvodem, který signal tvaruje. Jum-
perem J1 můžeme nastavit spouště-
ní sestupnou nebo vzestupnou hranou 
impulsu. Pull-up rezistor R13 připojí-
me pájecími ploškami PP buď na klad-
ně napájecl napětí floc, nebo zem 
GND podle uvažovaného pripojenl 
vstupu Ukázka odezvy generátoru na 
synchronizační impuls je na obr. 3. 

Děličern z rezistorů R25, R26 a od-
porového trimru TRI snlmáme napá-
jecí napiti výstupu zesilovače impul-
sé. Prepined relé Re1 až Re3 jsou 
spínána tranzistory Ti, T2 a 73. Na 

tranzistory jsou připojeny ochranné 
diody D1 až D3. 

Zapojenl obvodu pro komunikaci 
přes rozhraní RS232 je na obr. 4. Vy-
utivá obvod MAX232 (104) s konden-
zátory 05 al C8. Galvanické odděle-
ní je zajištěno optočleny 105 a 106 
s příslušnými obvodovými prvky. 

Zdroj (obr. 5) je na vstupní sltbvé 
straně odrušen tlumivkami TL1 a TL2 
a kondenzátorem 022. Po usměrněni 
a vyhlazeni (D7 až D10, C9 až C11) 
je obvodem 107 a kondenzátory 013 
až 017 stabilizováno napájecí napětí 
procesorové části. Stabilizátor LM317 
(108) a přislušně obvodově prvky tvoří 
nastavitelný zdroj pro napájeni výko-
nového zesilovače impulsů. Pro na-
pájení galvanicky odděleně části ko-
munikace RS232 je použit 109 — 
— miniaturní modul spínaného DC/DC 
zdroje. 

Konstrukce a osazeni 

Součástky jsou běžného typu, 
označeni v seznamu součástek je 
podle katalogu GM Electronic. Proce-
sorje vhodné urnistit do objimky (není 
v seznamu součástek) Na obr. 6 je 

[ Ty 
PC •---. 

• 

•— 

L •  

n. 

o.  
oarrotood 
RS212 /iTL 

motiv desky s plošnými spoji strany 
top a bottom, osazení desky s indexy 
součástek je na obr. 7. 

Popis SW pro PC 

V okně Puls_High nastavíme del-
ku impulsu v úrovni HIGH. Délku im-
pulsu v úrovni LOW nastavíme v okně 
Puls_Lovv. 
V okně Sync nastavíme u synchro-

nizačního impulsu (2 ps) prodlevu, po 
které následuji impulsy. To je vhodně 
u měřeni, pokud potřebujeme zjistit 
akci bezprostředně před impulsy. 
Dobu prodlevy můžeme nastavit 
v rozsahu 1 ps až 999 ms. Zatržením 
okénka Puls+SYNC umístíme syn-
chronizační značku jak na výstup syn-
chronizačních impulsů, tak na vystup 
impulsů. Pokud zatrhneme okénko 
Trig, impulsy se po startu negenerují, 
čeká se na externí spouštšcl signal 
Trig. 
V okriš Out zatrhneme požadova-

ný výstup impulsů a počet opakováni 
v okně Repeat. Lze zadat číslo 0 až 
50 000, přičemž zadáte-li 0, budou na 
výstupu impulsy trvale. U výstupů DC 
a AC nastavíme amplitudu výstupnich 
impulsů potenciometrem P1 v gene-
rátoru podle údaje v okně V Puls. 
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Obr. 1. Blokové schema generátoru impulsů 
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Obr 3. 
Ukázka generovaných impulsů. 
Nastavení: Puls LOW =lys, 
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Obr. 4. Zapojeni rozhraní RS232 
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Zatrhávacím políčkem Invert zvo-
lime inverzl výstupu impulsů 
V nastaven( Port Seting zvoláme 

požadovaný port COM. Políčka Rx 
a Tx indikuji komunikaci s přístrojem. 
Pokud svátí GP2 not respond, komu-
nikace nepracuje správně 
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Obr. 5. Napájecí zdroj generátoru impulsů 

Nastaven I zapášeme tlačítkem Wri-
te, tlačítkem Read vyčteme aktuálni 
údaje z přístroje. Generováni impul-
sů spustíme a zastavíme tlačítkem 
Start/Stop. 

Ovládací okno programu na PC si 
můžete prohlédnout na obr. 8. 

R15 

CI CI. 

100y/33V j III2n 

-•Up 

Oživeni a nastaveni 

 • Ucc 

Přistroj nemá žádné záludnosti, po 
pečlivém osazená by měl pracovat 
ihned po zapnuti. 

Nastaverd spočívá v nastavení 
trimru TRI. Vzhledem k tornu, že ze-

21 



o 
o 

Obr. 6. Deska s plošnými spoji generátoru impulsů 
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silovaš DC a AC na výstupu je tvořen 
emitorovými sledovači, je amplituda 
impulsů proti napajecimu napětí Lin 
i proti GND menši asi o 0.7 V. Poten-
ciometrem P1 nastavíme napětí zdro-
je např. 12 V a trimrem TR1 nastaví-
me údaj Puls value na PC na 11,3 V 
Tim je nastavení skončeno. 

Poznámky 
z provozu a měřeni 

1. Při měřeni osciloskopem s kom-
penzovanou sondou je výstupni sig-
nal TTL v pořádku. Pokud však pro-
pojíme generator s osciloskopem 
přimým nekompenzovaným kabelem 
s konektory BNC, objeví se zákmity 
na hranách impulsu. Ty odstraníme 
tak, že na 103 připájíme mezi piny 6 
a 7 kondenzátor 1 nF. 

2. Pro dobrý přenos nízkých kmi-
točtů byla zvolena kapacita vazebni-
ho kondenzátoru 03 poměrně velká 
Vlivem většího stejnosměrného svo-
du tohoto kondenzátoru se při zátéši 
s AIM impedanci objeví na výstupu 
stejnosměrně nape!. Navrhuji proto 
zmenšit kapacitu kondenzátoru C3 na 
220 pF (25 V) a cdpor rezistoru R23 
zmenšit na 4,7 kn. 

Seznam součástek 

Rezistory 
R1, R2, R3, R23, 
R27, R28, R29 
R32, R33 
R4 až R11 
R12 
R13 
R14 
R15 
R16 
R17 
R18 aš R21, 
R26 
R22 
R24 
R25, R37 
R30, R34 
R31 
R35 
R36 
R38 
TR1 
P1 

Kondenzátory 
C1, C2 
C3, C9 
04, 010. C12, 
C14 až C17, 
019, C21, 
C22, 024, 025 
C5 až C8 
C11 
013 
018 
C20 
C23 

10 kn, 0,4 W 
8x 10 kn, rez sit RRA 
1 kn, 0,4 W 
100 kn, 0,4 W 
220 a 0,6 W 
68 0, 0,6 W 
1,2 kn, 0,4 W 
22 n, 0,6 W 

1,8 kn, 0,6 W 
1 kn, 0,6 W 
10 n, 0,6 W 
10 kn, 0,6 W 
560 11, 0,4 W 
4,7 kn, 0,4 W 
240 n. 0,6 W 
1,5 kn, 0,4 W 
100 kn, 0,6 W 
1 kW, trimr 64Y 
5 MI/A, potenciometr 

27 pF 
1 000 pF/25 V 

100 nF 
10 pF/25 V, miniaturní 
470 pF/50 V 
470 pF/6,3 V 
100 pF/35 V 
100 pF/6,3 V 
33 nF/250 VAC 

Polovodičové součástky 
D1 až D5 1N4148 
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Obr. 7. 
Rozmístěná součástek 
na desce s plošnými 

spoji gnerátoru impulsu 
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Obr 8. Ovládací okno programu PC 

06 
07 až D10 
011, D12 
013 
014 
T1, T2, T3, 
T6, 17, T8 
14 
T5 
01 
02, 103 
04 
05, 106 
07 
08 
09 

Ostatní 
Xtal 
Pol 
TO, TL2 

LED 3 mm, červená 
B250C1000 
1N4007 
LED 3 mm, zelená 
Zener. dioda 5,1 V/0,5 W 

13C327 
BS108 
BC337 
PIC18F252 
74HC14 
MAX232 
6N137 
7805 
LM317 
S7U0505A 

10 MHz, krystal miniat. 
160 mA, pojistka rodent 
47 pH, tlumivka FAS WON 

Q 
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Obr. 9. Fotografie osazeně desky generátoru 

J1, J2 lámací kolík S1G3 
Trafol transformátor 2x9 V/6 VA 
Rel až Re3 AO5W-K 
2x chladič DOla 
svorkovnice MV253/5,08 - 1 ks 
svorkovnice MV252/5,08 - 1 ks 
Deska s pl. spoji GP1v2 

Rafe a DC/DC zdroj dodává firma 
ECOM, svorkovnice a skflri CAB220 
firma ENIKA 

Dodáváme naprogramovaný pro-
cesor, desky s plošnými spoji, může-
me dodat I reli, či kompletní staveb-

Ce) 
DOI N 

toe 

I I r 

nici. Informace na vvww.st-lemco.cz, 
dotazy na temco@centrum.cz. 
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P) Bečka, R.: Impulzný generator 
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Tester modelářského serva 
Připravek se připojuje na sériový port PC a umožnuje otestovat 

serva a regulatory motorů, které jsou ovládány stejným signálem 
jako serva, programem v PC. 

Tester používám především pro 
serve a regulatory po havárii modelu, 
vyzkoušet můžete I serva nova. PřI-
pravek si neklade za cíl konkurovat 
továrním testerům, slouží hlavně pro 
rychlou kontrolu stavu serva Návod 
mule posloužit i jako inspirace pro 
vlastni tvorbu. 

Popis připravku 

Vlastni přípravek je umístěn přímo 
v krytu konektoru sériového portu. 
Z portu jsou využívány pouze signály 
ONO a TXD. Výstup je připojen na jed-
nořadý konektor s roztečf 2,54 mm, 
na který je přivedeno i napájecí napé-
ti pro testovaně servo. Schema zapo-
jeni je velice jednoduché (obr. 1), celý 
přípravek se skládá pouze ze dvou 
součástek: rezistoru s odporem 10 kJ 
a Zenerovy diody Pro servo s napá-
jecím napětím 5 V je použita Zenero-
va diode s napětím 4,7 V. Pokud je 
servo napájeno jiným napětim, pou-
žijte Zenerovu diodu s přibližná stej-
ným napětím Napětí signálu z výstu-
pu TXD se Zenerovou diodou D1 

zmenši na velikost vhodnou pro říze-
ní serva. 

Popis testu serva 

Počítač je v tomto přípravku využit 
jako zdroj impulsů s délkou 1 a 2 ms. 
Po připojeni serva k napájení a pří-

pravku zapneme zdroj a na počítači 
spustíme program. Zadáme parame-
try a již můžeme sledovat chod serva 
z jedné krajní polohy do druhé. Při tes-
tu doporučuji připojit i ampérmetr 
a měřit odběr proudu serva při přejíž-
děni zjedné polohy do druhé. 

Popis programu 

Program testexe je odladěn v Tur-
bo Pascalu a umístěn v adresáři SER-
VO. Lze ho spustit na počítačích 
s operačním systémem MS-DOS, 
VVindows 95 a 98 z příkazové řádky. 
V případě Windows 95 a 98 lze při 
startu (restartu) počítače stiskem klá-
vesy F8 zvolit pouze DOS. Program 
lze z příkazové řádky spustit i pod OS 
Windows 2000, NT a XP. Ke spuštěni 

programu lze použit i starší počítač 
bez pevného disku, pokud mä diske-
tovou mechaniku. Pak stačí na diske-
tu nahrát system MS-DOS a program 
test.exe. Program si müžete stáhnout 
na http://wwwaradio. cz. 

Po spuštěni programu zvolíme port 
COM s připojeným přípravkem stis-
kem klávesy 1 až 4. Po volbě portu 
zadáme počet impulsů a stiskneme 
klávesu Enter. Po jejím stisku se již 
servo bude pohybovat z jednó krajní 
polohy do druhé, dokud nestiskneme 
mezernik (Space) nebo Esc. Stiskne-
me-li Space, můžeme zadat nový po-
čet impulso, odzkoušeno mám maxi-
málně 500. V případě, že stiskneme 
Esc, program se po dopočítáni zada-
ného počtu impulsů ukonči. Zadáte-li 
počet impulsů od 1 do 50, servo pře-
jíždí zjedná krajní polohy do druhé. 
Pokud zadáváme číslo 100 a větši, 
servo v každé krajní poloze po urči-
tou dobu setrvá a pak přejíždí do dro-
ne krajni polohy. 

Vlastimil Vág ner 

Obr. I. Zapojeni testeru - 

Úprava pro zvýšení spolehlivosti 
„LED žárovky" z PE 5/2009 

Krátce po otištění článku a po ně-
kolika měsících provozu přestala „LED 
žárovka" popsaná v článku svítit' Ně-
která z LED ztratila uvnitř pouzdra 
kontakt a obvod s LED se přerušil 
Následná kontrola nic neodhalila, při 
zkoušeni skupin LED zdrojem s men-
Sim napětím se zdály všechny LED 
v pořádku a po zašroubováni do ob-
jímky opět všechny svítily. Po krátké 
době se závada opakovala s tím, 2e 

LED1 e 

LED2 

LEM 

Obr. 1. 
Phpojeni Zenerových 

diod k LED 

se obvod přerušoval nepravidelně. 
Když LED nesvítily, nabil se filtrační 
kondenzátor zdroje na napětí téměř 
300 V. Nepravidelné přerušování 
a spojováni vadného kontaktu způso-
bilo, že LED vydávaly intenzivní zá-
blesky, což jim zcela jisté příliš nepro-
spívalo. Zpočátku se zdálo, že odhalit 
vadnou LED bude velmi obtížně. Pro-
blem jsem nakonec vyřešil tak, že 
jsem paralelné ke Kate LED připojil 

Obr. 2. Fotografie desky s LED s připájenými 
Zenerovými diodami 

Zenerovu diodu, viz obr. 1. Přeruší-li 
se LED, protéká proud přes Zenerovu 
diodu a ostatní LED nadále svítí. Cel-
kové napájecí napětí se zvětší jen 
nepatrně a napájecí proud ostatních 
LED se téměř nezmění. Zenerova dio-
de musí být na takové napéti, aby jí 
při běžném provozu protékal zanedba-
telný proud. Protože Zenerovy diody 
pro malá napětí map poměrné oblé 
koleno voltampérové charakteristiky, 
použil jsem Zenerovy diody pro nape-
tí 5,6 V. Při napětí 3,5 V protékal Ze-
nerovou diodou proud menši než 
20 pA. Po této úpravě již bylo velmi 
snadné odhalit vadné LED — v mérn 
přfpadé dokonce 2. Popsanou úpra-
vou se významné zvýší spolehlivost 
svítidla Při přerušeni jedné nebo ně-
kolika LED svítí °stain' dale. Vadné 
LED steel označit lihovým fixem, vy-
měnit je můžete později. Tuto ůpravu 
můžete pouilt na jakoukoli „LED žá-
rovku" se sériově zapojenými LED. Je 
potřebná zyläštš tehdy, jsou-li použi-
ty levné, nepříliš kvalitní LED. Při 
proudu LED 30 mA vznikne na Zene-
rově diode s napětím 5,6 V ztráta asi 
170 rrA.N, postačí tedy ZD se ztráto-
vým výkonem 0,35 nebo 0,5 W. 
V men, případě jsem použil SMD dio-
dy BZV55C5.6, které jsem připájel ze-
spodu na desku s LED (obr. 2). 

Jaroslav Belza 
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LightControl LC4 
Modulový zdroj pro sekvenání řízení LED 

Jan Aišman 

(Dokončení) 

Jako prvnl si poplšeme společný 
modul ridici jednotky. 

Společná část zdroje „modul 0° Je 
značena s indexem 500. Jednotlivé 
mode 1 až 4 pak s indexem 100, 
200, 300 a 400. 

Síťové napiti je přivedeno na šrou-
bovací svorkovnici X501. Hlavni spí-
nač na zadním panelu je zapojen na 
svorkovnici X502. Následuje transfor-
mátor 230/2x 12 V, 4,5 VA TR501 za-
pojený přes pojistku F501, dale dva 
usměrňovací můstky B501 a 13502 
zapojené do série, filtračni kondenzá-
tory 0506 a C508 a stabilizátor 10 V 
V501. Do společného bodu rezistoru 
R503 a kondenzátoru C501 jsou při-
pojeny vstupy RES všech časovačů 
a zároveň přes oddělovací diodu 0501 
a rezistor R507 tlačítko aktivace zdroje 
umístěné na předním panelu. Tlačít-
ko aktivace v poloze „vypnuto" připojí 
rezistor R503 na zem. Po zapnuti se 
z malým zpožděním objeví napájecí 
napiti na vstupech reset časovačá, 
tim je připraví k aktivaci. Operační 

267 pi, 1276 30.48 

zesilovač Q501D spolu s rezistory 
R501 a R504 tvoří umělý střed napá-
jení +VREF. Tento střed je nesymet-
rický z důvodu rozdílného saturač-
niho napiti operačních zesilovačů 
vůči napájecímu napětí' Operační ze-
silovač 05010 je zapojen jako kom-
parátor a spolu s rezistory R502, R505, 
kondenzátory 0503, 0507 a tranzis-
torem T501 slouží jako startovací ob-
vod. Ve vypnuté poloze tlačítka akti-
vace je neivertujicí vstup operačního 
zesilovače přes oddělovací diodu D502 
a rezistor R507 připojen na zem. Po 
zapnutí tlačítka se nabíjí 0503, po 
překročení napití -VREF překlopí 
komparátor Q501C a přes kondenzá-
tor C507 na okamžik sepne tranzistor 
T501. Tím se vygeneruje startovací 
puls pro první časovač. Součástky 
okolo operačního zesilovače Q501A 
a 05018 tvoří spolu s nim generator 
pilováho kmitočtu. Pilový kmitočet se 
odebírá z bane trimru PT501. 

Moduly 1 až 4 jsou stejné, popíše-
me si tedy jen jeden. 

Izt 

00 00 
c) 0 c) 0 

o o o oo 
00 00 00 
Obr 10 Výkres předního panelu 

20 142.24 

časovač U101 je zapojen jako mo-
nostabilní obvod. Spouštšci puls je 
přiveden na vstup TRIG, vstup RES 
vede do společného modulu, jak bylo 
uvedeno výše. Na další vstup TRES 
jsou připojeny přes rezistor R105 dva 
trimry zapojené do série (hrubě a jem-
né) pro nastaveni doby aktivace (doby 
svitu), umístěné na desce ovládacího 
panelu. Výstup časovače OUT vede 
dale na vstup operačního zesilovače 
Q102D, což je invertor se zesílením 
0,37, který přizpusobuje napěťové 
úrovni pro následujIci integrator 
0102A. Ten tvaruje obdélnikový prů-
běh z časovače na lineární vzestup-
nou a sestupnou hranu signálu. Str-
most vzestupné a sestupné části 
průběhu (rychlost rozsvěceni a zhasí-
nán!) se nastavuje pomoci Minrů na 
ovládacím panelu. Trimry jsou připo-
jeny mezi oddělovací diody D101 
(vzestupnä hrana - rozsvěceni), D102 
(sestupná hrana - zhasínání) a rezis-
tor R111. Mezi diodami a rezistorem 
jsou na ovládacím panelu zmíněni 
trimry. Výstup integrátoru je přes dal-
šl trimr (omezeni amplitudy na ovlá-
dacím panelu) a rezistor R107 připo-
jen na invertor Q102C, jehož zesllenl 
je 0,5. Jeho úkolem je přizpůsobit na-
pěrové úrovně pro následující kom-
parátor PVVM Q102B. Ten porovnává 
napětí z generátoru pilového kmito-
čtu s okamžitou úrovní napětí na vý-
stupu invertoru Q102C. Na výstupu 
komparáforu jsou již tedy obdélníko-
vé pulsy o kmitočtu 1,5 kHz s pro-
měnnou šičkou. V závislosti na jejich 
šířce se mění proud a tím I jas LED 
nebo žárovek připojených na vystup-
nich svorkách zdroje. 

Čtyřnásobný operační zesilovač 
Q101 spolu s rezistory R101 al R104 
a tranzistory T101 až T104 tvori čtyři 
výstupni budiče s omezením proudu. 
Trimr PT101 je běžcem připojen na 
všechny čtyři jeho neinvertujicí vstu-
py. Proud LED prochází sepnutým 
tranzistorem a rezistorem na zem. 
Pokud úbytek napiti na rezistoru je 

Obr. 11. Štítek předního panelu 

POWER 

o 
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Obr. 12. Prüběhy napiti V jednotlivých bodech podle blokového schématu 

)
menši než okamžité napiti na neinver-
tujícím vstupu operačního zesilovače, 
je tranzistor sepnut do saturace. Po-
kud se úbytek napiti na rezistoru vli-
vem většího proudu zvětší a překročí 
napětí na neinvertujiclm vstupu, tak 
se tranzistor přivře a tím omezí proud 
na nastavenou hodnotu. Díky tomuto 
zapojení jsou výstupy budičů take 
odolné proti zkratu. 

KOnstrukčni řešeni 

Zdroj, jak bylo již zmíněno, je roz-
dělen na dvě části, které jsou vzájem-
ně propojené čtyřmi plochými kabely 
pro samořezně konektory. Na desce 
řídicí jednotky jsou odnimatelné ko-
nektory MLW a PFL na desce ovlá-
dacího panelu jsou z důvodu mini-
mální stavební výšky použity pevné 
konektory LPV. Obi desky s plošný-
mi spoji jsou jednostranně s několika 
drátovými propojkami. 

Celý zdroj je umistěn v plastove 
skřínce KP-12 (GM Electronic). Její roz-
měry jsou 197 x 188 x 70 mm (š x h x v). 
Na předním panelu jsou umístěny 
veškeré ovládací prvky. Deska ovlá-
dacího panelu je spojena s předním 
panelem skříňky distančriírni sloupky 
délky 12 mm. Přepínače funkce mají 
hmatniky o CD 7 mm, ovládací trimry 
jsou s šestihranným otvorem a pro-
dlužovací hřídelkou. 

Výkres rozměru předního panelu, 
včetně umístěni otvorů pro přepína-
če, ovládací trimry a kontrotky LED je 

Empy.cens") 

\Í tam Duna Elnlanza 

na obr. 10. Na obr. lije předloha pro 
jeho potisk. 
V zadním panelu jsou otvory pro 

protaženi síťové flexošňůry, pro hlav-
ní spínač a velký obdélnlkový otvor 
okolo násuvných svorkovnic. Kon-
krétní rozměry neuvádím, záleží na 
použitém spínači a na požadavcich 
na přístupnost zmíněných svorkov-
nic. 

Použitě součástky 

Veškeré použité součástky jsou 
pro klasickou montáž, běžně dostup-
né Rezistory jsou miniaturní, velikost 
0204. Trimry pro nastavení omezeni 
proudu, symetrie a úrovně generáto-
ru pilověho kmitočtu jsou 25otačkově 
„aripoty", ostatní trimry ovládacího 
panelu jsou cermetove Piher PT10 
s šestihranným otvorem. Casovač 
NE555 je v povedení CMOS, protože 
jsou použity poměrně velké impedan-
ce pro dosažení dlouhých časů. Kon-
denzátory v časovači a integrátoru 
jsou tantalově z důvodu dlouhodobš 
stability a minimálního svodověho 
proudu - není to však podmínkou. In-
tegrator má ve zpětně vazbě zapoje-
ny dva kondenzátory proti sobě v sérii 
(bipolárně), protože na jeho výstupu 
může byt vzhledem k VRE., nailed obou 
polarit Oba 4násobně operační zesi-
lovače jsou bipolární LM324. Doporu-
čuji tento typ dodržet nebo použít typ 
se stejným saturačnim napétim Vem 2 V 
a VOL +5 mV. Tranzistory ve výstup-

(Maraca mochtiu) (PlepinaGe funKce madulu ) 

/OE 

(Douai rozaveceru) 

,Doba zhasinani) 

modblu'Rub! ) 

( Cat *havoce ma/Oulu ierma 

Obr. 13. Popis 
ovládacích prvků 

nich budičích jsou typu BC337 s ic 
500 mA. Pokud zdroj budeme používat 
pro běžné LED, steer zde jakýkoliv 
běžný tranzistor npn. Násuvné šrou-
bovací konektory jsou použity z důvo-
du snadně manipulace. 

Oživení a nastaveni 

Po kompletním osazení a vizuální 
kontrole obou desek je vzájemně pro-
pojíme plochými kabely a můžeme 
připojit zdroj do síté. Zapneme hlavni 
spínač na zadním panelu. Spínač ak-
tivace zdroje a všechny přepínače 
funkce modulů na předním panelu 
necháme vypnuté. Trimry pro nasta-
veni maximálnfho jasu nastavíme do 
pravé a všechny ostatnl ovládací trim-
ry do levé krajní polohy. Na ovládacím 
panelu by měla svítit pouze kontrolka 
LED červeně s malým jasem. Po za-
pnutí spínače aktivace se zmíněná 
kontrolka LED rozsviti zeleně napino. 
Pokud je vše v pořádku, můžeme ješ-
tě pro jistotu zkontrolovat stabilizova-
né napájecí napětí +10 V, napiti VREF 
4 V a napětí +VC1 asi 35 V pro napá-
jení LED (vývod I na konektorech 
X102 až X402). 

Jako první nyní nastavíme gene-
rator pilověho kmitočtu. Pro nastavo-
vání je vhodný osciloskop, obejdeme 
se však i bez něj. Běžce trimrü PT501 
a PT502 nastavíme zhruba do středni 
polohy (napřed do levé krajnI polohy 
a potě asi 12 otáček doprava). Kmi-
točet pilovitěho napětí je asi 1,5 kHz. 
Na jeho absolutní hodnotě příliš ne-
záleží. Mezivrcholové napětí na vý-
stupu 0501 je 6 V a na beci PT501 
by mělo být symetricky o něco málo 
menši, než je maximální rozkmit na-
pětí (asi 4 V vztaženo k VREa) na in-
vertujicím vstupu komparátorú PWM 
(vývod 6 0102B až Q3028). Symetrie 
se nastavuje trimrem PT502 a ampli-
tude trimrem PT501. Pokud bude pi-
ovité napětí na některou stranu „pře-
čnívat" maximální hodnoty rozkmitu 
napětí na invertujicím vstupu kompa-
rátorú PWM, tak LED na výstupu ne-
zhasnou zcela nebo se nerozsvítí na-
pino anebo oboji. Pokud bude pilovité 
napětí o hodně menší než rozkmit, 
tak se po změně stavu usvítfinesviti" 
a naopak chvíli nebude dit nic. Nejlé-
pe jsou vzájemné vztahy napětí vidět 

26 ( Prakticka elekt ronika A Radio - 09/2009 



na grafu z obrazovky osciloskopu na 
obr. 12. Jednotlivé průběhy napětí 
jsou označeny písmeny která se shodují 
s označením na blokovém schématu 
(obr. 1). Průběhy A a B jsou zobraze-
ny s rozlišením 10 V/dílek a průběhy 
C, DaEs rozhšenim 2 V/dilek. 

Výše uvedené vlastnosti generá-
toru můžeme využít, napřiklad pokud 
máme na vystup připojeny male žá-
rovky, Žárovky totiž na rozdíl od LED 
do určité hodnoty protékajícího proudu 
(asi 10 % jmenovitého) nesvitl vůbec. 
Takže můžeme posuvem pilovitého 
kmitočtu zajistit jejich předzhavent 
Je však nutné mit na paměti, že toto 
nastaveni je společné pro všechny 
moduly. 

Jako další nastavíme limiter prou-
du. Trimry PT101 až PT401 nastaví-
me do levé krajní polohy. Zapneme 
spodní z dvojice přepfnačů funkce 
modulu 1 na ovládacím panelu. Tím 
ho nastavíme do režimu trvale za-
pnuto. Jeho kontrolka aktivace se 
rozsvítí. Na konektor X102 mezi vý-
vody 1 a 2 připojíme ampérmetr. Otá-
čenim tnmru PT101 doprava nastavíme 
maximální proud pro piny jas připoje-
ných LED podle jejich typu. Pro běž-
nä LED je to asi 20 mA, pro ,,niz-
kopríkonove" LED stačí 5 mA a pro 
vysoce svítivé (auto LED) asi 30 až 
60 mA. U žárovek pochopitelně záleží 
na typu. Potom pro kontrolu postup-
né přepojíme ampérmetr mezi vývod 
1 a ostatní vývody konektoru. Proud by 
měl být stejný vtoleranci použitých re-
zistorů. Tento postup pak zopakuje-
me i pro konektory X202, X302 a X402. 

Tím je základní nastaveni hotovo 
a nyní můžeme různou kombinací 
nastavení ovládacích trimrü a přepf-
načú funkce na ovládacím panelu 
zkoušet barevné efekty. Popis ovlá-
dacích prvků je na obr. 13. 

Co se týká počtu a proudu připoje-
ných LED nebo žárovek, platí pro ten-
to zdroj jistá omezení. Při použití ma-
lých žárovek (například pro vánoční 
stromek) je vzhledem k odporovému 
charakteru zátěže nutné použit v sérii 
vždy žárovky na stejné napětí. Tran-
zistory použité v budičích mají maxi-
mální proud /c 500 mA a niaximáln1 
výkonovou ztrátu PTur 625 mW, Ma-
ximální proud má rezervu i pro výko-
nové LED, nicméně vhledem k tomu, 
že tranzistory nepracují v čistě spina-
elm režimu, protože zároveň pracují 
j jako omezovače proudu, vzniká na 
nich určitá výkonová ztráta, která ne-
smí být překročena. Ta je daná rozdílem 
mezi napájecím napitím a úbytkem na-
pěti na připojených LED x protékající 
proud. Proto je vhodné předem tyto 
výkonové ztráty spočítat a po určité 
době provozu kontrolovat zahříván! 
tranzistorů Dalši omezeni je použitý 
transformátor. Jeho maximální proud 
je 200 mA. Protože LED nesviti větši-
nou všechny najednou, můžeme pro 
20 mA LED pině osadit všechny mo-

duly. Vzhledem k tomu, že transfor-
mátor je odolný proti trvalému zkratu, 
při překročeni maximálního proudu 
se tedy nestane nic jiného, než že po-
klesne napájecí napití. 

Pokud bychom tedy chtéli zdroj 
používat pro velké množstvl výkono-
vých LED nebo žárovek s proudem 
nad asi 50 mA, tak můžeme použit 
externí zdroj napájení dimenzovaný 
na předpokládaný proud a výkonové 
tranzistory umístit na chladiči. Záro-
veň je třeba přiměřeni zmenšit odpo-
ry rezistorů R101 al R104 apod., na 
kterých se vytvári úbytek nape pro 
limiter proudu. 

Závěr 

Tento zdroj je určen pro efektoví 
nebo náladové osvětlení interiéru. 
Můžeme ho též použit do různých 
světelných hadů, reklamnfho osvětle-
ni nebo třeba i pro vánoční stromek. 
Dalším nápadům „co s tím' se samo-
zřejmě meze nekladou. 

Zcela jistě by tento zdroj bylo možné 
postavit s jedním mikročipem PIC, 
několika mikrospinači na předním pa-
nelu a tranzistory na výstupu. Nicmé-
ně uvedené obvodové řešeni je čisté 
analogové a může to byt i výzva pro 
čtenáře - programátory. 

Seznam soutästek 

Ovládací panel 

R1, R5 47 kn, 0204 
R2, R3, R4, 
RSA, RSC 4,7 kn, 0204 
R5B 820 n, 0204 
PT1A, PT1B, PT1E, 
PT2A, PT2B, PT2E, 
PT3A, PT3B, PT3E, 
PT4A PT4B, PT4E 
PT1OMV 1 Mn, trimr Piher 
PT1C, PT2C, PT3C, 
PT4C PT1OMV 10 kn, trimr Piher 
PT1D, PT2D, PT3D, 
PT4D PT1OMV 100 kn, trimr Pifer 
Cl, C2, C3, 04 10 nF, keram. 
D1 1N4148 
LOI, LD2, 
LD3, LD4 LED, zel., 3 mm 
LDS LED, červenozelenä, 3 mm 
SW1A, SW1B, SW2A 
SW2B, SW3A, SW3B, 
SW4A, SW413, 
SW5 přepínač tlačttkový P-B170G, 
X1 samořezný konektor LPV14 
X2, X3, X4 samořezný konektor LPV10 

Ridici jednotka 

8501, 8502 13250C150ORD 
0101, C102, 0201, 
0202, 0301, C302, 
C401, C402, 0504, 
0505, 0507 100 nF, keram. 
C104, C204, 
0304, 0404 10 nF, keram. 

0103, 0203, 
0303, 0403 220 pF/10 V, tantal. 
0105, 0106, 0205, 
0206, 0305, 0306, 
C405, 0406 10 pF/10 V, tantal. 
C501, 0502, 
0503, C509 10 pF/50 V 
0506 470 pF/25 V 
0508 470 pF/50 V 
0510 22 nF, fóliový 
D101, 0102, D201, 
0202, 0301, 0302, 
D401, D402, D501, 
0502 BAT41 
F501 pojistka MSF2 T-200 mA, radiál-
ní RM 5,08 
PT101, PT201, PT301, 
PT401 10 kn, 564Y, trimr, 25 ot. 
PT501 100 kn, S64Y, trimr. 25 ot 
PT502 2 kn, S64Y, trimr, 25 ot. 
Q101, Q102, 0201, 
Q202. 0301, 0302, 
0401, 0402, 0501 LM324 
R101, R102, R103, 
R104, R201, R202, 
R203, R204, R301, 
R302, R303, R304, 
R401, R402, R403, 
R404 22 0, 0204 
R105, R110, R111, 
R205, R210, R211, 
R305, R310, R311, 
R405, R410, R411 22 kn, 0204 
R106, R112, R206, 
R212, R306, R312. 
R406, R412, R501, 
R503, R509, R511 10 kn, 0204 
R107, R207, R307, 
R407, R502, R505 100 RS), 0204 
R108, R208, 
R308, R408 51 ku, 0204 
R109, R209, 
R309, R409 27 kn, 0204 
R113, R114, R213, 
R214, R313, R314, 
R413, R414 1 kn, 0204 
R504, R510 15 kn, 0204 
R507 100 Q. 0204 
R508, R512 2,2 kn, 0204 
T101 at T104, 
1201 až 1204, 
1301 až T304, 
T401 až T404 80337 
T501 13C546 
TR501 transf. 4,5 VA, TRHEI382-2x12 
U101, U201, 
U301, U401 CM555 
V501 V7810 
X101 samořezný konektor-vidlice a zá-
suvka MLW14V/PFL14 
X201, X301, X401 samořezný konek-
tor-vidlice a zásuvka MLW1OWPFL10 
X102, X202, X302, X402 svorkovnice 
násuvná RM 3,81, ARKZ1550/5 
X501, X502 svorkovnice šroubovací 
RM 5,08, ARK700-2 
V7142 chladič 
U- KP-12 krabička 
P-TB-B001 hmatnik 
PT10Z5012B ovládací hřidelka 
Sloupek 10 mm 
Sítová flexošňüra 
Síťový spínač 
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Laser MAX 
Lubomír Bobák 

Prod časom som bol požiadaný urobit' nejaký laserový efekt do 
klubovno. Hradal som rčzne zapojenia, ale ani jedno mi nevyhovo-
valo, a tak som si ich musel upravit' podra mojej potreby. Efekt sa 
dá vyrobit' v niekorkých variantoch. V základnom variante, vo va-
riante s procesorom PIC, a pre tých, ktori už programujú, tak s ria-
denim lasera vlastným programom počitačom. 

Popis zariadenia 

Základem zariadenia sú dva motor-
čeky, ktoré majá na rotorech prilepe-
né mierne vychýlena zrkadielka. Je-
den motorček mä stále otáčky a vyrobí 
z bodky laseru kruh. Druhý motorček 
sa otáča ráznymi rýchlostemi a mo-
duluje laserový paprsok do výsledných 
obrázkov. Laser vykresfuje celkovo 16 
efektov. 

Popis zapojenia 

Zapojenie sa skladä z mechaniky 
a elektroniky. Schema zapojenia je na 
obr. 1. Zdroj pre napájanie elektroni-
ky použiva transformátor 230/14 V. 
Striedavé napäte je usmernené štyr-
mi di6dami D1 až D4 a vyfiltrované 
kondenzátorem C5. Stabifizátorom 
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IC6 je napäjaný časovač IC1, binárny 
čitač IC2, motorček M1 a laserová 
deda, pre ktorú je napátie zmenšeně 
na 3,6 V stabifizátorom s Q6, 05 a R3. 
Kecfze laserové diódy sa majá napä-
jot' pulzne, je použitý klopný obvod 
s časovačom 555. Tento däva na vý-
stupe impulzy s frekvenciou 10 kHz. 

Cl jev zapojeni astabilnáho klop-
něho obvodu, ktorý generuje kmity pre 
IC2. IC2 je 2x 4-bitový binárny öftač. 
Výstupné signály čitača v kócle BCD 
sa mulfiplexerom IC3 prevádzajů na 
výstupný kód 1 ao 16. Výstup multi-
plexera prepina trimre R14 až R29, 
ktorými sa rladi otášanie druhého mo-
torčeka. Obvod s multiplexerem IC3, 
operačným zosilňovačom IC4 a mo-
torčekom M2 je napäjaný zo stabill-
zátora 105. 
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Konštrukcia 

Deska s plošnými spojmi a osade-
nie súčiastok je na obr. 2 a 3. Celé 
zariadenie som vložil do krabičky od 
nefunkčného počítačového zdroja. 
Mo otvor pre laser je vyrezanä množ-
ka z ventilátora, odstránime iba stred 
mriežky. Kryt laseru nie je použitý 
z dčwodu pripadných svetelných strát. 
Kryt z organického skla by väčšiu Cast' 
svetla odrážel spat' do krabičky. Pre 
uchytenie motorčekov som použil dr-
Sky na vodovodné trubky s prieme-
rom 32 mm. Použil som dvojitý držek, 
který som rozrezal na dve časti. Cez 
stred chliaku som prevftal dieru pre 
šroub. Ako držiak laseru som použil 
Idisok organického skla. Najprv ohni-
te plastový prúžok horucovzdušnou 
plštofou a potom vyvitajte dieru pre 
laser vo výške podle potreby. Zrka-
dielka sů nalepené tavným lepidlom. 
Motorčeky sú ao starých kazetových 
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Obr. 4 a 5. Doska s plošnými spojmi multiplexer° a jej osadenie 
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Obr. 6. 
Vrnitorné 

usporiadanie 
laserového 

efektu 

Obr. 2 a 3. 
Doska s plošnými spojmi 
laserového efektu podía 
obr. 1 a osadenie ()pesky. 
Multiplexer 103. odporové 

tdmre R14 až R29 a konden-
zátory 04, C10 a Cif sú na 
samostatnej doske (viď obr. 
4 a 5). Doskyje treba 
vzájomne prepojitOE 

magnetofóriov, mcitu byť použité al 
iné jednosmerne, naprIklad motorček 
pre vysúvanie disku z CD-ROM me-
chanik. 

Osadenie a nastavenie 

Zapojenie pozostáva z dvoch bas-
il. Prvá bast' je zdrojová a druhá je 
ovládacia. Najprv osaďte zdrojovú 
bast' podía obr. 3; treba dal pozor na 
správne polarity sůčiastok. Laserová 
dičda mä anódu vyvedená na červe-
ný dreg a kat6da je biely. Na ICS pri-
skrutkujeme chladič. V zapojeni sa 
používajú súčiastky CMOS, tak sa tre-
ba vyvarovat' statickej elektrine a trans-
formätorovej spájkovačke. Pro 10 je 
vhodné používat' objímky. V ovláda-
cej časti je blokovacl kondenzátor C4 
pod objímkou. Po osadeni usmerfio-
vada a stabilizátorov je treba najprv 
pom ere správne napätia za stabilizá-
tormi. Osadimi IC7 a zmeräme trek-
vendu na vystupe časovaša, má byr 
okolo 10 kHz. Potom pripojtme motor-
ček Ml, otáčky by sa mall dat' nasta-
vir trimrom R1 od nuly po maximum. 
Motorček M2 zrapojime až nakoniec. 
Vložíme motorčeky do drziakov a za-
enema laser, Uhly, v ktorych sa odrá-
ža laserový lúč by mali bye čo najost-
rejšie. Laserová Aida má svietit' do 
stredu zrkadla motoršeka Ml. Trim-
rom R1 sa nastavia otáčky motorče-
ka tak, aby bol kruh celý, a nie ako 
keby prerušovaný. Na motorčeku MI 
stačí male zrkadielko a na motorček 
M2 trochu vadšie. Motorček M1 treba 
nastavir tak, aby na zrkadielku motor-
deka M2 bol celý kruh lúča. Obkreslí-
me pozicie motorčekov a laseru a na-
vftame diery. 

Nastavovanie efektov je trochu zlo-
žitejšie. Manuálne ovládanie som tam 
nedával ken tomu, že to je zbytočné. 
Treba vybrat' z objlmky časovač IC1 
a najlepšie nejakym externým mo-
nostabilným generátorom privadzat' 
impulzy na vstup IC2. Ja som zablo-
koval vstup 102 kondenzátorom a set-
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Tab. 1. Ukátka programu pre PIC, klo-
n] pre pina efekty 1 až 5. Celý program 
pra pina dokola efekty 1 až 16 a né]-
dote ho na http://www.aradio.cz 

MOVLW 
MOVWF 
call 

MOVLW 
MOVWF 
call 

MOVLW 
MOVWF 
call 

MOVLW 
MOVWF 
call 

MOVLW 
MOVWF 
call 

b'00000001' 
PORTA 
pauza0.5s 

b'00000010' 
PORTA 
pauza0.5s 

b'00000011' 
PORTA 
pauza0.5s 

b'00000100' 
PORTA 
pauza0.5s 

V00000101' 
PORTA 
pauza0 55 
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RH OE L 

14C1R, nao L a 
TOCKI= f  go, 

PRAM, :6 I re 1 
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0 0 

Obr. 7. Prepinanie efektov 
mikrokontrolěrom PIC 

, 

)
nacim tlačidlom som spinal vstup IC2 
s napájacim napatím. Nastavovat 
efekty trimrami R14 až R29 odporú-
čam tak, aby sa prvých 8 efektov 
motorček točil do jednej strany. Jetre-
ba zadlnat s efektmi na nižších °tact 
kach, pokračovat na vyšších a skončit 
na nižšich. Dalších 8 efektov nasta-
vovat s otáčkami do druhej strany 
a tak isto ako prvých osem efektov na-
stavovat v nižš Ion otáčkach, prejst do 
vyšš !oh a skončit pri nižších. Je to 
kvöli tomu, aby motorček zbytočne ne-
musel menit otáčky, a najme, aby na-
med otáčky vo vyšších otääkach. 

Osadíme spät' Cl a trimrom R12 
nastavíme čas medzi prepnutim efek-
tu, ja použivam 6 sekünd. 

Ovládanie 
laserového efektu pošitačom 

Pre ovládanie laserového efektu 
mčiže byt použitý aj starý počítač, kto-
rý nemá ani HDD a je vybavený flop-
py mechanikou. V tom pripade stačí 
na disketu nahrat' system a pre ovlá-
dame laseru použit program napisa-
ný napriklad v Turbo Pascale alebo 
Qbasic. Zapojenie má tú výhodu, že 
sa dá prepolif s počitačom bez a kých-
koNak zmien. Nasledovný postup je 
jednoduchý: z objímky vyberieme IC2 
4520 a výstupne signály z LPT alebo 
COM portu, ktoré v kazdom pripade 
oddellme optočlenmi, pripojlme na 

vstup IC3 4067 a vhodným progra-
mem vysielame BCD kód. 

Ovládanie laserového efektu 
procesorem PIC 

Procesor v zapojeni nahrádza IC1 
a IC2. Schema je na obr 7. Napája-
nie je zabezpečené stabilizátorom IC9. 
Pozn. red: Protože napájecí napětí 
multiplexeru je 12 Va napájecí napětí 
mikrokontrolěru PIC jen 5 V, nebudou 
nape' řově úrovně signálů na výstupu 
PIC stačit k Uzeni multiplexeru. Mezi 
PIC a multiplexer je potřeba zapojit 
ještě převodník napěrových úrovní. 

Program je veľmi jednoduchý. 
V strede súboru 628.asm, za naves-
um PROGRAM stačí napr. zmenit len: 
MOVLW b'00000000' 

naprIklad na: 
MOVLW b00001100' 

a tým sa zmenl výstup z pinu 17 a 18 
z log. 0 na log. 1 a dostaneme BCD 
kód 10. 
V ukálke programu v tab. 1 sa po-

stupne men( BCD kód od 0 po 5. Po-
čet krokev mote byt fubovofný pokial 
sa nezapiní pamät. Napíšeme <Jaime 
tomu 100 krokov, aby prep ina nie efek-
tov vyzeralo náhodne. Napisaný pro-
gram potom treba proložit' (skonver-
tovat) z asemblera (súbor s priponou 
asm) do hexadecimálneho formátu 
(prfpona hex), ktorý sa natiahne do 
programátora a napálí do procesora. 
To je všetko. Ak nemáte vhodný pro-
gram na skonvertovanie programu, 
stačí mi poslat e-mailem upravený 
súbor 628.asm. Ja ho skonvertujem 
a pošlem spät'. 

Záver 

Popisané zariadenle umožňuje yar-
n-A l'ahko získat laserové efekty pre 
rözne priletitosti. Zároveň má slúzif 
ako inšpirácia pre konštrukciu vlast-
ných pristrojov 

Mozete mi napisat na e-mail 
boraicho@orangemail. sk, pripadne 
ICQ 290 581 836. 

Obr 8. 
Efektově zanadenie 

bez krytu 

Zoznam súčiastok 

R1 10 kn, trimer 
R2, R4 až R6 1 kft 
R3 33052 
R7 až R10 10 kič 
R11 560 Si 
R12 470 kn, trimer 
R13 15 kO 
R14 až R29 10 kn, trimer 
Cl 220 nF, keramický 
C2, C4 100 nF, keramický 
C3 47 nF, keramický 
C5 2 200 pF, elektolytický 
C6, C7 220 pF. elektolytický 
C8, C10 až 012 10 pF, elektolytický 
C9 47 pF, elektolytický 
D1 až D4, 
D6 až D9 
D5 

010 
QI, 02 
03. Q4 
05, 06, 07 
Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
MOT1 
MOT2 
transformátor 230 V/14 V, 0.2 A 

1N4007 
Zenerova dióda 
3,6 V/0,5 W 
1N4148 
BC517 
BC516 
BC337 
C555 
4520 
4067 
TL082 
7812 
7809 
C555 
motorček 1 — 6 VDC 
motorček 2 —12 VDC 

Súčiastky pre variant s PIC 
R30 2,7 k0 
R31 
C12 
C13 
IC8 
IC9 78L05 
Súčiastky R11, R12, R13, CO, D10, IC1 
a IC2 nie sú vo variante s procesorom 
PIC použité. 

33 k9. tnmr 
33 pF, keramický 
100 nF, keramický 
PIC16F628A 

Literatúra 

[11 Hořínek, P: Laserová show. Prak-
tická elektronika 1/2002 s. 12. 
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Antény vícepásmové 
- moderní technologie 

Ing. Miroslav Procházka 

(Dokončeni) 

Flišková anténa 
dvoupásmová 
s dvoji polarizaci 

b) souhlasná (kopolárni) polarizace 

Se dá vybudit např. kombinaci základ-
niho vidu -W m a vyššího vidu TM, jak je 
tornu v připadá podia obr. 7. Tam je vybu-
zen nový rezonanční vid mezi uvedenými 
vidy TM,„,,. Dvojice vhodné zahnutých 
štěrbin je umístěna do blízkosti štěrbin 
nevyzařujících a nulový proudový bod je 
posunut do blízkosti vyzařující štěrbiny 
mezi zahnutě štěrbiny Povrchové proudy 
v centrální oblasti aktivniho flíčku jsou 
rozloženy rovnoměrně s určitým vzájem-
ným posuvem podia näklonu štěrbin. 

Vyzařovací diagram odpovídá spiše 
vidu TM, přičemž vzniknou dva podobně 
diagramy zářeni v souhlasných polariza-
cích pro každé kmitočtové pásmo. Po-
dobný výsledek lze dosähnout i vloženim 
dvou štěrbin podia obr. 8 a, b. 

Jednoduché řešeni pro dvoji souhlas-
nou polarizaci nabízí také umístěn zkra-
tovacího koliku mezi fliěek a vodivou zá-
kladní desku podia obr. 9. Vzniknou tak 
dva rezonanční kmitočty přibližně pro 1/2 
a 3/2 kmitočtu ňo. 
V praxi mikrovinných fličkových antén 

s dvoji kolmou polarizaci existuje řada 
dalšich řešeni zejmena s použitím několi-
ka rezonančních fličků pro jednotlivá kmi-
točtová pásma. Na obr. 10 a, b je uveden 
příklad dvoupásmové antény se dvěma 
čtvercovými Mčky umístěnými jeden ve 
druhem. Oba jsou buzeny separätni sou-

a) 

b) 

Obr. 8. Flíčky pro dvoji souhlasnou 
polarizaci 

1•318 

Obr. 9. Použití zkratovacího koliku 
pro dye polarizaci 
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Obr, 10 b. &Idiot štérbiny 

stavou li-štěrbin. Rozměry ifičků ovlivňuji 
přímo pracovní kmitočet každého pásma. 
Tvar a umístěni vazebních štěrbin zajiš-
fuje izolaci a orientaci polarizace mezi 
různými kmitočty. Konstrukce napájecích 
obvodů zálež1 na rozvrženi budicich štěr-
bin. 

Všimněte si posuvu desky s aktivními 
fiery nad základní rovinu. tj, zavedení 
vzduchové mezery do anténní soustavy. 
V principu to kopíruje známe uspořádáni 
antény obrácené F (viz další text). 

Požadavek na další zvýšeni počtu 
použitelných kmitočtů se řeší nejlépe vlo-
žením dalšich rezonančních flíčků do an-
ténní soustavy (obr. 11, tflpásmová anté-
na), napájené již vice budicimi různě 
umistěnými body. Další možnost je např. 
podle obr. 12, kde je umístěn pouze jeden 
zkratovací kolik na okraj meandrovitě roz-
děleného základniho flíčku. Jde sice 
o kompaktnější konstrukci, ale zato ná-
ročnou na dodrženi všech rozměrů, 
a tedy dražší. Uvedený typ byl např. pou-
tit pro společná kmitočtová pásma 900, 

fličekl zkrat 

vzduch 

nap11 
Ltzik-719-e±-1!4ei •e sow me me' 

4— napajenl 2 —*is lbček 
2450 MHz 

filřek2 

Obr. 11. Tř/pásmová antena 

, zkrat 

napájeni 
pro 9001180C 
a 2450 M Hz 

zemi Ici 
ploška 

vzduch 

Veal( 

zemni 
deska 

Obr. 12. Společné napájeni tripasmové 
antény 

a b) 

Obr. 13. PlIčkové antény se vzduchovou 
mezerou: a) U-štörbina; b) ľl-štěrbina 

o 

M▪ 20 

13 30- 

50 
1300 1500 1700 

kmitočet 

Impedančni přizpůsobeni enter; 
podle obr. 13 a, b 

1440 MHz 1780 
----------

—antěna a 
—antána b 

1848 

14, 

1900 

1800 a 2450 MHz (při napájení ze společ-
ného bodu). 

Uvedené antény pracuji již převážně 
v konfiguraci s velkou vzduchovou meze-
rou, s lineární polarizaci typickou pro sys-
tem obráceného F. Na obr. 13 a, b jsou 
uvedeny dva principy těchto antén se 
štěrbinami U a IL V obou případech jde 
vždy o Mčkovou anténu s poměrně dlou-
hou napájecí sondou, která má vysokou 
indukční reaktanci, takže impedančni při-
zpùsobeni lze zajistit pouze v omezeném 
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Obr. 15. Fličkova anténa 
pro kruhovou polarizaci 

napájeni pro pravotošivou 
kruhovou polarizaci 

substr. 

napájeni 

vzduch !--
:  homi substrát 

 4r- dotal substrát 

Obr. 16. Dvoupatrová anténa 
pro kruhovou polarized 

rozsahu pouze pro jeden kmitočet nebo 
úzkopásmově. Nejlépe je to vidět na prů-
běhu koeficientu odrazu (obr. 14). 

c) Kruhová polarizace 

Kruhová polarizace je charakterizová-
na vektorem elektrického pole otáčeficim 
se kolmo k rovině šířeni palle funkce cit 
V praxi drätových antén je známkuspořá-
dánl soustavy Yagiho antön vzájemně 
kolmo na sebe, napájených se vzájem-
ným fázovým posuvem 90'. 
U soustavy flickových antén must me 

dosáhnout podobné situace zásahem do 
rozložení navzájem kolmých proudových 
složek a současně s potřebným fázovým 
posuvem. např. podle obr, 15. Popřípadě 
v dvoupatrové soustavě oříznutim čtver-
cových flea) (obr. 16). Tato soustava je 
vhodná pro GPS provoz v pásmu 1227 
a 1575 MHz. U kruhově polarizovaných 
antén je &Inca pásma hodnocena podle 
3dB osového poměru z y složek. 

Antény fraktálové 

Patti také mezi vIcepásmové mikro-
vinné antény, které pracuji ovšem na ji-
ném principu. Vícenásobná rezonance je 
u nich dosahována rozčleněním vodičů 
antény do řady zlomkových částí, které 
nemusí být v jedné rovině. Tyto antény se 
přifiš v praxi nepoužívaji, protože I když 
se dají zhotovovat také technikou ploš-
ných spojů, jsou výrobně náročné. Po-
drobnější informaci nalazneme v odborné 
literatuře (take na webu). Krátkou infor-
maci nalezne čtenář v [5]. 

Závěr 

V současné době nelze k návrhu 
mnohapäsmových mikropäskových antén 
přistupovat intuitivně a pouze experimen-
tálné. Pro výpočet diagram(' zářeni a na-
pájecich impedancl je třeba řešit Maxwel-
lovy rovnice pole, aplikované na zvolené 

geometrické uspořádání fličkových an-
tén. K řešeni slouží velmi sofistikované 
programy [8]. Jako příklad uveďme řešeni 
fličkové antény rozšířeni o dvě postranní 
štěrbiny (obr. 17 a) určené pro dvě pás-
ma v okoll kmitočtů 924 a 1786 MHz. AA-
«ma je navržena na dielektrickém sub-
strátu s dielektrickou konstantou e, = 2,17 
s tloušťkou t = 1,54 mm. Vypočtené rozlo-
ženi proudu na povrchu fličku je pro kmi-
točet 1786 MHz na obr. 17 b, koeficient 
odrazu v napájecím bodě je na obr. 17 c 
[9]. Výbornou představu o složitosti nej-
novějších řešení najde čtenář v tuzemské 
odborné literature (10]. 

Fličkové anténní soustavy vícepás-
mové využívají v poslední době elektro-
magnetických vlastnosti nového dielek-
trika, tzv. metamateriálu, bez zásadní 
změny tvaru flíčku. Metamateriálu. ačko-
liv princip byl objeven již před mnoha lety, 
je v současné době věnována velká po-
zornost, např, v Radioengineering No. 2. 
2009. Podrobnosti též ve vyhledávači 
Google, ve Wikipedii, nebo viz doplňkové 
heslo k rit [5] na www.anteny-info.cz. 
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Obr. 17a. Oboustranné roztažené 
tličková anténa 

Obr. 17 b. Rozloženi proudu na anténě 
z obr. 17 a pro kmitočty Fl = 924 MHz 

e F2 = 1786 MHz pj 

05 1.0 1.5 2.0 I [GHzi 

Obr. 17 c. Impedarečni přizpUsobeni 
v misté napájeni (CST- simulační 

program) 

Obr. 18, lAcepAsmová anténa v mobilnim telefonu. Obr převrat ze stránek autora 
www.anteny-info.cz (roto galerie - stoji za shlédnuti - pozn. red.) 

3130 Ganyinede view of the simulation 
model of an Integrated triple hand antenna: 

OSM 900 (GSM 1800 / GSM1900 
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Diky přechodu na digitální televizní vysílání se stává stále běžnějším televizní příjem ze satelitů. Na rozdíl 
od „pionýrských dob" satelitního příjmu si dnes lidé nechávají obvykle anténu nasměrovat a nastavit 
od „odborniků", i když by si to mohli udělat sami. Velmi šikovnou pomůckou k nasměrování paraboly 
pro televizní příjem ze satelitů je volně dostupný software SatHunter. 

Satelitni programy se vysílají z dru-
žic, které jsou umístěny na tzv. geosta-
cionárnldráze ve výšce přibližně 36 000 
km. Rychlost, kterou obihaji okolo Ze-
mě, je nastavena tat že z hlediska po-
zemského pozorovatele družice stojí na 
jednom místě (jejich úhlová rychlost je 
stejná, jako úhlová rychlost otáčení 
Země). Nenl je tedy nutné „honit po 
obloze natáčením antény, stačí anténu 
nasměrovat jednou provždy. Aby se vy-
siláni družic navzájem nerušilo, jsou 
družice rozptýleny na určité draze a pro 
každou družici je nutné anténu nastavit 
jinak, nebo použit více vstupn Ich kon-

vertorů a vhodným způsobem je umístit 
vůči parabolické anténě. Parabolická 
anténa se používá proto, že parabola 
(jako křivka) odráží všechny paprsky, 
které na ni dopadají rovnoběžně, dojed-
noho bodu, tzv. ohniska. V tomto ohni-
sku je pak teprve umístěna vlastn I an-
téna (ta je vzhledem k přijímanému 
kmitočtu velmi male), bezprostředně 
spojená s tzv. LNB, konvertorem, který 
rovnou převádi přijima ný signal do roz-
sahu použitého přijímače. 

Tak jako u všech těles na obloze, 
i u televizních satelitů určujeme jejich 
polohu nejčastěji azimutem a elevad. 

Azimut je směr na družici v horizontální 
rovině vzhledem ke světovým stranám 
(sever je 0°, jih je 180°), elevaceje úhel 
ve vertikální rovině (900 je kolmo naho-
ru). Je zřejmě, že vzhledem ke kon-
stantní poloze družice vzhledem k Zemi 
budou zmíněné údaje (Oily) různé po-
dle umístěni pozorovatele. Vypočet je 
jednoduchý, ale už ho udělali za nás 
a tak existuji tabulky, weby, programy 
i webové aplikace, kde Ize snadno zjistit 
potřebné úhly nasměrováni antény pro 
vaše bydliště. Umí to samozřejmě i dale 
popisovaný software SatHunter. Ten 
yam pa k take nabidne tři rúzné zpuso-
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by, jak co nejsnáze a nejpřesněji anténu 
do potřebných úhlu nastavit. 

SatHunter 

Program SatHunter 
• počítá azimut a elevaci zvoleného 

satelitu vzhledem k vašemu bydlišti, 
• obsahuje seznam všech satelitů 

a jejich transponder-0, 
• počítá azimut na Slunce v kterou-

koliv denní dobu, 
• vypočítá čas, kdy je azimut na sa-

telit shodný s azimutem na Slunce, 
• počítá sklon a offset parabolické 

antény, 
• pomu±e nasměrovat anténu po-

moci kompasu, pomoci Slunce a po-
moot Slunce a uhlomšru, 
• pomůže vám určit zemšpisné 

souřadnice vašeho bydlišti, 
• um( nastavit přesný čas podle in-

ternetových časových serveru, 
• umí spolupracovat s PC kartou 

Technisat SkyStar pro satelitnl příjem, 
• ukazuje sílu a kvalitu signálu včet-

ně akustické indikace (vhodné pro na-
stavování). 

Postup 

V úvodní obrazovce programu vypl-
níte zeměpisné souřadnice místa, kde 
enteral nastavujete V následující tabul-
ce vyberete satelit, ze kterého chcete 
televizní vysílání prijimat. U každého 
satelitu jsou uvedené údaje, potřebné 
pro směrováni antény (odpovídají vámi 
nastaveným zeměpisným souřadnicím 
mista). Ve spodní cash tabulky se záro-
yen tyto údaje objeví v názorných náčrt-
etch. Zde take vložíte rozměry své sate-
litní antény 
paved (údaj odečtete z tabulky) na-

stavíte přímo na anténě, blízko jejího 
upeyňovaciho mechanismu — umožňu-
je natočeni antény ve vertikální rovině 
(nahoru, dolů), obvykle je tam vyražená 
hrubá stupnice v rozsahu asi 20 stupňů. 
Elevace potřebná na našem ůzerni se 
pohybuje někde okolo 3? při směrová-
ní na jih. 

Ke správnému nasmerovánl antény 
podle potřebného azimutu nabízí pro-
gram tři metody. První využívá běžný 

V úvodní obrazovce 
programu SatHunter 
vločlte zeměpisně 
souřadnice meta 

C 

NasmOroveni 
antény pomoci 

kompasu 

kompas který dočasné umístíte na dr-
žák antény misto antény. Natáčením 
nastavíte podle kompasu požadovanou 
polohu, označíte si ji např. fixem, na 
driák zpět upevnite anténu a nastavíte 
do dříve označené polohy. Druhá me-
toda využívá k přesnému nasměrováni 
Slunce. Z tabulky zjistíte (pro dané 

a požadovaný satelit), v kolik hodin 

Nastaveni elevace na držáku antény 
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Program SatHunter zobrazí na základě vámi zadaných souřadnic mista tabulku potřebných 
Udaja pro nasměrováni antény pro všechny satelity ve své databázi 
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SatHunter vypočítá úhlový rozdíl mezi směrem na Slunce a na požadovaný satelit 

je Slunce na obloze přesně ve směru 
na satelit Využijete vrženého stínu 
a antěnu nasměrujete přesně n a Slun-
ce Pokud se yam nechce čekat na tento 
přesný okamžik, nabízí program třetí 
metodu - pro kteroukoliv denní dobu 
udává úhlový rozdíl mezi azimutem 
satelitu a azimutem Slunce. Pomocí 
hlomšru a vrženého stínu pak v kte-

roukoliv denní dobu nastavíte antes-1u 
tak, aby to odpovídalo v tabulce udané-
mu Calla 

Papírový ůhloměr, dočasné upevněný 
na držák konvertoru, mobil pomocí stínu, 
vrženého Sluncem, nastavit směr na satelit 

Nakonec ještě pootočtte konvertor 
(LNB) v držáku pro dosažení správně 
polarizace signálu. 

Natočení LN8 
v držáku 

Pokud chcete přijímat signály z vice 
satelitů, pomůže vám programs nasta-
vením tzv. MUItifeedU, kdy kjedne para-
bole upevňujete vice konvertorů tak, 
aby každý přijímal jiný satelit. Výstupy 
jednotlivých konvertorů je pak nutné 

[Satefies1 

TaM7011•10t 

s přijImačem propojit přes speciální 
přepínače. Oproti natáčení antény má 
tento způsob výhodu v rychlejšim nala-
dění stanic při přecházeni mezi různými 
satelity. 

Máte-liv počítači PC kartu pro sate-
Mtn( příjem od firmy Technisat, program 
SatHunter s ni přímo umí spolupraco-
vat a oskenuje všechny transpondery 
zvoleného satelitu a ukáže silu a kvalitu 
jejich signálů. 

PC karla pro satelitnlprijem 
Technisat SkyStar 2 TV PCI 

Program SatHunter (sat hunter.exe, 
velikost 5,4 MB) lze bezplatně stáhnout 
a používat pro soukromě Cicely z webu 
1OEVVVW. Sat huntercom. 

Na jednu parabolickou anténu lze umistit i vice konvertorů (WB) pro příjem různých satelitů 
bez natáčeni antény (tzv. multiteed). I s tim vám program SatHunter pomůže 
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Ve spolupráci se sate/'tni PC kartou Technisat SkyStar umí program SatHunter oskenovat 
všechny transponděry zvoleného satelitu a zobrazit jejich pararnetty 
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MODULY PRO PŘIPOJENÍ K LAN/WI-F1 
Miniaturní moduly firmy Connect One, které lze koupiti u nás za při-

jatelné ceny, umožňují snadné navázání jakéhokoliv přístroje nebo 
zařizeni s mikroprocesorem na počítačovou sít' (kabelovou LAN nebo 
bezdrátovou Wi-Fi). 

Moduly nevyžadujf žádné speciální 
ovladače ani jiné úpravy v obvodech 
připojovaného zařízení a Ize je připojit 
pies některé ze standardních rozhraní 
(UART, SPI nebo USB). Firmware mo-
dulu a jeho konfigurační tidajejsou ulo-
ženy v zabudované externí paměti typu 
flash. Moduly jsou energeticky nenároč-
né' jádro pracuje při napájecl m napětí 
1,2 V, vstupy a výstupy při 33V. Moduly 
Nano LANReach pro připojeni ke kabe-
lové siti LAN a Nano VI/tReach pro 
připojeni k bezdrátově sal VVi-Fi jsou vý-
vodově zcela kompatibilní a lze je tak 
snadno zaměnit. 

Nano LANReach 

Nano LANReach je zabezpečený 
modul převádějící sériový datový y-
stup do sltiwých protokolů LAN a múze 
tak fungovat jako most k připojení za-
Plzen í se sériovým výstupem do běžné 
počitačové site 10/100 Mb/s Ethernet 
LAN. Obsahuje komunikační kontrolér 
/Chip 002144 IP a 10/100BaseT Ether-
net PHY Má rozměry 35 x25 x17,5 mm 
a telvá standardní rozteče a umístěni 

Miniaturní modul Nano LANReach 
izraelské firmy Connect One 

vývodů. Je bezpečným rozhraním (pře-
dělem) mezi hardwarovým zatízením 
a počítačovou sill. Nano LANReach 
pod poruje az10 TCP/UDP socketü sou-
časné, má zabudovaný webový server 
se dvěma „web?' (jeden konfigurační 
přednastavený a jeden uživatelský vol-
ně programovatelný), dale má mailové 
klienty pro SMTP a POP3 s přílohami 
MIME, klienty pro FTP a Telnet a samo-
zřejmě režim Seria/NET pro převod sé-
riového výstupu na protokol IR Pod-
poruje i zabezpečené protokoly SSL3/ 
TLS1, HTTPS a FTPS. 

Modul Nano LANReach je snadno 
zabudovatelný do navrhovaných nebo 
stávajícich zařizeni a pro svou základní 

Ernte del ter ce "AN LAN 

Nano LANReach 

  FROE  7 10100 . 
LIAR!  TIL Barer  

Nano LANReach Jako propo en' senoveho 
výstupu do LAN 

funkci nepotřebuje prakticky žádné spe-
ciální nastavování. Návrh zařízeni se 
nemus I zabývat zádnými sitovými pro-
tokoly ani zabezpečením komunikace 
navenek, to vše je již zabudováno v mo-
dulu. 

Technické parametry: 

Rozmáry 35x 24,88 x17,4 mm 
CPU' Connect One Co2144, 

0,13 p, na 48 MHz 
Napájecí napětl: +3,3 V ±10 % 
Provozní vlhkost. max. 90 % 
Rozsah provozních teplot: 

-40° až 85°C 
Odběr proudu- 130 mA 
Konektor: nízký 30 vývodů 
Rozhraní: sériové TTL, SPI a USB, 

10/100BaseT Ethernet 
Datový přenos: at 3 Mb/s 

v sériovém režimu 
Sériový datový format (AT+i mode): 

asynchronní znakový, binární, 
8 datových bitů, 1 stop bit, 

žádný paritní bit 
Režim Seria/NET: 

asynchronní znakový, binární, 
7 nebo 8 datových bitů, 

1 až 2 stop bity, 
sudá' lichá nebo žádná panto 

Řízení datového toku: softwarové, 
hardwarové (-RTS, -CTS) 

Internetove protokoly ARP, ICMP, 
IP, UDP, TCP, DHCP, DNS, NTP, 

Nano WU:teach 

Nano LANReach 

SMTP, POP3, MIME, HTTP, FTP, 
TELNET, PPP host 

Bezpečnostní protokoly: 
SSL3/TLS1, HTTPS, FTPS, RSA, 

AES-128/256, 3DES, RC-4, 
SHA-1, MD-5 

Hardwarové podporované protokoly' 
AES, 3DES a SHA 

Aplikační programové rozhraní: 
protokol Connect One AT+i, 
SeriaINET pro transparentní 

přemostění sériová data/Internet. 
Možnost aktualizace firmwaru: 

lokálně nebo přes Internet 
Konfigurace: přes LAN/Internet 
Nastavování přesného času: 
z počítačové sité nebo z Internetu 

(časové servery) 

Typické aplikace 

• Možnost IP komunikace přes po-
čítačovou sít' se zabudovanými (em-
bedded) systémy se sériovým výstu-
pem' 
• jednoduchá náhrada vytáčeného 

spojeni a komunikace přes pevně nebo 
mobilní telefonní linky, 
• dopiněni zabezpečeni komuni-

kace SSL pro řešená M2M, 

IT 
R.145 

i 

1. OE -OE 

Rozměry modulu Nano LANReach 
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• snadná náhrada kabelového při-
pojení bezdrátovým připojením. 

Nano LANReach podporuje tři pro-
vozní režimy: 

• SerlaINET — transparentní pře-
mostění ze sériového výstupu do LAN, 
využívá rychlý (3 Mb/s) UART. Nevy-
žaduje žádné úpravy v hostitelské apli-
kaci. 
• Emulace modemu PPP — umož-

ňuje připojit transparentně přes LAN 
stávající zarIzení připojovaná přes mo-
dem protokolem PPP. 
• Plně internetový režim — umož-

ňuje i jednoduchým mikroprocesorům 
využít bohatě komunikační (protokoly) 
I aplikačn i možnosti modulu NanoLAN-
Reach k zajištění komplexních inter-
netových operaci jako jsou e-mail, FTP, 
SSL, zabudovaný webový server ad. 
Funguje také jako firewall, zajišťující 
bezpečný předěl mezi aplikaci a počí-
tačovou síti. 

Nano WiReach 

Nano VV/Reach je stejně jako Nano 
LANReach zabezpečený modul převá-
dějící sériový datový výstup do síťových 
protokolů a může tak fungovat jako 
most k připojení zařízení se sériovým 
výstupem do bezdrátové počítačové 
sítě WLAN 802.11b/g. Obsahuje komu-
nikační kontrolér iChip CO2144 IP a či-
povou sadu Marvell 881/4/8686 WRI Mi 
rozměry 34 x18x5,5 mm a užívá stan-
dardní rozteče a umístění vyvodit 

Miniaturní modul Nano WiReach 

Nano WiReach je bezpečným roz-
hraním (předělem) mezi ha rdwarovým 
zařízením a počítačovou síti. Podporuje 
až 10 TCP/UDP socketti současně, má 
zabudovaný webový server se dvěma 
,weby" (jeden konfigurační před nasta-
vený a jeden uživatelský volné progra-
movatelný), mä mailové klienty pro 
SMTP a POP3 s přílohami MIME, klien-
ty pro FTP a Telnet a samozřejmě režim 
SeriaINET pro převod sériového výstu-
pu na IP protokol. Podporuje i zabezpe-
čené protokoly SSL3/TLS1, HTTPS. 
FTPS a šifrování WER WPA a WPA2. 
I modul NanoWReach je snadno za-

budovatel ný do navrhovaných nebo 
stávajícIch zařízení a pro svou základní 
funkci nepotřebuje prakticky žádné 
speciální nastavování. 

Technické parametry: 

Rozměry 33,76x18 x5,5 mm 
CPU: 32-bit RISC ARM7TDMI, 

0,13 µ, na 48 MHz 
Napájecí napětí: +3,3 V ±10 % 
Provozní vlhkost: max. 90% 
Rozsah provozních reptat: 

-20* až 75°C 
Odběr proudu: vysílání 235 mA, 
příjem 190 mA, '<lidový stav 8 mA 
Konektor nízký 30 vývoclů, 

pro anténu U.FL 
Rozhraní sériové TTL, SPI, USB, 

RMII 
W -Fi: IEEE 802.11B/g, 13 kanálů, 

2,412-2,472 GHz 
Datový přenos: až 3 Mb/s 

v sériovém režimu 
Sériový datový formát (AT+i mode): 

asynchronní znakový, binární, 
8 datových bitů, 1 stop bit, 

žádný paritní bit 
Režim SeriaINET-

asynchronni znakový, binárni, 
7 nebo 8 datových bitů, 1 stop bit, 

sudá, lichá nebo žádná parita 
Řízen/ datového toku: softwarové, 

hardwarově (-RTS, -CTS) 
Intemetové protokoly ARP, ICMP, 

IP, UDR TCP, DHCP, DNS, NTP, SMTP, 
POP3, MIME, HUP, FTP, TELNET 
Bezpečnostní protokoly: 
SSLUTLS1, HTTPS, FTPS, RSA, 

AES-128/256, 3DES, RC-4, SHA-1, 
MD-5, WER WPA a WPA2 

Hardwarové podporované protokoly 
AES, 3DES a SHA 

Aplikačni programové rozhraní: 
protokol Connect One AT-hi, 

režim Seria/NET pro transparentní 
přemostěni sériová data/Internet 
Podpora sítí: infrastructure Wi-Fi, 

ad-hoc 
Aktualizace firmwaru: lokálně nebo 

přes Internet 
Konfigurace: lokálnš i přes Internet 

Nastavování přesného času. 
z počítačově síté nebo z Internetu 

(časové servery) 

Typické aplikace 

• možnost IP komunikace přes bez-
drátovou počítačovou sít se zabudova-
nými (embedded) systémy se sériovým 
výstupem, 
• jednoduchá náhrada kabelu LAN 

bezdrátovým propojením, 
• dopinění zabezpečení SSL komu-

nikace pro řešení M2M. 

Nano WiReach podporuje čtyři pro-
vozní režimy: 

• Přemostěni LAN/WiTi—umol-
fluje transparentní přemostěni LAN 
přes Wi-Fi s využitím přímého RMII 
připojení k existujícímu MAC hardwaru 
nebo PHY/PHY. 
• SeriaINET — transparentní pře-

mostěni ze sériového výstupu do site 
VVi-Fl, využívá rychlý (3 Mb/s) UART. 
Nevyžaduje žádné úpravy v hostitelské 
aplikaci. 
• Emulace modemu PPP —umož-

ňuje připojit transparentně přes Wi-Fi 
stávající zařízení připojovaná přes mo-
dem protokolem PPP. 
• Plně internetový režim —umož-

ňuje i jednoduchým mikroprocesorům 
využit bohaté komunikační (protokoly) 
I aplikační možnosti modulu Nano W -
Reach k zajištění komplexních inter-
netových operací jako jsou e-mail, FTP, 
SSL, zabudovaný webový server ad 
Funguje také jako firewall, zajišťující 
bezpečný předěl mezi aplikací a počí-
tačovou síti 

Popisované miniaturní moduly Na-
no LANReach a Nano WiReach (i další 
zajímavé moduly od firmy Connect 
One) lze u nás zakoupit např. na webu 
wwvv.speziat cz. 

Pro pohod/nejsi vývoj aplikací s moduly Nano LANReach, Nano VViReach a dalšími 
nabízí firma Connect One univerza/ni vývojovou sadu 
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TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI 
microGATE 

IgicroGATE je malý a levný profe-
sionální GSM komunikátor (alarm, pa-
ger), univerzální zařízeni přenášející in-
formace prostřednictvím site GSM 
(předpokladem jeho funkce je tedy vlo-
žená SIM karta). Lze ho použit samo-
statně (pro zabezpečení prostor s při-
mým připojenim čidel, nastavitelný od-
chodový/pfíchodový čas) nebo ho při-
pojit jako vstupavýstupnI zařízení do 
různých přístrojů' zabezpečovacích sy-
stémů a ústředen, k přenosu informacf 
od ruzných strojů a zařízeni. 

GSM komunikátor 
microGATE 
jo na destičce 
43 x 43 mm 

Olt-F(1.BH i 122 o 

ems — 7 

211er ElAin 
Eänt:p., 

I er n a -

memo= 
f n•-e OE-s 31 C.) tin I • 41> .16 

Na jeho dva univerzálnI vstupy (kaž-
dý vstup je samostatně konfigurovatel-
ný) lze připojit kontakt libovolného čidla. 
Po změně stavu na kterémkoliv vstupu 
mule být odeslána SMS s názvem 
vstupu (např. VLOLIPANI, POZAR, VY-
PADEK KOTLE ap.) a volitelně může 
přistroj zavolat, obop al na tři různá te-
lefon ni čísla (pro každý vstup mohou 
být jiná). Li prvnlho vstupu je možnost 
nastavení odchodověho a prfchodové-
ho casu od 10 do 90 vteřin. Druhý vstup 
lze volitelnš přepnut do režimu aktivač-
nlho/deaktivačrto vstupu pro připojeni 
nape. přístupové klávesnice, snlmače 
REID. Aimee dálkového ovládáni ap. 
Zařízení pak slouží jako malá zabezpe-
čova et ústředna s možnosti aktivace/ 
deaktivace přístupovým systémem. 

IVIicroGATE má dale dva konfiguro-
vatelné výstupy pro prime připojeni vý-
konových reli. Výstupy microGATEi je-
ho celkovou aktivaci/deaktivaci IzeovIä-
dat zprávami SMS nebo bezplatně pou-
hým prozvoněním (z autorizovaného te-
lefonniho čísla) Každý výstup může být 
opatřen časovačem do 99 vteřin. Prvnl 
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Příklad zapojení obvodu s GSM komunikátorem microGA TE 

výstup lze volitelnš přepnout do režimu 
siréna, kdy se sepne po vyvolání popla-
chu. Druhý výstup lze volitelně přepnout 
do režimu, kdy se sepne po výpadku 
signálu GSM (chybový výstup). 

Základni technické údaje: 

• GSM/GPRS v pásmech 850/900/ 
1800/1900 MHz, 
• anténní konektor SMA (možnost 

připojení intern' nebo externí antény), 
• napájecl napětí 12 V (7 až 16 V), 
• odběr proudu v klidovém stavu 

asi 35 mA, při vysílání asi 500 mA, 
• pracovn I teplota -20°C al +50°C, 
• dva vstupy jsou odděleny opto-

členy, aktivní úroveň je ONO, 
• dva tranzistorové výstupy umož-

ňuji připojen I role 12 V/100 mA, aktivn I 
úroveň GND, 
• umožňuje i odposlech střeženého 

prostoru (připojením mikrofonu na ko-
nektor K2), 
• všechna telefonnt O'kla jsou ulože-

na v paměti EEPROM (seznam na kartě 
SIM se nepoužívá)'. 
• má počitadla události na obou 

vstupech, jejichž údaje jsou zasílány 
ve stavové zprávě SMS, 
• je motile zjišťováni přibližné ze-

měpisné polohy přístroje. Po odesláni 
příkazu (SMS) POLOHA? přijde zpět 
SMS s údaji zahrnujícími ID buňky, silu 
signálu, ID operátora a země. V dostup-
né databázi BTS lze pakzjistit přibližnou 
polohu komunikátoru. 

Díky předdefinovanému nastaveni 
nejběznějšich režimů již od výrobce 

stačí pro nejrychlejší uvedeni do chodu 
vložit jen kartu SIM, připojit napájení 
a jednou odeslanou zprávou SMS za-
dat svoje telefonni číslo (číslo, na které 
budou z microGATEzasilány SMS nebo 
propojovány hovory a z kterého lze pří-
stroj nastavovat a ovládat). Možnosti 
nastavování a ovládáni microGATE 
jsou velmi bohaté (nékolik desítek růz-
ných příkazů' které se odesilají pro-
střednictvím SMS). 

Rozměry desky GSM komunikátoru 
microGATE jsou pouze 43 x 43 mm, ce-
na se pohybuje okolo 3000 Kč věetné 
DPH a zakoupíte ho třeba u výrobce 
www flajzarcz iv několika dalšich inter-
netových obchodech. 

-/n 

microGATE se ;OE současnosti prodává 
v krabičce s anténou a mikrofonem 
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PhotoFast 
CR' 7200 

RAID z microSD 

Paměťové karty Compact Flash po-
stupně ztrácejl svoji popularitu a jejich 
ceny tak neklesají tak rychle, jakou os-
tatních typů. Dobrým näpadem je adap-
ter Photofast CR-7200, který umožňuje 
do pouzdra formátu klasické CF karty 
zasunout až 4 karty microSD. Ty se 
v současnosti vyrábějí v kapacitách až 
16 GB, takže tak získáte poměrně levně 
celkem 64 GB. 

CompactFlash adapte CR-7200, 
CR-7100 a CR-7000 

A nejen to, karty microSD lze uspo-
řádat jako diskové pole RAID a zvýšit 
tak rychlost čteni i zápisu, nebo naopak 

dosáhnout lepšího zabezpečeni dat. 
Kromě adaptéru CR-7200 vyrábi firma 
adapter CR-7100 na jednu kartu mi-

croSD a CR-7000 na jednu kartu SD. 
Možnosti využiti zvyšuje skutečnost, že 
rozhraní karty Compact Flash je kom-
patibilní se standardním rozhranim IDE 
pevných disků a existuji jednoduché 
adaptéry' pomoci kterých lze připojit 
kartu CF místo pevného disku. Cena 
adaptéru CR-7200 se pohybuje okolo 
30 USD. 

IP watchdog 

IP watchdog 

IP watchdog je zařízeni pro dálkově 
zap ináni/vypíná n í, automatické hlídáni 
funkce a restartování zařízenl, připoje-
ných na rozvodnou sit 230 V. Je vyba-
veno jednim ethernetovym rozhraním 
s konektorem RJ45 pro připojeni do po-
črtačové site LAN. Zatizitelnost ovlá-
dané zásuvky 230 V je 16 A. Přístroj má 
webová konfigurační rozhraní a nasta-
vuje se odkudkoliv z počítačové sitě. 
Lze nastavit jeho siťove parametry (IP 
adresu, DNS server, gateway, jméno) 
a testovacl parametry pro až 6 různých 
zařizeni. Testuje se dostupnost zařízení 
v počítačové slti pomoci testovacích 
paketů (ping), cirnž se prakticky zjišťuje 
jejich funkčnost. V případě nedostup-
nosti se automaticky provede restart 
zařízení vypnutím a zapnutlm přívodu 
elektrické energie (lze pro ně nastavit 
požadované časové intervaly). Přistroj 
lze z weboveho rozhranl i restartovat 

nee GPM 1200 • P WATCHDOG 

Centrpri• So I 

C.Mline fit 

• «abet. Se I 

‚mill.... oak 

Wale hued OEM peer 

Nan., Wired 44 

e innmuil *bee 

ŠOCVET i's tee. 

Nenend•srlide far seNt• 

%In Mali» 

IP watchdog mä 
podrobné webové 
konfigurační 
a ovládací rozhraní 

a zapnouti vypnout přívod do zásuvky 
bud natrvalo nebo na nastavenou dobu. 
Všechny akce, týkajrcl se změny sta-
vu zäsuvky, jsou archivovány v paměti 
a jejich výpis lze na požádáni zobrazit. 
Zařízeni lze kromš webověho rozhran I 
ovládati pomoci protokolu SNMP, jehož 
podpora je implementována do většiny 
používaných operačních systémů 

Na přední stranš „zásuvky" jsou tři 
LED—červená Indikuje napájeni' zelená 
připojeni k LAN a žlutá zapnutouzásuv-
ku, Cana přístrojeje 2200 Kč vč. DPH. 

BenQ GPI 

Miniaturní LED projektor firmy BenCi 
GP1 se vejde do dlaně. Jako zdroj svět-
la má diody LED a vytvoří obraz s unto-
příčkou al 2 m. Je vybaven zabudova-
nými reproduktory 2W. Technologie pro 
korekci barvy stěny Wall Color Correc-
tion umožňuje výběr z pěti barev, aby 
byla projekce na různé povrchy optimal-
n Projektor umí zobrazovat fotografie 
i video přímo z paměti flash etas vstup 
USB — mezi podporovanými formáty 
jsou JPEG, GIF, BMP, TIFF, MPEG4, 
MJPEG, xVid, DivX. Podporuje televizní 
formáty PAL. SECAM i NTSC. Pros-
třednictvím speciální redukce disponuje 
projektor vstupy RGB, komponentní vi-
deo a audio (kromě zminěného USB). 

Miniaturní projektor 
Berg GPI 

Projektor má zobrazovač typu DLP, 
základní rozlišeni 858x600, jas 100 lu-
menů, kontrast 2000:1, velikost Ohio-
pričky promítnutého obrazu 37 až 200 
cm, volbu formátu obrazu 4:3/16:9. 
Životnost světelného zdroje LED je přes 
20 000 hodin. Přístroj se napájí ze site' 
100 až 230 Va má spotřebu asi 60 W 
(v klidovém režimu mane než 1 W). 

Cena projektoru Benq GP1 na na-
šem trhu je asi 11 000 Kč vč. DPH. 
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RÁDIO „HISTORIE" 

Německá vojenská 
radiokomunikační technika 
v letech 1935 až 1948 

(Dokončen1) 

Továrna v Lipsku musela take nalit 
náhradu za vybombardovaná vývojová 
prostory. Nejvištši část vývoje (Funk-
horchernpfänger „f") se přestěhovala do 
textilní továrny Roberta Götze ve VVůs-
tenbrandu. I tam bylo nutno postavit nou-
zové domky pro zaměstnance. 

Jako ve všech zbrojnich firmách, tak i 
u Opta-Radio Leipzig byli zaměstnáváni 
cizinci. Byli to většinou zajatci a lidé z vý-
chodu. Po vyhlášeni „totálnl války OE byli re-
krutováni lidé i násilim. Jen v okoli Lipska 
pracovalo asi WO 000 nuceně nasaze-
ných pracovnikU. Läger firmy Körling-Ra-
dio-Werk v ul. Eichstädtstrasse 9-11 stál 
přímo na pozemku této firmy a přebývali 
tam Belgičani a Francouzi. Francouzky 
a zany z východnIch stab) byly ubytovány 
ve stejně ulici v číslech 12-14 a pracovaly 
pro Opta-Radio. DaItl společně ubikace 
byly „An der Tabaksmühle- a Am Was-
serturm- v Lipsku. 
V nalezeném dokumentu ze 14. 3. 

1945 byly informace o pracovnl době v to-
várnách Wüstenbrand a Oberlungwitzi 
Normální pracovnl doba byla týdně 48 ho-
din. Za válečného stavu však pracovali 

Obr . 12. Deska řídicí jednotky peravená pro montáž do pumy Obr. 14. Laboratornl meani na puma Fritz X 

muži 60 a ženy 56 hodin týdně, a to od 
6.00 do 17.45 (zany do 17 00). V sobotu 
se pracovalo do 12.25 a každá čtvrtá so-
bota byla volná. Odborník měl hodinovou 
mzdu 99 RPf (RPf = říšský fenik; jedna 
marka měla 100 feniků), zaučený pracov-
ní k 82 RPf, nezaučeny 75 RPf a zany do-
stävaly 50 RPf 

Sklady pro továrnu v Lipsku se odstě-
hovaly do Wolkenburgu u Muldy, kde stá-
la pětipatrová budova po přádelnách bavl-
ny. Byly tam také „přeneseny" dvi 
nouzové stavby. Na tomto misté se mělo 
vyrobit 500 ks FuG 16 ZV měsičně, Jen 
vybaveni nářadim stálo 300 000 RM. 
S postupujici válečnou frontou měla firma 
Opta-Radio své továrny ve Slezsku opět 
rychle přesunout zpátky do Lipska a Wol-
kenburgu, i když existuje zápis ze dne 9 
4. 1945: „Je třeba vyrobit dily ve slez-
ských továrnách na výrobu FuG 16 ZY". 
Jestli tornu tehdy někdo věřil a bral to váž-
ně, je otázka 23. dubna obsadili Američa-
ne továrnu v Lipsku a posléze veWolken-
burgu. 

Američané se v červenci stáhli zpět 
a Sovětská armada obsadila západni 

Obr, 15. Dálkové ovládáni FuG 203b 
"Kehl ur (Heinkel 111) 

Sasko a Thuringen (Durynsko). Tak jako 
ostatní zbrojnI továrny, tak i továrny 
Opta-Radio byly demontovány. Zůstala 
jen firma Körting-Radiowerke, O Ritters, 
která během války nevyráběla žádná vo-
jenská zařizeni. Rozkazem č. 124 (Men 
1945) sovětské vojenské administrativy 
byly všechny válečná provozy pod nuce-
nou správou Sověti Opté přikázali, aby 
stáhla veškeré zásoby a výrobu zpět do 
Lipska. Pod tirato tlakem měly tyto fabri-
ky pro okupačni mocnost provádět opravy 
a vyrábět zařízeni podia objednávek 
z Moskvy pro jejich elektrotechnický prů-
mysl. Dalšim rozkazem č. 64 (duben 
1948) byla továrna v ul. Melcherstrasse 
znárodněna a dostala název "RFT-Stern-
radio Leipzig VEB", později „VEB Fern-
meldewerk Leipzig' Take Körting byl pře-
jmenován na „RFT-Funkwerk Leipzig 
VEB". Oswald Ritter založil roku 1949 
v Grassau (Bavorsko - v tehdejší Spolko-
vé republice Německo) opět svoji firmu 
Körting. Následoval jej značný počet jeho 
dřivějšlch zaměstnanců 

Tim konči válečná sága jedne poměr-
ně male elektronické firmy. Kolik utrpeni 

0‘ (4 

-• • • 
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Obr. 13. Kluzaková puma Fritz X 
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História rádioamatérstva na Slovensku 
Z pripravovanej publikácie Ing. Antona Mráza, 0M3LU 

Spomienky 
Ing. Samuela Subu, OK3SP 

(Dokončenie z PE 8/09) 

Po roku 1932 začal počet koncesionä-
rov s prefixom OK3 narastaf, celkovo bolo 
na Slovensku vydaných 16 koncesif 
Z toho bolo iba 11 koncesionároy - civilis-
toy, aj s prvou klubovou stanicou OK3AX 
v Banskej Bystrici. OstatnI arnatéri boli 
deistojnici spojovacieho vojska, ktori do-
stali koncesie priamo. bez flack na Mi-
nisterstva pöšt a telegrafov 
V late r. 1934, keď som nastúpil do 

zamestnania v Bratislava, existovala tam 
už skupina, skoro by som povedal, profe-
sionälov. Do Bratislavy pnšiel pósobit 
známy čs. letecký estojnik plk. Jaroslav 
Skala, OK1VA. OK2VA, OK3VA. V Brati-
slava bol i spomenutý Dr Randýsek, 
OK3JR. Na policajnom riaditerstve v Bra-
tislava vznikla klubová stanica OK9BB 
pod vedenim majora policie. staršieho 
pána, Arpáda Důbravskeho, OK3DB. 
Z Brna prišiel pracovat na Riaditefstvo 
pěšt Ing. Vladimir Lhotský, OK2LS, 
OK3LS Jeho články v predvojnových 
Krátkych vinách mall skutočne odbornú 
úroveň a jeho vysielacie zanadenie bolo 
profesionálne skonštruované, vopred teo-
reticky spracovanä a vo všetkých döleži-
tých bodoch schéry vybavena meracimi 

pristrojmi. Na Spojoch mal na starosti aj 
rozhlasový vysielač „Bratislava na Fed-
be (dnešný Prievoz -pozn. red.). V Dane-
šovej kniha sa mččeme dočitat o tragic-
kom konci jeho života v rukách Gestapa. 
V r. 1938, tak ako mnohi, či všetci desi, 
musel opus« Slovensko a potom praco-
val na Spojoch v Brne. 
V tejto spomienke som sa obmedzil 

iba na prvě roky rádioamatérstva na Slo-
vensku, 
K prvým štyrom amatérom vysiela-

born z rokov 1931 a 1932 pribudol cfalši 
Bratislavčan, Ondrej Bilek, OK3ER, ktorý 
sa portiere málo zúčastňoval klubového 
života, a jeho značka čoskoro zanikla. 

Spomedzi všetkých sa najIntenzivnej-
šie venoval spolkovej činnosti destojnik 
spojovacieho vojska Michal Dovina Kme-
to. OK30K (obr. 1). V r. 1939 s dalšimi 
amatěrmi spoluzakladal Spolok sloven-
ských krátkovinných amatérov (SSKA). 
Nedávno zomrel (pisané v r. 1990 - pozn. 
red.). 
V Trnave sme mali stanicu OK3DN. 

Theodor Neumann. Mne sa s nim ale of-
kdy nepodarilo urobit QS0. ani ho počuf. 

Na Masarykovom gymnáziu v Brati-
slava (v seasnost Gymnázium Grösslin-
gová, GAMAA - pozn. red.) učil profesor 
Eugen Riman, ktorý na škole založil škol-
skú stanicu OK3MSG, sám mal volaciu 
značku OK3RI. Patril medzi usilovných 

pestovatelbv telefónie a vidy sa zůčast-
noval našich pokusov. Z jeho „karma" vy-
šli dvaja úspešni amatéri. Prvým bol Bed-
řich Micka, OK3MB, ktorý po maturita 
odišiel do OK1 a ako OK1MB sa stal zná-
mym DX-manor. Druhým Pimanovým 
žiakom. ktorý dostal koncesiu o niečo ne-
ser v r 1937, bol Miroslav Havliček, 
OK3TVV, a potom doma OK1TVV. Stal sa 
známym redaktorom ročenky Sdělovaci 
technika, ktorá obsahovala dčiletžité infer-
mácie zo slaboprúdovej techniky a elek-
trotechniky a každý rok bola dopfňovaná 
o nova údaje. 

Dalšim profesorom a amatěrom bol 
Ing. Jiři Volt OK3YY, profesor na prie-
myselnej škole v Bratislava (v sůčasnosti 
SPAS na Fajnorovom näbr. - pozn. red.). 
Tam bola tiež zriadená školská stanica 
OK3PBR. Prišiel k nám z Brna, kde mal 
značku OK2YY. Aj on rád robil fonice 
experimenty a dlhé pokusy pred „verej-
nostou v OK3 v Bratislava. Použival pri 
tom dynamický reproduktor ako dynamic-
ký  

Boli vydávané ďalšie značky. V Tra-
ve Imrich Mikollk, OK3GM, Josef Bedna-
Mk, OK3ZN, a Ladislav Zamborský, 
OK3ZY. Za seba poznamenävam, že sa 
mi ich nikdy nepodarilo zachytit'. 
V r 1936 posilnili naše rady prichodzI 

z Brna, Dr. Farský, OK3XF, OK2XF 
v Bratislava a do Podbrezovej prišiel usi-

a úsili muselo válečné obdobi přinést je-
im lidem. A co dnes zůstalo z budov na 
Melcherstrasse v Lipsku? Do roku 1989 
tam stálo ještě sldlila firma !NEB Nach-

Obr. 16 Kompletni testovael zařizeni FuG 203 pro řízenou střelu Fritz X 

richtenelektronik Leipzig. Nyni jsou bu-
dovy již několik let cpuštěné. 

Jan Lexa, Alois Veselý 

Literatura 
[1] note. W.: Bordfunkgeräte von Dr 
Dietz & Ritter. Funk Geschichte 2005. č. 
161, s. 114-123. 
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Obr. 1. OSL-listok Michala Dovinu Kmeta, OK3DK, spoluzakla- Obr 2. 0 Jozefovi Kramárikovi, OK3DG, autorovi spomienky 
datefa Spolku slovenských krátkovinných amatárov (SS/KA) na ng Ikrényiho, OK3IP. si poweme no budúce 

lovný účastník všetkých domácích a za-
hraničných KV sütaži, Ing. Miloslav Švej-
na, OK2AL. Dostal značku OK3AL a po 
oslobodeni prišiel k nám do Košic, kde 
pracuje a žije dodnes (1990). 

(Poznámka 0M3LU: V roku 1936 pň-
giel do Bratislavy Egon Fluss, OK2XF, 
který sa po vojne premenoval na Voj-
techa Farského, OK1XF.) 

Čas plynul a rady koncesionárov sa 
pomaly. ale iste rozrastali. Avšak amatér-
eke vysielanie v tých časoch bolo stále 
stikromnou záfubou, daleko od „masover 
či .,kolektivnej" činnosti. ked nepočItame 
policajný klub OK9BB, školské stanice 
OK3MSG. OK3PBR a Pohronský rádio-
klub YMCA v Banskej Bystrici, OK3AX, 

Krätka štatistika: V roku 1931 boli na 
Slovensku 2 rádioamatérske koncesie, 
v r. 1932 ich bolo 5 a v r. 1935 26. Dnes 
ich je asi 1200 a ich zoznam predstavuje 
malú priručku. 
V začiatkoch činnosti amatérov vysie-

lačov sa v Československu vytvaili dva 
spolky: SKEČ - Spolek krátkovinných ex-
perimentátoru československých a KVAČ 
- Krátkovinní amatéři českoslovenští. 
KVAč združoval svojich členov okolo ča-
sopisu československý Radiosvělt. Po 
zbytočnom sůperent týchto spolkov sa 
nakoniec naši amatéri združili v jedinom 
spolku ČAV, ktorý sa snažime teraz ob-
novie Mali by sme sa popri tom snažit' ob-
nova' predovšetkým jednotu rádioamatěr-
skeho ducha a priatefské vztahy, ktoré 
v samých začiatkoch amatérskeho vysie-
Ionia u nás prevládali. 

Po 20-roůnom odstaveni mojej čin-
nosti organizáciou, v ktorej o osude ama-
térov rozhodovali bohuziat aj amatéri, sa 
teraz pozerám, ako sa pravá rádioamatér-
ska činnost stráca v rčznych sporoch, 
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Obr. 3. Nalrozšlrenejglm rédioamatér 
skym KV prijimačom 30 rokov bol typ 

PENTO SW 3AC 

2elal by som si, aby sa našlo rozumné 
riešenie problémov a aby sa čo najskůr 
obnovili tie krásne priatefské vztahy, na 
ktoré často a rád spominam. 

Ing. Imrich Ikrényi, OK3IP, 
v spomienkach 0M3DG 

Na obr. 4 je najčinnejši a najznämejšl 
slovenský amatér druhej polovice 30. ro-
kov, Ing. Imrich Ikrényi, OK3IP, Jozef 
Krčmárik, 0M3DG, v roku 1990 napisal 
zopár spomienok na OK3IP: 

Ing. Imrich Ikrényi, OK3IP, ako prvý 
zo staršej generácie slovenských rádica-
matérov opustil naše rady. Poznal som ho 
osobne ešte v roku 1937 v Turnove, kde 
absolvoval školu záložných cleistojnikov 
spojovacieho vojska. Bol to zapálený rádi-
oamater, prešiel viacerými funkciami a na 
rozdiel od takzvaných špičiek, všade dá-
val svoje vedomosti a skúsenosti kolekti-
vu mladých nadšencov, záulemcom o rá-
dioamatersku činnost. Prevažnú bast 
očakávanej knihy Amatérske krátkovinné 

Obr. 4 Ing Imrich Ikrányi, OK3IP, pri 
zariadenl v roku 1936. Prijimag ma 
PENTO SW 3AC. Preto mal odizoloveny 
panel vysielača od zeme, už vadia len 

pemätnICI 

antény napisal na sklonku svojho života. 
Túto knihu vydal jeho kolega Ing. Karol 
.Šubrt, OK3SU, spoločne so synom už ne-
bohého Ing. Irmicha Ikrényiho v r. 1964. 

Ing. Imrich Ikrényi, OK3IP. pachádzal 
zo Zlatých Moraviec, kde bol jeho otec 
riaditefom školy Po maturite na tamojšom 
gymnáziu vyštudoval na brnenskej tech-
nike a stal sa elektrotechnickým inžinue-
rom, Po štúdiách sa usadil v Banskej 
Bystrici. Tarn ho zastihlo Slovenské ná-
rodně povstanie, v ktorom spolupracoval 
na prevoznom vysielači. V oblasti Starých 
hčr bol zajatý nemeckou armádou a odve-
zený do koncentračného tábora, z ktorá-
ho sa vrátil po skončeni 2 svetovej vojny 
s podlomeným zdravím. Po čiastočnom 
zotaveni sa prijal miesto nadttel'a na one-
myselnej etektrotechnickej škole spojovej 
V Banskej Bystrici. 

Ako už bolo spomenute nedištancoval 
sa od záujemcov o rádioamatersku ăin-
nosť, na škole založil kolektívnu rádiosta-
nicu OK3KEU a osobne sa venoval vý-
chove mladých operátorov. Pod jeho 
vedením získali operátorsků kvahřikáciu 
známi rádioamatéri: Viliam Kušpäl, 
0M3MB, Ing. Julius Voskár, 0M7CG, Mi-
lan Kešiar. OK3IR, Michal Krajčovič, 
0M1AF, Ing. Rudo Lukačka. 0M5FNI, 
a veto cfalšich. 

Ing. Ikrényi, ako jeden z mála odborní-
kov oznamovacej techniky na Slovensku, 
zastával v rádiokomunikáciách a spojoch 
děležité miesta. Bol kontrolným orgánom 
rádioamatérskej prevádzky na pásmach, 
riaditelbm rozhlasovej stanice Bratislava I 
vo Velkých Kostolanoch, členom skůšob-
nej komisie a pčsobil aj v mých inštan-
ciách. Podlomené zdravie si však vyžado-
valo e'erie sily a fyzicků zátaž, preto prijal 
miesto profesora na Strednej priemysel-
nej škole elektrotechnickej v Bratislava na 
Zochovej ulici. 

Avšak ani v tejta funkcii neopustil spo-
lupräcu s rádioklubom. Prijal miesto zod-
povedněho operátora na kolektivnej 
rádiostanici OK3KMS, na internáte školy 
na ulici 29. augusta v Bratislava. Súčasne 
tam pisal svoju knihu o anténach, kreslil 
diagramy, počítal vzorce, robil prehfadne 
tabulky. 

(Poznámka 0M3LIJ: Spomienky Jo-
zefa, 0M3DG, boli pisané v roku 1990 
a asi nanýchlo. Fri jednotlivých udalos-
tiach chýbajú roky, napriklad knihu Ama-
térske krátkovInné antény piss! Ing. Ikré-
nyi už v Banskej Bystrici v 50. rokoch, 
ked'udil na spojovej priemyslovke, atd.) 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

Počítač v ham-shacku LXIV 
Automaticky telegrafní klíč a klávesnicový dávač Winkey 

Stavba klíče 

Zkušený konstruktér postaví klíč ph-
bližně za hodinu, včetně uvedeni do pro-
vozu. Elude však vhodně si rezervovat 
nejméně dye hodiny času, protože bude 
nutné též nainstalovat ovladač a nejméně 
jeden z obslužných programů, nastavit 
základní parametry a seznámit se se zá-
klady prime s WK2. 

Pájet je nutné pomoci mikropáječky, 
určené k pájeni CMOS integrovaných ob-
vodů. V žádném připadš nelze použít pis-
tolovou páječku, tim by se zničil obvod 
FT232RL, který je již součásti desky. 

Původní manuál klíče doporučuje nä-
sledujicl postup stavby: 

1) Zkontrolujte obsah baleni. U4 je již 
instalován na desce (viz tab. 1). 

2) I když je deska ošetřena nepájivou 
maskou, je poměrně snadné vytvořit 
můstek mezi dvěma spoji. Pracujte pečli-
vě. 95 % všech desek, zaslaných k opra-
vě, je chybně zapájených. 

3) Pečlivě prohlédněte desku s ploš-
nými spoji a zkontrolujte možné vady. 

4) Osaďte všech 18 rezistorú podle 
potisku na desce, zapájejte a odstřihněte 
vývody. Doporučuje se hodnoty všech re-
zistorů zkontrolovat ohmmetrem (maji 
značeni barevnými pásky). 

5) Osaďte obč 8pinové a jednu 14pi-
novou objimku. Orientace výřezů (vývod 
1) musl odpovídat potisku desky Orien-
tace 8pinových objimek je opačná než 
orientace 14pinové objímky 

6) Osaďte konektor J1 (vstup pastič-
ky), ujistěte se, fe je v rovině s okrajem 
desky plošných spojú. Při pájenl jej přidr-
žujte. 

7) Osaďte a zapájejte šest diskových 
keramických kondenzátorů 1 nF (102). 
C2 je těsně u J1, může proto být nutné jej 
přihnout směrem od konektoru. Odstřih-
nšte vývody. 

8) Osaďte a zapájejte tři male oranžo-
vě keramické kondenzátory 100 nF (104) 
-010,011, C12. 

9) Osaďte čtyři diody 1N4148. Orien-
tace pásku, označujícího katodu, musí 
odpovídat potisku na desce. 

G 

10 k 

Obr. 6 Připojeni potenciometru k desce 
pomoci drátových přitiodd 

(Pokračováni) 

10) Osaďte a zapájejte fehtovou tlu-
mivku L1. 

11) Osaďte tranzistor C11, orientace 
plošky musí odpovídat potisku na desce. 

12) Osaďte USB konektor J3. Zahně-
te pomocné vývody a ujistěte se, že ko-
nektor je v rovině s okrajem desky. Při 
pájeni jej přidržujte. Při pájenl signálo-
vých vývodů snadno vzniknou zkraty. po-
kud použijeme Oh* mnoho cInu. 

13) Osaďte a zapájejte dva disková 
keramické kondenzátory 10 nF (103) 04 
a 05. Odstlihněte vývody. 

14) Osaďte a zapájejte piezorepro-
duktor SPI. Dejte pozor na polaritu, vy-
vod označený + odpovídá znaménku + na 
potisku desky. Strhněte ochranný samo-
lepicí papír z pouzdra reproduktoru. 

15) Osaďte mylarový kondenzátor C8 
4.7 nF. Může vypadat jako žlutá kostička 
nebo tlustší zalitá součástka Zapájejte 
a odstřihněte vývody. 

16) Nyní osaďte čtyřnásobný konek-
torový blok (cinch). Konektor musí být 
v rovině s okrajem desky. Zapájejte a od-
střihněte vývody. 

17) Nyní osaďte tlačítka na zadní 
stranu desky. Tlačítka musí být v rovině 
s okrajem desky. Zapájejte a nasaďte 
hmatniky. Červený hmatnIk musí být na 
tlačítku SI (vlevo, když mate čtyřnásobný 
konektor od sebe a deska je obrácená). 
Hmatrilky je nutně opatrně nasunout 
s použitím minimälni sily, al se dostanou 
na své misto. 

18) Nyni připojte drátové vývody 
k desce. Prostřední vývod potenciometru 
je spojen s ploškou, označenou W. Od-
střihnšte dva vodiče délky 18 cm. Při 
pohledu na zadní stranu potenciometru 
vývod vlevo bude spojen s ploškou, ozna-
čenou G (obr. 6). 

19) Zatím neinstalujte žádné la Osa-
dime je do objímek, až bude celý klič se-
staven. 

20) Připájejte červený vývod držáku 
baterii ke čtvercové plošce (+) J4 na des-
ce plošných spojů. Černý vývod jde ke 
kruhové plošce. 

21) Tím Je deska osazena. Nyní mů-
žete kompletně sestavit celý klič (obr. 7). 

Důkladná kontrola osazené desky 
může ušetřit spoustu problémů a rozhod-

5V 4.7K 

CMC/MSG1 

WK2 Pin 13 

Obr. 7. Osazená deska s plošnými spoji 
Vše je na desce včetně tlačítek, drátové 
připojent je použito jen v nezbytné mile 

ně se vyplatí ještě jednou zkontrolovat 
umistěnš součástek a jejich sprävnou 
hodnotu. Pájení je vhodné zkontrolovat 
lupou při ostrém osvětleni. I když je des-
ka provedena velmi profesionálně a je 
opatřena nepäjivou maskou, není čas vě-
novaný kontrole v žádném případě ztrá-
tou. 

Sestavováni začneme montáži poten-
ciometru do skřičky. Dale namontujeme 
držák baterii, což vyžaduje rozvrženi pro-
storu, který máme k dispozici. Držák je 
ke skriňce připevněn pomocl samole-
picich suchých zipů. Nejdřív přilepte zip 
k držáku a rozměřte si misto, kde bude 
držák upevněn. Je třeba dát pozor na 
umístěni vysokých konektorů, držák je 
proto třeba umIstit co nejblíž potenciome-
tru. Před přilepením suchého zipu ke dnu 
skfliiky plat! Avakrät měř, jednou řež. 
Přilepeny zip totiž drží velmi pevně a od-
trhnout ho bez poškozeni je prakticky ne-
možne. 

Osazenou desku s plošnými spoji ph-
tä hneme čtyřmi šroubky k distančnIm 
sloupkům, které jsou již součásti ylka. 
I když otvory v desce přesně licuji 
s umístěním sloupků, je vhodné zkontro-
lovat chod tlačítek před dotažením šroub-
ků' držícich desku. 

Nakonec opatrně namáčkneme inte-
grované obvody do objímek. Dbáme na 
správnou orientaci (značka na pouzdru 
obvodu musí odpovídat výřezu na objím-
ce a označeni na potisku desky). 

2.214 2.2K 2.2K 2.21< 2.214 

MSG:; MSG: MSG4° 

Obr. 8. Matice tlačítek 
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Nyni nainstalujeme baterie do držáku. 
Dbáme na správnou polaritu. Pokud je 
vše v pořádku, klíč oznámí svůj stav vy-
sláním 6 teček nebo písmeno R. 

Režimy práce klíče 

WK2 může pracovat ve třech reel-
mech: 
• Ph kazový režim (command 

mode) - stiskneme červené tlačítko a dr-
žíme přibližně 2 sekundy. Klič odpovi R 
a posléze 7. V tomto režimu zadáváme 
pří kazy k nastaveni parametrú. 
• Samostatný klič (standalone 

mode) - WK2 neni připojen k pocitaci, 
ovládáni je zajištěno tlačítky a pastičkou. 
Klič pracuje s minimálni spotřebou a po-
kud není aktivní, přecházi do režimu 
spánku, kdy je odběr < 1 mA. 
• Spolupráce s počitačem (host 

mode) - klíč je pině řízen počitačem. 
Může pracovat nejen jako běžný klI& tj, 
vysiláme pomoci pastičky, ale vysílá itex-
ty z počítače. Rychlost je nastavována 
počitačem. potenciometr pro nastavení 
rychlosti je nefunkční, stejně jako tlačít-
ka. Nerd rovněž možné zadávat prikazy 
pastičkou. 

Pokud nerd WK2 připojen k počítači, 
pracuje jako samostatný klíč. Do tohoto 
režimu přechází automaticky, nic není 
třeba přepínat. Vlastni klič má prakticky 
stejné vlastnosti jako klič K12 stejného 
výrobce [1]. 

Kromě těchto tři provozních režimů 
maze být klič v režimu spánku nebo v re-
žimu uzamčeni. 

Pozn.: Než začnete klič prakticky po-
užívat, nezapomeňte po nastaveni všech 
požadovaných parametrů vypnout připo-
slech příkazem A. V praktickém provozu 
stejně posloucháte připoslech transceive-
ru a připoslech na reproduktor klíče by 
pùsobil rušivě na okolí. Nezapomeňte 
uložit nastaveni příkazem P. 

Funkce tlačítek 

WK2 disponuje až šesti dynamicky 
alokovanými segmenty paměti, které lze 
ovládat tlačítky. Zvláštni význam má tla-
čitko CMD/MSG1, které má dvoji funkci - 
kromě vyvolání (příp. uloženi) obsahu 
prvního paměťového segmentu slouží 
k přepnutí klíče do přikazového režimu. 
Je připojeno k vývodu 13 procesoru PIC 
16F688. což je analogový vstup, zjištujIcl 
stav tlačktkoviä matice, znázorněné na 
obr. 6. Další tlačítka jsou zapojena po-
dle schématu, je třeba použít rezistory 
2,2162s toleranci 5 % (obr. 8). 

Příkazový režim 

Do příkazového režimu klič přejde po 
stisknutí červeného tlačítka a jeho držení 
po dobu přibližně 2 sekund. WK2 poté 
odpovi písmenem R (ready), earl potvrdi 
připravenost přijímat příkazy. Pak je mož-
né zadávat přikazy v Morse pomoci pas-
tičky. Některé příkazy vyžaduji zadáni 
hodnoty nastavovaného parametru 
bud jako dvojčíslí, nebo jako písmeno. 
U těchto příkazů lze hodnoty zadávat, 
když k tornu klíč vyzve prostřednictvim 
pismene E (Enter). Každý příkaz vyvolá 
odezvu klí če, takže máme jistotu, že 
WK2 pří kazu rozumí. Pokud zadáme ne-

Mnošstvi Označeni Hodnota Popis Pouzdro 

1 C4, 5 10 nF 10V (103) lecondenbitor diskový 
keramický 

6 CI, 2, 3, 6, 7, 9 1 nF SOOV (102) Kondenzátor diem? 
keramický 

3 C10, 11, 12 100 nF (104) Kondenzátor keramický 
(oranžový) 

1 CB 4,7 nF Kondenzátor mylar 10% 

4 DI, 2, 3, 4 1N4148 Kčemiková diode 0035 

4 51, 2, 3, 4 SPST Tlačítko OPS montáž 

3 Hmatnik tlačítka čtvercový, černý 

Hmatnik tlačítka čtvercový, červený 

1 11 1/8' (3,5 mm) phone lack Konektor Vstup pastičky 

1 12 dix cinch (RCA Jack) Konektor Výstup key/PTT 

1 13 USB konektor a Konektor USB_B 

1 LI Tlumivka Ferltova trubička Axiálril 

1 Q1 282222A Tranzistor TO92 

1 R6 100 SI Resistor 1/4 W 5% 

4 R7, 8, 13, 16 2,4 Kt (verse standard) 
680 12 (verze 14)/) 

Rezistor 1/4 W 5% 

5 R9, 10, 11, 15 4,7 k() Resistor 1/8 W 5% 

S RI, 2, 3,4, 5 2,2 kil Resistor 1/8 W 5% 

3 R12, 14, 18 470 Q Resistor 1/8 W 5% 

I. RI7 10 IQ Resistor 1/4 W 5% 

1 SPI Piezo Reproduktor plast 

1 U2 PIC168688 PIC Micro 14 pin DIP 

2 Ul, W  Toshiba TLP627 (verre 
standard) 
NAIS AQW210EN (verze HV) 

°Ptak,' 
Solid state relay 

8 pin DIP 

1 U4 (osazený) TTnaRl- USI3 Interlace 28 pin 550P 

2 8 pin Oldinike 10 8 pin DIP 

I. 14 pin Objímka 10 14 pin DIP 

1 RX1 10 La Potenciometr 

1 XXI Kronik Nastaveni rychlosti 

1 WK-58 PCB Rev D Plošný SPol 

2 Usti WK_USI3 
Enclosure 

Hliníková skříňka 

I 3sAAA Držák paterui 

4 šroubek 4-40, 1/4' 

4 Nožička Gumovó K namáčknuti do otvoru 

2 Velcro Tape tepid páska (suchý zip) 

I USB kabel 

Tab. 1. 12(ehled součástek obsažených v bakičku stavebnice 

platný příkaz (např. chyba při zadáváni), 
klič odpovi otazní kem. 

Stiskneme-li červené tlačítko a během 
dvou sekund klič nereaguje, znamená to, 
że procesor klíče zaznamenal nějaký pro-
blém. Nejčastěji to bývá přerušená komu-
nikace s počitačem, kdy neměl klíč mož-
nost vrátit se do ,,samostatnéhe režimu 
korektním způsobem. Náprava je jedno-
duchá, tlačítko držime dál a přibližně po 
5 sekundách zazni chybové hlášeni. Dal-
ším stisknutím tlačítka se již bez problé-
mů dostaneme do příkazového redimu. Je 
třeba vědět že klíči běžným používáním 
nelze nijak ublížit a většinu problémů lee 
vyřešit příkazovým tlačitkem, které drží-
me stisknuté tak dlouho, nee zazni chy-
bové hlášeni. Přitom dojde k částečnému 
resetu a vymazáni ,,špatných" dat, nasta-
veni parametrů však zůstane nedotčené, 
pokud bylo předtím uloženo pomoci pří-
kazu P. Stejně tak není ovlivněn ani ob-
sah uložených zpráv. 

Pozn.: V příkazovém režimu je vždy 
odpojen kličovaci výstup a zapnut off po-
slech na reproduktor. Veškeré odpovědi 
WK2 jsou odeslány pouze do připosle-
chu, vysílač nemůže být zakličovárt Při-
poslech na vestavěný reproduktor se za-
pne 'tidy zcela automaticky, bez chledu 
na nastaveni priposlechu příkazem A. 

Připoslech je tedy zapnut vždy, když je 
WK2 v příkazovém režimu. 

Prameny 

[1] K1 EL Systems, http://www. ktel.corn/ 

[2] Barnett, James, WB4VVF: The 
WB4VVF Accu-Keyer. GIST. August 
1973. 

[3] Katirek, Boris, OK1DWW: Od historie 
k současnosti telegrafniho provozu. In: J. 
Dane§ a kol.: Amatärská radiotechnika 
a elektronika. 2. dil. Naše vojsko, Praha 
1986, s. 390. 

(Pokračováni) 
RR 

Podzimní setkání a burza 
radtoamatérů, CB-čkářú a ostatních 
zájemců o radiotechniku a elektroni-
ku se uskuteční 24. října 2009 od 8 
do 12 h v obou sálech Pivovaru Pře-
rov, Komenského ulice. 

Pro prodejce budou sály otevřeny 
od 7.30 h. 

Srdečně všechny zveme. 
Radioklub OK2KJU Přerov 
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Nový lineární zesilovač 
AMERITRON ALS-1300 

Známá americká firma Ameritron, vý-
robce lineämich zesilovačů, uvedla na trh 
nový model ALS-1300. Jedná seo celo-
tranzistorový zesilovač s výstupnim výko-
nem 1200 W PEP. 

Zesilovač je osazen osmi výkonovými 
FETy MRF-150. Těchto 8 tranzistorů je 
namontováno na dva velké samostatné 
chladiče. Na každém jsou 4 tranzistory 
v zapojen! push-pull Tyto dva samostat-
né 600wattově koncové stupně jsou spo-
jeny paralelně dvěma širokopásmovými 
transformátory na jeden výstup 1200 W, 
To umožňuje velice dobrý odvod tepla 
a ve spojeni s velice tichým větrá kem, 
který má řízeny otáčky podle oteplenl 
chladičů, je tento zesilovač prakticky té-
měř nemožno přehřát. 

Navíc je zde zavedeno mšření SVVR 
výchoziho a zpátneho odraženého výko-
nu. Vestavěné ALO a jeho ovládáni na 
předním panelu PA ve spojeni s transcei-
verem slouží k tomu, aby výstupnl výkon 
zesilovače byl automaticky redukován 
a zesilovač nemohl být poškozen. FETy 
použivajl napiti 50 V a zaručuji dobrou li-
nearitu výstupnlho signálu. Na předním 
panelu zesilovače (obr. 1) jsou dva merle' 
přístroje. Jedním se me' výstupnl proud, 
úroveň ALO a řízeni modulace PA. Dru-
hým se met' SWR. Dole vlevo je ovládáni 

inastavenl úrovně PLC. Vedle jsou 4 LED 
diody ALO, SWR, PA a TX. Ve středu pa- ( 
nelu je přepínač měření odraženého vý- ( 
konu REF, PAS, HV1 a HV2 pro měřeni 
napětí na koncových tranzistorech. Vpra-
vo nahoře je přepinač pásem pro manuál-
ní ovládáni a pod nim jsou kontrolní LED 
jednotlivých pásem. Vpravo dole pak vy-
pínač zapnuti/vypnuti PA a vedle něho 
přepínač pro provoz PA nebo jen transcei-
veru. PA v americké verzi pracuje v raz-
mezi 1,5 - 22 MHz. Pro export je možno 
dokoupit kit pro rozšířeni na 24 a 28 MHz. 

Pro výstupni výkon 1200 W na SSS 
je nutné buzení kolem 100 VV. Na zadním 
panelu Jsou 2 konektory pro vstup a vý-
stup vf signálu, konektor pro připojeni 
zdroje, dále jack propojeni ALO a jack pro 
spináni relé PA. 2 konektory RJ45 slouží 
k ovládáni zesilovače pomoci externího 
interface ALS-50ORC manuálně nebo 
ARI-500 pro automatické přepínáni dle 
přepnutí pásma transceiveru. Výstupni 
filtr pro potlačení nežádoucich kmitočtů je 
stavěn na výkon vice jak 1,5 kW. 

Rozměry PA: šířka 267 mm, výška 
178 mm, hloubka 452 mm. Hmotnost 
11,5 kg. Právě tyto rozměry umožňuji 
umístit PA i blízko transceiveru. Spínaný 
zdroj je na sitové napětí 200 al 260 V/ 
/15 A. Dává kromě potřebných ovláda-

Expedice na ostrovy Australs a Markézy 

OE" 
Obr. 1. 

Vlajka Markez 

Výprava čtyř radio-
amatérů z Polska 
a jednoho Fran-

couze navštíví koncem záři nejprve ost-
rovy Australs a posléze ještě Markezy Ve 
skupinè jsou Woj. SP9PT, Les, SP3D01, 
Jan, SP3CYY, a Joe, SP9-31029. K nim 
se na Tahiti přidá Michael, FO5QB. Jejich 
plán výpravy je následující: 24. 9. 2009 
odletí skupina z Waršavy na Tahiti, 25. až 
26. 9. si vyzvednou licence a setkají se 
s Michaelem. F0506. 27. 9. 2009 odléta-
jí z Papeete na souostroví Australs, pří-
mo na ostrov Tubuai (IOTA 0C-152). 
Tam instaluji vysilaci stanoviště a měli by 
být jíž od 29. 9. aktivní pod značkou 
TX5SPA al do 12. 10. 2009. Potom odlé-
tají zpět 14 10. na Papeete. Odtud hned 
následující den, tj. 15. 10. odletá skupina 
na souostroví Markezy, a to přímo na ost-
rov Nuku Hiva (IOTA 0C-027). Z tohoto 
ostrova budou vysilat pod značkou 
TX5SPM od 16. 10. až do 22. 10. 2009. 
Pak se opět vrátí do Papeete na Tahiti, 
odkud odleti zpět dome. 

Jejich výbava sestává ze 3 transcei-
verú Elecraft K2 a jednoho ICOM IC-
-7000. K nim povezou tři 600wattové ,Ii-
neáry. Take jejich anténní výbava bude 
velice solicin1 Na 160 m vertikál se 2 vzty-
čenými radiály a dalšími 12 radiály na 
zemi, aby měla anténa co nejlepší vyzařo-
vací vlastnosti. Dale na 80 m 4 vertikály 
vysoké 18 metrů, které budou fázovány 
s možnosti přepínání do 4 vyzařovacích 
směrů. Vzdálenost mezi jednotlivými ver-
tikály bude 20,5 m. A opět každý vertikál 

bude ještě mit 12 radiálů v pate antény. 
Na 40 m budou mit dva fázované vertiká-
ly s odstupem 10 m a opět 12 radiälů 
u každého. Pro pásmo 30 m to bude 
shodni jako pro 40 m, pro pásma 20 až 
10 m budou používat Hex Beam spolu 
s dalším vertikálern jako záložní anténou. 
Pokud jim to stanoviště umožni, chtějí 
natáhnout směrem na Evropu další ¡Ai-
med antény typu Beverage. 

Plán kmitočtů je následující: Na CVV 
1821,5, 3523, 7020, 10 116, 14 005, 
18 085, 21 005,24 905 a 28 005 kHz. Na 
SSS 1842, 3790, 7085, 14 170, 18 130, 
21 280, 24 985 a 28 490 kHz. Na RTTY 
7045, 10 148, 14 088, 18 106, 21 095, 
24 932 a 28 100 kHz. Většinou budou 
pracovat split provozem up. Ale až při 
provozu ještě upřesnl, v jakiám kmitočto-
vém rozsahu budou pracovat, pokud by 
jejich kmitočty kolidovaly s ostatními ex-
pedicemi, které se budou v té době take 
konat. Slibuji, že budou mit v průběhu ex-
pedice on-line logy. Ty bude možně najít 
na jejich webové stránce: 
http://1o2009sp.superhosting.pl/ 
log.htm 

QSL za tuto expedici vyřizuje SP9PT: 
Wojciech Klosok, P. O. Box 131, Rybnik, 
Poland, Posílá I OSL via bureau, ale je 
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Obr. 2. Pásmové Why v ALS-1300 

cích napití ± 12 V i 50 V/max. 50 A. Je 
propojen s PA napäjecim kabelem, aby 
mohl být umístěn mimo vysilacl pracoviš-
ti. Jeho rozměry jsou podobná: 255 x 152 
X 230 mm. Hmotnost něco přes 6 kg. 
Cena PA jev USA asi 2400 dolaru 

OK2.18 

Obi., 2. Pohled ne pobřeží Markéz 

nutno se obrnit trpělivosti. protože nejprve 
vyřizuje direkty Doufejme tedy, že se 
podmínky do té doby vylepši, aby bylo 
možno navázat spojeni. Operátoři se 
chtějí nejvíce věnovat právě nám Evropa-
nům, neboť tato oblast ostrovů je jedna 
z nejvzdálenějších od Evropy a take stále 
poměrně vzácná zvláště pro spojeni na 
RTTY, připadni na PSK. Tyto ostrovy fi-
guruji nyní na 21. a 19. misté v žebříčku 
nejžádanějšich zemi do diplomu DX0C. 
Veškeré informace o této expedici je mož-
né se dozvědět na jejich webové stránce: 

http://102009sp.superhosting.p1/ 

OK2JS 
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KV  

Kalendář závodů 
na září a říjen (Uit) 

12.9 OM Actwrty CWISSB 04.03-03.00 
12.-13 9 Etropean Contest (WAEDC) SSE 03.03-24 00 
13.9 Aktivrta 160 CW 19.30-2030 
19.9. OK-SUS zavod SSE 04.00-C600 
19-20.9. Scandinaman Act. (SAC) OW 12.00-12.00 
1a-20.9. CIS DX Contest 0W/RM 12.00-12 OD 
19 -20.9. CICWA OSO Party MIX 1800-18.00 
26.-27 9, CO WW DX Contest RTTY 00.00-24 W 
26 -279 Scandinainan Act (SAC) SSE 12.03-12130 

.. ZavČAV CW 18.03-19 OD 
1,-7.10, CW Acterty VDeek CW 00.03-24.00 
3.10 PSK Rumble PSK 00.00-24 00 
3,10 SSS liga SSR 05=7.03 
3 10. DTC Contest CW 07.00-1003 
3.10. EU Sprint SSR 16 00-1959 
3.4.10. Oceania Contest SSB 0800-08 CO 
3.-410 PRO-OW-Contest CW 16-18111-33 
410 Provozní any KV CW 04.00-06 03 

10. ON Contest 80 m OW 06.00-10.00 
410 21/28 MHz RSGB Contest CWISSB 07.00-19.00 
5.10. Akterita 160 SSR 19 30-23.30 
10,10 OM Activity CVMSSB Daceos [XI 
1C10. EU Sprint CW 16.00-19.59 
T.-11 10. Oceania Contest OW 08.00-06 CO 
10-11.10. HP Phone WAB SSS 12.00-1203 
11.10, ON Contest 80 m SSR 06.00-10.03 
1210. Aktivita 160 OW 19.30-20.33 
17 -18.10. :ARTS RTTY VAN Cant RTTY 03.00-24.03 
12-18.10. Worked all Germany MIX 15.00-15.00 
24 -25.10. CC WW DX Contest SSR 00.00-24 CO 

Nezapomeňte na změnu z letního na 
zimní čas - letos 25. 10.! 

POZOR! Při změně letního času na 
zimní nezapomeňte, že čas UTC (GMT) 
se neposouvá, takže budete odečítat od 
mistniho času opět jen jednu hodinu, 
abyste dostali čas UTC. Ke změně opět 
dochází posledni neděli v říjnu, tzn. be-
hem CQ contesta 25. 10., kdy se v 03.00 
posunou hodiny zpět na 02.00. Doporuču-
ji mit staniční hodiny nastaveny stále 
v čase UTC - ten se nemění - a podle 
nich zapisovati údaje do deníku, což ko-
nečné odpovídá i Radiokomunikační mu 
Řádu U počítačových denikú vedených 
v prostředí WINDOWS XP se data i čas 
mini automaticky, většinou je však nutné 
nastavit rozdíl času v logovaclm či závod-
nim programu, aby byl převod na UTC 
čas korektní! 

Terminy závodů uvád fine bez záruky, 
i když ověřené z několika pramenú. Pod-
mínky většiny našich i mezinárodnich zá-
vodů jsou ke stažení na internetových 
stránkách www.aradio.cz. Vzhledem 
k častým změnám doporučujeme kontro-
lu údajů přímo na stránkách pořadatelů. 
Nejčastěji se mini adresy k odesíláni de-
niku, někdy i několik dnů před závodem. 

Pořadatelem závodu SAC je letos nor-
ská organizace NRRL, adresa pro papIro-
vi deníky: LA4YW. Liv Johansen, Kol-
stadtuned 4C, NO-7098 Seupstad, 
Norway 

U CQ WW RTTY závodu jsou 
podmínky podobné jako 
u ostatních CQ závociú, ale 
jednim bodem se hodnotí 
i spojeni s vlastni zemi a dvě-

ma body spojeni s ostatními zeměmi na 
kontinentě. Kosovo v tomto závodě platí 
za samostatný násobiěl 

Adresy k odesíláni deniků přes Internet 

(Zkontrolujte pled odesláním prima u pořa-
datele!) 

21/28 MHz: 2128logs@rsgbhfce.org 
Activity Week: dtc@muenster.de 
CAV. contest@c-a-v.com 
CIS DX: ut7tp@srars,org 
CQ WVV RTTY: rity@cqww.com 
OTC: dtc@agcw.de 
EU Sprint: eusprint@derai.muc.de 
Oceania CVV: 

cw@oceaniadxcontest. com 
Oceania phone: 

ph@oceaniadxcontest.com 
OK-SS Es: ssb@crk.cz 
OM Activity: ornac@pobox.sk 
ON Contest: ubeon@ube. be 
PRO-OW Contest: yo9cfr@yo9cfrro 
Prov, aktiv: formula? no webu oklhcg 
PSK Rumble: vypinit hlášeni na: 

www.n2ty.org/ 
SAC, OW část SACCW@nrul.no 
SAC, SSS část SACSSEenrri.no 
SSR liga: ssblige@nagano.cz 
SSE!: OKSSB@crk.cz 
WAR- gObfj@worked-all-britain.co.uk 
VVAEDC SSS: waessb©dxhfdarc.de 
WAG: wag@dxht dare. de 

QX 

VKV 

Kalendář závodů 
na říjen turc) 

-4.10, IARU R. 1-UHF/Microwave Contest') 14 00-14.00 
432 MHz-76 GHz 

.10. VK aktivita: NA 144 MHz 17.W-21.00 

.10. VKV aktiMta: NA 50 MHz 17.00-21 00 
1.10. FM Coolest 144 a 432 MHz 08.00-10.00 
3.10. VKV aktMtai NA 432MHz 17.00-21.00 
5 10. WV aktMta, NA 70 MHz 1700-21 013 
8.10. Provozní akW 144 MHz-10 GHz 08.1:0-11.00 
8.10, Mstr. CR «Ai 144 MHz-10 GHz 08.0D-11.00 
8.10. DUR Activity Cant 432 MHz-76 GHz 08.130-11.00 
8.10 Contest Crosseto(AR1) 50MHz 07.03-15.00 
.10. VKV aktivita: NA 1,36Hz 17.00-21.00 

7.10. VKV aktivita: NA mikrovin. pásma 18.00-22.00 

Den' ky na OK1GK: Pavel Novak, Na 
Parkáně 111/281, 150 00 Praha 5, e-mail: 
oklkir@seznam.cz nebo vkvlogy@crk.cr 
PR: OK1 KIR © OKOPCC 
Závod uvedený 3. a 4. října 2009 se ce-
!Yin názvem jmenuje: IARU Region 1. - 
UHF/Microwave Contest 2009. 

OK1DVA 

• Firma Kuhne, známá svými zesilovači 
a transvertory pro oblast amatérských 
centimetrových pásem, nyní přišla na trh 
s modernlm transvertorem pro pásma 
145/28 MHz s označenim MKU144G2, 
Má Špičková parametry (např. zesíleni 
přijimače na vstupu 25 dB při šumoviěm 
čisle 0,9 dB), fázový šum -156 dBc/Hz při 
Šíři pásma 10 kHz a směšovač přijimaše 
má Ip3 +25 dB, Při propojeni s výkono-
vým zesilovačem 60 či 120 W, !store rov-
něž nabízí, dává kompletní možnost pro-
vozu v pásmu 2 m s DXy, přes satelity či 
odrazem od Měsíce s využitím všech mo-
dernich vymoženosti DSP techniky, které 
jsou integrovány v nových modelech krát-
kovinných zařízeni. Cena je však vysoká 
- samotný transvertor 425 Euro. 

QX 

Opět světová výstava 
ITU TELECOM WORLD 

Obr, 1. Logo letošní světová výstavy 

V roce 1971 byla uspořádána v Ženevě 
prvá světová přehlidka telekomunikačnich 
technologii, kterou pořádala Mezinárodni 
telekomunikační unie (ITU). To bylo v době, 
kdy se od nás mohlo takové akce zúčastnit 
jen několik vybraných jednotlivců a tyto vý-
stavy měly být pořádány každých 5 let. 

Jenže jezdit do Ženevy z rozvojových 
zemi, kde právě rozvoj telekomunikační 
techniky je žádouci. bylo problematické - 
proto se později v mezidobích pořádaly te-
lekomunikačni výstavy zaměřené na potře-
by jednotlivých kontinentů, každý rok na ji-
ném kontinentu. 

Posledni světová výstava se uskuteč-
nila v prosinci 2006 v Hongkongu (Cina), 
v r. 2007 měla být uspořádána evropská 
výstava v Bulharsku, ale Bulhaři, zřejmě 
pod dojmem ohromného zájmu (obvykle 
kolem 900 vystavovatelú z 50 zemi a dese-
titisíce näyštěvnIku) na poslední chvíli po-
řadatelství odřekli, v r. 2008 byly pořádány 
kontinentálně výstavy v Africe (Káhira) 
a Asii (Bangkok), na rok 2009 se ITU roz-
hodla uspořádat opět světovou výstavu. 
O pořádánl se přihlásilo šest zemi, z toho 
byly vybrány předběžně 4 do úvahy přichá-
zející destinace: Birmingham, Dubai. Žene-
va a Pall Nakonec zvítězil Ženeva. kte-
rá dlky pořadatelstvl světových výstav 
v předchozích obdobích zvítězila prakticky 
ve všech ohledech - od ohromného výstav-
ního areálu PALEXPO, schopnosti zajistit 
ubytováni pro hosty od nenáročného po 
přepychové, nádherné prostředí na břehu 
Zenevského jezera s vysokými horami 
v pozadí, dostupnost leteckou i železniční 
dopravou, svou roli jistě sehrály i možnosti 
konzultaci s pracovniky ITU, jejíž hlavni 
sídlo je právě v Ženevě. 

Měl jsem přiležitost před lety světovou 
výstavu v Ženevě navěnvit, I když jsem 
očekával leccos, skutečnost předčila i ty 
nemělejši představy. Dnes již nerd takový 
problem si do Ženevy zajet, proto doporu-
čuji každému, kdo tuto možnost má, aby 
neváhal a cestu tam podnikl. Rozhodně ne-
bude zklamán. Rezervujte si proto čas na 
termin 5. - 9. 10., kdy v letošním roce vý-
stave TELECOM v Zenevě proběhne. 

QX 

d() 4U1ITU 
7 tneefa: reg,7-,:r__s 

ireler-rrb 
Try neaysite GINtri 

Lare 

enitition 
111111.1.11 

Obr. 2. Ze sidle ITU vysílá 
radioamatérská stanice 4U11TU 

(Praktická elektronika Radio - 09/2009 ) 47 



CENÍK INZERCE (barevná/full colour - KölCzk) 
The price list of advertisements in the Praktická elektronika A Radio Journal 

celá strana 
full page 

• 

17I x 264mm 23.520 Czk 

F 1 

171 x 130mm 

l' 1/2 strany 

1/2 of page 

11.760 Czk 

2./3 strany 
2/3 of page 

-1, 15.670 Czk 
112%264 mm 

111 x 85mm x 2E4mm 

1/3 strany 

1/3 of page 

112x 130mm 

7.830 Czk 
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171 x63 
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mm 33x 130mm 

1/4 strany 

1/4 of page 

5.880 Czk 
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112x63 

1 

mm 
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I. 

24x 132 rrn 

1/6 strany 

116 of page 

3.910 Czk 

5435mm 

1/9 strany 

119 of page 
2.600 Czk 

The banner on our web site 

www. aradio.cz 
costs 5.000 Czk per month. 

54 x 

li 
1112 strany 

1/12 of page 
ii 1.950 Czk 

ti3mm 

Obálka: vnitřní strana: 43.000 Kä, IV. strana: 53.000 Kä. 

Advertisements on the cover: inside page: 43.000 Czk; last (4.) page of the cover: 53.000 Czk 

Slevy při opakované inzerci   
Ve 3 a vice číslech se sazba snižuje o 5 chi 
Vea více číslech se sazba snižuje o 10 % 
Při celoroční inzerci se sazba snižuje o 20 % 

The reduced prices on the repeating 
In 3 and more issues minus 5 % 
In 6 and more issues minus 10 °A 
In 12 issues per one year minus 20 °A 

Podklady pro inzerci přiji-
máme ve Stupních forma-
tech PDF, JPG v rozlišení 
150 LPI (300 DPI) na adrese 

pe@aradio.cz 

The bases for advertise-
ments please send us in the 
PDF or JPG formats with the 
resolution of 150 LPI (300 DPI). 
Our address: 

pe@aradio.cz 

všechny ceny jsou bez DPH. All the prices are without VAT. 

Kontakt: AMARO, spol. s r. o., Karlovo Nat 30, 120 00 Praha 2; tel. 257 317 313; e-mail: pe@aradio.cz 

Contacts: AMARO, Karlovo nám. 30, 120 00 Praha 2, Czech Republic; tel. +420 257 317 311, 313; 
e-mail: pe@aradio.cz 

• 

Seznam inzerentů v PE 09/2009 
AEC - TV technika  XIV 
AME - elektronické přistroje a součástky XI 
ANTECH - měřicí přistroje, STA a TKR  VI 
AV-ELMAK - elektronické přístroje XIV 
A.W.V. - zdroje  X 
Brzobohatý - CUPREXTIT - XVI 
BS ACOUSTIC - ozyučovaci technika  XVII 
BUCEK - elektronické součástky I 
DEXON - reproduktory XVI 
DIAMETRAL - držáky měřicich áfiür II 
ELCAD - zdroje, měniče, nabiječe XVII 
ELEKTROBOCK CZ - zabezpečovací a 'Idiot tech XV 
ELEN - displeje  XVI 
ELEX - elektronické součástky aj.  XV 
ELFA - optoelektronická čidla  XV 
ELNEC - programátory aj. XV 
ELTIP - elektrosoučástky XVII 
EMPOS - měřici technika  XIX 

ERA components - elektronické součástky XIV 
FISCHER - elektronické součástky  XV 
Flajzar - stavebnice a kamery V 
GES - elektronickě součástky  
GM electronic - elektronické součástky  XII - XI 
HADEX - elektronické součástky  I 
Henze] Josef - BitScope  XV 
JABLOTRON - zabezpečovací a fed technika  
KONEKTORY BRNO - konektory XV 
LSD 2000 - český návrhový system pro elektroniku  XV 
MEDER - relé XVI 
MICRODIS - elektronické součástky  VI 
PaPouch - měřici a komunikačnI technika XVI 
PHOBOS - uhlíkové a cementové trimry  XIX 
P + V ELECTRONIC - vinuté dily pro elektroniku  XIV 
SPEZIAL ELECTRONIC - elektronické součástky  V 
T.E.I. - Formica XVII 
Veletrhy - pozvánky  XVII, XX 

48 



863/66 
Dubnica, Slov 
4455611, Fax' 

V Hum 
686 04 Kuno 
• Tel: +420 57 
eling@eling 

G --
čianska ul. 863 
51 Novä Dub 
+421 42 445 

ng@eling.sk-


