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V popředí David, OK1RK, za ním 
Jirka, OK1R1, při expedici do Su-
rinamu v roce 2008. 

Záběr v pozadí: oprava 
52 m vysoké SEL Vagi 
pro 40 m, poničené or-
kánem Kyril v r. 2007. 
Délka boomu 24 m. 
Vpravo 47 m vysoký 
vertikál pro 160 m. An-
tény patří dvěma Jir-
kům, OK1RF a OK1RI. 
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Z Mezinárodního setkání radioama-
térů v Holicích. Vysílání propagač-
ní stanice OL5OH. 

atc 1Öii k radioidi 

Domy dětí a mládeže v Opavě a v Hradci Králové patří dlou-
hodobě k nejaktivnějším, co se týče výchovy mladé radio-
amatérské generace. 

Stánek Českého radioklubu v Holicích, uprostřed neú- • 
navnä legenda českého radioamatérství, Ing. Josef 
Plzák, OK1PD. 
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NÁŠ ROZHOVOR 

(eH  
s představiteli Českého radio-
klubu (ČRK) Ing. Jiřím šandou, 
OK1R1, místopředsedou ÓRK, 
a Mgr. Vojtěchem Horákem, 
OK1ZHV L vedoucím pracovní 
skupiny CRK pro výchovu mlá-
deže. 

Na úvod prosím několik základ-
ních informaci o ČRK. 

OK1RI: ČRK je dobrovolná organizace 
sdružujicí radioamatéry v České republice. Je-
jim posláním je řešit záležitosti společného zá-
jmu všech radioamatérů, tj zajišťování servi-
su a nezbytných služeb, jako je jednáni 
s povolovacími orgány a snaha o dosaženi co 
nejlepších podminek, zajišťováni QSL služ-
by, zastupováni českých amatérů v IARU — 
International Amateur Radio Union. Pořádá 
a vyhodnocuje řadu KV i VKV závodů a v ne-
poslední řadě vydává i časopis — nyní ve spo-
lupráci se Slovenským svazem radioamaté-
rů. ČRK má v současnosti asi 2700 členů. To 
by odpovidalo asi 1/3 koncesionářů; protože 
ale mnoho lidi mä několik volacích značek, 
lze čekat, že reálný podil osob, které jsou na-
šimi členy a mají povoleni, je vyšší. 

Nedá mi to, abych se nezmínilo vydáváni 
časopisu Radioamatér. Pravda je, že v době 
internetu je jeho nezbytnost a informačni hod-
nota již sporná. Domnívám se, že kdo hledá 
informace at' jil o radioamatérském provozu 
nebo technice, vše najde na internetu, a to 
samozřejmě mnohem podrobněji a dříve. Na 
posledním sjezdu bylo několika delegáty na-
vrhováno, aby byl časopis vydáván pouze elek-
tronicky, nicméně sjezd nám uložil dramatic-
kou většinou — přibližně 85 % hlasů — ve 
vydávání papírového časopisu pokračovat. 
Pravda je, že papírový časopis lze čist poho-
dlně v posteli, ve vlaku a na dalších „praktic-
kých" místech. Dokud se masově nerozšíří 
technika typu iPAD a jiných čteček, zůstane 
tato výhradní vlastnost papírového média za-
chována. Abychom ale šli s dobou a dodávali 
našim členům i dalším radioamatérům aktu-
ální informace v českém jazyku, vydáváme je-
denkrát měsíčně „Bulletin Ceského radioklu-
bu", který je ke staženi na našich stránkách 
www.crk.cz, a soudě ze statistik, stahuje 
a čte jej mnoho radioamatérů. 

Co všechno se dnes rozumí pod 
pojmem „radioamatérstvi"? Ja-
ke jsou trendy a změny oproti 
dřívějšku? 

Pod pojmem radioamaterstvi lze chápat 
všechny činnosti spojené s radioamatérským 
vysilánim a příjmem. Já řikám humorně, že 
máme tři typy radioamatérů: 1.) sběratelé; 
2.) bijci; 3.) výzkumnici. Trošku to rozeberu 
a zkategorizuji mým vlastním pohledem — pro-
sím to není žádné oficiální děleni, to je pouze 
můj soukromý pohled. 

Sběratelé jsou ti, kteří si za cíl vzali nasbí-
rat například spojeni se všemi existujícími 
zeměmi na všech pásmech a všemi druhy 
provozu, nebo co nejvíc geografických loká-
torů, nebo třeba navázat spojení se všemi 
okresy v USA a podobně. Řada z těchto cilu 
je nesmírně obtížná a jejich dosaženi před-
stavuje často i desítky let nemalého usili, bra-
ní si dovolené pro zastiženi všelijakých expe-

Ing. Jilt šanda, OKIRI 

dic, ať už na ztracený ostrov někde v Pacifi-
ku, nebo když někdo vyrazí kamsi do Nového 
Mexika do pouště do neobydleného a nedo-
stupného okresu nebo ,vyjede' odněkud 
z Ukrajiny z neobsazeného lokátoru... 

Bijci, nebo jinak a decentněji závodnici, 
jsou ti, kteří ani netuší, kolik že vlastně mají 
uděláno zemí, lokátorů nebo čeho, pro ně je 
důležité dosáhnout co nejlepšího výsledku 
v různých závodech, a tech máme celou řadu, 
mezinärodnich i jenom českých, dlouhých 48 
hodin nebo třeba jenom půl hodiny. 
A do třetice jsou výzkumnici; pro nä není 

až tak důležité vlastní vysílání, důležité je do-
kázat dát dohromady techniku, která umožni 
udělat jednotky spojení na pásmech nebo dru-
hy provozu, kde je to velmi obtížné. Mám na 
mysli například spojeni na vyšších mikrovin-
ných pásmech, na 136 kHz a podobně. Čás-
tečně sem patří i spojení EME — odrazem od 
Mésice, s výjimkou pásma 2 m, tam to podle 
mého názoru tak obtížné není. 

Samozřejmě, pokud chce někdo být 
úspěšný v kterékoliv ze zminěných kategorií, 
musí být i konstruktér. V dnešní době již niko-
liv vlastní radiostanice — transceiveru. Tu již 
efektivně v dnešní době nepostaví prakticky 
nikdo. Co je ale nutno udělat a zkompletovat 
vlastníma rukama (a hlavoul I), jsou antény, 
sestava stanice, všelijaké přepinaci krabičky 
a „udělátka"... 

Ptáš se na trendy. To je těžko fict. Lze ur-
čitě zaznamenat výrazný nárůst provozu vše-
lijakými digitálnimi módy. Nelze si nevšimnout, 
že málokterý ze začinajicich amatérů umí 
morseovku a třeba zkonstatuje, le fonický 
provoz není pro něj to „ono" (jazykové znalos-
ti), a tak to zkouší s digitálními provozy. Sa-
mozřejmě jsou druhy digitálního provozu, které 
v dnešní době nabízejí praktickou možnost, 
jak určitá jinak velmi obtížná spojeni navázat, 
například módy „JT" pro již zmíněné spojeni 
odrazem od Měsíce, nebo pro spojeni odra-
zem od meteorických stop. To jsou věci, které 
nám přináší modern( technologie — počítač je 
součásti zařízeni, bez něj si dnes již „stanici" 
lze jenom těžko představit. Dalším trendem, 
který lze v poslední době zaznamenat, je vel-
ké množství zájemců o spojeni s užitim velmi 
malých výkonů — QR P. To je dalši poměrně 
obtížná disciplina a existuje například soutěž 
SOTA, tj. aktivace kopců — kategorizovaných 
podle určitých pravidel, ze kterých lze vysílat, 
a stanice musí být napájena pouze z chemic-
kých zdrojů a je nutno ji zřídit pouze přechod-
ně a dostat se na kopec vynaložením fyzic-
kých sil. Také tyto aktivity mají desítky 
příznivců. 

Ještě bych se vrátil k morsevce. V dobách 
minulých byla její znalost pro každého, kdo 
chtěl vysílat na krátkých vinách, zcela povin-
ná a představovala poměrně velkou překážku 
pro zájemce o povoleni. Je zcela bezpochyby 
dokázáno, že morsevku se dokáže naučit kaž-
dý, ale že to představuje nemalé usili a je nut-
no s tím strávit poměrně hodně času. Jsou 
samozřejmě výjimeční jedinci, kteří se to na-
učí za pár desítek hodin, všichni ostatní k tomu 
potřebuji hodin spíše stovky a současně ob-
dobí několika měsíců. Pokud tedy radioama-
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WM neměli „vymřit", bylo nutno tuto překážku 
odstranit a v dnešní době prakticky na celém 
světě lze získat povoleni bez znalosti morse-
ovky. Stačí naučit se provozní předpisy a zvyk-
losti, základy techniky a pod. Tedy po absol-
vováni poměrně krátkého kurzu (viz str. 47 
v tomto časopisu) nebo samostudiu lze složit 
zkoušky a získat povolení. Překvapivě se však 
ukazuje, že morseovka nevymirá. že i noví dr-
žitelé povolení po nějaké době — pokud se ko-
níčku věnuji seriózně — zjisti, le je dobré se 
morseovku naučit, že je telegrafie i pro řadu 
mladých radioamatérů zajímavý druh provo-
zu, umožňující navázat spojení jinak někdy 
nedosažitelná. 

Ze všeho, co jsme dosud řekli, 
je markantní mezinárodní roz-
měr radioamatérské činnosti. 
Jaké jsou vazby ÓRK na okolní 
svět, jaké aktivity máme vůči za-
hraničí? 

Již z principu rádiových yin vyplývá, že pro 
ně neexistuji žádné hranice. Je proto jasné, 
že naše činnost musí být nějak koordinována 
jak v Evropě, tak ve světě. Tuto koordinaci jed-
nak „ze zákona" řeší ITU (Mezinárodní tele-
komunikační unie), tedy jinak unie národních 
regulačních a povolovacích orgánů. S ní v me-
zinárodním měřítku jedná a snaží se pro radi-
oamatéry dosáhnout maxima již v úvodu zmí-
něná IARU. Ta také koordinuje termíny 
mezinárodnich závodů. 

Ono to ale není tak jednoduché a jasné. 
Radioamatéři neorganizuji v provozních dis-
ciplínách žádná oficiální mistrovstvi Evropy 
a světa. Jsou závody prestižni a méně pres-
tižní. Překvapivě nejprestižnější závod na krát-
kých vinách — CQ WW DX contest pořádá 
americký soukromý časopis CC) magazine 
nepřetržitě od roku 1945, nicméně první zá-
vody se pořádaly již před 2. světovou válkou. 
Závody pořádané národními organizacemi 
jsou zpravidla méně prestižní, účast bývá 
menší a velmi záleží na atraktivitě podmínek 
— pravidel. Překvapivě češti radioamatéři před-
stavuji, co se týče aktivity, tedy počtu účastní-
ků soutěži v Evropě ive světě opravdovou vel-
moc — zejména na VKV. AC už na počet 
obyvatel, tak i absolutně. Na VKV—tedy v rám-
ci Evropy — nás v absolutních počtech účast-
níků předstihuji pouze naši západní sousedé 
z Německa a dlouhodobě na třetím místě za 
námi jsou s velkým odstupem Italové. Takové 
zemi jako Francie, Velká Británie, Polsko ad. 
se co do účasti s námi nemohou srovnávat. 
Na krátkých vinách to není již takto dramatic-
ký rozdíl, ale například v ,telegrafu' bývá 
z ČR většinou také druhý nejvyšší počet účast-
niku z Evropy, někdy nás předstihnou Poláci, 
někdy Rusové, ale nebývá to velký rozdil v ab-
solutnim počtu účastníků. Ve fonických zá-
vodech je to jiné; tam býváme podle počtu 
účastníků někde kolem 5 až 8 místa v Evro-
FA, nicméně přepočteno na počet obyvatel 
i zde nemáme konkurenci. 

ČRK je spolupořadatelem mezinárodního 
závodu OK/OM DX contest. Tento závod má 
dlouhou historii a pořádáme ho společně s přá-
teli ze Slovenska — nevim přesně, ale určitě 
50 let už to bude. V dobách minulých měl pod-
mínky takové, že „každý dělal každého". Koná 
se dva týdny před výše zmíněným CO WW 
telegrafním závodem a účast světových i špič-
kových stanic v ném bývala skvělá. Počátkem 
devadesátých let zazněly hlasy, že mnoho do-
mácích stanic s nepříliš dobrým vybavením 
si v nich nijak lépe než v jiných závodech ne-
zavysílá, a že by měla být pravidla upravena 
tak, aby stanice mimo (tenkrát) českosloven-
sko pracovaly pouze s námi. Tento hlas byl 
bohužel vyslyšen, pravidla změněna, a ač je 
stanic v České i Slovenské republice mnoho, 
samozřejmě to nestačí k tomu, aby byl závod 
zajímavý a atraktivní pro stanice ze světa. Ze 

závodu řekl bych první kategorie se tak pře-
sunul do druhé kategorie nepříliš atraktivnich, 
malými zeměmi pořádaných závodů. To, co 
bylo požadováno, tato změna spinila — přineslo 
to možnost i stanicím OK/OM s nevelkou vý-
bayou zažít jednou do roka, že je volají stani-
ce ze světa jedna za druhou, jako by měly vel-
ké antény nebo byly v nějaké vzácnější zemi. 
Bylo-li to dobře, neumím říct, ale co se stalo, 
stalo se, a zda lze znovu vstoupit do vody, která 
před 18 lety odtekla, opravdu nevím; obávám 
se, že již ne. Nicméně i presto je účast po-
měrně dobrá a každoročně se závodu účast-
ni hodně přes tisíc stanic z celého světa; což 
se shodneme, jistě není málo 

• • • 

Mgr. Vojtöch Horák, OK1ZHV 

Říká se, že v poslední době kle-
sá zájem mládeže o technické 
obory; vidíme, te rapidně ubylo 
radioklubü, kde vychovávali do-
rost, nejsou technické kroužky 
na školách atd. Dá se s tim něco 
dělat? 

OK1ZHV: Vždy se dá něco dělat. Nepat-
rírn k lidem, kteří miluji slova „nejde to". Po-
kud se na všech typech škol nebude technic-
ké výchově věnovat pozornost, bude stay stále 
zoufalý. To ovšem neovlivníme my. Radioa-
matéři musí hledat mezi sebou „blázny". Mám 
na mysli lidi, kterým nevadí se o své zkuše-
nosti podělit a chtít je předávat dětem, mláde-
ži a dalším. Proč jsem je nazval blázny — pro-
tože bez ohledu na svůj volny čas to dělají 
a dělají to výborně, mnohdy i bez honoráře. 
Mám štěstí, že pár takových v dobrém slova 
smyslu bláznů znám. 

Asi zcela největším ovlivňujicím faktorem 
jsou finance. Ne každý má dar napsat grant 
nebo doslova ukecat mistního podnikatele. 
Pokud nejsou peníze, není materiál, není 
s dim a... Vše pak konči slovy: „Zabalime to". 
Tady bych všem poradil: jděte do školy, do stře-
diska pro volny čas a tam jim ukažte, jak jste 
šikovní (a radioamatéři jsou šikovní). Třeba 
se yam podari ziskat prostor, dílnu nebo něco. 
Možná radioamatérů ubylo, ale je nás stále 
dost a nedáme se. 

Jakou mä ČRK koncepci zacho-
váni kontinuity a výchovy mla-
dé radioamatérské generace? 

O slově koncepce jsme povídali na posled-
ním jednání Rady ČRK. Těžko se tvori kon-
cepce, tedy alespoň pro mne, když vim, že 
znám jen současný stav. Protože financí je 
málo a ubývá jich. Já sám jako člen Rady zod-
povedný za oblast práce s mládeži a začína-
jícími mám snahu poskytnout veškeré dostup-
nä informace široké amatérské veřejnosti. Tim 
dát návod všem, kteří chtějí a dělají. Musíme 
si uvědomit, le vše děláme dobrovolně 
a z lásky ke svému koníčku. Tim naznačuji, 
že těžko mohu někoho úkolovat a nutit k něja-
kým úkonům nebo piněril koncepčních úkolů. 
V současné době vznikla jakási metodika 

a na dalších věcech pracujeme. Nebudu je 
prozrazovat, abych něco nezakřikl. 

Jaké pořádá ČRK akce pro děti 
a mládež? 

RK organizuje, podporuje a dotuje cena-
mi a odměnami provozní soutěže pro mládež, 
tj. celorošné probíhající Mistrovství ČR junio-
rů na VKV (ve čtyřech kategoriích), dále Pol-
ni den mládeže a Závod mládeže ke Dni děti. 

Dale pořádáme technickou soutěž mláde-
že. Tato soutěž má tři kategorie a začíná okres-
ními koly. Soutěžíc' postupuji do krajských kol 
a poté na mistrovství republiky. Každý kraj re-
prezentuji tři soutěžící. ČRK dotuje organiza-
ci technické soutěže asi 100 000 Kč. Cástka 
zahrnuje organizaci a materiálni zabezpeče-
ní krajských kol a mistrovství republiky. 

Tato technická soutěž je zařazena do sou-
těži ministerstva školství. Bohužel v kategorii 
C. To znamená, že ji ministerstvo doporuču-
je, ale nefinancuje. Ito je úspěch; je hodně 
odborností a oblastí, které by kategorii C bra-
ly ,všema deseti'. 

Dříve jsme podporovali také letni tábory 
mládeže s radioamatérským zaměřením, ale 
to skončilo, protože na tyto akce lze nyní zís-
kat finanční prostředky z krajských grantů. Fi-
nanční prostředky ČRK jsou velmi limitova-
né. 

Jaké jsou možnosti působeni 
ČRK ve školství? Máme příkla-
dy ze zahraničí? 

Zajímavá otázka. Ze zahraničí přiliš infor-
maci nemáme. Co vím a viděl jsem, jsme 
v Evropě trošku exoti. Protože se snažíme sta-
rat o volný čas dětí a mládeže na více úrov-
ních a vše je legislativně zakotveno. Vim 
o kroužcích' které na školách pod vedením 
radioamatérů pracují. Bohužel nejsem scho-
pen říci, kolik jich je. Ito spatřuji jako jeden 
z mých dluhů směrem k CRK. Jinak zase 
záleží na oněch nadšených lidech. I v Hradci 
Králové máme školu, kde je mezi pavilóny 
natažen long wire. Jak se říká' když člověk 
chce, jde všechno. 

Prosím uveď konkrétní příklady 
v CR fungujicich RK nebo DDM. 
Jak to, že to někde funguje? 

Nerad bych na někoho zapomněl, ale na-
příklad DDM Olomouc, DDM České Budějo-
vice, DDM Opava, DDM Alfa Pardubice, DOM 
Hradec Králové, DDM Dvůr Králové nad La-
bem, radioklub OK1KVK Karlovy Vary, Q-klub 
AMAVET Příbram, YMCA Liberec, radioklub 
OK1KHQ Vysoké Mýto. U každého z těchto 
uvedených DOM pracuje nějaký radioklub, kte-
rý se výrazně podílí na činnosti technických 
zájmových útvarů a má partu nadšenců, kte-
rým nevadí trávit volný čas s dětičkami. 

Doufám, že jsem někoho neurazil tím, že 
nebyl jmenován. Opravdu jsem vyjmenoval ty, 
které mám spojené s úžasnými lidmi a znám 
je osobně. To, že to někde funguje, je dáno 
možností pracovat v DDM nebo škole, prostě 
mit klubové prostory a materiální zázemi a mít 
ty stále zmiňované nadšence. 

Kam se mohou obrátit připadni 
zájemci o radioamatérskou čin-
nost a členství v ČRK? 

Určitě na adresu Českého radioklubu. Se 
vším, co je trápí kolem mládeže a začínají-
cích' se mohou obracet na ČRK (crk@crk.cz) 
nebo na moji maličkost. Kontakty na mne jsou 
na webových stránkách DDM Hradec Králo-
vé (www.barak.cz) nebo psát primo na: 
OK1ZHV@emaita. 

Děkuji vám oběma za rozhovor. 

Připravil Petr Hayti*, OK1PFM. 
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SVĚTOZOR 

A/D převodníky 
se simultánním vzorkováním 

Texas Instruments (www.ti.com) 
uvádí novou řadu 16-, 14- a 12bito-
vých bipolárních A/D převodníků bez 
chybějících kódů, s postupnou apro-
ximad, simultánním vzorkováním 
a programovatelným vstupním napě-
tím ±1 až ±12 V. ADS8556/7/8 obsa-
hují šest kanálů s A/D převodníky 
a synchronně pracujícími vzorkovací-
mi obvody umožňujícími vícekanálo-
vý sběr dat s rychlosti až 730 ks/s 
(tisíc vzorků/s) v paralelním módu roz-
hraní a 500 ks/s v sériovém. Poměr 
signál/šum jednotlivých obvodů řady 
je 91,5/85/73,9 dB. Nová řada A/D 
převodníků se uplatní a zvýší funkč-
nost v aplikacích vyžadujících syn-
chronní vzorkování analogových sig-
nálů při sběru dat, řízeni pohonů, 
robotice a řízení kvality napájení. 
ADS8556/7/8 jsou dodávány v pouz-
dře LQFP-64 a určeny pro průmyslo-
vý teplotní rozsah -40 až +125 °C. 

Highest performance 
simultaneous sampling ADC 

±10V 
Input 
Range 

OEN-OE 

Přesný 
18bitový D/A převodník 

Linear Technology (www.linear. 
com) přináší na trh nový digitálně ana-
logový převodník LTC2757 s mono-
tónní převodní charakteristikou, inte-
grální (INL) a diferenciální (DNL) 
nelinearitou ±1 LSB a s 18bitovou 
přesnosti na výstupním rozsahu 
±10 V. Doba ustálení 2,1 ps a krátké 
rušivé zákmity (glitch) na výstupu při 
rychlých zmänäch kódových slov do 
1,4 nVs zmenšují harmonické zkres-
lení a umožňuji dosáhnout vyšších 
kmitočtů výstupu s menším šumem 
a v důsledku toho realizaci dokonalej-
ších přístrojů, zkušebních zařízení, 
přístrojů pro sběr dat a lékařské tech-
niky. Šest rozsahů výstupnfho napětí: 
O až 5 V, 0 až 10 V, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V 
a -2,5 až 4-7,5 V lze nastavit softwa-
rově, přes obousměrné paralelní roz-
hraní a zapojením pinů. Proudový vý-

stup umožni užití vlastního externího 
zesilovače za účelem optimalizace 
rychlosti, přesnosti a šumu a dosáh-
nout většího rozkmitu výstupniho na-
pětí. Možné je i napěťové nulováni of-
setu a trimováni zesílení. LTC2757 
potřebuje napájecí napětí 2,7 až 5,5 V, 
při odběru nejvýše 1 pA. Je dodáván 
v pouzdře LQFP s 48 vývody o roz-
měrech 7 X 7 mm. 

Přesný vf detektor 
efektivního výkonu 

Maxim Integrated Products 
(www.maxim-ic.com) uvedl obvod 
MAX2203, který v rozsahu 800 MHz 
až 2 GHz detekuje efektivní hodnotu 
výkonu vysokofrekvenčního vstupní-
ho signálu. Je tedy vhodný pro systé-
my WCDMA (Wideband Code-Divisi-
on Multiple Access), cdma2000, 
HSDPA (High-Speed Downlink Packet 
Access), HSUPA (High-Speed Uplink 
Packet Access). V rozsahu -25 dBm 
až +3 dBm odpovídá výstupni napětí 
detektoru lineárně vstupnímu výkonu 
s citlivostí 40 mV/dB, přičemž nezá-
visí na modulaci. MAX2203 je dostup-
ný v pouzdře WLP (Wafer-Level Pa-
ckage) s šesti výstupkovými kontakty. 
Pracuje při napětí 2,5 až 4,2 V při tep-
lotách -40 až +85 °C. Použití obvodu 
umožní optimalizovat vysílací cestu 
např. ve vicepäsmových chytrých 
mobilních telefonech. 

25 -20 • 15 -10 4 0 

MPLIT POWER ((BM) 

Nejmenší 
integrovaný zesilovač třídy D 

Firma Texas Instruments (www. 
ti.com) přichází s novým výkonovým 
nf monofonním zesilovačem 
TPA2011D1 třídy D s výkonem 3,2 W 
při napájení 5 V a zátěži 4 Q (THDN 
10 %). Na čipu je také dolní propust 
s mezním kmitočtem 130 kHz snižu-
jící šum vznikající předřazeným D/A 
převodem až o 82 %. S tím souvisí 

i menší počet potřebných externích 
součástek a tim i nižší náklady. Je 
umístěn do pouzdra o velikosti 
1,2 X 1,2 mm s 9 kontakty a v porov-
nání s konkurencí je tak zhruba 
o 25 % menši. Nový zesilovač je vy-
baven ochranami proti zkratu s auto-
matickým zotavením a tepelnému pře-
tížení a je i vzhledem k nízké vlastni 
spotřebě 1,5 mA určen zvláště pro 
miniaturní mobilní přístroje napájené 
z baterií, jako jsou mobilní telefony, 
navigační zařízení a přehrávače MP3. 

Napájecí moduly s výstupním 
proudem až 10 A 

ISL8200M jsou výkonové měniče 
DC/DC od firmy Intersil (www. 
intersil.com), které umožňuji jednodu-
še, rychle a s minimem dalších sou-
částek sestavit napájecí zdroje pro 
proudově ,,žiznivá" telekomunikační 
a průmyslová zařízení, počítačové 
systémy a servery paralelním spoje-
nim měničových modulů. Na dodání 
proudu až 60 A při vstupním napětí +3 
až 20 V a výstupním napětí +0,6 až 
+6 V (nastavuje se jediným rezistorem 
a snímá pro regulaci přímo na zátěži) 
se tak podílí šest modulů ISL8200M 
s nastavitelným výstupním proudem 
až 10 A s patentovanou architekturou 
pro vyrovnáni proudů modulů a redu-
kující citlivost na způsob propojeni. 
K regulaci napětí je použita impulsni 
šítková modulace (PWM). Spínací 
kmitočet lze programovat a synchro-
nizovat a tak zdroj přizpůsobit systé-
mům citlivým na šum vznikající spí-
náním. Vestavěny jsou ochrany proti 
přepětí, přetíženi proudovému i tepel-
nému, a je signalizováno podpětf. Mo-
duly se vyrábějí v prostorově úspor-
ném pouzdře QFN (15 X 15 X 2,2 mm) 
s vývody na obvodu, nepotřebuji chla-
dič ani při piném zatížení a lze je 
s výhodou umístit na zadní, obvykle 
volné straně spojové desky. 
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Mikrokontroléry PIC (30) 
Organizace paměti 

mikrokontroléru PIC16F88 

Mikrokontroléry PIC jsou založeny na har-
vardské architektuře, která se vyznačuje tím, 
že jsou paměti pro data a program vzájemně 
oddělené. Programová a datová paměť tak 
nemusí mít stejně dlouhé datové slovo, pa-
měti mají vlastní sběrnice a mikrokontrolér 
muže přistupovat k oběma pamětem zároveň 

Mikrokontroléry řady „Mid-range" mají 13bi-
tový programový šítač, a mohou tak adreso-
vat maximálně 213 u= 8192 instrukčních slov 
v programové paměti, přičemž instrukční slo-
vo mä u těchto mikrokontrolérů délku 14 bitů. 
Mikrokontrolér PIC16F88 má však fyzicky im-
plementováno pouze 4096 x 14 bitů programo-
vé paměti (adresy 0000h až OFFFh). Organi-
zace programové paměti je patrná z obr. 34. 
Rozděleni paměti do stránek po 2048 slovech 
souvisi s tim, że mohou instrukce CALL 
a GOTO adresovat pouze 11 bitů programové 
paměti. Tyto instrukce tak mohou přímo pro-
vádět volání podprogramu, resp. skok, pouze 
v rámci jedné stránky programové paměti. Vice 
informaci ohledně organizace programové 
paměti a instrukci CALL a GOTO se můžete 
dočíst v dilu 26, PE 02/2010. Na obr. 34 si dále 
můžete povšimnout dvou důležitých paměťo-
vých mist označených jako vektor resetu a vek-
tor přerušeni. Po resetu mikrokontroléru se 
vždy začíná provádět program od adresy 
0000h (vektor resetu). Umísťujeme sem tedy 
typicky instrukci skoku na začátek našeho pro-
gramu, v případě jednodušších programů pak 
přímo začátek programu. Na adresu 0004h 
(vektor přerušeni) se nastaví programový či-
tač v případě, že je vyvoláno přerušeni. Umis-
ťujeme sem proto kód pro obsluhu přerušeni. 

Datovou paměť lze rozdělit na dvě části — 
speciální funkční registry a univerzální regist-
ry. S mnohými funkčními registry jsme se již 
seznámili v minulých dilech, např. STATUS, 
PORTA, PORTB, TRISA. TRISB, OPTI-
ON_REG, PCL, PCLATH, OSCCON, OSCTU-
NE a dalšími. Funkční registry slouží k řízení 
a nastavováni různých funkci CPU a perifer-
ních modulů a rovněž skrze tyto registry pro-
bíhá komunikace s těmito periferními obvody, 
např, se vstupně-výstupnimi porty apod. Uni-
verzálni registry slouží jako statická paměť 
RAM pro ukládáni obsahu proměnných a ji-
ných dočasných dat. Mikrokontrolér PIC16F88 
disponuje celkem 368 bajty paměti RAM, tj. 
368 univerzálními registry, přičemž datová 
paměť má šířku osm bitů. 

Datová paměť je rozdělena do čtyř bank 
o velikosti 128 bajtů, jak je patrné z obr. 35. 

0000h 

0004h 
0005h 

07FFh 
0800h 

OFFFh 
1000h 

1FFFh 

Vektor resetu 

Vektor přerušeni 

Stránka 0 

Stránka 1 

Neimplementováno, 
přistupuje k 0000h až 03FFh 

Obr. 34 Organizace programové paměti 
mikrokontroléru PIC16F88 

Toto rozděleni souvisí s tím, že v rámci jed-
notlivých instrukci je možné adresovat pouze 
7 dolnich bitu datové paměti. Výběr banky pro-
vádíme pomoci bitů RP1 (STATUS<6>) a RPO 
(STATUS<5>), a to následovně: 

RP1:RPO 
0 0 
0 1 
1 0 
1 1 

Banka 

o 

2 
3 

Dolni adresy v každé bance jsou rezervo-
vány pro speciální funkční registry, horní ad-
resy pak slouzi jako univerzální registry. Ně-
které často používané funkční registry (INDF, 
PCL, STATUS, FSR, PCLATI-la INTCON) jsou 
zrcadleny do všech bank, takže při přístupu 
k nim není potřeba měnit banku datové pa-
měti. šedivé buňky v obr. 35 reprezentují ne-
implementované registry, které se čtou jako 
00h. 

Mikrokontrolér PIC16F88 je rovněž vyba-
ven 256 bajty paměti EEPROM, kterou lze 
využit pro dlouhodobé uloženi uživatelských 
dat (data v paměti EEPROM züstávaji ulože-
ná i po vypnuti napájecího napětí). Tato pa-
měť je však přístupná pouze nepřímo' a to 
prostřednictvím k tomu určených speciálních 
funkčních registró. 

Stručný přehled 
funkčních registrů 

mikrokontroléru PIC16F88 

• Nepřímé adresování 
— registry INDF, FSR 

Registr INDF silo& k neprimému adreso-
váni a ve skutečnosti není fyzicky implemen-
tovaný v datové paměti. 

Štením tohoto registru nebo zápisem do 
něj přistupujeme na adresu specifikovanou 
v registru FSR. Je-li FSR = 0, tj. odkazuje-li 
registr INDF sám na sebe, čte se z registru 
INDF 00h a zápis do tohoto registru nemá 
žádný efekt. Pro adresování celé datové pa-
měti je zapotřebí devět bitů, registr FSR má 
však šířku osm bitů. Podobně jako při přímém 
adresování je tak zapotřebí pro pinou specifi-
kaci adresy datové paměti přídavný bit, kte-
rým jev tomto případě bit IRP (STATUS<7>). 
Je-li IRP = 0, přistupujeme k bankám 0 a 1, 
je-li IRP = 1, přistupujeme k bankám 2 a 3. 

• Registr STATUS 

Stavový registr STATUS obsahuje bity in-
formující nás o stavu právě provedené aritme-
tické nebo logické operace (nulový výsledek, 
pretečeni apod.) a bity s informací o typu re-
setu. Dále tento registr obsahuje bity pro na-
staveni banky datové paměti při přímém 
a nepřímém adresování. Podrobný popis jed-
notlivých bitů byl uveden v dilu 23 (PE 11/ 
/2009). Přehled instrukcí, které ovlivňuji jed-
notlivé stavové bity, byl uveden v dílu 27 
(PE 03/2010). 

• Registr OPTION_REG 

Registr OPTION REG obsahuje různé bity 
pro nastaveni mikroTcontroléru, konkrétně pro 
přiřazeni předděličky časovači TMRO nebo 
WDT, nastaveni dělicího poměru predděličky, 
zdroj signálu pro časovač TMRO a výber hra-
ny pro jeho inkrementacl, výběr hrany pro vněj-

ši přerušeni na pinu R BO a nastaveni pull-up 
rezistorů na portu B. Podrobný popis jednotli-
vých bitů byl uveden v dilu 27 (PE 03/2010). 

• Registry pro přistup 
k čitači programu 

Dolních osm bitů 13bitového programové-
ho čitače je primo přístupných pro čtení i zá-
pis prostřednictvím registru PCL. Do horních 
bitů programového čitače (PC<12:8>) lze pou-
ze zapisovat, a to nepřímo pomoci registru 
PC LATH. Vice o těchto registrech a jejich po-
užiti při realizaci skoků viz díl 26 (PE 02/2010). 

Registry pro práci 
se vstupné-výstupnimi porty 

K řízeni směru toku dat na portu A a B slou-
ží registry TRISA a TRISB. Zápisem jedničky 
do odpovidajiciho bitu registru nastavíme při-
slušný pin jako vstup, zápisem nuly jako vý-
stup. Ke čteni těchto portů a zápisu do nich 
pak slouži registry PORTA a PORTB. Popis 
těchto čtyř registrů byl uveden v PE 06/2009. 

• Registry pro nastavení přerušení 
a čteni příznaků 

Registr INTCON obsahuje bity pro globál-
ni povoleni/zakázání všech přerušeni (bit GIE) 
a dále bity pro povoleni/zakázání všech peri-
ferních přerušení (bit PEIE), přerušení od ča-
sovače TMRO, externího přerušeni na bitu RBO 
a přerušení při změně úrovně na portu B. Dále 
tento registr obsahuje příznakové bity pro tři 
výše jmenovaná přerušení, které se nastaví 
v případě' že bylo dané přerušení vyvoláno. 

Registr PIEI obsahuje bity pro povoleni/ 
/zakázáni přerušeni od periferií, které zahrnu-
ji přerušeni od A/D konvertoru, modulů AUS-
ART, SSP a CPP a časovačů TMR1 a TMR2. 
Pro povoleni kteréhokoliv z těchto přerušení 
musí být rovněž nastaven bit PEIE 
(INTCON<6>). Registr PIR1 obsahuje přízna-
kové bity pro přerušeni, která je možné povo-
lit v registru PIE1. Registr PIE2 obsahuje bity 
pro nastavení přerušeni od paměti EEPROM, 
komparätoru a oscilátoru. Příznakové bity pro 
tato přerušeni se nacházejí v registru PIR2. 

Příznakové bity se nastaví v připadš, že 
jsou spiněny podminky pro dané přerušeni, 
a to nezávisle na tom, zda je přerušení pomo-
cí příslušného bitu povoleno nebo zda je glo-
bálně system přerušení povolen pomocí bitu 
GIE (INTCON<7>). Příznakové bity je nutno 
vynulovat manuálně v programu pro obsluhu 
přerušení. 

Registr PCON mä implementovány pouze 
dva přiznakové bity, které umožňuji odlišit typ 
resetu, který nastal (Power -on reset, 
Brown-out reset, extern( reset na pinu MCLR 
a WDT reset). 

• Registry pro nastavení interního 
oscilátoru 

Mikrokontrolér PIC16F88 je vybaven inter-
ním RC oscilátorem, jehož kmitočet lze na-
stavit pomoci registru OSCCON a lze jej mě-
nit při běhu programu. Maximální kmitočet 
internlho oscilátoru je 8 MHz. Na výběr však 
máme dalších sedm kmitočtů: 31,25 kHz, 
125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz 
a 4 MHz. Registr OSCCON umožňuje rovněž 
některá další nastavení související s hodino-
vým signálem mikrokontroléru. Interni oscilá-
tor je kalibrován při výrobě čipu, v případě po-
třeby lze však jeho kmitočet upravit v rozsahu 
±12,5 % pomoci registru OSCTUNE. Více in-
formaci o těchto registrech naleznete v dilu 
20 (PE 08/2009). 
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• Registry pro práci s časovači 

Prostřednictvím registru TMRO lze číst 
nebo zapisovat obsah osmibitového časova-
čeetače TIME RO. Zdroj hodinového signálu, 
hrana pro inkrementaci čitače v případě ex-
terního zdroje, přiřazení a konfigurace před-
děličky se vybírá pomoci registru 
OPTION REG. 

Hodnotu 16bitového časovače/čitače TI-
MER1 lze čist nebo zapisovat pomoci dvojice 
registrů TMR1H:TMR1L. Modul TIMER1 se 
konfiguruje pomoci registru T1CON, který 
umožňuje např. nastavit zdroj hodinového sig-
nálu nebo konfigurovat předděličku a rovněž 
slouží k povoleni a nastaveni oscilátoru 
TIMER1, který je možné použit jako sekun-
dární zdroj hodinového signálu v úsporných 
módech mikrokontroléru. 

Registr TMR2 slouží ke čtení nebo zápisu 
hodnoty osmibitového časovače/čitače TI-
MER2. Na vstup i výstup tohoto časovače je 
možné přiřadit Mau, jejíž dělicí poměry se 
nastavuji v registru T2CON. Tento registr rov-
něž umožňuje časovač pro úsporu energie 
zakázat. Periodu časovače lze nastavit pomoci 
registru PR2. Dosáhne-li časovač hodnoty ulo-
žené v registru PR2, při následujícim inkre-
mentačnim cyklu se vynuluje. Po resetu mik-
rokontroléru je PR2 = FFh. časovač TIMER2 
je možné použít jako časovou základnu pro 
PWM mod modulu CCP1. 
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Registr WDTCON umožňuje softwarově 
povolit časovač WDT a nastavit dělicí poměr 
předdšličky k WDT. Popis jednotlivých bitů to-
hoto registru naleznete v dilu 27 (PE 03/2010). 

411 Registry pro přistup k datové 
paměti EEPROM a programové 

paměti Flash 

Mikrokontrolér PIC16F88 je vybaven 256 
bajty datové paměti EEPROM, ale kromě toho 
umožňuje i programový přístup do programo-
vé paměti Flash pro čteni i zápis. Tyto paměti 
však nejsou primo přístupné a pro komunika-
ci s nimi se využívají následující registry: EE-
CON1, EECON2, EEDATA, EEDATH. 
EEADR a EEADRH Pro přistup k datové pa-
měti EEPROM se používá registr EEDATA pro 
přenos bajtu, který má být načten z adresy 
nebo zapsán na adresu specifikovanou v re-
gistru EEADR. Programová paměť má šířku 
14 bitů a pro její adresováni je zapodebi obec-
ně 13 bitů. Pro přenos dolních osmi bitů 14bi-
toveho slova se použivä registr EEDATA, pro 
horních šest bitů pak registr EEDATH. Podob-
ně pro specifikaci dolnich osmi biter 13bitové 
adresy se použivä registr EEADR a pro zbý-
vajicich pět hornich bitů registr EEADR H. 

Datová paměť EEPROM umožňuje zápis 
i čtení jediného bajtu. Programová paměť 
Flash rovněž umožňuje čtení jediného slova, 
zápis ovšem probíhá vidy po blocích čtyř slov, 
přičemž každému zápisu předchází vymazání 
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Obr. 35 Organizace datové paměti mikrokontrolěru PIC16F88 

bloku o velikosti 32 slov, Registr EECON1 
obsahuje bity pro řízeni přístupu k pamětem, 
volbu paměti (EEPROM/Flash) a inicializaci 
čteni nebo zápisu a rovněž obsahuje přizna-
kový bit s informaci o úspěšně provedeném 
zápisu do paměti. Registr EECON2 není fy-
zicky implementovaný a jeho bity se čtou vždy 
jako nuly. Registr se používá v průběhu speci-
fické sekvence pro zá pis do paměti EEPROM/ 
/Flash 

Registry pro práci 
s převodníkem 

a analogovými komparátory 

Mikrokontrolér PIC16F88 je vybaven de-
setibitovým sedmikanálovým A/D převodní-
kem. Pro práci s převodníkem jsou určeny 
následující registry: ANSEL (nastaveni pinü 
AN<6:0> jako analogového vstupu nebo digi-
tálního I/0, pozn.: všechny piny AN jsou po 
resetu nastaveny jako analogově vstupy. Chce-
me-li tedy piny použít jako standardní digitäl-
ní I/0, musíme příslušné bity v registru AN-
SEL po resetu nejprve vynulovat); ADCONO 
a ADCON1 (nastaveni převodníku) a ADRE-
SH a ADRESL (10bitový výsledek převodu). 

Mikrokontrolér PIC16F88 rovněž obsahu-
je dva analogové komparátory. Modul kompa-
rátoru nabízí celkem osm operačních módů, 
které se vybírají v registru CMCON. Tento re-
gistr rovněž obsahuje bity pro konfiguraci vstu-
pů a výstupů komparátorù. Některé módy 
umožňuji na vstup přivést interní referenční 
napětí, které se nastavuje v registru CVRCON. 

411 Registry pro práci 
s dalšími periferními moduly 

Modul CCP (Capture/Compare/PWM) ob-
sahuje 16bitový registr, který může pracovat 
v jednom ze tři mock'. V módu Capture se do 
registru zkopíruje aktuální 16bitová hodnota 
časovače TMR1, nastane-li definovaná udá-
lost na vstupu CCP1. V módu Compare se 
průběžně srovnává hodnota 16bitového regis-
tru CCPR1 s hodnotou časovače TM R1 a pří-
padná shoda je indikována změnou úrovně na 
pinu CCP1. Poslední mód slouží ke genero-
váni PWM signálu, jehož periodu lze nastavit 
pomoci registru PR2 a střídu (s rozlišením 10 
bitů) pomocí bitů registru CC PR1L (MSB) 
a bitů CCP1CON<5:4> (LSB). K šestnáctibi-
tovému registru modulu CCP přistupujeme 
prostřednictvím dvojice registrů CCPR1H: 
:CCPR1L. K nastavení modulu slouží registr 
CCP1CON, který umožňuje výběr příslušné-
ho módu a v režimu PWM slouží rovněž k na-
stavení dvou LSB bitů střidy. 

Modul SSP (synchronní sériový port) umož-
ňuje sériovou komunikaci s externími perifer-
nimi obvody. Modul může pracovat bud v módu 
SPI, nebo I2C. Modul se nastavuje pomoci re-
gistru SS PCON. Registr SSPSTAT obsahuje 
různé stavové bity s informacemi o probihají-
cim přenosu. Samotný přenos problhá pro-
střednictvim registru SSPBUF a registr 
SSPADD slouží k nastaveni adresy při přeno-
su v módu I2C. 
K sériové komunikaci slouží rovněž modul 

AUSART (synchronní a asynchronní sériové 
rozhrani). Tento modul muže být konfigurován 
v pině duplexním asynchronnim módu nebo 
v synchronním poloduplexnim módu jako Mas-
ter nebo Slave. Pro práci s modulem AUSART 
slouží registry TXSTA (stavové a Nei bity sou-
visející s odesíláním dat), RCSTA (stavové 
a řídící bity související s příjmem dat), SPBRG 
(registr pro nastaveni rychlosti v baudech) 
a TXREG a RCREG (registry pro přenos vysí-
laných a přijímaných dat). 

Vit špringl 
(Pokračováni příště) 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM  
Chyby měření způsobené 

měřicím přístrojem 
Představte si, že máte měřici při-

stroj, který ukazuje přesně takové na-
pětí (proud), jaké měří. Přesto se čas-
to stane, že naměříme údaj, který 
neodpovídá skutečnosti. Jak je to 
možné? 

Mějme napřiklad zapojeni odporo-
vého däliče, které je na obr. 19. Na-
pájecí napětí Un nechť je pro názor-
nost nape. 10 V. Protože jsou použity 
rezistory R1 a R2 se stejným odpo-
rem, dá se očekávat, že ve středu 
däliče bude napětí Ux přesně 5 V. 
Ověříme si to výpočtem: 

R2 
Ux =Un R1+ R2 (1) 

Co se však stane, když budeme na-
pěti měřit? Každý měřici přistroj mä 
nějaký vnitřní odpor, to znamená, že 
při měřeni odebírá z měřeného obvo-
du nějaký proud. Uvažujme ručkový 
měřici přistroj, kterým teče pro pinou 
výchylku proud 100 pA, dopiněný 
předfadným rezistorem pro rozsah 
40 V. Celkový odpor měřidla i s před-
fadnf kem pro tento rozsah je 400 hi 
Měříme-li proti „zemi", tedy potenciá-
lu 0 V, bude měřici přístroj připojen pa-
ralelně k rezistoru R2. Jaké napětí 
nyní naměříme? Spočítejme nejdříve 
odpor paralelní kombinace odporu 
měřicího přístroje Rm a rezistoru R2: 

R2. Rm  
R2' - R2+ Rm 

R2' - 
100.400  

100+ 400 

Dosadíme-li tento odpor do vzorce 
(1), spočítáme napětí Ux: 

Ux - 10 80  
100+80 - 4'44V. 

Chyba je v tomto případě asi 11 %. 
Bude-li mit měřidlo předřadnik spočí-
taný pro rozsah např. 10 V, bude situ-
ace ještě horší, na děliči naměříte jen 
3,33 V, a chyba bude 33 %. Chyba při-
tom není na straně měřicího přístro-
je. V okamžiku, kdy voltmetr připojí-
te, se napětí skutečně zmenší. 

(2) 

+10V 

0 V 

- 80 kš-2. 

Obr. 19. Odporový (Mid zatížený 
měřicím přístrojem 

Poněkud lepší situace nastane, 
když budeme měřit napětí digitálním 
multimetrem. Multimetry však mají 
napěťové rozsahy řešeny jiným způ-
sobem. Pro změnu rozsahu se nepře-
pínají predradné rezistory, ale přepí-
nají se odbočky napěťového děliče. 
Vstupní odpor digitálního multimetru 
se proto při změně rozsahu nemění. 
Levnější multimetry mají na napěťo-
vých rozsazích odpor 1 Mš2. Snadno 
si podle uvedených vzorců můžete 
spočitat, že na uvedeném déliči na-
měříte napětí 4,76 V (chyba 4,8 %). 
Lepši multimetry mají napěťový dělič 
s celkovým odporem obvykle 10 NA12. 
Pak naměříte napiti 4,975 V a chyba 
bude jen 0,5 °h. Tyto údaje samozřej-
mě platí jen u příkladu z obr. 19. Bu-
dou-li odpory rezistorů větši, bude 
také chyba vštšf a naopak. 

Podobné je to při měření proudu. 
Uvažujme zapojeni obvodu podle obr. 
20. Ze stabilizovaného zdroje napájí-
me měřený obvod. Protože chceme 
měřit proud, zapojíme do obvodu am-
pérmetr. Použijeme-li měřici přístroj 
s ručkovým měřidlem, musí na am-
pérmetru vzniknout úbytek napětí. Na-
příklad ručkové měřidlo, které jsme 
zkoumali v minulém a předminulém 
dílu, potřebovalo pro pinou výchylku 
napětí 123 mV. Pro měření proudu 
bylo dopiněno bočnikem, takže pinou 
výchylku ukazovalo při proudu 3 A. Je 
nutné si uvědomit, že i s bočnikem 
potřebuje mäřidlo pro pinou výchylku 
totéž napětí. Prochází-li tedy našim 
ampérmetrem proud 3 A, bude na mě-
řidle úbytek napětí oněch 123 mV. 
Úbytek napětí je samozřejmě úměrný 
výchylce - při měřeném proudu 1 A na 
rozsahu 3 A bude i úbytek napětí 3x 
menši, tedy jen 41 mV. 

Při použitá digitálního multimetru je 
situace obdobná. Multimetr využívá 
základní rozsah A/D převodníku, kte-
rý je obvykle 200 mV, a pro proudové 
rozsahy jsou použity bočniky. Jak je 
vidět, digitální multimetr může mít na 
proudovém rozsahu vštšf úbytek na-
pěti než starý ampérmetr s ručkovým 
měřidlem. 

Úbytky napětí v řádu desítek či sto-
vek milivoltů nás nemusejí zajímat, 
měříme-li v obvodu s velkým napáje-
cím napitím. Když však měříte mě-

zdroj n měřená 
U vätě± 

Obr. 20. Úbytek napěti na ampérmetru 
při měřeni proudu 

nič napětí pro bílou LED napájený 
z jednoho NiMH článku se jmenovitým 
napětím 1,2 V a na měřicím přístroji 
bude úbytek 200 mV, zbyde na vstu-
pu měniče napětí jen 1,0 V. 
V praxi je situace ještě mnohem 

horši. Jednou jsem měřil odběr zaří-
zeni napájeného z poměrně malého 
napětí (5 V). Jaké bylo mé překvape-
ni, když jsem svůj „lepšl" multimetr 
potřeboval pro jiné měření a pro mě-
řeni proudu použil multimetr jiný. Na-
měřené údaje se natolik lišily, že nešly 
vysvětlit nepřesností přístrojů. Nako-
nec se ukázalo, le na vině jsou měřici 
šňůry, kterů mají různý, někdy poměr-
ně značný odpor. Změřil jsem odpor 
šnůr od měřicích přístrojů mém okolí. 
Nejlepší byly krátké šňůry od PLC 
můstku, které měly každá odpor asi 
0,01 Q. Naopak šňůry od levného mul-
timetru měly odpor přibližně 0,16 Q 
černá a dokonce 0,6 š2 (!) červená. Při 
proudu 3 A vznikne jen na měřicích 
šňůrách úbytek napitá 2,28 V! Nelze 
se pak ani divit, že se kabel při proudu 
3 A take znatelně zahřívá. 

Aby se pokud možno omezil vliv 
ampérmetru, doporučuji uspořádat 
měřicí obvod podle obr. 21. Jako volt-
metr je vhodné použit digitální multi-
metr, aby jeho odpor ovlivňoval mě-
řený obvod co nejméně. Na napájecím 
zdroji je třeba pak nastavit napětí vět-
ší o úbytek napiti na ampérmetru, 
skutečné napájecí napití měřeného 
obvodu ukazuje voltmetr. 

Je zřejmé, že nevhodné zapojeni 
měřicího přístroje způsobí, že namš-
rime nepřesný údaj. Další chyba, kte-
rou jsme v článku neuvažovali, vzniká 
nepřesností vlastního měřidla. Zkuste 
si půjčit několik multimetrů a všemi, 
nejlépe najednou, změřit nějaké napětí 
nebo proud. Měřici přístroj může do-
konce zásadním způsobem ovlivnit 
funkci měřeného zařízeni. Netýká se 
to jen měřeni napětí a proudu. Napři-
klad u vysokofrekvenčnich zařízená 
může kapacita kabelu k měřicímu pří-
stroji zcela rozladit rezonanční obvod 
nebo zatlumit oscilátor tak, že přesta-
ne kmitat. Naopak u nf i vf zařízeni se 
může obvod po připojeni méficfho pří-
stroje nechtěně rozkmitat. 

VH 
(Pokračování příště) 

měřená 
zátěž 

Obr. 21. Uspořádání měřicího obvodu při 
měřeni proudu při malém napětí 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Kódový zámek 

Jednou mä napadlo nahradit zá-
mek od pokoje elektronickým kódo-
vým zámkem. Chtěl jsem však použít 
nějakou vlastní konstrukci, která by 
vyhovovala mým potřebám. Pustil 
jsem se tedy do stavby a výsledkem 
byl tento kódový zámek, jehož cena 
je srovnatelná s klasickými stavebni-
cemi s procesorem PIC. Zapojeni ob-
sahuje osm hradel AND a časovač, 
díky kterému je zámek připojen ke 
zdroji jen po dobu potřebnou k zadání 
kódu, což zajišťuje nulovou spotřebu 
v klidovém stavu. Může být tedy na-
pájen i z baterie. 
0 tom, jak celý kódový zámek vy-

padá, je možné si učinit představu 
podle obr. 1. 

Popis funkce 

Celkové schema zapojení kódo-
vého zámku je na obr. 2. Napětí ze 
zdroje je stabilizátorem 101 stabilizo-
váno na 5 V a následně vyfiltrováno 
kondenzátory Cl až C4. Odtud po-
kračuje do relé RELE1, které ale za-
tím není sepnuté. Teprve při součas-
ném stisknutí tlačítek SP10 a SP11 
(START) relé sepne a s nim se akti-
vuje i časovač s NE555 (102), který 
kotvu relé drží až do uplynutí časové-
ho limitu. Ten se nastavuje pomocí 
trimru R14. 

Napětí z relé pokračuje do tranzis-
toru 12 a přes R3 na vstup a prvního 
hradla 103A. U každého hradla je na-
pětí na vstup b přiváděno přes diodu, 
aby se zabránilo přivedení napětí i na 
jiná hradla, připojená ke stejnému 

101 7805 
Cl C3   

F 0 gaL  IN OUT 
GND 

T Toon 
ED 1000u 

(17/K 

SP141-

DP10 

IcL 
looraf T 

tlačítku. Vstup b je navíc i uzemněn, 
aby se zabránilo sepnutí hradla např. 
mobilním telefonem. Při stisknuti tla-
čítka SP1 až SP9 (záleží na číselné 
kombinaci) se objeví napětí na vstu-
pu b a na výstupu x, odkud přes dio-
du putuje zpět ke vstupu b, což 
umožni, aby hradlo zůstalo sepnuté. 
Zároveň se napětí z výstupu x dosta-
ne přes rezistor do vstupu a dalšího 
hradla, které je dále zapojeno stej-
ným způsobem. Takto napětí postu-
puje až k osmému hradlu 104D, 
odkud se dostane až před tlačítko 
SP13, a po současném stisknutí 
tlačítek SP12 a SP13 (POTVRĎ) se to-
to napětí dostane na Dll a na zaté-
žovacf rezistor R15. V tomto případě 
je na anodě Dli vysoká úroveň a se-
pne tedy tyristor TY1. Avšak pokud je 
zadána během zadávání číselná kom-
binace špatně, bude na anodě Dli 
nízká úroveň a sepne tranzistor T3. 
Ten zavede nIzkou úroveň na vstup a 
prvního hradla 103A a to změní stav, 
což mä za následek ztrátu celého do-
posud zadaného kódu. Obdobná věc 
se stane take po stisknutí tlačítka 
SP14 (ZRUŠ) či některého z tlačitek 
SP1 až SP9, která nejsou součásti 
kódu a tudíž jsou připojena k DP10, 
paralelně k tlačítku SP14 (ZRUŠ). 
Stisknutím kteréhokoliv z těchto tlačí-
tek se přivede kladné napětí na bázi 12, 
což způsobí opět ztrátu celého kódu. 
Pokud je však kód zadán správně a ty-
ristor sepne, rozsvítí se zelená LED1 
signalizující zadáni správného kódu. 

Poté stačí stisknout tlačítko SP15 
(OTEVŘI). Sepne relé RELE2, které 
může ovládat např. kotvu elektromag-
netického zámku dveří. 
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Obr. 1. Konečná podoba kódového 
zámku 

Po uplynuti časového limitu kotva 
relé RELE1 odpadne a cele zařízení 
se vypne. 

Konstrukce 

Zařízení je rozděleno na dvě des-
ky s plošnými spoji, kdy jedna z nich 
je klávesnice a druhá obsahuje elek-
troniku zámku. 

Podklady potřebné pro zhotovení 
obou desek jsou na obr. 3 až obr. 7. 
Středy děr v pájecích ploškách si před 
vrtáním musíme označit ostrým důl-
číkem nebo hrotem rýsovacf jehly. 

Zámek je vestavěn v plastové kra-
bičce o rozměrech 133x98x28 mm. 
V horní stěně krabičky je vyříznutý ot-
vor o rozměrech 94,5x68 mm a přes 
něj je nalepen štítek klávesnice. Ští-
tek je vyroben z potištěného papíru 
a je zalaminován, aby se zabránilo 
jeho mechanickému poškození. Před-
loha štítku je na obr. 8. 
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Obr. 3. Deska s plošnými spoil klávesnice 
kódového zámku (měř: 1: 1) 

e 

Desky s plošnými spoji jsou umís-
täny nad sebou. Deska klávesnice je 
silikonem přilepena k horní stěně kra-
bičky a deska s elektronikou zámku 
je přilepena ke spodní odnímatelné 
stěně. Dira pro LED1 je vedle tlačítka 
OTEVŘI. Desky jsou navzájem pro-
pojeny vodiči (viz tab. 1). 

Se stavbou a oživováním by ne-
měly být Žádné problémy, není nutné 
nic nastavovat. 
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Obr. 4. Rozmístění tlačítek na straně spojů na desce klávesnice 
kódového zámku 
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Obr. 5. Rozmístěná součástek na straně součástek na desce 
klávesnice kódového zámku 

Obr. 6. Deska s plošnými spe elektroniky kódového zámku (měř.: 1: 1) 

Obr. 7. RozmIstänl součástek na desce elektroniky kódového zámku 
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Obr. 8. Předloha štítku klávesnice kódového zámku 

Tab. 1. Propojeni vývodů desek elektroniky zámku (zámek) a klávesnice 

zámek klávesnice zámek klávesnice zámek 

A A M ivi (ty nepoužitě) E + 

B B P DPI až DP9 F 

N 

_ 

spínané 
kontakty 

C c Q DPI až DP9 

D D R DPI až DP9 0 
G G S DPI až DP9 LED A LED - anoda 

H H T DPI až DP9 LED K LED - katoda 

I I U DPI až DP9 
J J V DPI a2 DP9 

K K X DPI a2 DP9 

L 
t 

L DPIO DPI až DP9 (IY"ePG-one) 

Krabička má na bocích vnější 
chyty s dírami, takže zámek můžeme 
snadno přišroubovat třeba na dveře. 

Nastavení kódu 

Kód se nastavuje propojováním 
bodů P až X na desce elektroniky 
s drátovými propojkami Dpi až DP9 
na desce klávesnice. Nepoužitá tla-
čítka na klávesnici je třeba připojit 
k drátové propojce DP10 na desce 
elektroniky. 

Postup zadávání kódu 
při odemykání zámku 

Nejprve stiskneme tlačítko START. 
Tím se zapne časovač. Poté zadáme 

1r M ar ta .;;•n Sn“ an 

e  jan C KA 
elettiR 0i N 1.-WA 1 . 
e OE,e,  
lhat A io 

kód. Pokud jsme zadali kód špatně, 
stiskneme tlačítko ZRUŠ a začneme 
s novým zadáváním. Když jsme si 
jisti správností kódu, stiskneme tla-
čítko POTVRĎ. Pokud je kód zadán 
správně, rozsvítí se zelená LED1 
a po stisknuti tlačítka OTEVŘI sepne 
relé RELE2, ke kterému může být 
připojen třeba elektromagnetický 
dveřní zámek. Když je však kód za-
dán špatně a stiskneme tlačítko 
OTEVŘI, ztratíme celý kód a musíme 
začít od začátku. 

Technické údaje 

Rozměry zařizeni: 133 x 98 x 28 mm. 
Max. napájecí napětí: 35 V DC. 

Přesný elektroměr s impulsnim výstupem • 
Vypínač na DIN lištu • Stroboskopy LED • Lavi-
nová laboratoř • Jednoduchý hybridní nf 
výkonový zesilovač • Moderní výkonové zesi-

Min. napájecí napětí: 6 V oc. 
Max. délka hesla: 8 znaků. 
Min. dálka hesla: 1 znak. 
Max. spínaný proud/napětí: 

15 A/125 VAC, 15 A/24 VDC 
nebo 10 N250 VAC. 

Závěr 

S konstrukci zámku jsem neměl 
žádné problémy. Zprvu se mi sice 
zdálo, že desky budou moc vysoké, 
ale nakonec se zařízení přesně vešlo 
do krabičky. 

Celý zámek mě stál asi 350 Kč, 
což si myslím, že je celkem přijatelná 
částka. Všechny součástky včetně 
krabičky je možné snadno obstarat; 
pokud by s tím byly nějaké problémy, 
dap se součástky snadno nahradit 
podobnými. Přeji všem případným 
zájemcům úspěšnou stavbu. 

Seznam součástek 

R1 
R2, R13, 
R15, R25 

R3 
R4 až R10, 
R16 

R11 
R12 
R14 

R17 až R24 
Cl 
C2 
C3, C4 
C5 
C6 
D1 až D19 
LED1 
Ti 
T2, T3 
101 
102 
103, 104 
objímka precizní D1L8 (1 kus) 
objímka precizní DIL14 (2 kusy) 
RELE1 relé 5 V, 2x přepínací 

(RELEG5V2-05T) 
RELE2 relé 5 V, lx přepínací 

(RELRAS0515) 
SP1 až SP10 mikrotlačitko 6x3,5 mm 
Dpi ai DP10 drátová propojka 
krabička U-KPA3 (1 kus) 

Ondřej šebesta 

510 Š2, miniaturni (0204) 

20 k.(2, miniaturní (0204) 
1 k12, miniaturní (0204) 

430 12, miniaturní (0204) 
220 n, miniaturní (0204) 
330 n, miniaturní (0204) 
1 M12, trimr 6 mm, 
stojatý 
1,5 Mf2, miniaturní (0204) 
1000 pF/35 V, radiální 
1000 pF/6,3 V, radiální 
100 nF/63 V, fóliový 
100 pF/50 V, radiální 
10 nF, fáliový 
1N4148 
LED zelená, 3 mm 
BC546B 
BC556B 
7805 
NE555 (DIL8) 
4081 (D1L14) 

Tématem čísla 3/2010, které vychází začátkem 
června 2010, jsou konstrukce s výkonovými* 
tranzistory MOS. Je uvedena teorie i řada uži-
tečných aplikaci těchto tranzistorů. číslo je 
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Palubní pošitaš ÍVYBRALI JSME NA] 
PP-KWP1281 f>c) OBÁLKU  

Zdeněk Svoboda 

Jednou z mých „nejlepších" životních koupí bylo pořízení vozu 
Škoda Felicia v jistém nejmenovaném autobazaru. Záhy se u něj 
začaly projevovat různé neduhy, které si nakonec vyžádaly zdlou-
havé profesionální a posléze i amatérské „léčení". Díky tomu jsem 
se nejprve seznámil s diagnostickým programem VAG-COM a poté 
začal přemýšlet, jak se při diagnostice vozu obejít bez PC. Když 
jsem na internetu nalezl stránky [1] s popisem jednoduchého dia-
gnostického zařízení pro vůz VW Transporter na bázi mikrokontro-
léru Atmega8, bylo rozhodnuto. Protože výsledný program diagnos-
tiky pro Felicii nezabral v mikrokontroléru ani polovinu paměti, 
rozhodl jsem se využít zbylou paměť pro funkce palubního počíta-
če. Výsledkem je popisovaný přístroj, ve kterém se diagnostická 
část nakonec dostala spíše do pozadí. Jednak zmiňované neduhy 
postupně pominuly a jednak je šit na míru přímo mému vozu, tj. 
Felicii s jednobodovým vstřikováním Bosh Monomotronic (BMM). 
Pro jiné vozy (musí používat protokol KWP1281) je bez zásahu do 
programu použitelná jen část pracující s kódy chybových hlášení 
řídící jednotky. Naproti tomu palubní počítač je použitelný téměř pro 
všechny vozy s elektronicky řízeným vstřikováním paliva a pracu-
je nezávisle na sobě se dvěma druhy paliva (např. benzín a LPG). 

Základní údaje 

Napájení: 9 až 18 V 
(z palubní sítě automobilu). 

Maximální odběr ze zdroje: 
50 mA + asi 20 mA 
podsvétlení displeje. 

Zobrazen( údajů: 
LCD 2x 20 znaků s podsvětlením. 

Rozměry bez vyčnívajících částí: 
37 x 67 x 129 mm. 

Palubní počítač: 
rozsah kalibrační konstanty měření 
dráhy k_odo: 1 až 65 535 impulsů/km 

- přednastaveno: 1991, 
rozsah kalibrační konstanty množství 
paliva k_inj: 1 až 65 535 ul/s, 
- pfednastaveno: 
6400 pro primární palivo (dále ben-
zín) [2], 
8040 pro sekundární palivo (dále LPG), 

zobrazuje zobrazení: pozn.: 

průměrnou spotřebu xxxlllOO 
celkovou spotřebu xxxxx.xl 
okamžitou spotřebu ax1/100 pro rychlost 

pod 10krnlh zobrazi Ilb 
dobu provozu hhh:mm ss 
průměrnou rychlost xxx.xkmih 
vnitřní teplotu 
celkovou dráhu 
vnější teplotu 

(-)eoc x°Ci 
xxx>pcxkm 
(-)ax x°Co 

* ** 

*- Tyto hodnoty lze současně nulovat 
stiskem tlačítka (viz kapitola ovládáni 
přístroje) nebo jsou automaticky vy-
nulovány, pokud: 
- doba provozu dosáhne 255 hod. 
- celková spotřeba dosáhne 1752 I 

(pro k_inj = 6400, závisí na k_inj). 

** - Počítá se až po ujet( 250 m od 
nulování celkové dráhy. 
Kromě teplot je výpočet a zobrazen( 
všech hodnot oddělené pro benzin 
a LPG. 
Indikace poklesu vnější teploty pod 4 t. 
Indikace právě používaného druhu 
paliva. 

Komunikätor s &lid jednotkou motoru: 

používá Keyword Protocol 1281 (KWP1281), 
komunikační rychlost 9 600 bit/s, 
10 400 bit/s a 4800 bit/s, 

zobrazuje: zobrazení: pozn.: 

otáčky motoru 
teplotu chladicí kapaliny 
lambda faktor 
zatiženl motoru 
napiti baterie 
teplotu nasávaného vzduchu 
dobu vstřiku 
stavové bity regulace motoru 
úhel škrtici klapky 
předstih 
střídu signálu vent, nádobky 
s akt. uhlim 
lambda korekci 
směšovacího poměru 

xax%s 

t*** 

*** - význam jednotlivých bitů je ná-
sledující: 
b7 — b5: bez významu 
b4 = 1: obohacení směsi při zrychlení 
nebo piné zátěži 
b3 = 1: piné zatížení motoru 
b2 = 1: částečné zatížení motoru 
b1 = 1: sepnutý spínač volnobšhu 
b0 = 1: odpojení dodávky paliva při 
deceleraci 

Dále zobrazuje počet a kódy chy-
bových hlášení řídicí jednotky a umož-
ňuje jejich reset. 

Popis funkce 

Palubní počítač je ovládán jedním 
tlačitkem a komunikuje s obsluhou 
prostřednictvím displeje LCD a piezosi-
rénky. Vzhledem k omezené kapacitě 
displeje jsou kromě stavových údajů 
zobrazovány současně nejvýše čty-
ři hodnoty. Stavové údaje jsou tři a jejich 
umístění na displeji je patrné z obr. 1. 

Segment označený P indikuje prá-
vě používané palivo: znak „ (mezera) 
= benzín, znak ,L' = LPG. 

Segment E informuje o stavu ko-
munikace s řídicí jednotkou motoru: 
znak „ (mezera) značí neaktivní ko-
munikaci. Je-li komunikace aktivni, je 
zobrazován počet chyb vyčtených 
z řídicí jednotky. Pokud není nulový, 
bliká na displeji střídavě znak ,!' a zjiště-
ný počet chyb. 

Konečně segment T indikuje ne-
bezpečí námrazy při poklesu vnější 
teploty pod 4 °C střídavým blikáním 
znaku ,!' a 7. 

Není-li aktivní komunikace s řídicí 
jednotkou motoru, je perioda obnovo-
vání údajů na displeji 1 s. Je-li komu-
nikace aktivní, je tato perioda závislá 
na době vyčítání požadovaných úda-
jů z řídicí jednotky motoru a mění se 
s počtem vyčítaných chyb. 

Přístroj měří počet otáček náhonu 
tachometru, čímž získá údaj o ujeté 
dráze, dobu otevřeni vstřikovacího 
ventilu, která je přímo úměrná spotre-
bovanému palivu a dobu provozu. 
Z těchto údajů je poměrně jednodu-
chý výpočet průměrné a celkové spo-
třeby, průměrné rychlosti a celkové 
dráhy. Výpočet okamžité spotřeby je PIEI 

Obr. 1. Stavové údaje na displeji 

Obr. 2. Chybovä hlášení 
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problematičtější' neboť při nízkých 
rychlostech je kmitočet signálu z ta-
chometru malý, a tudíž pro určená 
okamžité rychlosti s potřebnou přes-
nosti je nutné měřit jeho periodu. Na-
víc signál ze vstřikovacího ventilu 
není se signálem z tachometru syn-
chronní, což vnáší do výpočtu chybu. 
Jako vyhovující pro určení okamžité 
rychlosti byl nakonec zvolen výpočet 
průměrné periody signálu z tachometru 
po dobu zhruba jedné sekundy a pro 
určení okamžité spotřeby doba ote-
vřeni vstřikovacího ventilu též po dobu 
zhruba jedné sekundy. Z těchto údajů 
je pak vypočtena okamžitá spotřeba. 

Doba provozu je měřena průběžně 
od zapnutí zapalování do jeho vypnuti 
s využitím časovače mikrokontroléru. 

Ke zjištěná vnitřní a vnější teploty 
je použito převodníků teplota-napětí. 
Napětí na těchto čidlech je měřeno 
střídavě každých 8 ms převodníkem 
ND mikrokontroléru. K výpočtu teplo-
ty je použita suma 128 takto naměře-
ných hodnot, takže výsledná perioda 
měřená teploty je zhruba 2 s. Doplň-
kovou funkci měřeni teploty je indika-
ce hrozící námrazy na vozovce. 

Proměnné pro měření spotřeby, 
ujeté dráhy a doby provozu jsou zdvo-
jeny. Jedna sada uchovává naměře-
né údaje při provozu na benzin, druhá 
při provozu na LPG. Výběr příslušné 
sady se řídí stavem signálu B/LPG. 
Obě sady jsou vždy při zapnuti zapa-
lováni načteny z paměti EEPROM 
mikrokontroléru, a při vypnuti zapalo-
vání opět uloženy. Tyto proměnné lze 
nulovat. V paměti EEPROM jsou ulo-
ženy i kalibrační konstanty pro měře-
ni dráhy a množství paliva. 

•12V 

UP 

15R D7 zg 

SMAJ 18A 

at _a T3 _ e_när 

15R D8 zg 

SMAJ 18A I BC807-40 

DIN  BAT48 

D9c:i   

BAT 48 

R431 

IC3 

Tm 
1k 

C2 
781_05 

5tiOR 

IN 01J 

GNP  
Cl r. 

IC?  

2201/25V 

UB ON 

Obr. 3. 
Schema zapojeni 
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Komunikace s řídicí jednotkou mo-
toru může probíhat jednou ze tří rych-
lostí - 9600 bit/s, 10 400 bit/s nebo 
4800 bit's. Po zadání požadavku na 
komunikaci se mikrokontrolér pokusí 
maximálně dvakrát na každé z těchto 
tři rychlostí o navázání komunika-
ce, což indikuje na displeji textem: 
xxxxb/s KW init (kde xxxx je právě 
použitá komunikační rychlost). Po 
úspěšném navázáni komunikace nä-
sleduje text OK! a dále přístroj infor-
muje textem: get data o čteni identifi-
kačních dat z řídicí jednotky. Tato 
data nejsou k ničemu využita, ale 
musí se přečíst, jinak se přeruší ko-
munikace. Poté jsou již palubním 
počítačem zadávány řídicí jednotce 
cyklicky prfkazy pro čítáni chybo-
vych hlášená a vybraných parametrů 
a přečtené hodnoty jsou zpracová-
ny a zobrazeny na displeji. 

Pokud se nepodaří komunikaci na-
vázat ani po celkem šesti pokusech, 
vydá přistroj varovný tón a vypíše 
text: KW ERROR! a po 1,5 s se auto-
maticky zobrazi původní údaje, které 
byly na displeji před pokusem o ko-
munikaci. Při poruše v průběhu ko-
munikace se přístroj chová stejně 
jako v případě neúspěšného navázá-
ni komunikace. Komunikaci může též 
ukončit obsluha - viz kapitola obsluha 
přístroje. 

Chybovä hlášeni řídicí jednotky 
jsou zobrazena v hexadecimálním 
tvaru xxxx yy, kde xxxx je číslo chy-
by a yy je její bližší specifikace (pří-
klad viz obr. 2). Význam chybových 
kódů v češtině lze nalézt např. v [3], 

TLI 

0 0  
(RESET 

C8 

103n 
 22... 

21  

RAEGAS-P 

C4 01 

22p I I  

C8 C5 In 

1— •— •11-4-1 
np 8 UFO 

LI -
10u 

393 
1:100n 

45V 
• 

C2 CIO • 

TOOn 

1004710V 

•5V 

pokiRESET) 

AGND 
ARU 
AV= 

PCOIADC0) 
PCIIADCi) 
PONADC2) 
PC3(ADC-3) 

PC4(ADCAZON 
PCNACCSSCL) 

PbeDCIALIft0ZIC11 

PieNSITAL2fTCGC21 

GAD 

VOC 

1303(1XD) 
PONTXD) 
P02(INTO) 
ACO(INT1) 

P0411(CAITS) 
PDS(11) 

PDINAP45) 
P07(Nr41) 

POSOCP) 
PrI1(ociA) 

per(ssocie) 
4113311409110C2) 

PtINIMS0) 
P9:1(SCX) 

23 
24 

-21 
re 
2/ TRS 

TL2.1 1- 11 10k 

-2-1iXE1 

v [4] je i popis jejich bližší specifika-
ce, ovšem anglicky. 

Popis zapojeni 

Schema zapojení součástek na 
deskách s plošnými spoji je na obr. 3. 
Na obr. 4. je blokové schéma propo-
jeni desek a jejich zapojeni ve voze. 

Jádrem přístroje je mikrokontrolér 
Atmega8 (IC1), taktovaný krystalem 
Q1 s kmitočtem 8 MHz. Součástky 
C3, C8, L1 tvoří výrobcem doporučený 
filtr napájecích napětí mikrokontrolé-
ru. Obvod reset je tvořen součástka-
mi R11, C6 a TL1. Mikrokontrolér lze 
naprogramovat prostřednictvím roz-
hraní ISP, které je vyvedeno na ko-
nektor JP1. 

Referenční napětí pro převodník 
ND mikrokontroléru zajišťuji rezisto-
ry R24 až R26, trimr TR3, reference 
IC3 a kondenzátor C7. Vzhledem 
k velkému výstupnímu napětí teplot-
ních čidel IC4 a IC5 nelze použít 
k měřeni intern( referenci. Napájecí 
proud pro teplotní čidla je nastaven 
rezistory R27 a R28. Trim)/ TR4 a TR5 
lze přesně zkalibrovat měřenou teplo-
tu. 

Tlačítko TL2 slouží k ovládání pří-
stroje. Vývod PC3 mikrokontroléru, 
který je tímto tlačítkem uzemňován, 
je předepnut vnitřním mpull-upu rezis-
torem. 

Vstup PD2 detekuje přítomnost 
palubního napětí automobilu UP za 
spínací skříňkou. Na vstup PD3 jsou 
přivedeny impulsy z tachozesilovače. 
Na vstupu PD7 je informace o druhu 
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právě používaného paliva (signál 
B/LPG). Na vstup PBO je připojen 
signál ze vstřikovacího ventilu. Napě-
tí na každém z těchto čtyř měřicích 
vývodů je upraveno na vhodnou veli-
kost ochranným obvodem s napěťo-
vým děličem a Zenerovou diodou. 

Přepínačem PR1 lze při nezapoje-
ném vstupu B/LPG nebo vypnutém 
motoru „vnutit" palubnímu počítači 
palivo LPG (připojením PD7 na +5 V), 
např. z důvodu nastavení konstanty 
k inj či zobrazení naměřených hod-
not pro LPG. 

Výstup PB1 rid( piezosirénu SP1. 
Její hlasitost je upravena rezistorem 
R12. 

Obr. 5. Deska s plošnými spoji 
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Konektor J4 slouží k připojená dis-
pleje LCD. Kontrast displeje je určen 
rezistorem R17 a trimrem TR1. Re-
zistory R18 a R30 omezuji maximální 
proud podsvětlení displeje na asi 20 mA. 
15, T6, R23 a TR2 tvoř' obvod auto-
matické regulace podsvětlení displeje 
v závislosti na okolním osvětleni. Tento 
obvod je navržen pro displej v provedení 
„černé pásmo na zeleném pozadí" a akti-
vuje podsvětlení při klesajícím okolním 
osvětlení. Použijeme-li inverzní dis-
plej (bílé písmo na modrém pozadí), 
je kvůli jeho nedostatečnému kontra-
stu nutné jeho trvalé podsvětlení, tj. 
15, T6, R23 a TR2 neosadíme a vý-
vod /6 konektoru J4 uzemníme. 

Komunikaci mikrokontroléru s if-
did jednotkou motoru umožňuje pře-
vodník úrovní sériové linky mikrokon-
troléru na sběrnici K-line. Tvori jej 
součástky R5 až R10, R29, T1, 12 
a D2. Aficlicí jednotka je s palubním 
počítačem propojena konektorem J2. 

Další částí přístroje je tachozesilo-
vač. Slouží jednak k napájení foto-
tranzistoru T8 a fotodiody D10 a dále 
k zesílení signálu z fototranzistoru. 
Skládá se z rezistorů R33 až R36, kon-
denzátoru C11 a tranzistoru T7. Op-
toelektrické součástky 18 a D10 jsou 
k němu připojeny konektorem ,J6. Ko-
nektor J5 slouží k propojení s palub-
ním počítačem. 

Poslední částí zařízení je napájecí 
zdroj. Poskytuje napětí +12 V a +5 V. 
Napětí +12 V je jen rezistorem R1 
a transilem D7 upravené palubní na-
pětí UP a napájí podsvětleni displeje 
LCD, převodník úrovni, tachozesilo-
vač a vstup PD2 mikrokontroléru. 
Zdrojem pro napětí +5 V je jak napětí 
UP, tak i napětí z baterie vozu UB, 
připojené konektorem ,J2. To je pří-
tomno i po vypnutí zapalování a je 
přivedeno přes přepěfovou ochranu 

Obr. 7. Rozmistěni součástek na 
Obr. 6. Rozmistěni součástek na straně spojů straně součástek 
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Obr. 8. Umístěná přístroje v krabičce a strana spojů desky 

R2, D8 a dále přes tranzistor T3 na 
diodu D9. Ta spolu s diodou D1 od-
děluje napájecí větev UB od větve 
UP. Za diodami následuje běžný sta-
bilizátor IC2 s filtračními a blokovací-
mi kondenzátory Cl, C2, C9 a C10. 
Mikrokontrolér může prostřednictvím 
R3, R4, T3 a T4 odpojit napětí UB od 
napájecího zdroje. 

Popis programu 

Program pro mikrokontrolér je na-
psán v jazyce C a téměř beze zbytku 
využívá jeho programovou paměť. 
Kromě rutin na pozadí jsou v progra-
mu využita přerušeni INTO, INT1, input 
capture öftače 1, capture čftače 2 a pře-
rušení od příjmu sériového kanálu. 

Na pozadí se po inicializaci mikro-
kontroléru a načtení dat z EEPROM 
spustí nekonečná smyčka, v níž se 
především vyhodnocují zadané poža-
davky obsluhy, probíhá komunikace 
s řídicí jednotkou motoru a počítají 
se a zobrazují požadované informace 
na displeji. 

Přerušení INTO je vyvoláno se-
stupnou hranou, tj. poklesem napětí 
UP. V praxi nastane vypnutím zapa-
lováni. Obslužný program přerušení 
uloží naměřené hodnoty dráhy, množ-
ství paliva a doby provozu do paměti 
EEPROM a vypne přistroj odpojením 
napiti UB. 

Přerušení INT1 je vyvoláno nä-
běžnou hranou z tachozesilovače. 
Jeho obslužný program čitá impulsy 
z tachometru a aktualizuje proměnné 
pro vypočet okamžité rychlosti. 

Přerušení „input capture.' öftače 1 
je vyvoláno oběma hranami pulsu ze 
vstřikovacího ventilu a jeho obslužný 
program čítá délku pulsů s úrovní GND, 
tj. dobu otevření vstřikovacího ventilu. 
Měřeni probíhá s rozlišením 8 ps. 

8.5 r =1,5 

OE-96 T6 

27 37 
26 79 

Přerušeni capture čítače 2 je vy-
voláno každých 8 ms. Jeho obslužný 
program kromě jiného vyhodnocuje 
délku stisku tlačítka, spouští převod-
ník ND a ukládá naměřené hodnoty. 
Dále každou sekundu aktualizuje pro-
měnné pro výpočet okamžité spotře-
by a dobu provozu. 

Přerušení od příjmu sériového ka-
nálu uloží přijatý znak ze sběrnice K-line 
do přijímacího bufferu. 

Použité součástky 

Přistroj je osazen smíšenou mon-
táži z SMD i vyvodových součástek. 
Vzhledem k použití v automobilu by 
součástky měly být v provedení do 
mrazu. Všechny SMD rezistory a kon-
denzátory mají velikost 1206. Kromě 
R1, R2, R7, R18, R29, R30 (výkono-
vé důvody) a R4, R12, R13, R15, 
R19, R21 a C6 (rozměrové důvody) 
lze použit i provedení 0805. Pro do-
statečně jemnou kalibraci teploty by 
měly být trimry TR4 a TR5 viceotáš-
kové. Pokud mají součástky u našich 
prodejců nejednotný název, je použi-
to označení od GM. 

Osazeni a oživení 

Přístroj je složen ze dvou jedno-
stranných desek s plošnými spoji - 
desky palubního počítače (rozměr 
118 x 60 mm) a desky tachozesilova-
če (rozměr 15 x 48 mm) (obr. 5 až 7). 

Součástky na desce tachozesilo-
vače jsou osazeny jen ze strany spo-
jů. Konektory J5 a J6 mají vývody 
zkráceny tak, aby po zapájení nepře-
sahovaly desku na straně součástek. 

Na straně spojů desky palubního 
počítače jsou kromě SMD součástek 
osazeny také konektory J1 až J3 (pří-
padně misto konektoru J1 čidlo 105), 

LCD dIsPle, 
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22 

Obr. 9. 
Úprava 
krabičky 
- přední 
strana 

Obr. 10. 
Úprava 
krabičky 
- zadní 
strana 

Zbyle vývodové součástky jsou osa-
zeny ze strany součástek. Fototran-
zistor T6, tlačítko TL2 a přepínač PR1 
musí dosahovat až k čelní stěně kra-
bičky, proto jsou vývody TL2 a PR1 
nastaveny prodlouženými jumpery. 
T6 má vývody dostatečně dlouhé. 
Jako první osadíme čtyři drátové pro-
pojky, poté konektory J1 až J3 a dále 
všechny součástky SMD. Z vyvodo-
vých součástek jako poslední osadí-
me IC1, PR1, TL2 a T6. 

Na desce palubního počítače mů-
žeme některé součástky vynechat. 
Nepoužíváme-li alternativní druh pali-
va, neosadíme PR1, R13, R14, 04 
a vývod PD7 mikrokontroléru uzem-
níme. Při menších nárocích na přes-
nost měření teploty můžeme vyne-
chat trimry TR4 a TRS a teplotní čidla 
připojit jen dvoužilovým kablfkem. Na 
misto J1 můžeme osadit přímo čidlo 
IC5. 

Oživeni by při pečlivém osazení 
mělo být bezproblémové. Pro jistotu 
lze před osazením IC1 zkontrolovat 
výstupnf napětí zdroje za stabilizáto-
rem IC2. Také je vhodné ověřit funkč-
nost tachozesilovače před jeho mon-
táží do vozu. 

Kontrast displeje LCD nastavíme 
trimrem TR1. Citlivost automatického 
podsvétlenf displeje trimrem TR2. 
Trimrem TR3 nastavíme na vývodu 
AREF 4,00 V a poté případně trim-
rem TR4 nebo TRS správnou vnitřní 
nebo venkovní teplotu. 

Mechanické provedení 

K desce palubního počítače je při-
pevněn displej LCD pomocí čtyř di-
stančnich sloupků délky 12 mm a ce-
lek je upevněn v krabičce U-KP25 
4 vruty (obr. 8). Do krabičky je třeba 
zhotovit otvory podle obr. 9 a 10. 
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Přístroj lze pak připevnit například 
pod šachtu s autorádiem mezi řidi-
čem a spolujezdcem. 

Deska tachozesilovače je připev-
něna na zadní stranu tachometru dvě-
ma původními vruty. 

Tachometr je nutné upravit. Hřídel 
tachometru provrtáme vrtákem o prů-
měru asi 1,5 mm, díry vzniklé v jeho 
plastovém pouzdru zvětšíme na prů-
měr 3 mm a ,steřinovým" lepidlem do 
nich vlepíme T8 a D10. Pouzdra sou-
částek okolo vývodů přetřeme černou 
barvou. Tyto úpravy, spolu s připoje-
ním desky tachozesilovače, jsou pa-
trné z obr. 11. 

Dále je třeba dopinit chybějící ka-
beláž ve voze. Signál pro měření doby 
vstfiku přivedeme z vývodu 7 fidici 
jednotky motoru. Signál B/LPG přive-
deme nejlépe z konektoru přepínače 
druhu paliva a ze stejného konektoru 
lze přivést i napětí UP a zem GND. 
Pokud nemáme alternativní druh pa-
liva, napětí UP lze přivést např. z vý-
vodu 23 a GND např. z vývodu 1 řídi-
cí jednotky. 

Vývody venkovního teplotního či-
dla IC4 je třeba ochránit před povětr-
nostními vlivy. Vhodná je například 
hmota z lepicí termopistole, překrytá 
smršťovací bužfrkou. Teplotní čidla 

Obr. 11. 
Upravený 
tachometr 

Obr. 12. 
Umístění 

čidla 
venkovní 
teploty 

Obr 13. 
Zadní 
panel 

Obr. 14. 
Ovládání 
přístroje 
v měřicím 
módu 

Text na dleptell: 

PP-I<VVP1201 x za 

pauza coa 1,84 

k:Utne 
mód nastaveni 

nuly) protneme 

Text na clieple,' 

peOrnierni opat/letu celková spol/slza 

oksrdlte apottabe doba proneu 

dlouze 

nt iPP17;:k 

Text ne clkupief: 

průměrná rychlott 

celkové dráha 

na 

vnhtfnl teplota 

vnesl Sokola 

Text ne teolog 

ollary motoru teplota [Sedlci kapaliny 

honba* faktor zatt2onl motoru 

dlouze 

naplil Silone 

Text ne aul* 

teplota nasávaného vzduchu 

dube veau 

Text na Omplejl: 

Ľ"..' klapky 

«Kde elgrublu. 

eSuove Sty 

predullh 

Non bd. 

Text na clleplep: 

ne 

Nadlenl 4000 
dala' čtveřic. ohyb 

Rent chyterzych Matení 
Kde( jednotky 

kód chyby 

kód chyby 

kód chyby 

kód chyby 

dlouze 

lodice 

by neměla být vystavena přímému 
slunečnímu svitu. Venkovní teplotní 
čidlo je vhodné umístit např. mezi přední 
nárazník a karoserii. Nemáme-Ji přední 
mlhovky, je vhodné místo pro ně ur-
čené (obr. 12). Vnitřní čidlo lze osadit 
přímo na desce s plošnými spoji tak, 
aby trochu vyčnívalo přes otvor v zad-
ní stěně krabičky (obr. 13). 

Ovládáni přístroje 

Všechny funkce palubního počíta-
če jsou ovládány pouze jedním tlačit-
kem. Z toho důvodu rozeznává tzv. 

•ntl 

krátký a dlouhý stisk. Pro rozpoznáni 
krátkého stisku musí být tlačítko 
stisknuto po dobu minimálně 16 ms. 
Přístroj poté vydá krátký tón jako po-
tvrzení krátkého stisku. Držíme-li tla-
čítko stisknuto dále, vydá přístroj po 
dvou sekundách delší tón, čímž infor-
muje o rozpoznání dlouhého stisku. 
Delší přidržení tlačítka již nemá smysl. 

Po zapnuti zapalování nebo rese-
tu je na displeji po dobu asi 1,5 s zob-
razeno jméno zařízení a verze firmwa-
re. Poté přejde přístroj do měřicího 
módu, kdy zobrazuje naměřené hod-
noty, případně hodnoty vyčtené z ti-
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dici jednotky motoru (po zapnutá je 
tato komunikace zakázána). Požado-
vané údaje lze zvolit krátkým stiskem 
tlačítka. Reakce na dlouhý stisk tla-
čítka závisí na právě zobrazovaných 
údajích - viz diagram na obr. 14. 

Stiskneme-li tlačítko krátce v době, 
kdy je na displeji zobrazeno jméno 
zařízená' přejde program do módu 
nastavení (obr. 15). Zobrazí se řádek 
s písmenem 0, za ním hodnota kon-
stanty k_odo, udávající počet pulsů 
z tachometru na 1 km, dále počet 
pulsů z tachometru od posledního 
nulováni a nakonec informace o dru-
hu paliva. Na druhém řádku je za pís-
menem I hodnota konstanty k inj, 
udávající množství paliva v mik—rolit-
rech, které proteče otevřeným vstři-
kovacím ventilem za 1 s, a celková 
délka otevřená vstřikovacího ventilu 
od posledního nulováni v násobcích 
64 ps. Jsou zobrazeny vždy údaje 
příslušné vybranému druhu paliva 
signálem B/LPG. Nyní můžeme krát-
kým stiskem tlačítka mód nastavení 
opustit nebo dlouhým stiskem začit 
nastaveni konstanty k_odo (písmeno 
0 začne blikat). Dalším dlouhým stis-
kem vybereme nastaven' konstanty 
k_inj (bliká písmeno I). Další dlouhý 
stisk uloží nastavené hodnoty do pa-
měti EEPROM mikrokontroléru a cyklus 
se opakuje. Pokud je vybráno nasta-
vení nějaké proměnné (příslušné pís-
meno bliká), měníme hodnoty krát-
kým stiskem tlačítka, a to cyklicky 
takto: 
- po prvním stisku - zvětšení hodnoty 
o 1 každou sekundu; 
- po druhém stisku - zmenšeni hod-
noty o 1 každou sekundu; 
- po třetím stisku - zvětšení hodnoty 
o 100 každou sekundu; 
- po čtvrtém stisku - zmenšení hod-
noty o 100 každou sekundu; 
- po pátém stisku = po prvním stisku, 
atd. 

Vždy v okamžiku stisku tlačítka se 
přičítání či odčítáni zastaví, tim je 
umožněno dlouhým stiskem uložit 
právě zobrazovanou hodnotu a přejít 
ke změně druhé proměnné nebo k ulo-
ženi hodnot do EEPROM. Tento mož-
ná poněkud neobvyklý způsob nasta-
vení snad vice ozřejmí diagram na 
obr. 16. 

Závěr 

Přístroj je výsledkem snahy získat 
maximum informací při co nejjedno-
dušší konstrukci a minimální ceně. 
Pouhou záměnou mikrokontroléru IC1 
za typ ATMega168 lze získat další 
prostor pro rozšiřování funkčnosti 
(namátkou: odhad dojezdu vozu do 
vyčerpání paliva či potřebné rozšířeni 
komunikace pro jiné vozy - přece 
jen systém BMM je dost „fousatý" 
a oproti novějším systémům je na in-
formace poněkud skoupý, a tudíž méně 
náročný na paměť). Pro tyto účely je 

Obr. 15. Displej 
v módu nastavení 

Crna 
hi/1%9W do 
lleho módu 

Cvstup z 
reifIcfho mód'../ 

Text na (Maple: 

0 'Lodo počet pulzů z teen 

I k_lry doba otovfonl vontllu 

kriltce 

Obr. 16. Ovládání přístroje v modu 
nastaveni 

ne 

k_odo k_odo - 1 

ne 

Lodo • k_odo + 1 

stisk tlačitko? 

Mena, 

Is_odo • Lodo - 100 

Is_odo • k_odo + 100 

stisk tlačitko? 

krátce 

no 

k_InJ r k_InJ - 1 

ne 

k_lry = k_InJ + 1 

stisk bečItka? 

luetoo 

k_InJ • k_InJ + 100 

stisk tlečitka? 

krátce 

ne 

k_InJ - 100 

4  

no 

Text ne displeji: 

k_odo počet pulzů z tacha 

I k_inj doba otevřeni ventilu 

krátce 

dlouze 

dlouzo 

dlouze 

no 

dlouze 

dlouze 

Text no dIspleP: 

O k_odo počet pulz0 z tacha 

doba otevřeni ventilu 

krätce no 
stisk ti čItka? 

dlouze 

dlouze 

dlauze 

k dispozici zdrojový kód pro neko-
merční použití. 

Uloženi k_odo • 'LIM do EEPROM 

Pozn.: uvozovky označuji blikej Ici text. 
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load/diagnostikaNAG.zip 
[4] http://pics.tdiclub.com/data/500/ 
5297vag codes_english.doc 
[5] Katalog GM electronic 

Seznam součástek 

R1, R2 
R3, R4, R5, R6, 
R11, R19, R35 
R7 
R8 
R12 

15 12, 1206 

10 k[2, 1206 
270 12, 1206 
2,2 kg 1206 
100 n, 1206 
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Spínač nízkého tarifu ÍVYBRALIJSMENA1 
Jan ama ( OBÁLKU i 

Tento jednoduchý modul slouží ke spínání 230 V a maximálně 
16 A ze standardní zásuvky. Je vyroben z běžně elektroinstalační 
krabice větší hloubky a zásuvky s malou výškou tak, aby jej bylo 
možné zasunout jak do zásuvky ve zdi, tak i prodlužovacího přívo-
du. Několik takových modulů je celoročně v provozu déle než 7 let 
bez jediné závady. Spínají hlavně topná tělesa s příkonem 0,5 
až 2 kW, pračku i dobíjeni akumulátorů. Velkou výhodou je nízké 
ovládací napětí, které lze bez nebezpečí položit i na hořlavé pod-
klady, protože nemůže způsobit požár. 

Ovládací napětí lze získat ze se-
kundárního vinutí (je velmi žádoucí je 
jistit správně dimenzovanou pojist-
kou) vhodného transformátoru insta-
lovaného v rozvadšči. Jeden vývod 
primárního vinutí transformátoru při-
pojíme na libovolnou fázi a druhý vý-
vod na modrý vodič přicházející od 
spínače nízkého tarifu uvnitř rozvaděče. 
Tento vodič je přiveden do rozvaděče 
(po dobu NT je spojen s nulovým vo-
dičem přívodního vedeni a tedy i roz-
vadšče) od modulu HDO nebo spí-
nacich hodin distributora elektrické 
energie. Zpravidla ovládá cívku sty-
kače, který zapíná samostatné vede-
ni ke spotřebičům určeným k provozu 
pouze po dobu nízkého tarifu. 

Schéma modulu spínače nízkého 
tarifu je na obr. 1 a již na první po-
hled je z něj patrné, że obsahuje pou-
ze několik součástek, pro které neby-
lo třeba navrhovat desku s plošnými 
spoji, a tim vše značně zjednodušit. 
Výkonovou část modulu tvoří pouze 
dostatečné dimenzované relé RE1 
s ovlädaci cívkou pro 12 V a vypínač 
VYP1, který v nutném pripadš umožňuje 
přemostit kontakty reli a sepnout při-
pojeny spotřebič bez nutnosti vytaho-
vat zástrčku spotřebiče z modulu a ten 
z přívodní zásuvky. V klidové poloze 
(NT) mä vypínač VYP1 rozepnuté 
kontakty a zásuvka modulu rozpojeny 

vodič fáze. V této poloze mä VYP1 také 
odpojenou miniaturní doutnavku DT 
i rezistor R2 - naznačeno čárkovaně, 
protože obě součástky jsou součástí 
VYP1. Přepneme-li VYP1 do polohy 
VT, přemosti se kontakty Pl, Sl RE1 
a doutnavka DT spolu s R2 se uvnitř 
VYP1 propojí s vodičem fáze i nuly. Tim 
propojíme spotřebič s fází a průhledný 
kryt VYP1 se rozsvítí červeně jako in-
dikace VT. Napájecí napětí pro RE1 
je přivedeno z přívodního konektoru 
KON 1 na dvoucestný usměrňovač 
D1 až 04, částečně vyhlazeno pomo-
ci Cl a napájí LED D5 až D7 i ovIä-
däci cívku RE1. Přítomnost NT je 

Obr. 1. Schéma zapojení 

tedy signalizována svitem 05 až DT 
Proud tekoucí 05 až 07 je omezen 
reistorem R1 a 08 slouží k potlačení 
nežádoucích záporných napěťových 
špiček, které by při rozpínání RE1 ji-
nak mohly zničit D5 až 07 v závěr-
ném směru. Díky D1 až 04 je lhostej-
né, zda pro sepnuti RE1 použijeme 

PE 

R9, R10, R13, 
R14, R15, R16, 
R20, R21, R22 
R17 
R18, R30 
R23 
R24 
R25 
R26 
R27, R28, 
R33, R36 
R29 
R34 
TR1 
TR2 
TR3 
TR4, TRS 
Cl, C2, C3, C6, C8 
C4, C5 
C7 

12 kg 1206 
15 kQ, 1206 
620 Q, 1206 
100 kil, 1206 
560 Q, 1206 
4,7 kg 1206 
8,2 kQ, 1206 

2,2 kí2, 1206 
240 9, 1206 
68 kg 1206 
5 kn, CA6V 
100 kg CA6V 
1 kgCA6V 
10 kg 64 Y 
100 nF, 1206 
22 pF, 1206 
1 nF, 1206 

C9 
C10 
C11 
D1, 09 
02 až 06 
07, 08 SMAJ18A, D0214AC 
D10 L-934F3C, LED3MM 
T1, T2, T4, T7 BC847, SOT23 
T3 
T5 
T6 
T8 
IC1 
IC2 
IC3 
IC4, IC5 
Q1 
PR1 
Ll 
TL1 

220 pFt25 V, rad. 
100 pF/10 V, rad. 
47 nF, 1206 
BAT48, SOD80 

BZV55C5.1, SOD80C 

BC807-40, SOT23 
BC817-40, SOT23 
SFH309-5, LED3MM 
L-932P3BT, LED3MM 
ATMEGA8-16PU, DIL28 

78L05, TO92 
TL431, TO92 
LM335, TO92 
8 MHz, HC49US 
P-B143 
10 pH, EC24 
P-B1720A/SMD 

TL2 
SP' 
JP1 
JP2 
J1, J2 
J3 
J4 
J5, J6 
J7, J8, J9, J11 PFH02-03P + kontakty 
J10 PFH02-10P + kontakty 
J12 OBDII (např. www.bucek.name) 
jumper prodloužený lx 7 
krabička U-KP25 
vrut 2,2 x 6, 5 ks 
displej LCD 2x 20 znaků 
distančni sloupek 12 mm + šroub 
a matka M3, 4 ks 

P-DT6xx 
KSX-1205C 
jumper lx 7 
jumper 2x 8 
PSH02-03PG 
PSH02-10PG 

dutinková lišta 2x 8 
PSH02-03WG 

Program pro procesor si můžete 
stáhnout na www.aradio.cz 
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stejnosměrné nebo střídavé napětí, 
což velmi usnadňuje instalaci i prak-
tické použitá celého modulu - k se-
pnutí stačí obyčejné střídavé napětí 
vhodné úrovně. Kondenzátor Cl fil-
truje ovládací napětí, částečně je 
zvýší a umožňuje použit obyčejný 
transformátor, který na sekundárním 
vinutí poskytuje například jen 7 V 
- nejnižší úroveň ovládacího napětí 
pro bezpečné sepnuti RE1 je třeba 
vyzkoušet, protože pokud připojíme 
vice modulů, napštf sekundárního vi-
nutí nelineárně klesá. Cl je kompro-
misem mezi dobou rozepnutí RE1 po 
odpojeni ovládacího napětí a vyhla-
zeným napětím. Toto zpoždění je ne-
patrné a po vypnutá NT spotřebič sice 
ještě chvilku běží, nyní již na VT, ale 
tato doba je zanedbatelná. 

Stavba spínače NT 

Do pravé bočnice krabice vyřízneme 
otvor ve tvaru „LI` tak hluboký i širo-
ký, aby VYP1 dosedl až na vyvýšené 
dno krabice a límcem svého okraje 
hraničil s jejím oblým rohem. Pokud 
bude otvor dost hluboký, nemělo by 
být potřeba vyříznout otvor také do 
krytu zásuvky. Vyvrtáme otvory pro 
KON 1 i LED 05, D6 do stěny krabice 
a pro D7 do krytu zásuvky. Odštípne-
me oba vývody 01 RE1 (nejsou vyu-
žity), do připravených otvorů vložíme 
LED, zalijeme je lepidlem z tavné pis-
tole a do levého dolního rohu krabice 
přilepíme stejným způsobem RE1 
(výkonovými kontakty blíže ke dnu 
krabice). Pomoci prstencové matice 
přišroubujeme do stěny krabice KON1 
a navzájem propojíme všechny sou-
částky okruhu ovládacího napětí tak, 
aby se co nejméně blížily budoucím 
přívodům 230 V. Rozebereme zástrč-
ku a použijeme pouze kryt i držák ko-
láčků. Vyjmeme z ni kabelovou svor-
ku a původní vruty spojující kryty 
zástrčky nahradíme dvěma šroubky 
M3 x 16 mm. Do středu dna krabičky 
vyřízneme otvor pro přívodní vodiče 
a zkusmo ověříme, zda půjdou bez 
problémů protáhnout ze zástrčky do 
krabice a vrtákem o e5 3,2 mm svrtá-
me kryt zástrčky s krabicí. Přívodní 
vodiče o průřezu 1,5 mm2 přichytíme 
pod šrouby kontaktů (vše pečlivě 
utáhneme - v budoucnu není možná 
kontrola dotaženi spojů) zástrčky, 
kterou pomocí šroubků M3 přichytí-
me ke krabici, a matky M3 podložíme 
širokými podložkami, aby při zasou-
vání nebo vysouvání modulu nemoh-
la stěna krabice prasknout (u nověj-
ších zásuvek to jde někdy ztuha). 
Mezeru mezi držákem kolíčků zástrč-
ky a stěnou krabice podložíme kous-
kem izolantu. 

Vodič fáze ze zástrčky připájíme 
na oba vývody P1 RE1 a prostřední 
kontakt VYP1. Na oba vývody S1 REI 
připájíme hnědy vodič a na kontakt 
doutnavky VYP1 připájíme tenký modrý 

vodič (postačí 0,5 mm2). Vložíme VYP1 
do připraveného otvoru ve stěně kra-
bice kontaktem doutnavky k jejímu 
dnu a zafixujeme jej zalitím lepidlem 
z tavné pistole. Pro zvýšení bezpeč-
nosti celého modulu je vhodné vývody 
z VYP1 i RE1 izolovat bužírkou, kterou 
lze na vývody RE1 přilepit svteřinovým° 
lepidlem. Usadíme a přišroubujeme 
zásuvku, připojíme PE i nulové vo-
diče (včetně modrého od kontaktu 
doutnavky VYP1) a hnědý vodič od RE1 
zbývajícího kontaktu VYP1 přišroubuje-
me ke kontaktu fáze zásuvky Pokud 
máme vše připojeno, zkontrolujeme 
ohmmetrem správnost propojení nu-
lového i PE vodiče zástrčky a zásuv-
ky. 

Pak připojíme ohmmetr na fázi 
kolfšku zástrčky i dutinku zásuvky, 
přepnutím VYP1 zkontrolujeme jeho 
správnou funkci a stejným způsobem 
prověříme spínání REI i svit LED D5 
až D7 pomoci ovládacího napětí 12 V 
přivedeného na KON1. 

Pokud je vše v pořádku, přišrou-
bujeme kryt zásuvky (pozor na přívo-
dy LED, aby byly co nejdále od zá-
suvky), zasuneme modul do zásuvky 
prodlužovací šňůry a vyzkoušíme jej 
v provozu. Odběr z ovládacího napětí 
12 V by neměl přesáhnout 80 mA a díky 
dostatečně dimenzovaným kontak-
tům RE1 je zaručena dlouhá život-
nost. 

Spínač NT dlouhodobě bezpečně 
přenese proud 10 A, ale i při tomto 
proudu je znát mírné oteplení celého 
modulu, protože na přívodních kon-
taktech vznikají malé úbytky napětí 
a tim i ztrátový výkon. Není proto 
vhodné tepelně přetěžovat celý mo-
dul nadměrným odebfraným prou-
dem. 

Obr. 2. Fotografie zadní strany 

Seznam součástek 

R1 560 fl 
Cl 100 pF/25 V 
D1, 02, D3, D4, 08 1N4007 
D5 až D7 zelená LED, e 5 mm 
KON1 HEBL 25 (napájecí zástrčka 
do panelu 2,5 mm; otvor CD 8 mm) 
RE1 Finder 4061 nebo RM83 (relé lx 
16 A/250 V) 
VYP1 P-05503AB-R (průhledná čer-
vená kolébka s doutnavkou) 
Vodiče 1,5 mm2 - lanko s hnědou, 
modrou a žlutozelenou barvou izola-
ce, délka 30 cm 
Zástrčka na kabel pravoúhlá 16 A/ 
/250 V (typ 5536 - vnitřek s kolfšky 
lze pootäčet o 90 °) 
Nízká zásuvka (80 x 80 mm, výška 
krytu 13 mm, zaoblené rohy) 
Elektroinstalačni krabice (80 x 80 mm, 
výška 28 mm, zaoblené rohy) 

Obr. 3. Fotografie vnitřku přístroje 
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Generátor íVYBRALI JSME NA] 

minutových impulsů  OBÁLKU  

pro podružné hodiny 
Miloš Zajíc 

Podružné hodiny byly dříve hojně rozšířeny v průmyslu a ve 
všech větších institucích. Pracuji na principu krokového motoru, 
který je buzen minutovými impulsy. Polarita impulsů se po každé 
minutě měni. K řízení podružných hodin sloužily dříve tzv. „mateč-

ní" hodiny, většinou mechanické. 

Podružné hodiny existovaly v mno-
ha provedeních' např. vzhledově za-
jímavé s "padacími" listy. Pro použit' 
podružných hodin doma, např. v dílně 
je určen následuj Ici jednoduchý gene-
rátor. 

Základní technické údaje 

Napájen!: 
bezpečnostní transformátor 

TR2, 24 V/2 VA. 
Výstup: Kladné a záporné impulsy 

24 V, max. 50 mA, minutové 
nebo sekundové impulsy. 

Rozměry: 52 x 35 x 17 mm. 

Popis zapojení 

Zapojení je jednoduché. Základem 
je naprogramovaný mikroprocesor 
ATTINY25 (102). Časová základna je 
řízena krystalem Q1 s kmitočtem 
4 MHz. Pro přesné nastaveni kmito-
čtu slouží trimr CT1. Jumper J1 je ur-
čen k přepínání režimů. Pokud je roz-
pojen, je kmitočet výstupnich impulsů 
1 Hz a je to režim určený pro seřizo-
vání hodin. Výstupnf impulsy z mik-
roprocesoru jsou zesíleny tranzistoro-
vým můstkovým zapojením. To by 
mělo zajistit dlouhodobou spolehlivost 
oproti variantě s relé. Diody D1 až D4 
slouží k omezení napěťových prekmi-

UAC o 

OU 

05 
I N4007 E 

(s) 
N 
N  

+c 
= en — 

— 

o 
78L05 

IN OUT 

ONO  

101 

tů při spínání indukční zátěže. Zdro-
jová část je též co nejjednodušší. 
Vzhledem k malému odběru stačí 
jednocestné usměrněni. Napájeni lo-
gické části stabilizuje 101. Pro zvýše-
nf maximálního vstupního napětí je 
použita Zenerova dioda 08. 

Stavba 

Deska nemá žádné záludnosti. Po-
stupujeme standardně. Osazujeme 
postupně součástky od nejmenšl po 
největší. Po zapájeni desku umyjeme, 
dejte však pozor na poškozeni CT1. 

()livered 

Nejprve vizuálně zkontrolujeme 
osazení desky. Objímku pro 102 za-
tím ponecháme prázdnou. Potom při-
pojíme desku na regulovatelný zdroj 
napětí 24 V s nastaveným proudovým 
omezením na 50 mA. Kladný pól zdo-
je připojíme na svorku spojenou s 05. 
Změříme napětí na pinech 4 a 8 ob-
jímky pro 102, kde bychom měli na-
měřit 5 V. Potom můžeme vložit 102 
do objímky (samozřejmě při vypnutém 
zdroji). Propojku J1 necháme rozpo-
jenu. Zapneme zdroj a kontrolujeme 
kladné a záporné impulsy s napětím 
24 V na výstupu. Nyní již můžete při-
pojit hodiny a vyzkoušet funkci. 

AT T I NY25 
102 

UCC 
PB5 PE30 

2 PB4 PBI 

PB3 PB2 

GND 

Poslední operací je přesné nasta-
veni kmitočtu. Pro rychle a snadné 
nastavená je vhodný tento postup. Na 
krystalu přímo měřit nemůžeme, pro-
tote kmitočet oscilátoru je ovlivňován 
připojenou sondou. Použijeme tedy 
přesný šítač, připojíme ho na pin 6 
nebo 7102 a měříme periodu dvě se-
kundy (nebo kmitočet 0,5 Hz). Kmito-
čet nastavujeme kapacitním trimrem 
CT1. Pokud jeho rozsah nestačí, změ-
níme příslušně kapacitu kondenzáto-
ru C1 nebo C2. Zvětšováním kapaci-
ty se hodiny zpomalují. Generátor lze 
nastavit i bez prIstrojů, je to ale časo-
vě velmi náročné. Nakonec spojíme 
J1 a místo zdroje připojíme na napá-
jecí transformátor 24 V/2 VA. 

Aplikace 

Modul je malý, takle do některých 
typů hodin je ho možno přímo vesta-
vet. Já jsem jej použil k hodinám Pra-
gotronIPJ061 s napětím 24 V. Pro jiná 
napětí je možné zapojená generátoru 
upravit. K napájení generátoru je 
s výhodou použit zalitý bezpečnostní 
transformátor TR2 (24 V/2 VA), pou-
žívaný jako zdroj pro kontrolky tlačí-
tek řady T6. Doporučený transformá-
tor je velmi měkký zdroj napětí (musí 
vydržet trvalý zkrat výstupu) a této 
vlastnosti se využívá u generátoru 
jako ochrany proti přetížení. Samot-
né proudové omezeni při velkých na-
pětích není vhodné, protože vzniká 
velká výkonová ztráta. U generátoru 
se při přetížení výstupu zmenší napě-
tí na C5. Zmenší-li se napětí na C5 
pod 17 V, zmenši se také napájecí 

OLiT10 00UT2 

2x13C556 cx 
N 
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Obr. 1. Zapojeni generátoru minutových impulsů pro podružné hodiny 



Tester tranzistorů N-MOSFET 
Potřeboval jsem otestovat tranzis-

tory N-MOSFET s kanálem N v pouz-
dru TO220 ze šuplíkových zásob. Za 
tím účelem jsem si postavil jednodu-
chý tester napájený jednou „destičko-
vou" baterii 9 V. Stav tranzistoru je in-
dikován jednou zelenou LED a dvěma 
LED červenými. Testuje se stiskem tla-
čítek S1 či S2. Při připojení MOSFET 
tranzistoru k testeru se mírně rozsvítí 
zelená LED3 nebo se nerozsvítí vů-
bec. Při stisknutí S1 se napino roz-

ts 
S2 —I 

O 

LED2 
tentene 

R2 

LED3 
zetenä 

D 

testovaný 
tranzistor 
N-MOSFET 

S 

•9V 

 O GND 

Obr. 1. Zapojení testeru MOSFET 

svítí zelená LED a při stisknuti S2 
zhasne. Pokud se při stisknuti tlačí-
tek S1 či S2 rozsvítí některá z červe-
ných LED, je testovaný tranzistor 
vadný. Červené LED otestujete sou-
časným stisknutím tlačítek S1 a S2. 
Při stisknuti S1 se při dobrém tran-
zistoru LED1 nerozsvítí, neboť tran-
zistor se ovládá napětím a ne prou-
dem. Obvodem sice teče nepatrný 

Obr. 2. 
Fotografie 
vnitřního 

uspořádání 
testeru 
a vrchní 
strany 

krabičky 

proud přes LED do gate testovaného 
tranzistoru, ale ten nestačí k rozsví-
cení LED1. Spínač pro baterii není 
nutný. Při nezapojeném tranzistoru 
neteče přípravkem žádný proud. V pří-
pravku nelze testovat tranzistory 
MOSFET, kterými i při nulovém na-
pěti hradla prochází proud (depletion 
mode). Doufám, že tester pomůže dal-
ším bastlifům. 

Pavel Šimon 

napětí procesoru pod minimální „pra-
covnr velikost 3 V. Procesor se zablo-
kuje a okamžitě přestane budit výstup-
ní obvody. Po restartu uplyne asi 
1 sekunda, než se znovu aktivuje vý-
stup, což je dostatečně dlouhá doba, 

49e5mm 

aby se výstupni tranzistory nepřehří-
valy. 
V případě, že použijeme jako zdroj 

jiný než uvedený transformátor, je 
nutno uměle zvětšit vnitřní odpor zdro-
je zařazením rezistoru s odporem asi 

Obr. 2 a 3. Deska s plošnými spoji generátoru minutových impulsů 
a rozmístění součástek na desce 

Obr. 4. 
Osazená deska 

generátoru 

loo wo,5 W do přivodu napájená ge-
nerátoru. Bez této úpravy se při přetí-
žení výstupu modul poškodí. 
V popsané verzi modul může po-

hánět maximálně asi 3 až 5 hodin, 
které mají cívku s odporem 2400 Q. 
Při požadavku na větší výstupni proud 
či napětí stačí použit vhodné tranzis-
tory, nebo na výstup zapojit malá relé. 

Závěr 

Dnes v době stoupajfcf obliby „re-
tro" módy uvedený generátor umožní 
zprovoznit i pěkné starší mechanické 
přístroje. Naprogramovaný procesor 
za 100,- Kč, případně celou stavebni-
ci i hotový modul si můžete objednat 
e-mailem na adrese milos@zajic.cz 
nebo telefonicky na 321 785 510. Dal-
ší informace na www.zajic.cz. 

Seznam součástek 

R1, R3 
R2, R4 
Cl, C2 
C3 
C4 
C5 
CT1 

4 
01 
101 
102 

T1 až T4 
T5, T6 
D1 až D4 
D5 
D6 

22 ki-2 
4,7 ki-2 
56 pF (podle krystalu) 
10 pF/35 V 
10 pF/25 V 
220 pF/50 V 
22 pF 
4,000 MHz 
78L05 
ATTINY25 (naprogra-
movaný) 
BC546 
BC556 
1N4148 
1N4007 
BZX83V012 
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Alarm na chalupu 
Miroslav Cina 

Naši starki majú chalupu. No a ako to už s takými chalupami 
chodí, často je prázdna, neobývaná, navonok opustená. Preto vznik-
lo toto zariadenie. Viem, že poplašných zariadeni bolo už popisa-
ných mnoho, a som presvedčený, že ešte aj mnoho bude. Snád' ale 
mčiže toto zapojenie alarmu poslúžif aspoň ako další nápad di nová 
varianta. 

Popis zapojenia 

Cierom zapojenia je prfpadného 
nevítaného nävštevnika vystrašit' 
a dopomöct mu tak k urýchlenému 
opusteniu objektu. K tomuto účelu sú 
použité dye sirény. Jedna vonku na 
dome aj so svetelnou signalizäciou, 
a druhá, ktorä je umiestnenä vo vnút-
ri — jej úlohou je präve „ono" odstra-
šenie. Celý alarm musí byt' schopný 
pracovat' autonómne, čiže bez nutnos-
ti vonkajšieho zásahu, aj v pripade 
poplachu. Na detekciu „votrelca" som 
použil relativne lacné PIR snímače 
(Passive Infrared Sensor), More pre-
dáva firma Conrad. Alarm je ovláda-
ný tromi tlačidlami (nastavenie reži-
mu a zadanie „kódu" na vypnutie 
ostrého režimu). Na signalizáciu sta-
vu slúti 7-segmentový displej. 

Všetky prvky sú navzájom prepo-
jené käblami (čiže žiadne wire-less), 
čo je ale vzhl'adom na spösob nasa-
denia v poriadku. Drötové prepojenie 
je samozrejme tie2 dobre odolné voči 
vonkajšiemu rušeniu. 

Celé zapojenie je možné rozdelit' do 
niekolkých d'ash: 

— Základná east' s 8-bitovým mikro-
kontrolérom PIC16F628A, ktorý 
vyhodnocuje signály zo snimačov 

+12V(a)0  
+12V(b)0  

+5V C>  

OJ-

PIR, ovláda relé na spúštanie si-
rén a signalizuje stav. 

— Ovládacia Cast' s displejom a tla-
čidlami. 

— PIR senzory a doska na ich pripo-
jenie (závisí od typu použitého 
senzora). 

— Zdoj pre napájanie alarmu. 

Hlavná east' 

Ako som už spomfnal, celé zapo-
jenie hadi procesor PIC16F628A. Port 
RA je použitý na riadenie ovládacej 
časti (displej a tlačidlä), pričom pin 
RA5 slúži ako normälny RESET. Port 
RA7 je nevyužitý (mohol by sa poutif 
v pripade rozšírenia zapojenia). Pro-
cesor v tomto zapojeni je riadený in-
terným oscilátorom 4 MHz bez nutnos-
ti pripojenia externého kryštálu. Celý 
PORTS je využitý na pripojenie PIR 
senzorov, ovládanie relé sirén (pro-
stredractvom Ti a T2) a pripojenie 
dvoch LED signalizujúcich stav za-
riadenia priamo na hlavnej doske. 
Na RB3 je pripojená modrá LED, kto-
rä, pokial' svieti, indikuje, že bol mi-
nimälne raz spustený alarm od po-
sledného resetu. Medzi RB4 a RB5 
je pripojenä dvojfarebnä LED, ktorá 
v zjednodušenej forme zobrazuje to 
istä, čo je zobrazené na 7-segmen-

tovom displeji — čiže aktuálny stav 
zariadenia. 

Ako sirény som použil lacné typy 
SG1681 navonok a AP4 ako vnútor-
nú. Obe sú napájané napätfm 12 V 

OE 

Obr. 2. Siréna SG1681 

110 

Obr. 3. Siréna Monacor AP4 
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Obr. 1. Hlavná doska alarmu s mikrokontrolárom a relé 
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Obr. 5. Pripojenie senzorov PIR 

a dajú sa objednat' u firmy Reichelt. 
Použitými relé je možné pochopitef-
ne ovládat' aj iné typy zátaže, čiže iné 
sirény (aj na 230 V — v takom prfpade 
je samozrejme potrebné zohfadnit sie-
fové napätie pri mechanickej kon-
štrukcii). 

Prepinačom S2 je možné vypnút 
sirény pre prfpad testovania zapoje-
nia — pokiaf je zariadenie už namon-
tovaní a chceme len otestovat, či sen-
zory sprävne pracujú. (Keď pride aj ku 
spusteniu alarmu a nechceme zby-
točne vyfakat susedov, je praktické 
sirény vyonút'.) 

Ovlädacia east' 

Na ovlädanie zariadenia slúžia 3 
tlačidlä a 7-segmentový displej, ktorý 
signalizuje stav alarmu. Na ovládanie 
displeja som použil obvod 74HC4511 
(čo je prevodnik kódu BCD na 7-seg-
mentový zobrazovač), tým pádom je 
celý displej riadený len trama výstup-
mi procesora. Tým, že vstup „IC" je 
pripojený trvalo na logickú nulu, možu 
byt na displeji zobrazené len čísla 0, 
1, 2, 3, 8 a 9 (pripadne nič — displej 
zhasnutý). Význam jednotlivých čís-
lic je nasledovný: 
— Zariadenie bolo práve pripojené 

na napájanie (alebo bolo stlače-
né tlačidlo RESET) — určitú dobu 
sa čaká, kým sa FIR senzory ak-
tivujú, potom prechádza na „1". 

1 — „Ostrý režim"; zadanim kódu sa 
zariadenie prevedie do neaktfvne-
ho stavu. 

2 — „Ostrý režim" a bol detekovaný 
präve jeden pohyb; po zadaná 
kódu je tie± zariadenie neaktivne. 

LD1 

SC08-11 

FI 
0 f= 

+18V 

Obr. 4. 
Zapojenie 

dosky s tia čidla-
mi a displejom 

354 

r oc 

IN OU 

GNLI IC3 

j_C 1 

IC1 
7805 T1OOP 

IN OU 

ONO C2 
IC2 
7812 TOOli 

IN OUT 

3 — „Ostrý režim", bolo detekovaných 
viac pohybov; pokiaf sa nezadá 
kód, spustí sa alarm. 

8 — Alarm spustený, po vypnuti alar-
mu prechädza spät' na „1". 

9 — Bol zadaný nesprävny kód; po 
chvíli prechädza na „8". 

Nesvieti nič — „stand by" mód; aktivá-
cia (prechod na fázu „1") je mož-
ná stlačením všetkých troch tla-
čidiel naraz — bude popisané 
neskor). 

Pripojenie PIR senzorov 

Senzory, ktoré som použil, potre-
bujú napájanie +12 V a zapojením na 
obr. 5 je možné výstupný signál „digi-
talizovat"a konvertovat' na úroveň 
vhodnú pre logické obvody s napája-
cfm napätim 5 V. V prfpade, že je sen-
zor neaktfvny, nie je na jeho výstupe 
dostatočné napätie aby otvorilo tran-
zistor 01, tým pädom je prostrednfc-
Worn R2 otvorený tranzistor 02 a na 
výstupe „out" je logická nula — a svieti 
pripojenä LED. V momente, ked' sen-
zor „niečo zbadám, zvýší napätie na 
svojom výstupe, čím sa otvori tran-
zistor Q1, uzatvorf Q2 a LED zhasne. 
Präve prostredn fctvom R3 a LED 
vznikne na výstupe logická jednotka. 

Pre pripojenie 3 senzorovje potreb-
né samozrejme tento „adaptér" zho-
tovit' 3x. 

Napájanie 

Ako hlavný zdroj som použil napá-
jaci adaptér od starého už nepouží-
vaného notebooku s výstupným napä-

1 V+ (8 až 12 V) 
2. V- (ONO) 
3 výstup 

Obr. 6. Senzor PIR 
a zapojenie vývodov 

/C3 
7812 ION 

 o +5 V 
 O +12 V(a) 

 0 +12 V (b) 

R2 riFU 

1k 1k 330 

e.S1 
LED2 LED3 LEDA 

Obr. 7. 
Zdroj pre napájanie alarmu 

tim 16 V. Vstupné napätie móže byt' 
nestabilizované, v rozsahu 15 až 35 V. 

Na napájanie elektroniky a relé pre 
spinanie sirény slúži stabilizátor s vý-
stupným napätfm 5 V. Okrem toho sú 
použité dva stabilizátory s napätim 
12 V (2 okruhy) na napájanie senzo-
rov PIR a sirény samotnej. Jeden 
okruh je použitý na napájanie všetkých 
senzorov a vnútornej sirény, vonkaj-
šia si vyslúžila samostatný okruh, 
najmä kvoli tomu, ak by niekto prišiel 
na myšlienku „zrušit" zvonka sirénu 
skratovanfm vodičov. Napriek tomu 
bude zariadenie fungovat' d'alej. 

Mechanická konštrukcia 

Celé zariadenie som postavil na 
dvoch univerzälnych doskäch s ploš-
nými spojmi. Jedna je použitá ako 
ovládací panel — čiže sú na nej dis-
plej a tlačidlä a na druhej je všetko 
ostatní: procesor, adaptéry k FIR snf-
mačom, relé na ovlädanie sirén a sta-
bilizátory napätia. 

Obe časti som prepojil obyčajným 
käblom s konektormi RJ45, takým, 
aký sa poutiva pre siete ETHERNET. 
Je možné samozrejme použif čo-
kofvek mé. Pri montáži je dölelité 
umiestnit' hlavnú čast tak, aby ku nej 
pripadný votrelec nemal pristup 
(a nemohol ju odpojit' od napájania, 
či resetnút'). Ovládacia čast by mala 
byť umiestnenä tak, aby sa ku nej star-
kí v rozumnom čase po prichode do-
stali a mohli zadanfm kódu alarm pre-
viest' do neaktivneho stavu; táto čast 
zariadenia je „nezávislá" a aj v pripade 
odpojenia („sabotáže") hlavnä čast 
beži d'alej. 

Všetky vonkajšie prvky — externý 
zdroj, senzory PIR samotné, ako aj si-
rény sú pripojenä prostrednictvom 
káblov do svorkovnic prispájkovaných 
na hlavnej doske — yid' foto. 

Na stabilizátor 7805 je potrebné 
poet' dostatočne verký chladič, pre-
tože najmä v prfpade zopnutia relé sa 
vcelku zahrieva. 

Popis programu 

Programu sa nechcem na tomto 
mieste zvlášť venovat' — program sa-
motný je možné näjst' na http:// 
www.aradio.cz, je napfsaný v asem-
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bien i a je komentovaný, čiže pripad-
né zmeny a prispösobenia by nemali 
byt' problematické. Rád by som spo-
menul len jeden detail — v pripade 
potreby zmeny jednotlivých časových 
intervalov je možné upravit' podpro-
gramy DELAY_ROUTINE, dr2 až dr9 
tak, aby zodpovedali požiadavkám. 

Ovládanie 

Displej signalizuje stay alarmu. Po-
kiar je zhasnutý, je zariadenie v stave 
„stand-by" — čo by sa dalo prelotit ako 
starkf na chalupeu. Stlačením všet-
kých troch tlačidiel naraz sa alarm 
aktivuje, čo sa prejavf tým, te na dis-
pleji začne blikat' „1", čo zhruba zna-
mená „starki odchädzajúa. Asi po 3 
minútach sa prepokladä, že starki 
odišli a začfna sa so strážením. Na 
displeji zostane trvalo svietit' „1". Po-
kiar v tomto stave procesor zaregis-
truje pohyb z jedného z 3 senzorov, 
na displeji sa zobrazí „2" a začína fáza 
„čakania, čo sa stair)" — je to akýsi 
prechod, aby sa zabránilo falošným 
poplachom pri náhodnom nespráv-
nom vyhodnotenl signálu zo senzora. 
Tä trvá asi 5 minút, pokiar sa v tomto 
čase žiaden d'alši (alebo ten istý) sen-
zor neozve, zariadenie sa prepne spät' 
na Pokiar je ale v tomto čase re-
gistrovaný d'alšf signál zo senzoru, 
zhodnoti sa situácia ako vážna a na 
displeji začne „3". Alarm sa ne-
spúšfa okarnžite, pretože ešte stále sa 
möže jednat' o situäciu starki präve 
prišli a chcú zadat' kód". Pokiar v prie-
behu d'alšich pár minút nie je kód za-
daný, spustí sa alarm a na displeji 
svieti „9". 
V každom stave je možné systém 

previest' do neaktivneho stavu zada-
nfm „kódu". Kód sa zadáva postup-

OPr. 
Outenš Skladm, do ka a arinu 

ným stlačením jednotlivých tlačidiel 
✓ správnom poradí (4x stlačenie). Kód 
je definovaný „natvrdo" programam — 
✓ danom programe je potrebné stla-
čit' tlačidlä v poradí: S2 —> S3 —> S1 
---> S3 (čiže vstupy procesora: RA4 —> 
RA3 —) RA6 RA3). Pokiar sa zadá 
kód nesprävne, spustí sa alarm. 

Po zapnutá (pripojent napájania) 
✓ priebehu pár minút na displeji bliká 
„0" — viac-menej ide o čas, který PIR 
senzory potrebujú na to, aby začali 
pracovat' Po uplynutí tohto času sa 
prepne do ostrého režimu (pokiar pri-
šlo k výpadku a opätovnému nabe-
hnutiu siete, aby sa alarm nedeakti-
voval). 

Kedže má zariadenie pracovat' au-
tonómne, alarm sa po určitej dobe 
vypne sám a všetko sa začfna od „jed-
notky. 
V pripade, že bol v priebehu času 

alarm aktivovaný, zostane trvalo svie-
tit' modrá LED — tým sa dá po pricho-
de zistit', či sa prihodilo niečo nečaka-
né alebo nie. (snäcr len tým, nie aj 
vykradnutým domom...) 

Záver 

Popfsaný alarm je v nasadení už 
vyše roka, zatiar k pinej spokojnosti. 
Verim, že zariadenie möže byt inšpi-
rujúce pre niekoho pohrávajúceho sa 
s podobnou myšlienkou. V prípade 
otäzok či komentärov ma möžete kon-
taktovat' na adrese: miroslav.cina@ 
t-online.de. 

Zoznam súčiastok 

Napeanie 
R1 
R2, R3 
R4 

1,5 kŚ2 
1 kL2 
330 Q 

Cl, C4, C6 
C3 
C2, C5 
LED1 at LED4 

IC1 
IC2, IC3 

Hlavnä Case 
R1, R3 
R2 
R4, R5 
D1, D2 
T1, T2 
IC1 

LED1/LED2 

LED3 
Kl, K2 

S1 
S2 
J1 

100 nF 
1000 pF/10 V 
1000 pF/16 V 
rubovorné LED 
(na signalizáciu 
prftomnosti napätia) 
7805 
7812 

kn 
56k0 
270 S2 
1N4001 
BC547 
PIC16F628A-I/P 
naprogramovaný 
dvojfarebnä LED 
s dvoma pinmi 
modrá LED 
relé (cievka 5 V) pre 
spinanie 12 V (napr. 
FTR KlCK005W) 
miniatúrne tlačidlo 
dvojitý prepinač 
konektor RJ45 

Ovlädacia čase 
R1 až R3 
R4 až R11 
IC1 
LD1 

LED1 

J1 
S1 až S3 

1 kS2 
270 Si 
74HC4511 
displej SC08-11 
(alebo podobný so 
spoločnou katódou) 
akákolVek LED na sig-
nalizáciu napájania 5 V 
konektor RJ45 
miniatúrne tlačidlä 

Adaptäry PIR senzorov (3x) 
R1 1 kš2 
R2 
R3 
LED1 
Q1, Q2 

56 kQ 
270 Q 
zelená LED 
BC547 

Ostatné 
3x PIP senzor Conrad (FK technics obj. 

č. 19 09 52) 
lx siréna vonkajšia (napr. SG1681) 
lx siréna vnútorná (napr. AP4) 

Obr. 9. 
Osadenä doska 
s tlačidlami 

a displejom v krabici 
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Stabilizovaný zdroj 
s PWM reguláciou 

Ing. Martin Krest'an 

V tomto časopise už bolo uverejnených verký počet röznych 
schém a návodov na stavbu regulovateliných stabilizovaných zdro-
jov. Boli to zapojenia jednoduché, zložitejšie i nárošne na technic-
kö skúsenosti a fina nené prostriedky. V predkladanom návrhu som 
sa pokúsil využit' reguláciu PWM pre riešenie jednoduchého stabi-
lizovaného zdroja. Okrem uvedeného, je možno budiaci stupeň 
PWM regulácie použit' všeobecne pre rözne výkonové stupne 
v oblasti jednosmerných prúdov. Napriklad, aj pre vylepšenie ria-
denia jednosmerných motorov vrátane napájaných z akumulátorov, 
publikovaných v PE 04/2009. 

Popis zapojenia 

Na obr. 1 je zapojenie stabilizova-
ného jednosmerného zdroja s využi-
tim PWM regulácie. Zapojenie po-
zostáva z nasledovných blokov: 

- blok obvodov mikrokontroléra 
AT90S2313, 

- blok tlačidiel, 

dolò 

¡acme 

lademe 

nahoru 

dolů 

hrubé 

laden* 

nahoru 

- blok budiča výkonového stupňa 
(tranzistory T1 a 12), 
blok stabilizátora asi 17 V, 

▪ blok výkonového stupňa s obvod-
mi LM317. 

Pre riadenie je použitý mikrokon-
trolér AT90S2313 (tie typu ATtiny). 
Zdroj sa riadi štyrmi tlačidlami. Dye 
tlačidlä sú určené pre ladenie s ma-
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Obr. 1. Zapojenie zdroja s PWM reguláciou 

C11 

41,17 

výstup 

zdroja 

PAIN 

L] 3k3 
PAD] 

lým, jemným krokom a dalšie dye 
s väššim krokom. Tlačidlä pre jemné 
ladenie sú pripojené na vývody portu 
PDO a PD1. Tlačidlom pripojeným na 
port PDO sa výstupné napätie znižu-
je, tlačidlom na PD1 zvyšuje. Tlačidlä 
pre hrubé ladenie sú pripojené na vý-
vody PD4 a PD5. Zákmity tlačidiel sú 
programovo ošetrené. 

Hrubým ladenfm meeme dosiah-
nut' maximálne výstupné napätie 
približne 15,2 V, jemným doladením 
až 16 V. 

Signál PWM sa odoberá z vývodu 
PB5. Pre zosilnenie tohto signálu slú-
ži unipolárny tranzistor BS170. V dru-
hom stupni budiaceho zosilňovaša je 
použitý bipolárny tranzistor BC238 
(BC548B) v zapojeni so spoločným 
emitorom. Prvú filtráciu impulzného 
napätia zabezpečuje kondenzátor C6, 
zapojený v báze tranzistora T2. I:MI-
šia filtrácia je realizovaná kondenzá-
torom C7 zapojenom v emitore tran-
zistora T2. 

Pre stabilitu regulovaného výstup-
ného napätia bolo potrebné napäja-
cie napätie pre budiaci stupeň stabili-
zovat'. Ako stabilizátor som zvolil 
obvod LM317T. Výhodou použitia toh-
to obvodu je možnost' jednoduchej 
zmeny stabilizovaného napätia rezis-
tormi R17 a R18, t. j. deliča pre riadi-
acu elektródu. Je to výhodné, ak chce-
me uvedené riadenie využit' napriklad 
pre mé napájacie napätie s ohl'adom 
na dovolené medzné hodnoty použi-
tých súčiastok alebo dostupného sie-
tbvého transformätora. S ohl'adom na 
malý prúdový odber je možno tie± 
použit' napriklad obvod LM723. Poža-
dované stabilizované napätie rnöže-
me zIskat zmenou odporu rezistora 
R17 v deliči. 

Zapojenie nie je náročné a použité 
súčiastky sú nenákladné. 

Sietbvá napäjacia east' nie je v po-
pise uvedená. Predpokladá sa, že kaž-
dý si dokáže navrhnúti a zrealizovat' 
potrebný jednosmerný zdroj s trans-
formátorom, dičdovým mtistikom 
a filtrašným kondenzátorom napájaný 
z rozvodnej siete. Pre výkonovú čast' 
je nutné počítat' s požadovaným vý-
stupným výkonom a tie2 s určitou re-
zervou. 

Pre napäjanie mikrokontroléra 
a bloku tlačidiel je potrebné napätie 
5 V. To mčžete ziskat' napr. zvláštnym 
zdrojom z pomocného vinutia trans-
formátora. Nakol'ko je spotreba pou-
žitého mikrokontroléra malá, postačí 
tiež stabilizátor 5 V (napr. 78L05) na-
pájaný zo stabilizovaného napätia 
17 V. Pri stlačeni jedného tlačidla je 
odber prúdu zo zdroja 5 V približne 
17 mA. 

Poznámky k programu 
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Obr. 2. Závislost' výstupného napátia 
na počte stlačená tlačidla 

cii je v programe popísaná ich funk-
cia. Preto nepovažujem za potrebné 
tento popis znova opakovat'. 

Volba použitých bitov vstupno/vý-
stupných portov je náhodná. Ich pi-
padná zmena (zároveň treba upravit' 
aj v programe), by pre funkciu nema-
la žiaden vplyv. 

Na obr. 1 je zobrazená nameraná 
závislost' výstupného napätia regulo-
vateíného zdroja od počtu stlašenia 
tlačidla. Pre zjednodušenie zobraze-
nia, ale aj procesu merania, bolo vyu-
žité iba tlačidlo hrubého ladenia pre 
zväššovanie výstupného napätia, na-

korko počet stlačenI pri jemnom la-
deni je vel'ký. 

Záver 

Úšelom tohto príspevku bolo pou-
kázat' na vhodnost' využitia PWM re-
gulácie na riadenie nárošnejšich zaria-
denf, ako sú napriklad stabilizované 
zdroje. Je tu taktief dostatočný pries-
tor na amatérske využitie pri overo-
van' konštrukcil podía vlastných pred-
stay, Okrem toho, ako už bolo 
uvedené, možnost' využitia aj na ria-
denie v mých aplikäciäch, ako sú ria-
diace procesy pri mobilných zariade-
niach napájaných z akumulátorových 
zdrojov. Okrem toho som považoval 
za potrebné dopinit', alebo vylepšit' 
predošlé konštrukcie. 

Zoznam súčiastok 

R1, R2, 
R3, R4 560 š2 
R5, R6, 
R7, R8 82 12 
R9, R10, 
R11, R15 1 kl-2 
R12 22 kf1 
R13 27 kš2 
R14, R17 4,7 kQ 

R16 
R18 
Cl, C2, 
C3, C4 
C5, C8, C11 
C14, C16 
C6 

C7, C9 

C10 

C12, C13 
C15 

D1 
D2, D3 

‚Ci 

IC2, IC3, 
IC4 
Ti 
T2 

3,3 kI2 
470 sz 

10 nF, keramický 

100 nF, keramický 
47 pF/25 V (35 V), elek-
trolytický radiálny 
100 pF/25 V (35 V), 
elektrolytický radiálny 
1000 pF/25 V (35 V), 
elektrolytický radiálny 
33 pF, keramický 
47 pF/6,3 V (15 V), 
elektrolytický radiálny 
Zenerova dióda 4,7 V 
BA157 (aj inä, rýchla 
dišda) 
AT90S2313, naprogra-
movaný mikrokontrolér 

LM317T, stabilizátor 
BS170 
BC238 (BC548B) 

Literatúra 

[1] Krestän, M.: Riadenie jednosmer-
ných motorov. Praktická elektroni-
ka 4/2009, s. 19. 

[2] Matušek, D.: Práce s mikrokontro-
léry ATMELAVR. BEN 2006. 

Obr. 3. 
Doska 

s plošnými spojmi 
(12,5 x 6,5 cm) 
stabilizovaného 

zdroja s reguláciou 
PWM 

Obr. 4. 
Osadenie 

súčiastok na 
doske s plošnými 
spojmi stabilizova-

ného zdroja 
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Moderní výkonové 
zesilovače řady DPA 

po 17 letech (3) 

DPA 380-4610 

Jan Aišman 

(Pokračováni) 

Citlivost: 1,3 V/200 W - 4 U. 
Vstupní impedance: 22 kfl. 

Technické parametry 

Výstupnl výkon: 5200 W/4 (1 (k 5_ 1 %) 
≤130 W/8 (k ≤ 1 %). 

Kmitočtová charakteristika: 
20 al 20 000 Hz +0, - 0,1 dB. 

Zkresleni harmonické: 
0,005 % (1 kHz, 1 dB pod limitaci, 4 f2), 
0,002 % (1 kHz, 1 dB pod limitaci, 8 0). 

Zkreslent intermodulaent 0,003 % - 4 0 
(60 Hz/1 kHz, 4 : 1. 1 dB pod limitací), 

0,002 % - 8 0 
(60 Hz/1 kHz, 4 : 1, 1 dB pod limitaci). 

Odstup: 
115 dB (20 al 20 000 Hz, Rg = 100 0), 

119 dB (filtr IHF-A, Rg = 100 0). 
Fázová charakteristika: 

+10 ° (20 Hz); 0 ° (1 kHz); -2 ° (20 kHz). 

DCO4 
8C548 

BC546 

OC  

BC! 

it DC57.8 

OCSSO 
BC 

BC558 

641i-Felble 

Řada zesilovačů DPA 380 je osazena 
výkonovými tranzistory MOSFET. 

Zájemce o stavbu si dovoluji odkázat na 
původní článek Pavla Dudka, kde jsou po-
drobně popsány všechny vlastnosti, výhody 
i nevýhody zesilovačů s těmito výkonovými 
tranzistory. 

Popis zapojeni 

S ohledem na proudovou zatilitelnost 
jsou jako výkonové tranzistory použity tři 
dvojice IR F640/IR F9640, (Pc = 150 W, 
Upss = 200 V, iD = 18 A) v pouzdru TO 220. 
Tímto paralelnim zapojením může výstupní 
proud dosáhnout 25 až 30 A, teoreticky al 
100 A. Tranzistory musí být vybrány ph proudu 
/d, = 100 mA na rozptyl napšti 1.‘ max. 50 mV. 

824A 

10k 
824 

I (it  

V. 1ľT I 

LF411 
C42 

7129  

04H-Fusibie 

15014 10p 

87472 

H29 C15 

—4=- 1 
15642 10p 

INIJC340 

Vstupní a rozkmitový stupeň je stejný 
jako u řady 440, al na trochu odlišné hodno-
ty kompenzaci. 

Další stupeň je řešen zcela jinak. Je zde 
použita lokální zpětná vazba, která zajišťuje 
korekci signálu z rozkmitoveho stupně tak, 
aby přechodové zkreslení nemusela potlačo-
vat smyčka celkové zpětné vazby. Tento ob-
vod je tvořen tranzistory T15/T16, 129/130 
a rezistory R27 al R30 a R61 až R70. Vlast-
nimi korekčnimi zesilovacími součástkami 
jsou T29/130, sčItaciml uzly chyboveho na-
On jsou báze T15/116. 

Protože výkonové tranzistory MOS po-
třebuji relativně velké prahové otevírací na-
pětí a amplituda korekčního signálu je po-
měrně velká, musí být v korekčním obvodu 
zavedeno stejnosměrné předpětí - dioda 
ZD5. Základní předpštl pro pootevřeni vý-
konových tranzistorů je tvořeno děličem 
R71/R72, jemné dostavení na požadovanou 
velikost se uskutečňuje pootevřením tranzis-
torů T29/130. Velikost budiciho napětí se 
omezuje diodami D16/017 a ZD3/ZD4. 

Obr. 16. Schéma 
DPA 380-4610 
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Vzhledem k tornu, že výkonové tranzisto-
ry MOS maji podstatně menši strmost, po-
třebuji pro srovnatelný proud ids mnohem 
větší fídici napětí U,, Proto musí být budici 
napětí větší o napiti Ugs odpovídající poža-
dovanému proudu. Rozkmitový a budici stu-
peň je z toho důvodu napájen větším napě-
tím než vlastni výkonový stupeň. Napájeni 
rozkmitového stupně je řešeno jako plovou-

cí, jeho zdroje jsou ‚opřeny o hlavni napáje-
cí zdroj. Všechny zdroje jsou tedy zapojeny 

91/n300 t 

e 

o 

w 
e 

HOG 

tertor 

(.) 

2 

NO 

do serie. Napětí na rozkmitovém stupni není 
stabilizováno, kolísá stejně jako hlavni napá-
jecí napětí. Velikost pomocného napětí 7 V 
je kompromisem mezi dobrým chováním ze-
silovače v limitaci a celkovou účinnosti. Po-
mocné napětí pro rozkmitový stupeň je pfive-
deno na konektory X10, X11 Fastony 2,8. 

Usměrněni a filtraci zajišťuji diodové můstky 
B2, B3 a kondenzátory C35, C36. 

Pro propojení zesilovače s modulem 
ochran jsou použity take male Fastony 2,8 
(konektory X7 a X8). 

Funkce a číslováni ostatních obvodů je 
totožné s řadou zesilovačů DPA 440. 
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Obr. 20. Rozmlstént součástek DPA 380-4610 

Tlumivku L1 tvoř( 14 závitů vodičem 
o 0 1,5 mm na trnu 08 mm. 

Oživení a nastavení 

Po důkladné vizuální kontrole osazené 
desky zesilovače nastavíme trimr PT1 do 

střední polohy (asi 12 otáček od jedné krajní 
polohy) a trimr PT2 do levé krajní polohy na 
maximální odpor. Na napájecí konektory při-
pojíme stejnosměrný zdroj (střed zdroje na 
zem, díky usměrňovacímu můstku na polari-
té napětí nezáleží) a pomalu zvyšujeme na-
pěti asi do ±40 V. Pokud je vše v pořádku 

a odběr proudu nepřekračuje 100 mA, mů-
žeme na výstup (před výstupní relé) připojit 
stejnosměrný voltmetr a trimrem PT1 nasta-
vime co nejmenší stejnosměrné napětí' Vzhle-
dem k použiti 25otáčkového trimru lze 
snadno nastavit odchylku od 0 V pod ±1 mV. 

Nyní na vstup připojíme sinusový gene-
rátor (1 kHz, asi 500 mV) a na výstup oscilo-
skop. Vyjmeme pojistku v jedné z napáje-
cích větvi a misto ni připojíme ampérmetr. 
Napájecí napětí zvětšujeme od nuly a sou-
časně měříme odběr proudu. Od napětí asi 
±10 V začne zesilovač pracovat a na výstu-
pu se objeví symetricky limitovaný signál. 
Nezvětšuje-li se příliš odběr proudu (asi 
50 mA), můžeme napětí zvětšit na pinou ve-
likost a zvětšením vstupního napětí zkontro-
lovat symetrii limitace. 

Je-li vše v pořádku, připojíme zátěž 4 nebo 
8 0/100 W a zesilovač vybudíme asi deset 
minut na piný výkon. Po zahřátí chladiče na 
asi 60 až 70 °C buzení vypneme a trimrem 
PT2 nastavíme klidový proud na asi 270 až 
300 mA. Rozloženi proudů jednotlivými tran-
zistory můžeme zkontrolovat při piném výko-
nu měřením úbytku na vyrovnávacích rezis-
torech 0,22 11 (rozdíl by neměl překročit asi 
25 %). 

Odpojíme generátor a znovu změříme 
stejnosměrný ofset na výstupu a připadnou 
odchylku od 0 V srovnáme trimrem PT1. 

Funkci proudové pojistky zkontrolujeme 
stejným způsobem, popsaným již u typu 
DPA 220 a OPA 440. pri správné funkci po-
jistky je odběr ph zkratu asi 5 až 5,5 A v kaž-
dé napájecí větvi. 

Seznam součástek 

R1 
R2 
R3 až R6, 
R35, R36 
R7, R8, R19, R20, 
R33, R34, R39 2.2 k12, metal 0207 
R9, R10, R47 1,8 kil, metal 0207 
R11, R17, R18 220 SI, metal 0207 
R12, R53, R54 10 12, metal 0207 
R13, R82 22 0, metal 0207 
R14, R15 2,2 k0, metal 0414-2W 
R21, R22, R27, R28 150 it metal 0207 
R23 22 K2, metal 0207 
R24, R24A 10 kil, metal 0207 
R25, R26 68R-Fusible, pojistkový 0411 
R29, R30 68011, metal 0207 
R31, R32, R61 až R66 39 0, metal 0207 
R37, R38 1,2 M1/, metal 0207 
R40, R42 10 0, drátový 206-8 5W 
R41 10 0, metal 0414-2W 
R43, R44 27 11, metal 0207 
R45 82 0, metal 0207 
R46, R48 390 0, metal 0207 
R49, R50, R51, R52 270 0, metal 0207 
R55, R55A 360 11, metal 0207 
R67 až R72 0,22 drátový CR253 5W 
Pli 10 kü, trimr 64Y, 25 ot. 
PT2 5000, trimr 64Y, 25 ot. 
RT1 10 kil, termistor NIC kov, se závitem 
C1 2,2 pF/50 V, fóliový, MKS2 RM 5 
C2 150 pF/100 V, fóliový FKP, RM 5 
C3, C4 470 pF/16 V 
C5, C6 100 pF/100 V 
C7, C8 470 nF, fóliový. RM 5 
C9, C10 1 pF, keramický 
C12, C15 10 pF, keramický 
C14 470 nF, fóliový, RM 10 
C16, C17 10 nF, fóliový, RM 5 
C18, C19 33 nF, fóliový, RM 5 
C20 až C25 4700 pF/63 V, elektrotyt. snap-in 
C27, C28 1000 pF/16 V 

1,2 kil, metal 0207 
47 kil, metal 0207 

100 0, metal 0207 
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Obr. 21. Rozestönt součástek DPA 380-5412 
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C32 100 nF/250 V, low ESR, RM 15 C45 
C42, C43 220 nF, fóliový, RM 5 81 

5,6 pF, keramický 
33 pF, keramický 

KBU806, 8 A, plochý 

Obr. 20a. Fotografie ochran 
a transformátoru v DPA 380-4610 

82, 83 B380C1500, 1 A, kulatý 
D3, 04, 05, 06, 
D13, D14, D20 1N4148 
09,010 BAV21 
D11, D12, D16, D17 1N4007 
F1, F2 KS20SW pojistkové pouzdro a pojistka 
F3, F4 RDL60V-040 pojist. polyswitch 200 mA 
L1 COIL14 cívka, viz text 
01 LF411A 
Ti, T2, T3, T7, T8 BC546 
T4, T5, T6, T9, T10 BC556 
T11, T21 KSY71 
T12, 122 KSY81 
T13, T16, T20 BF472 
114, T15, T19 BF471 
T17 BC639 
T18 BC640 
T23 MJE340 
T24 MJE350 
T25, 127, T29 IRF640, N-MOS 
T26, 128, T30 IRF9640, V-MOS 
ZD1, ZD2 BZX83-15 
ZD3, ZD4 BZX85-12 
ZD5 BZX83-20 
ZD7, ZD8 BZX83-4V7 
RE1 F4031 relé Finder 
X1 PSH02-02PG konektor se zámkem 
X2, X3, X4, X5, X6 FASTON 6,3 do OPS 
X7-1, X7-2, X7-3, X7-4, 
X8-1, X8-2, X10A, X10B, 
X11 A, X1 1B FASTON 2,8, Faston do OPS 

DPA 380-5412 

Popis zapojení 

Tato verze je obvodově téměř shodná 
s předchozí. Jako výkonové tranzistory jsou 
použity dva páry IRFP240/IRFP9240, (Pc = 
= 150 W, 1/455 = 200 M D = 20 A), IRFP250/ 
/IRFP9250, (Pc = 200 W, Ucsr, = 200 V, /D = 
= 32 A) nebo lze použit i jiné vhodné tranzis-
tory MOSFET v pouzdře TO-247, SOT-93 
nebo TO-3P. Výhodou ph použiti pouze dvou 
párů výkonových tranzistorů je kromě snad-
nějšiho párováni i to, že při stejném nebo 
i vétšim maximálním dosaženém výstupnim 
proudu a tim i výkonu může být celkový kli-
dový proud zesilovače poněkud menší. Tim 
dosáhneme menši klidovou výkonovou ztrá-
tu a tim i zahříváni zesilovače. 

Pro propojeni zesilovače s modulem 
ochran je konektor X7. 

Oživení a nastavení 

Postup je zcela stejný jako u DPA 380-
-4610 s tím rozdilem, že hodnotu klidového 
proudu nastavime trimrem PT2 v rozmezí 
180 až 200 mA. 

(Pokračování plIštä) 
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Teplotní spínač 
Termo control 

Slavomír Turori, Miroslav Poledník 

V praxi jsme se často setkali s požadavkem hlídat teplotu, např. 
chladičů v koncových zesilovačích, zdrojích, aktivních zátěží, tep-
lotu vody a podobné. Protože nechceme pokaždé konstruovat nové 
zařízení, vyvinuli jsme malý a levný programovatelný regulátor, ří-
zený mikroprocesorem, s univerzálním napájením (10 až 100 V), 
s malou vlastni spotřebou (4 mA), s nastavitelnou požadovanou 
teplotou v rozsahu 45 až 80 °C po 5 °C, s indikací LED a s tranzis-
torem, kterým lze spínat relé nebo ventilátor. 

Popis zapojení 

Základem je mikrokontrolér 102, 
který sleduje stav signálů na vývodech 
2 až 4 (porty GP5, GP4 a GP3), kde 
jumpery J1 až J3 nastavíme požado-
vanou teplotu podle tabulky 1. Port 
GP2 (vývod 5) spíná při dosaženi po-
žadované teploty tranzistor 12, kterým 
můžeme řídit relé nebo ventilátor. 
Proud tranzistorem T2 by neměl být 
větší než 200 mA, tranzistor nemusí-
me chladit. 

Port GP1 (vývod 6) spíná indikač-
ní LED. Na portu GPO (vývod 7) je 
programem přiřazen vstup vnitřního 
AD převodníku, kterým měříme napětí 

Un 
Un 

mid j 

CUD   

na dšliči s rezistorem R5 a odporo-
vým teplotním čidlem KTY 81-210. 

Zenerovou diodu D1 zvolíme pod-
le napájecího napětí, které máme 
k dispozici. Napětí Zenerovy diody 
vypočteme: Uzd = Un — 15; použije-
me diodu s nejbližším větším napě-
tím. Pokud je napájecí napětí Un men-
šf než 18 V, nahradíme Zenerovu 
diodu propojkou. Stabilizátor 101 je 
typu LE50ABZ, který jsem použil pro 
jeho malou vlastní spotřebu. 

Osazeni a oživení 

Při pečlivé práci a při použiti ko-
rektních součástek zapojení pracuje 

CND ()  

role   
0 

101 
D1 LE50ABZ 

1<1 
01 
10 OE$ Is 

Cl 
22p 

I I 
02 
100n 

R1 R2 R3 R4 
4x 10k 

03 
103p 

02 

1N4007 

R7 4k7 

T2 
LA LED I 60139 

GND 0 1  
bib 

1---0  

KTY 61-210 

J147. 

J2 —•  

33 r'''s  

R6 10k 

T 2 
3 

TI 60556 102 

Re 47k R9 

R5 
4k7 

PIC12F675 

2k2 

Obr. 1. Zapojení teplotního spínače Termo control 

Obr. 4. 
Osazená deska 

teplotního • 
spínače 

Termo control 

bez komplikací. Zapojeni nepotřebu-
je žádné nastavení, přesnost měření 
je dána pouze přesnosti odporu R5 
a přesnosti čidla. V praxi je lepší než 
2 %. Při vývoji jsme vycházeli ze sou-
částkové základny GM electronic. 
SW pro naprogramování mikropro-

cesoru si můžete ve formátu HEX 
(tc80.hex) stáhnout z našich webo-
vých stránek www.st-temcacz. 

Seznam součástek 

R1 až R4 4x 10 kí2, odporová 
sit' RRA 

R5, R7 4,7 kS2, rezistor MRR 
R6 10 kg rezistor MRR 
R8 47 kí2, rezistor MRR 
R9 2,2 kí2, rezistor MRR 
Cl 22 pF/25 V, elektrolyt. 
C2 100 nF, keramický 
C3 100 pF/6,3 V, elektrotyt. 
D1 Zenerova dioda 1,3 W, 

napětí podle textu 
D2 1N4007 
D3 LED 3 mm/2 mA, čem 
T1 BC556B 
T2 BD139-16 
101 LE50ABZ, stabilizátor 
102 PIC12F675, naprogra-

movaný mikroprocesor 
CON1, CON2 svorkovnice 

ARK550/3 EX 
J1 až J3 konektorový kolík láma-

ci, 6 ks 
Jumper 3 ks 
čidlo KTY 81-210 

relé 

LED 

GND 

txdb 

TE Mc 0 

TCO• o 

>ow 
lo— 
1 0, 
xzb 

Obr. 2 a 3. Deska s plošnými spoil 
(43 x 31 mm) a rozmístění součástek 

na desce 

Tab. 1. Teplota sepnutí 

Teplota J1 J2 J3 

45 °C .., ... ,.. 
50 °C - .OE ... 
55 °C 4. - ,.. 
60 °C _ _ 1/4. 
65 °C .., .. _ 

70 °C _ si - 
75 °C .., _ _ 

80 °C - - - 

„-" bez jumperu, „ nasazený jumper 
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SKELETON SLOT 
zapomenutá anténa (1) 

Jindra Macoun, OK1VR 

Popisuje se konstrukčně jednoduchá, dvousměrná, horizontálně polarizovaná an-
téna, vhodná pro vyšší KV pasma. Nárokuje svislou plochu o rozměru 0,2 X x 0,66 X. 
V otočném uspořádáni se její konce otáteji pouze na poloměru 0,1 X. Ve volném pro-
storu má anténa zisk 5 dBi ve dvou protilehlých směrech. V optimální provozní výšce 
nad reálnou zemí je moino počítat se ziskem až 10 dBi v příznivé elevaci pro DX spo-
jení. Impedance antény tini 50 CI v jednopásmovém uspořádání, nebo 200 CI při pro-
vozu na třech sousedních pásmech. Základní rozměry jsou na obr. 1 a v tab. 1. 

Slot anténa byla v amatérské literatuře 
publikována již v 50. letech [1, 2, 3), [4). Z té 
doby také pochází pojmenování, které se za-
chovalo až do současnosti, i když činnost 
a uspořádání popisované antény na KV pás-
ma dnes vysvětlujeme jinak. Pokládáme ji za 
dvojici celovInných smyček, které mohou při-
pominat „kostru štěrbiny" podle anglického 
_skeleton slor. 

Slot anténa = 
= štěrbinová antena 

Nejjednodušší klasickou štärbinovou an-
ténou je půlvInný anténní prvek ve tvaru rela-
tivně úzké štěrbiny, vyříznutý do („nekoneč-
näho") vodivého povrchu. Na vyzařováni této 
antény se podileji převážně vf proudy na vo-
divé ploše v okolí štěrbiny a na její hraně. 

Diagram zářeni této štěrbiny se podobá 
zářeni půlvInného dipólu ve volném prostoru. 
Štěrbina však vyzařuje „opačnou polarizaci", 
tzn. že horizontální štěrbina vyzařuje elek-
trickou složku E s vertikální polarizaci 
a magnetickou složku H s horizontální pola-
rizaci. Prakticky to znamená, že pro optimál-
ní příjem z horizontální štěrbiny musí být po-
užito opačně orientovaného, tn. vertikálního 
dipólu. Vztah mezi dipólem a štěrbinou lie 
proto označit jako komplementární. 

štěrbinová anténa vyzařuje shodně na 
obě strany vodivé plochy. Jednostranným 
uzavřením štěrbiny dutinou dochází k vyza-
řováni jen do volného, neuzavřeného „polo-
prostoru". Napájecí i zářivé vlastnosti štěrbi-
ny jsou dány rozložen im vf proudů podél 
štěrbiny. Maximálni impedance (asi 500 ii) 
je mezi napájecími body uprostřed štěrbiny. 
Ke koncům štěrbiny pak impedance klesá, 
cot tam usnadňuje napájeni běžným koaxi-
álním kabelem. 
V praxi se štěrbiny nejčastěji umisťuji na 

vodorovné nebo oblé plochy mobilních pro-
středků, letadel, raket a družic. 

Drátová štěrbina 

Dále popisované uspořádáni „drátové" 
štěrbiny (skeleton slot antény) poprvé popsal 
B. Sykes, G2HCG [2]. Vycházel z úvahy, že 
zmenšovánim vodivé plochy až k pouhému 
ohraničeni štěrbiny zůstanou její charakte-
ristické vf vlastnosti zachovány. Měly to po-
tvrdit pokusné konstrukce, realizované pů-
vodně v pásmu 145 MHz. 

Další vývoj vedl k novým konstrukčním 
modifikacím, komerčně realizovaným na 
VKV FM pásmu 88 — 108 MHz [3]. 

Tak se v DL objevila anténa neobvyklé-
ho tvaru, tzv. Skeletschlitzantenna (schlitz — 
něm. štěrbina), které se dostalo publicity 
i u nás, což vedlo ke zkresleným informacím 
o údajně výjimečném zisku. „Chodivá" verze 
antény se nakonec uplatnila jako společný 
budici prvek dvou nad sebou umístěných 
pasivních direktorových řad Yagiho antény 

pro VKV FM pásmo. Tento budici prvek již 
nebylo možné považovat za štěrbinu, ale 
spíše za velkou smyčkovou anténu, jejiž 
princip i způsob vyzařování byl na stránkách 
časopisů PE i AR již vysvětlován [8, 9] a si-
mulačními programy doložen. 

Znovu jej stručně připomeňme. 
Zmenšováním plochy kolem štěrbiny až 

k pouhému vodivému ohraničeni se z původ-
ní štěrbinové antény stává půlvInné, na obou 
stranách zkratované vedení, které je také 
možné povalovat za dvojici proti sobě umís-
těných čtvrtvInných vedeni, resp. za dvojici 
půlvInných smyček, považujeme-li za Ole-
ný obvod čtvrtvInného vedeni. Celý obvod ta-
kové dvojice je proto jednovInný, takže se 
z něj stává celovInná smyčka (big loop, popi-
sovaná v [8]). Ta však musí být širší než pů-
vodní relativně úzká štěrbina, aby se dosáhlo 
dobré účinnosti. 
Z rozloženi vf proudů podél smyčky je 

zřejmé, že při napájeni uprostřed jedné vo-
dorovné strany vyzařuji soufázově pouze 
obě vodorovné části smyček, zatímco se zá-
řená z vertikálních části navzájem ruší. Ante-
na se tak prakticky jeví jako dvojice čtvrt-
vInných soufázových zářičů, vzdálených 
navzájem X/4. 

Popisovaná skeleton slot anténa je 
pak uspořádáním dvou celovinných 
smyček těsni nad sebou, tedy se spo-
lečným středním napájeným prvkem. 
Vzniká tak konstrukčně jednoduchá tříčlen-
ná (tříprvková) soufázová řada, kterou lie 
snadno namodelovat a ověřit některým z do-
stupných anténních programů. 

Napájecí vlastnosti 

Je-li obvod smyčky celovInný, je smyčka 
v rezonanci a její svorková impedance se 
bude blížit pouhému reálnému odporu. Jeho 
velikost pak bude závislá předevšlm na 
poměru délek (X/Y). U čtvercové smyčky 
(X/Y = 1) tint tato impedance asi 140 Q. 

Obdélníková smyčka bude mit reálnou 
složku impedance vyšší při poměru délek 
X/Y > 1 a nižši, bude-li X/Y < 1. Při požado-
vané impedanci 50 L2 činí poměr stran XN = 
= 0,6. Předpokládá se napájeni uprostřed 
vodorovné smyčky o délce X. 
U dvojice těsných smyček (dle obr. 1) se 

uvedená impedance vlivem vzájemné vazby 
prakticky nezméni. Jedna smyčka, ale i celá 
dvojice tedy bude „štíhlejší". Anténu lie pro-
vozovat jako jednopäsmovou bez použiti 
ATU s impedand 50 II, nebo jako třipásmo-
vou s výhodnější impedanci 200 11 pro snad-
nější doladěni nezbytného ATU. 

Zářivé (směrové) 
vlastnosti 

jsou závislé na instalaci antény. Ve vol-
ném prostoru bude mit anténa v obou rovi-
nách „osmičkový diagram" s maximy oriento-

stotä ová . 
příchytka 

izolačni 
uchyceni 

antennl svorky 

f25 2 mm 

016 mm 

stožár, 

+45° 

Obr. 1. Skeleton slot anténa. Celkové uspo-
Maní na otočném stožáru. Hlavní rozměry 
X a Y dle tab. 1 jsou znázorněny v poměr-

ném málltku 

vanými kolmo k ploše antény. Předpokládá-
me-li horizontální polarizaci aktivnlch prvků 
(dle obr. 1), bude se zářeni v horizontální 
(azimutálni) rovině (E) blížit záření zkráce-
ného dipólu (L = 0,2 k) s úhlem záření 86 °. 
Ve vertikální (elevačni rovině) bude diagram 
zářeni štíhlejší, 78 °, působením trojice sou-
fázově napájených, i když zkrácených dipó-
lů. Za těchto podmínek bude mit anténa zisk 
asi 5 dBi. Vlivem země se úhel zářeni v ele-
vačni rovině zúži a odkloní směrem „nahoru" 
v závislosti na provozním kmitočtu (pásmu) 
a výšce antény nad zemi. (Napájecí a zářivé 
vlastnosti antény budou podrobněji probrány 
v druhé části článku). 

Konstrukce antény 

je poměrně jednoduchá bez kritických 
rozměrů. V podstatě ji tvoří vodorovné tři prv-
ky, nejlépe duralové trubky, které jsou 
(u otočné verze) ve svém středu upevněny 
k nosnému stožáru ve vzájemných vzdále-

a) 

b) 

Obr. 2. Závěsná instalace antény polarizo-
vané horizontálně (a), vertikálně (b). Pň zá-
věsné instalaci dle b) mohou být všechny 

vodiče antény drátové 
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) nostech Y dle tab. 1. Na svých koncich jsou 
vodivě spojeny svislými drátovými vodiči 
s konci napájeného prvku, který je ke stožá-
ru upevněn izolovaně, tak aby k němu mohl 
být připojen napáječ nebo symetrizační člen. 
Horní i dolni zárič mohou být ke stožáru 
upevněny vodivě. Průměry prvků ani svislých 
vodičů nejsou kritické. Vodorovné prvky maji 
průměr 12 až 16 mm. Svislé vodiče mají prů-
měr 2 mm. 

Při stálé instalaci antény se doporučuje 
dobrá mechanická i protikorozní ochrana 
všech elektrických i mechanických spojů. 
Zároveň je třeba zabezpečit napáječ, zejmé-
na symetrický (který musí být veden v jisté 
stálé vzdálenosti od stožáru), proti kmitáni 
ve větru, které obvykle způsobí přerušeni vo-
dičů. Pro pokrytí celého azimutu (360 °) po-
stačí u dvousměrné antény otáčení o 90 °. 

Anténu je možné instalovat též jako zá-
věsnou, bez nosného stožáru (obr. 2 a). 
V závěsné instalaci ji lze provozovat i s verti-
kální polarizací (obr. 2 b) např. při expedič-
ním vysílání na pásmu CB. Jeji směrováni 
pak bude ostřejší, protože se do azimutální 
roviny „otočí užší úhel záření v rovině H, 
tzn. v rovině kolmé na prvky. Pro zachování 

Tab. 1. 

Kmitočet 14 MHz 18,1 MHz 21 MHz 24,8 MHz 28 MHz 
k Iml 21,43 16,57 14,28 12,1 10,71 

X Iml (0,196 X) 4,2 3,25 2,8 2,37 2,1 
Y 1m) (0,329 X) 7,05 5,45 4,7 3,98 3,52 
2 Y (m) (0,658 X) 14.1 10,9 9,4 8 7 

příznivého úhlu elevačnlho však mus( být 
anténa umístěna výše. 

Rozměrová tabulka 

Udává délky X a Y vodorovných prvků 
a svislých vodičú ve vinové délce (X) odpo-
vidajici uvedeným kmitočtům (pásmům), 
a dále skutečné délky v m. 

Poměr délek svislých vodičů a vodorov-
ných prvků ph zachováni celovInného obvodu 
jedné smyčky [(2 x 0,196 X.) + (2 x 0,329 X,) = 
= 1,05 X.] je zvolen tak, aby svorková impe-
dance antény činila 50 Q. 
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Ad: Mini-Whip anténa vzbuzující vášně [5] 
Vyjádfim se k několika kualvou označeným 

formulacím z uvedeného článku [5], které jsou dle 
mého názoru nepřesné, neúpiné, popř. chybné. 
takže ovlivňuji srozumitelnost článku. 

Akceptuji tím sdělení autora v úvodu, „2e se 
rád nechá poučir, popř. „pfijme jiný názor dolože-
ny na principu matematického řešení, nebo ales-
poň návrhu příslušných rovnic'. Problematiku el-
mag. pole a jeho složek, která je podstatou 
sporu o správný výklad činnosti antény MW, 
a to nejen v uvedeném článku, však neni účelné 
řešit matematicky na stránkách PE. Většinu čtená-
řů by to ani nezaujalo. Proto v závěru odkazuji zá-
jemce na příslušné kapitoly v dostupné publikaci 
J. Myslika o teorii elmag. pole [6]. 

Požadovaná „shovívavost k přesnosti pou2I-
vaných termini( neni die mého názoru na misté' 
protože přesnost použivanych terminů může vést 
k chybné či nepřesné interpretaci textu. škoda, 
že autor nedopinil text článku výsledky svých ex-
perimentů a měřeni. 

Dale již tedy jen některé citace a vyjádřeni 
k nim: 

1. U MW neplati tzv. princip reciprocity. 
Princip reciprocity znamená, že diagram záře-

ni vysílací antény je shodný s diagramem přijmu 
téže antény pracující jako přijímací. Tzn. že mezi 
vysilaci a prijimaci anténou není žádný rozdíl 
z hlediska jejich diagramů zářeni, resp. příjmu. 
Vyřadime-li u antény MW elektronické obvody, 
které diagram zářeni neovlivňuji, můžeme anténu 
teoreticky použit i pro vysíláni se stejným diagra-
mem zářeni. 

2. 0 MW také nelze hovofit jako o aktivní an-
téné. 

Anténu, která je integraci elektronických sta-
vebních prvků s anténní strukturou lze považovat 
za anténu aktivni. Většinou jde o přijímací anténu 
s malým (krátkým) anténním prvkem. U aktivní při-
jímací antény nemusí byt přijímané signály vždy 
zesilovány' ale požaduje se zpravidla jen impe-
dančni přizpůsobeni k napáječi, resp. k přijímači. 
Integrovaný anténní zesilovač tam pak pracuje se 
.zesilenim° jedna, nebo i menším [1]. 

3. Není účelem, aby koaxiální kabel pňjímal 
néjaké signály. 

Obecně se na funkci prijimaci (ale i vysílací) 
antény může a musí, nebo nemá či nesmí podí-
let (povrch) stinéni koaxiálního kabelu. Závisí 
to na typu antény. Vnější a vnitřní povrch stínění 
jsou od sebe vysokofrekvenčně odděleny skin-
efektem stiněni. Vá proudy na povrchu stíněni ko-
axiálního kabelu nemohou indukovat vf proudy 
uvnitř koaxiálního kabelu. 

4. (Anténa M1/4) Přijímá elektrostaticky složku 
elmag. pole. 

Elmag. pole tädnou elektrostatickou slot-
ku nemá. Podmínky pro přenos vf energie (např. 
k MW anténě) zabezpečí na větší vzdálenost 
pouze dvě navzájem kolmé stony elmag. pole, 
elektrická a magnetická, které spolu s Pointin-
govým vektorem tvoři elmag. vinu, dopadajicl 
na přijímací anténu. K přenosu vf energie na 
větší vzdálenosti proto nelze využít elektrosta-
tického pole, které se MN jen indukci nábojů 
z relativně blízkých zdrojů. Podle Coulombova 
zákona je intenzita siločar elektrostatického 
pole nepřímo úměrná druhé mocnině vzdále-
nosti, tone se vzdálenosti rychle klesá. 

5. Pokud bylo před bouřkou, byla často inten-
zita elektrostatického pole tak vysoká, te stačilo 
tasit meč a pozvednout ho proti obloze. Na konci 
meče se vyt volit poskakující plamínek (‚Eliášův 
oheň"), což byl elektrický výboj, kdy intenzita el-
stat. pole byla vyšší než dielektrická pevnost vzdu-
chu. Stall piräti tak vlastně vytvonti prvnt MVV, ne-
měli ale pemač ani neměli koho poslouchat. 

Takže dnes tedy již můžeme „tasit" malou 
(MW) anténu, připojit k ní koaxiálnim kabelem při-

jímač a poslouchat prostřednictvím elektrostatic-
kého pole vzdálené rozhlasové stanice a majáky 
na DV a SV pásmech. Ve skutečnosti poslou-
cháme tyto stanice prostřednictvím pole elek-
tromagnetického. Pokud by přijimaci anténa byla 
(např. při bouřce) zároveň pod vlivem silného pole 
elektrostatického, tak bychom díky rušeni (ORN) 
tyto stanice vůbec neslyšeli. 

6. Je známo, že MW neplymä v uzavřené 
místnosti. Je to proto, że uzavřená místnost se 
z elektrostatického hlediska chová jako vnitřek 
uzavřené vodivá koule, kdy intenzita elektrostatic-
kého pole klesá lineárně k nule ve středu místnos-
ti. 

Uzavřená (obytná) místnost rozhodně není z 
hlediska pronikání elektrostatického ani elektro-
magnetického pole ekvivalentni vodivé kouli, resp. 
tzv. Faradayově kleci, která se používá k vytvořeni 
prostoru bez nežádoucích poli při zkoušeni a mě-
řeni vf zařizeni. MW nepřijímá dobře v uzavřené 
místnosti proto, že se tam kolem celé anténní 
struktury MW také nevytvoří elmag. pole s kon-
centrací siločar na konci (neexistujícího) vertikální-
ho úseku „zmuchlaného" koaxiálního kabelu. 
Mimo to, se uvnitř budov výrazně zvyšuje hladina 
rušeni, což téměř vždy přispívá k horším pomě-
rům signál/šum. To je take jeden z důvodů, proč 
MW přijímá lépe ve volnějším prostoru. 

7. Na anténu s nulovou délkou, nephpojenou 

k napáječi nulové délky nemůžeme aplikovat ja-
koukoliv anténní teorii... 

Anténa MW ani její napáječ však nemají nulo-
vou délku. Anténa MW je k napáječi připojena, 
a to prostřednictvím obvodů integrované elektroni-
ky. 

Mezi závěry článkú [4] a [5] je nicméně „sho-
da" v koncentraci siločar elektrického pole 
a hypotetického elektrostatického pole na kon-
ci vertikálního úseku koaxiálního kabelu, tzn. 
v místě připojeni anténní ..plošky". K teto zvýšené 
koncentraci dochází právě konfigurací celé an-
ténni struktury včetné napájecího kabelu, 
přesněji jeho vertikální části. To je take jeden 
důkaz rozhodujiciho (ale často popíraného) vlivu 
koaxiálního napáječe (přesněji jeho stíněni) na in-
tenzitu přijímaných signálů. 

Při simulaci antény je použití anténního pro-
gramu EZNEC limitováno minimálním kmitočtem 
(frnri). na kterém se při dané deice nejkratšího an-
ténního zářiče zkrátí délka jediného segmentu 
pod 0,05 Ä, což již nepříznivě ovlivni kvantitativní 
hodnoceni posuzované antény. 

Závěrem doporučuji všem, u kterých anténa 
MW „vzbuzuje vášně"' aby si s chladnou hlavou 
znovu prostudovali uvedené články i doporučenou 
literaturu. Najdou tam odpověď na otázku, jak MW 
principiálně funguje, resp. zjisti, le anténa MW 
funguje normálně, tzn. jako uniptilová (a elek-
tronická) anténa, instalovaná ve volném pro-
storu nad zemí. Nedílnou funkční části ta-
kového unipólu je tzv. protiváha, kterou zde 
představuje optimálně vedený koaxiální kabel, 
resp. jeho vhodně uzemněně stínění. 

Uveřejněné články: 

[1] Vorädek V., OK1XVV: Aktivní anténa Maxi-
Whip. PE 2/2009. 
[2] Procházka, M.: Mini-Whip z pohledu anténäře. 
PE 11/2009. 
[3] Honzík, K., OK1XKH; Kaplan. J., OK1MES: 
Boháč, J.: Mini-Whip — ostře sledovaná anténa. 
PE 1/2010. 
[4] Procházka, M.. Mini-Whip — ostře sledovaná 
anténa (2). PE 2/2010. 
[5] Bather, V., OK1SVB: Mini-Whip — anténa vzbu-
zující vášně. PE 4/2010. 

Doporučená literatura: 

[6] Mystik, J.: Elektromagnetické pole — základy 
teorie. BEN 1998 (s. 12 — 15, s. 28 — 29 a celá 6. 
kapitola). 
[7] Szanto, L.: Maxwellovy rovnice. BEN 2003. 
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POŠÍTAŠE 
a INTERNET 

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

STAVEBNICE PŘIJÍMAČE SDR 
0 tom, jak rychle se rozvíjející technologie a výkony počítačů a jejich komponentů ovlivňuji a měni 

i dříve výhradně „analogové" oblasti, konkrétně např. návrhy a konstrukce radiových přijímačů, jsme 
již několikrát v různých souvislostech psali. Místo klasických směšování, konverzí a dekódování se 
nyní prakticky již vstupní signal rovnou digitalizuje a dále se už pracuje vhodným softwarem pouze 
„s čísly v počítači". Takové přijímače se označuji jako SDR, softwarově definované radio (Software Defined 
Radio). Seznámili jsme vas stručně se zatím zřejmě nejlepším cenově dostupným SDR přijímačem Perseus, 
nedávno pak s nejmenším transceiverem z řady FlexRadio Flex-1500. Pro ty, kteří si rádi stavějí zařízení 
sami a chtějí ještě více ušetřit, se objevují i stavebnice. 0 jedné takové je následující článek. 

PM-SDR je malý levný jednodesko-
vý SDR přijímač, pokrývající celé pás-
mo dlouhých, středních a krátkých vin 
až do asi 60 MHz. Připojuje se k počítači 
přes port USB a samostatným kabe-
lem dodává audio signál zvukové kartě 
počítače. Navrhl ho italský radioamatér 
Martin Pernter, IW3AUT, a stavebnice 
se prodává za přibližně 5000 Kč. Jako 
software se k PM-SDR využívá volně 
dostupný (bezplatný) populární Wn-

Rad, popř. WnRadHD. Softwarové roz-
hraní (DLL) umožňuje používat přijímač 

PC 

Obr. 1. PM-SDR se přípoji dvěma kabely 

i s jiným obslužným softwarem a propo-
jit ho případně i s dalším zařízením 
(transceiverem). Firmware přijímače lze 
aktualizovat z PC přes USB port. 

Stavebnice PM-SDR se dodává jako 
částečně osazená — na desce s plošný-
mi spoji jsou již připájeny všechny mi-
niaturní SMD součástky. Zbývá tedy 
osadit jen ty ,velké" součástky, jako jsou 
konektory, transformátory, krystal, dio-
dy LED ap., viz obrázky na str. 36. 
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externí vstup PTT LED PM-SDR on 

LED PTT (TRX on) 

I2C • BUS 
ná 

1 CY22394 

20dB 13dB 

LCD š ENCODER PORT 

OPTIONS BOARD PORT 
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transcelveru 

vstup pro antanu 

Obr. 3. Přijímač PM-SDR ve skit:Ace 
s vestavěným přepínačem antény 

Stavebnice PM-SOR 

Základni stavebnice SDR přijimače 
PM-SDR obsahuje: 

— dvojvrstvou desku s plošnými 
spoji 80x100 mm, osazenou 
175 součástkami SMD, 

— programovatelný krystalový 
oscilátor Si570 X0, 

— konektory BNC (anténa), 
jack (audio), USB (PC), 

— tlačítka, krystal, diody LED, 
— transformátor T4-6, 
— řadové konektory, 
— schéma, návod k montáži 
a uvedení do chodu, 

— CD s ovladači a softwarem. 

Dále lze samostatně přikoupit skříň-
ku na přijímač, kabely, modul LCD dis-
pleje a modul anténního přepínače. 

Blokové schéma přijímače PM-SDR 
je na obr. 2, na obr. 5 je schéma vstup-
nich obvodů, na obr. 6 schéma obvodů 
mikroprocesoru a na obr. 7 schéma vý-
stupních obvodů. 
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Obr. 8. Postup doosazovänl desky s ploš-
nými spoji přülmače PM-SDR velkými sou-
částkami 

na 78 MHz byl -118 dBm. Šířka pásma 
výstupnlho signálu pro pokles 6 dB je 
155 kHz. 

Stavba 
Protože jsou již všechny SMD sou-

částky na desce s plošnými spoji připá-
jeny, není s doosazením příliš práce. 
Presto je nutné dodržovat pečlivé veš-
keré zásady ochrany před elektrosta-
tickou elektřinou. Všechny „choulostivé" 
součásti nechte v ochraných antistatic-
kých obalech až do bezprostředního 
použiti a při práci používejte ochran-
ný uzernhovaci náramek a antistatickou 
podložku. Představu o hustotě součás-
tek dávají obrázky vlevo (v měřítku 1:1), 
je z nich patrný i postup osazování. 

Nejdříve se osadí krystal Q1, řadové 
konektory SV2 a SV3 a dvojitá LED 
DZ1. Následuji konektory SV1, SV4 
a SV5 a piny pro propojky JP1, JP2 
a JP3. Nakonec se osadí tlačítka S1 
a S2, transformátor TRI a konektory 
pro anténu X2 (BNC), pro USB X1 a pro 
audio (jack) X4. Tim je přijímač kom-
pletní a po nainstalováni softwarových 
ovladačů a obslužného softwaru z přilo-
ženého CD do počítače je připraven 
k vyzkoušeni. Je samozřejmě také nut-
né patřičně nastavit i program WinRad 
(popř. jiný použitý) podle pokynů vjeho 
manuálu. 

Modul anténního přepínače 

Pokud budete používat přijímač 
spolu s vysílačem nebo transceiverem 
na stejnou (nebi jinou blízkou) anténu, 

erfre 

e s 1.43 i 
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1.11Mbete 
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přijimač 
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Obr. 9. Blokové schéma pflpojen1 
přepínače antény k plIjimadi PM-SDR 

Obr. 10. Osazený 
modul přepinače 

antény (Switchboard) 
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Obr. 11. Umístění nökterých součástek na kompletně osazené desce 'Aimee° PM-SOR 

je zapotřebí zajistit, aby se na vstup při-
jímače nemohl dostat silný signál z vy-
sílače (zničil by jeho vstupní obvody). 
Je proto zapotřebí přepínat anténu mezi 
přijímačem a vysílačem (transceive-
rem) a ještě přitom uzemnit vstup přijí-
mače. Za tim účelem je možné přikoupit 
ke stavebnici modul Switchboard. Je na 
destičce s plošnými spoji o rozměrech 
85x37 mm. Stejně jako u stavebnice 
přijímače jsou na něm osazeny všechny 

(celkem 31) součástky SMD a je třeba 
doosadit konektory, relé a LED. Staveb-
nice přepínače je k mání ve dvou vari-
antách — k vestavbě do skříňky přijí-
mače a jako samostatný modul. Přepí-
nač je napájen z přijímače PM-SDR. 
V pasivním režimu je anténa připojena 
trvale k transceiveru a softwarem PM-
SDR ji lze přepínat k přijímači. V ma-
nuálním režimu se přepíná anténa tzv. 
PU (push to talk) tlačítkem z transcei-

Obr. 12. Pracovní okno programu WinRad s připojeným přijímačem PM-SDR 

••••• «lam 

WO iSe, s 
i 1 s 

itr.re It3 

Obr. 13. Propojení 
základní desky přijímače PM-SDR 

s deskou anténního přepínače Switchboard 

Obr. 14. Montä2 desky pernate PM-SDR 
do kovové skříňky 

veru. V automatickém režimu je anténa 
trvale připojena k prijimači a je deteko-
ván vysokofrekvenční signál na přívodu 
z transceiveru; pokud překročí jeho 
hodnota nastavenou úroveň (obvykle 
bývá <20 mW), anténa se automaticky 
odpojí od přijímače a připojí k transcei-
veru. 

Stavebnice přijímače PM-SDR i do-
plňujících modulů a skříňky si u nás lze 
zakoupit u známé radioamatérské firmy 
DD AMTEK (www.ddamtek.cz). 

Podrobnější informace najdete na 
webu autora konstrukce M. Pemtera, 
IW3AUT, www.řw3aut.altervista.org, 
popř. na webu www.rfsystem.it/shop. 
Informace o programu 1/44nRad najdete 
na www.weaksignals.com, o progra-
mu 1/44nRadHD na www.hdsdr.de. 
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TECH N ICKt ZAJÍMAVOSTI 
Bio baterie 

Společnost Sony vyvíjí již řadu let 
bio baterie generujíci elektřinu rozkla-
dem cukru pomocí enzymů jako kataly-
zátorů, podobně jako to probíhá v ži-
vých organismech. Novä struktura kato-
dy účinně absorbuje kyslík a zajišťuje 
udržování přiměřeného objemu vody 
v procesu. Optimalizací složení elektro-
lytu bylo zatím dosaženo výkonu asi 
50 mW z článku. 

Cukr je přirozeně se vyskytující zdroj 
energie v přírodě a je produkován ros-

glukóza 
;Hu; 

glukonolakton 

enzymy ffl"mediator 

vodikovi iont (W) 

ir  enzy m y S  mediator 

02 Hp 

elektron (e ) 

elektron (e-) 

tunami pomoci fotosyntézy. Je tak pině 
obnovitelným zdrojem. 
V baterii se glukóza přeměňuje na 

glukonolakton a vodík' jehož ionty mig-
rujf ke katodě přes separator. 

glukóza -> glukonolakton + 2 Ht + 2 e-

Na katodě vodíkové ionty a elektro-
ny absorbují vzdušný kyslík se kterým 
se slouči na vodu. 

(1/2) 0 2 + 2H• + 2 e- -> H20 

Během této elektrochemické reakce 
procházejí elektrony vnějším obvodem 
jako elektřina. 

elektřina 

Proces generováni elektriny v bio baterii 
Prototypová bio baterie 
napájejíc! ventilátorek 

Bio baterie napájející přehrávač MP3 

Technické údaje: 
Anode: enzymy dehydrogenäza glu-

kózy a diapräza, mediatory vitamin K3 
a kofaktor NACH. 

Katoda: enzym oxidäza bilirubin, 
mediator kyanoželezitan draselný. 

Elektrody. porézní uhlfk. 
Odvádění elektrického proudu: tita-

nova sítka. 
Oddělovač: celofán. 
Roztok glukózy: 0,4 mol glukózy 

v 1,0 mol fosforečnanu sodného. 
Výstup: 1,5 mW/cm2 (0,3 V/5 mA). 
Rozmary článku: 39 x39 x39 mm. 

Přepínač antény 
Při používáni stejné antény pro 

příjem i vysílání jezapotřebí zajistit, aby 
se signal z vysílače nemohl dostat na 
vstupní obvody přijímače (které by 
zničil). Tento Switch Box automaticky 
sleduje úroveň vf signálu na vstupu přijí-
mače a při překročená nastavené (bez-
pečné) hodnoty anténu od přijímače 
odpojí a vstup přijímače uzemni. Stej-

k audio 
vystupu 
pfijimate 

audio 
vystup 

k audio 
výstupu 

transceiveru 

mechanické spínáni (PTT) 

k výstupu 
transceiveru 

k anténě ke vstupu 
OF mate 

napájeni 
13,8 V 

k antennimu vstupu plijimače 

I  

—{ přijimač (SDR) 
 ,1 11111 

_ iii RS-232  

audio výstup prijimače/PC 

  od antény 

k antennimu vstupu 
transceiveru e  

PTT 

14.020.000 

eic 

o transceiver 

ke sluchátkům (reproduktoru) 

1 

CAT 

Zapojenl přepínače antény k transceiveru, plymači a pope. k počítači 

nou funkci lze provádět i manuálně pře-
pínáním z příjmu na vysíláni mecha-
nickým přepínačem (PU). Kromě ante-
ny může přistroj přepínat zároveň i au-
dio výstup ze samostatného přijímače 
a transceiveru (do stejných sluchátek 
nebo reproduktoru). Switch Box se na-
pájí z externího zdroje 13,8 V a pokud 
není napájecí napětí připojeno, je anté-
na trvale připojena k vysílači (vstup ph-
jImače je zablokován). 

Zdokonalený typ tohoto přepínače 
mä označení DSW-150 a je dopiněn 
digitálním wattmetrem, který mart vysí-
laný a odražený (zpět) výkon vysílače. 
Je propojen kabelem USB s počítačem 
a naměřené hodnoty zobrazuje v dodá-
vaném softwaru (viz obrázek). 

.11,14 

WoodEloxRadlo 
D SW-1 50 :•:::=2.7.n' 

ir•••••••••••••.• 

e • 

L... 

Pohled na Switch Box zpředu a zezadu 
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Technické parametry 
(Switch Box a DS W-150) 

Impedance vstupů a výstupů 50 

Rozsah kmitočtů O až 160 MHz 

Maximální výkon vysílače 150 W 

Vf citlivost pro přepnutí < 10 mW 

Rychlost přepnutí 

Útlum 

Oddělen! pelmate 

Napájen! 

20/190 ms 

0,2 dB 

>40dB 

13,8 V/200 mA 

Přepínač antény Switch Box stojí asi 
3300 Kč, přepínač DSW-150 s digitál-
ním wattmetrem přibližně 5700 Kč. 
Přepínače koupíte např. v e-shopu na 
WWW. ddamtek.cz. 

Konvertor pro 144 MHz 
Využiti digitálních technologií a pří-

mého vzorkování přijímaného signálu 
posunulo přijímací techniku výrazně ku-
předu. Začínají být k dispozici velmi 
kvalitní a velmi levné přijímače, pokrý-
vající široká kmitočtová spektra (sta-
vebnici takového připmače popisujeme 
i v tomto čísle, o špičkovém SDR přijí-
mači Perseus jsme už také psali). Nabí-
zí se možnost jednoduchým způsobem 
rozšířit využití těchto přijímačů ido pá-
sem VKV. Malý konvertor DCM-2 převá-
dí příjem v pásmu 144 až 148 MHz do 
krátkovinného pásma 28 až 32 MHz, 
které je v rozsahu obvyklých KV přijf-
mačů. Připojí se jednoduše mezi anté-
nu a vstup přijímače a napájí se z exter-
ního zdroje napětím 9 až 14 V. Je určen 
zejména ke zmíněnému SDR přijímači 
Perseus, ale bude pracovat i s jinými 
(i klasickými) přijímači. 

CE! ..0% 

Konvertor 144 MHz/28 MHz DCM-2 

Srdcem konvertoru DCM-2 je aktivní 
širokopásmový dvojnásobně vyvážený 
směšovač s intermodulačnim zkresle-
ním IP3 > 20 dBm. Moderníf předzesilo-
vač zajišťuje velmi nízké šumové číslo 
0,9 dB a prvotřídní linearitu. Tento mo-
dul má IP3 > 30 dBm. Pro konvertor 
speciálně nově vyvinutý krystalem říze-
ný směšovací oscilátor využívá dva vy-
brané tranzistory FET a několik diod 
Schottky pro vytvořená velmi kvalitního 
signálu s nízkým šumem a minimem 
nežádoucích produktů. Celý konvertor 
DCM-2 jev zaletované kovové krabičce 
o rozměrech asi 75 x55x30 mm. Vyrábí 
ho německá firma SSB electronic, stop 
asi 150 E a lze ho koupit i na českém 
we b u www. ddamtek. cz. 

Digitální GPS kompas 
Přístroj GPS Bushnell Back Track si 

na váš pokyn zapamatuje přesnou polo-
hu daného mista a následně vás k ně-
mu odkudkoliv zpět dovede. Má paměť 
na tři různá místa a na požádáni indiku-
je směr a vzdálenost ke zvolenému mis-
tu. I bez mapy vás tak dovede zpět do 
tábora, ke stanu, k zaparkovanému au-
tu na velkém parkovišti, na ukryté hou-
bařské misto ap. Zabudovaný elektro-
nický kompas s automatickou kalibraci 
používá oblíbený citlivý GPS přijímač 
SiRF Star Ill. GPS Bushnell BackTrack 
je vodotěsný a napájí se ze dvou baterii 
AAA (mikrotužky), s kterými má vydržet 
v provozu (zapnutý) až 30 hodin. Jeho 
rozměry jsou 75x90x19 mm a přistroj 
je k mání v několika barevných prove-
deních za cenu na našem trhu okolo 
1800 Kč vč. DPH. 

GPS Bushnell Back Track 

NAS server PX-8020 
Opravdu miniaturní server PX-8020 

k připojení pevných disků, USB paměti 
ale i tiskáren do počítačové sítě. Server 
má zabudované webovä rozhraní a lze 
ho tak nastavovat z internetového pro-
hlfžeče z kteréhokoliv počítače v síti. 
Nastavitelné jsou všechny běžné para-
metry připojení do počítačové sítě, způ-
sob přidělováni sitiové adresy, synchro-
nizace času, lze nahrát případné nové 
verze firmwaru. Dále lze nadefinovat 

Umístěni konektorů a LED na NAS serveru 
7/inks: 1 — USB port pro připojení paměti 
(disku), 2 — tlačítko RESET, 3 — indikace. 
„zapnutos,4 — indikace pfipojení k podltačo-
vé sin LAN, 5 — konektor RJ-45 připojení 
k LAN, 6 — konektor napájení 

jednotlivé uživatele (maximálně 16) 
a jejich přístupová práva. Lze aktivo-
vat i FTP server, definovat jeho adre-
sáře, uživatele (maximálně 32) a jejich 
přístupová práva. Po aktivaci Media 
serveru je možné si vyměňovat hudební 
nahrávky a fotografie s herní konzolí 
XBox 360. Nastavit lze i automatické 
stahování souborů z lnternetu pomocí 
BitTorrentů. Přístupové rychlosti nejsou 
sice ohromující, ale jsou použitelné: 
5 MB/s v síti, 7,5 MB/s FTP server. Ser-
ver PX-8020Ize nastavit tak, aby v pří-
padě zvolených událostí automaticky 
zasílal mailové zprávy na předvolenou 
adresu. Ato vše je v pouzdře o rozmě-
rech asi 70x33x25 mm s váhou 46 g 
a spotřebou 2 až 3 W za přibližně 40 E 
(na www.pearl.de). 

Externí dok 
pro pevné disky 

Tento přístroj lze použit k externí-
mu připojeni standardních pevných 
disků SATA všech velikostí (1,8",2,5" 
i 3,5") včetně polovodičových SSD k po-
čítači přes port USB nebo eSATA. Roz-
hraní je SATA II/1.0a 1,5/3,0 Gb/s. 
Ovladače se nahrají automaticky pří-
mo z přístroje, jsou k dispozici ovladače 
pro Windows 2000/XPNista/7, OS X 
9.2+ a Linux. Dap se dokoupiti adaptéry 
pro připojováni disků s rozhraním IDE. 
K počítači lze připojit dva disky součas-
ně, nebo lze kopírovat (klonovat) jeden 
disk na druhý, bez připojeni k PC. Do-
dávaný sitový napájecí zdroj poskytuje 
5 a 12 V. Jde o výrobek německé firmy 
Lindy a stop asi 33 E. 

modri LEO I 
— aktivita HD1 

tervena LED 
— za pnuto 

modra LED 2 
— aktivita H02 

spinae napájeni plipojen1 k PC tlafilko 
USEJeSala Dunhkovar 

Externí dok pro pevné disky Lindy 
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Bald nás to ještě? Tajemství jak se něco naučit zná každé 

malé dítě. Mnohem drive, než vkročí do první třídy To tajem-
ství je tak jednoduché, že když ho slyšíme, řekneme si „fakt?" 
a hned ho zapomeneme a jdeme dát Na mnoha školách ne-
radi slyší stove „hra", „zábava", „koníček". Ale nutným pied-
pokladem jak se něco úspěšnš naučit je, że nás to musí bavit! 
Zvídavost a zvédavost jsou největším motivätorem k učent 
Co lidi nejvíce zajímá, to se také nejlépe naučí. 

To je volný překlad úvodu autora tohoto úžasného webu 
Glena Williamsona. Vychází dále z toho, že jeden dobrý ob-
rázek vydá za tisíce slov; a což pak animace! Jeho web je 
piný barevných obrázků, animací a velmi názorných výkladů 
k nejrůznějším převážně (ale nejen) elektrotechnickým téma-
tům. Jeho ideou je komunikovat koncept na intuitivní úrovni 
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a nechat čtenáře „pocitit" podstatu věci. Velmi často bývá 
podstata zatemněna detaily vloženými ve špatnou chvíli. Vět-
šinu podrobností je lepší nechat na pozdější dobu, kdy je čte-
nář už připraven a chce je znát. 

Abychom se myšlence autora nezpronevéřili, přenechá-
váme rovněž většinu místa obrázkům. Nicméně jen namát-
kový výčet témat: tranzistory, FETy, operační zesilovače, od-
pory, kondenzátory, digitální logika, bezpečnost, napájecí 
zdroje, základy elektřiny, lasery, ergonomie, vývojové diagra-
my, konstrukce prototypů, optika, komunikace, modulace, 
radar, telefony, grafika, televize, počítače, vzděláváni.., ale 
i humor, slavné výroky a hlubší zamyšleni se. Je to sice an-
glicky, ale nebojte se si web prohlédnout, obrázky a animace 
jsou velmi srozumitelné. 
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RÁDIO „HISTORIE" 

Komunikace z Měsíce 

Obr. 1. Pohled na přijímací centrum v Goldstone v Kalifornii 

Je to již vice jak 40 let, co se k nám 
na Zemi donesla slova, pronesená prv-
ním člověkem, který se ocitl na Měsici: 
„That's one small step for man, one gi-
ant leap for mankindTM. Že tato slova pro-
nesl kosmonaut Neil Armstrong, který 
se jako prvý z lidí dostal na Měsíc, zná 
většina vzdělané populace. Málokdo 
však ví, jak tento signál k Zemi doputo-
val. 

Každý z astronautú měl uvnitř helmy 
skafandru miniaturní mikrofon s vysilač-
kou a výkonem asi 0,5 W se signál pře-
nášel do lunárního modulu. Tam byl ze-
sílen asi na 20 W a prostřednictvím 
parabolické antény s průměrem 66 mm 
umístěné na lunárním modulu byl signál 
vyslán k Zemi na kmitočtu 2282,5 MHz. 
Na Zemi byla směrem k Měsíci namíře-
na parabola o průměru 64 m v Goldsto-
ne, obr. 1 (navíc byla k dispozici ještě 
dvě záložní přijímací střediska), odtam-
tud šel signál do Goddard Space Flight 
Center u Washingtonu, kde se zpraco-
val a byl odvysílán do fidiciho centra 
v Houstonu. Hlas astronauta šel pak te-
lefonní linkou na rádiové a televizní vysí-

lače v New Yorku, odkud se mil do ce-
lého světa. 

Přijímací středisko v Goldstone ale 
sloužilo i jako reléová stanice — hlasová 
komunikace astronautů se odesílala na 
kmitočtu 2101,8 MHz na velitelský mo-
dul k Miku Collinsovi, který létal 120 km 
nad povrchem Měsíce. Tímto způso-
bem se eliminoval dlouhý čas, kdy sig-
nál z lunárního modulu, jehož oblet Mě-
sice trval přibližně 2 hodiny, nemohl být 
slyšet. Přímá viditelnost a tudíž možné 

Obr. 2. Anténa 
španělského 
přijímacího 
střediska 

Obr. 3. Ovládacl 
stanoviště antény 

(dole) 

spojeni mezi lunárním a velitelským 
modulem byla při každém obletu pou-
hých 15 minut. Aldrin, druhý muž na Mě-
síci, však Armstrongův hlas slyšel přímo 
— pro vzájemnou komunikaci jim sloužily 
miniaturní FM vysilačky na 297 MHz; na 
259,7 MHz se přenášel hlas Armstronga 
a množství dalších telemetrických a bio-
metrických signálů k lunárnímu modulu, 
hlasové pokyny z lunárního modulu nao-
pak astronauti přijímali na 296,8 MHz. 
Aldrinův hovor se však přenášel přes 
Armstrongovu vysilačku včetně telemet-
rie kmitočtovou modulací, převáděl se 
na AM a spolu s hlasem a telemetrií 
Armstronga se přenášel na lunární mo-
dul, tam se opět měnil na FM k přenosu 
na Zemi. Zdánlivě složité přeměny AM-
-FM však umožnily ušetřit jeden pfiji-
mač v lunárním modulu a snížit tak cel-
kovou hmotnost. 

Ještě vice překvapující však byla 
skutečnost, že na stejném kmitočtu se 
ještě k Zemi přenášely také obrázky 
spolu s hlasem astronautů a telemetrii. 
Zatím co hlas přijimali v Goldstone, te-
levizní přenos zajišťovala stanice v Ho-
neysuckle Creek v Austrálii! NASA teh-
dy zjistila, že 64metrovä parabolická 
antena u Parkesu v Austrálii mä lepší 
přijmové podmínky než ta americká, 
proto byla využita k přenosu TV signálu. 
Odtamtud signál putoval do Sydney, ze 
Sydney do Moree Earth Station 300 km 
severněji. Odtamtud se signál vysílal na 
komunikační satelit Intelsat umístěný 
nad Pacifikem a přes něj se konečně 
dostal na stanici Jamesburg v Kalifornii, 
odkud teprve odcházel do Houstonu, 
odtamtud do New Yorku a nakonec do 
celého světa. 

Televizní zařízeni na Apollo 11 dis-
ponovalo třemi systémy. První měl za 
úkol přenášet širokoúhlý obraz s hori-
zontálním rozlišením 212 řádek a šíří 
pásma 2,6 MHz, vertikální rozlišeni bylo 
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Na setkáni bývalých špiónů 
Začalo to tim, že jsem domů odkud-

si přitáhl zase další rádio. Něco neoby-
čejného, už svým tvarem a konstrukcil 
Zavánělo to po špionáži a napínavých 
příhodách! 

Šlo o úhledné pouzdro, potažené 
voskovaným plátnem v nevtíravé černé 
barvě. 

Uvnitř tři krabičky z poniklovaného 
plechu. Daly se velice rychle navzájem 
propojit, ale i rozdělit. Tedy přijímač, 
vysílač s anténou, anténním členem 
a telegrafním klíčem a síťový zdroj pro 
všechna možná napětí. 

Ano, šlo o radiostanici speciálně 
konstruovanou pro špióny! Ale z které 
té bojující strany? Elektronky německé 
výroby. Jakési popisy, ale v angličtině! 
A nikde žádný typový štítek, označeni 
výrobce — zkrátka přísně tajné! 

Čili jsem začal pátrat. Ráno na 
80metrovém pásmu, tehdy tam byly 
kroužky rádiových historiků. Dostal jsem 
radu: zeptat se jednoho hama, který byl 
za války u špionážní služby. Udělal jsem 
a v zäpäti přišla odpověď nadšence, 
který by rád onen RIG viděl, a zda bych 
nemohl nakreslit zapojeni těch pokladů. 
Což nebylo těžké, neboť přijímač je jen 
audion + nf, vysilač sdlooscilátor X-ta-
lem řízený, ale s kapánek „tučnějši" 

elektronkou (obr. 6 a 7). A poslal jsem 
to i s fotografii onomu ex špiónovi. Ten 
moje zařízeni identifikoval jako němec-
kou válečnou špionážní soupravu typu 
SE 108/10 (obr. 1 až 5). 

Hned na to jsem byl pozván na se-
tkání tech, co sloužili u těchto složek 
a neuvěřitelným štěstím hrůzy války pre-
žili. Setkáni se konalo v Bad Bentheimu 
u prilefitosti DNAT (Německo-holadské 
radioamatérské dny), těsně před ho-
landskými hranicemi. 

Byl rezervován menši sál. Sešlo se 
asi 40 — 50 účastníků, pánů asi o gene-
raci starších než „moje maličkost!' 
Převážně koncesovaní radioamatéři 
a nemalým dílem s akademickým vzdě-
láním. Měl jsem z té mé účasti na své-
rázném setkání úžasnou legraci, ale 
řehtat se bylo radno jen skrytě. Kdy 
bych se takové účasti předtím jen na-
dál? 

Nálada byla velice srdečná. Měl 
jsem dojem, le se ti lidé narodili ve stej-
né porodnici, ve stejný čas a hned si šli 
po absolvovaném porodu pokecat na 
pivo! 

Mezi jinými tématy se mluvilo také 
o tom, kdo kdy dostal „Lauferei" (běhav-
ku). Nebyly míněny poruchy v zaživa-
cirri ústroji, kdy postižený častěji běhá, 

Obr. 2. Přijímač mä dvě elektronky EF12 a jednu EDD12 

Obr. 1. Vysílač — jedna ze tři částí 
kompletu radiostanice SE 108/10 

ale kdy „vzal roha« a přeběhl k těm, kte-
ré mil sledovat a o nich předávat infor-
mace na německou stranu. Ano, odvrá-
til se od tech, kterým byl jeho život spíše 
k tomu, aby jej zmařili pro hnus války. 
Od tšch, kteří mu zpackali osud. A vě-
děl, že jde v akci o život „Behavkous si 
život mohl zachránit. 

Vedle mi seděl pán povoláním lé-
kař, dosti malého vzrůstu a vyprávěl mi 
o prihodš, kdy byl na východní frontě, 
dostal rozkaz se nějak dostat na stranu 
nepřítele, pozorovat, jak se tam věci 
mají a vysílačkou to sdělit těm na „jeho" 
straně. Byl převlečen za pasáčka, do-
stal jako rekvizitu kozu. A do jakési taš-
ky samozřejmě radiostanici, napájenou 
z baterii. Tedy, jak říkáme — QRP, spi-

Obr. 3. Přijimač zespodu 

218 řádek a 2,7 MHz, rychlost 10 sním-
ků/s. Druhý systém sloužil k experimen-
tům a měl 848 x 874 řádek. Obraz z lu-
nárního modulu byl odesílán systémem 
SSTV k Zemi rychlosti 10 snimků/s 
s rozlišením 848 řádků. Obraz byl na 
Zemi přijímán na monitoru s úhlopříč-
kou 10 ", odtamtud jej snímala TV ka-
mera a výsledkem byl obraz o 525 řád-
cích a 60 snímcích/s, který se ukládal 
na magnetický disk a ve stejném oka-
mžiku posílal do Houstonu i Sydney. 
Aby se z 10 snimků/s získalo potřeb-
ných 60 pro americkou NTSC normu, 
každý snímek se ještě z disku 5x opa-
koval. Proto byly obrázky astronautů 

v televizi neostré. Do veřejné sítě se ob-
rázky dostávaly se zpožděním 6 se-
kund, což umožňovalo, aby v případě 
nehody byl přenos přerušen. Váha TV 
kamery v lunárním modulu byla 3,29 kg, 
měla spotřebu 6,5 W ph napětí mezi 32 
až 24 V. Snímání bylo SSTV systémem 
10 snímků/s při rozlišeni 320 řádků. 

Vätši problém než na Měsíci měli 
při záznamu obrázků na Zemi. Snímky 
se zaznamenávaly na magnetické pás-
ky Šíře 1" systémem AMPEX a kaž-
dých 15 minut bylo třeba pásku měnit. 
Konvertovaný videosignál se snímal na 
videorekordér AMPEX VR1100 se čtyř-
mi hlavami, Šíře magnetické pásky byla 

5 cm a při vlastním přenosu se ukázalo, 
že se přistroj silně zahřívá, takže bylo 
zapotřebí jej po celou dobu přenosu (tři 
hodiny) dodatečně chladit NASA nazva-
la celý tento poměrně složitý přenosový 
systém „The unified S-Band Communi-
cations Systems. 

Zmíněné tři přijímací stanice byly: 
Goldstone (Kalifornie), Honeysuckle 
(Austrálie) a Fresnedillas (ŠpanšIsko, 
obr. 2, 3). Goddard Space Flight Center 
je ve státě Maryland. Australská stanice 
se může chlubit tim, že přijímala první 
televizní signály z Měsíce. 

(Dokončení příště) QX 
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še QRPP. A musel hrát, že je hluchoně-
mý. 

Vysílat chtěl odkudsi ze stodoly. 
Rozbalil své nádobIčko, natáhl anténu, 
na kolena položil malý telegrafní klič 
a že začne vyťukávat zprávy. 

Teď šok: Koza klič uviděla, chňapla 
po něm a už ho měla v hubě! Malér! 
Rozvědčík-pasáček jí ho začal tahat ze 
chřtánu s rizikem, te vytrhne šňůru 
a klič zůstane v koze! Ne — povedlo se! 
Byla ona koza účastnic' odboje? Jinak 
by asi musel klíčovat zkratováním zdí-
řek pro kilt'. QSD? Určitě. 

Za zmínku stoji, že konstrukci těchto 
zařízeni svěřovali za nacistů zkušeným 
radioamatérům — konstruktérům. Jed-
nalo se spiše o kusové série, jejichž pa-
rametry byly variabilní. 

73! Jlrka, DJOAK 

Obr 6. Schéma zapojení phjimače 
(vpravo), jak jsem ho od ruky nakreslil 
pro toho exšpiema 

Obr. 7. A můj náčrtek zapojení vysílače 
stanice SE 108/10 (vpravo dole): 

Uml (Umschalter) — přepínač rozsa-
hu kmitočtů: poloha 1 (6 až 14 MHz), 
poloha 2 (3 at 9 MHz); 

Um2 — hrubě nastavuje optimální 
přizpůsobení antény; CA — jemné dola-
děni antény; 

elektronka typu UBL21, výkon vysl-
lade 10 W, hmotnost 0,85 kg, rozměry 
6,5x 12x 14cm 

Fotografie k tomuto článku jsou převza-
ty ze stránek LA6NCA: 
www.laud.noAvw2/se108/index.htm 

Další zajímavosti o špionážních radio-
stanicích vč. SE 108/10 naleznete na: 
WM/. cdvandt.org/abwehr wireless.htm 

Obr. 4. Jednotlivé (Illy se snadno a rychle navzájem propojo-
valy speciálními konektory, zvanýminBrechkopplung" 

Obr. 5. Pohled 
dovnitOE vysílače 

(vpravo) 

100 let australské radioamatérské organizace WIA 
11. března 1910 se sešlo v Sydney v hotelu 

Australia několik zájemců, kteří založili „Institut 
bezdrátové telegrafie Austrálie"; krátce na to bylo 
z názvu vypuštěno slovo telegrafie a organizace 
se od té doby až do dneška nazývá Wireless In-
stitute of Australia (WIA) a letos tedy slaví 100 let 
od svého založeni. Jejím představitelem se stal 
George Taylor, který prohlásil, že se budou sna-
žit o podporu experimentátorů a zájemců o bez-
drátovou komunikaci všeobecnš. Podobná orga-
nizace byla o rok později založena v Melbourne, 
kam se sjelo 50 zájemců, v r. 1912 pak v Queen-

slandu a v r. 1913 pak byl založen západoaustral-
ský radioklub, již jako Western Australia Section 
of Wireless Institute of Australia". V květnu roku 
1924 se stala WIA oficiálně reprezentantem 
všech australských radioamatérů a jako taková 
byla uznána oficiálně australským generálním 
poštmistrem (ministrem pošt). WIA je skutečně 
nejstarší radioamatérskou organizaci na světě! 
V průběhu letošního roku bude aktivní stanice 
VK100WIA a bude se vydávat zvláštní diplom ke 
stému výročí. 

QX 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

Jak jsem skládal K3 aneb Nebojte se šroubováku! 
(Pokračováni) 

Obr. 4. Pohled do části koncového stupně bez osazeného 
100W modulu. Vlevo PA (budič) 10 W, vpravo výstupni 

pásmové Wiry + přepínací relé 

V dalši fázi montáže jsem již vložil 
základní desku, na které byly celkem zře-
telně vyznačena mista pro filtry. Ten tele-
grafní jsem měl samostatně, ale „základ-
ni" 2,7 kHz ne a ne najít. Znovu jsem 
prošel všechny baličky, nic. To jsem již 
pro jistotu vzal na pomoc manuál a začal 
kontrolovat to, co jsem me provést na za-
čátku. Mimo filtru chyběly další dvě sou-
části — malý panýlek na zadní stěnu 
a vstupní deska k anténnímu konektoru. 
Ta a filtr — to byly části nezbytné, a tak 
jsem s obavami (filtr stojí pár tisícovek) 
vytočil číslo DD AMTEKu a oznámil, které 
části chybí. Sice se podivili, že to ozna-
muji s takovým zpožděním, ale byl jsem 
ujištěn, že chybějící části obratem posila-
ji. Světe, div se, druhý den jsem měl doma 
balíček s chybějicimi částmi — zdarma! 

Jak jsem si z textu manuálu dovodil, 
z výroby do „základního" balíku dávají 
všechny potřebné díly mimo těch, u kte-
rých má zákazník možnost výběru 
např. mezi „obyčejným" 5krystalovým filt-
rem a za priplatek kvalitnějším osmikrys-
talovým. Nebo mezi obyčejnou deskou 
k anténnímu konektoru nebo deskou 
s automatickým anténním tunerem atp. 
Oily, u kterých je možný výběr, v základní 
sestavě nejsou, ale obchod je má naštěstí 
k dispozici. Ale abych dokončil myšlenku 
z předchozího odstavce — firma DD AM-
TEK si u mne po této stránce vysloužila 
obdiv a respekt, s podobným jednáním 
jsem se setkal poprvé 

Pak jsem již s montáži postupoval 
podle manuálu (ono se to vyplatí!), ovšem 
zase s nějakými přestávkami. Téměř zce-
la byla sestava hotova někdy koncem 
února, to jsem již měl za sebou i nějaké ty 
předepsané elektrické zkoušky, propojeni 
s počítačem a přehráni nového software, 
ale ještě nebyl osazen 100W koncový 
stupeň. Pln očekávání jsem připojil ante-
nu, sluchátka, zdroj, displej se rozsvítil 
s uvedením údajů podle manuálu... a nic. 
Sluchátka mlčela. 

Obr. 5. Pohled na modul PA 100 W zespodu, nahoře 
propojovací konektory s částí budiče a výstuprüch päsm. filtrů 

Hrůza! Tolik peněz a „chcípl pes", jak 
říkám. Vzal jsem tedy znovu manuál 
a kontroloval, zda jsem něco neopomněl. 
Narazil jsem na část pojednávající o refe-
renčním oscilátoru. Na jeho destičce, 
která byla řádně usazena na správném 
mistě, byly nějaké Xtaly, pár SMD mini-
součástek a prázdný ‚sole. 0 tom jsem 
předpokládal při sestavě, že je určen pro 
další „option" — velmi přesný, tepelně 
kompenzovaný oscilátor 49,380 MHz, 
který jsem neobjednával, neboť jsem si 
byl jistý, že přesnost 5 Hz bude pro mne 
dostačující. Domníval jsem se, že ten 
„obyčejný" je integrován na desce. Opět 
chyba, neboť i ten základní bylo třeba do 
sokliku zasunout, a poněvadž tu byla opět 
možnost výběru, v základní sestavě ne-
byl. Takle v pátek nový telefonát a tento-
kráte „až" v pondělí byl doma doporučený 
dopis s oscilátorem. 

Po jeho osazeni a zapojení TRXu — 
opět nic. Ale to mi již došlo, že pfedchozi 
kalibrace a automatické nastavováni, kte-
ré si zařízeni provede softwarově samo, 
bez toho oscilátoru byly vlastně k ničemu, 
a tak nezbylo, než opět připojit počítač 
a z webu výrobce stáhnout kalibrační 
software. TRX K3 si pak veškerou mani-
pulaci a nastavení provádí sám, jen na 
displeji vidíte, jak se automaticky přepína-
jí pásma a měni se některé další údaje. 
Do počítače zadáte jen některé údaje 
z použitých filtrů. Pro vlastni kalibraci mu-
site mít pouze propojovací šňůru RS232/ 
/RS232 nebo USB/RS232 a umělou bez-
indukční zátěž, která alespoň krátkodobě 
snese 50 W (5 W, pokud jste zvolili jen 
10W verzi). 

Sláva — po kalibraci, odpojeni počítače 
a uměle zátěže a naopak připojeni slu-
chátek a antény se K3 rozezněla telegraf-
ními signály z pásma 7 MHz, které jsem 
tam měl nastavené. Hned jsem udělal ně-
kolik spojeni na 10 W — dokonce v pile-

upu s 0Y2J. To již na noc zůstala K3 na 
stole, druhý den jsem rychle nainstaloval 
koncový stupeň (k tomu byl přiložen další 
montážni manual a potřebné součástky), 
znovu zkalibroval výkon tentokrát na 
50 W a od té doby zůstává TS-850S od-
ložena v rohu ham-shacku. 

Případným zájemcům o toto zařizeni 
bych chtěl po vlastních zkušenostech 
udělit několik rad, i když vim, že sám 
bych je asi take nebral vážně: 

1. Nepodceňujte doporučeni uváděná 
v manuálu. Postupujte podle něj, i když 
se vám v určitých partiich bude zdát po-
stup nelogický. Ušetříte si tak nezbytnou 
pozdější demontáž předčasně smontova-
ných části. 

2. Nebojte se koupit jen stavebnici! 
Ušetříte asi 5000 Kč, montáž je jednodu-
chá, páječku nemusíte vzít vůbec do 
ruky, pozor si musite dát pouze při sesta-
vováni předního panelu se základní des-
kou, aby do sebe zapadly piny všech ko-
nektorů. Jediné, co potřebujete, je již 
zmíněná umělá zátěž a „prodlužovací" 
(ne „překrižený"!) kabel s konektory 
RS232 (nebo převodní USB/RS232). 

3. Zapomeňte na to, že byste digitální 
módy provozovali bez počítače. Sice to 
možné je, jä si to take odzkoušel, ale číst 
na malém displeji rychle ubíhajících ně-
kolik písmen je moine skutečně jen pro 
odzkoušení, solidnI provoz takto možný 
neni. Ale co je nutno ocenit: interní deko-
dér spolehlivě „čte" i signál, který ve slu-
chátkách prakticky neslyšíte. 

4. Nepokoušejte se vylepšit" rozmís-
těni závitů na toroidech a nesahejte na 
dolaďovací kondenzátory! Všechny obvo-
dy jsou od výrobce naladěny a k připad-
ným úpravám je nezbytné kvalitní labora-
torní přístrojové vybaveni! 

(Dokončeni příště) OX 
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OSCAR 
OSCAR 0 

Již v osmdesátých a devadesátých letech dělali radioamatéři po-
kusná spojení EME - tedy odrazem od Měsíce, pouze s jednou anté-
nou a relativně malým výkonem. V AMSATu to bylo předevšim v ná-
vaznosti na pokusy s příjmem extrémně slabých signálů - tzv. ZR 0 
testy, které byly uskutečňovány definovaným snižováním úrovně vý-
konu majáků družic na vysoké eliptické dráze OSCAR 10 a OSCAR 
13. Jedním z předních propagátorů těchto pokusu byl Ray Soifer, 
W2RS, který v pásmu 144 MHz v letech 1985 - 1995 s jednou anté-
nou o délce 3,2 Ä. a výkonem 150 W navázal 88 oboustranných spo-
jeni EME s 37 různými stanicemi [1). On také začal spojení EME 
s trochou nadsázky označovat „via OSCAR 0. Je však třeba zdůraz-
nit, že tehdy i dnes jsou taková spojení možná předevšim diky vynika-
jicim parametrům protistanic, které naopak použivaji velmi rozměrné 
a tedy i výkonné anténní systémy a kompenzuji tak nedostatečnost 
druhé strany. 

Vývoj se však nezastavil, a tak kromě dokonalejších antén, nizko-
šumových vstupních zesilovačů přijimačů a větších výkonů vysilačů 
máme dnes k dispozici velmi efektivní prostředky pro detekci a zpra-
cování velmi slabých signálú. V oblasti EME spojeni se stal standar-
dem systém WSJT, vyvinutý Josephem Taylorem, K1JT (nositelem 
Nobelovy ceny za fyziku udělenou v roce 1993 za spoluobjevení pul-
saru). Tento důmyslný systém, založený na spojitém vysíláni 65 tónů 
a velmi robustního kódováni, je dotažen do uživatelsky velmi přátel-
ské formy a obsahuje všechny podpůrné funkce pro praktický provoz 
EME [2]. Joe, K1JT, je totiž sám velmi aktivním a zkušeným EME 
operátorem. Užití módu JT65b, který se používá v pásmu 2 m a 70 
cm, může při správně nastavených parametrech přinést 10 až 15 dB 
zisku ve srovnáni s klasicky přijímanou CW (sluchem a mozkem). 
Máte-li anténu ovládanou i v elevaci a slušný předzesilovač u ni, lze 
si ty nejsilnější EME signály „zobrazit" prakticky v každém měsičnim 
okně. Upravil jsem tedy svoji 70cm anténu (obr. 1) s kruhovou polari-
zaci (pro družice), aby vysílala s vertikálni polarizad, a zkusil jsem 
zavolat HB9Q (17. dubna 2010). S pouhými 50 W výkonu se spojení 
hned napoprvé povedlo. Samozřejmě, spojeni se uskutečnilo diky 
15m parabole HB9Q (obr. 2). Druhý den jsem zavolal PI9CAM, a to 
úpině „random". Na druhé zavolání mne vzal a rovněž jsme spolu 
udělali EME spojeni. V tomto případě měla parabolická anténa pro-
tistanice průměr dokonce 25 m [3]. 

Ve dnech 16. až 18. dubna t.r. v rámci „World Moon Bounce Day 
- 2010" na počest Apolla 13 navazovala spojeni stanice KP4A0 ve 
třech večerních oknech EME spojeni v pásmu 70 cm, Tato stanice 
pracovala přímo z ohniska největšího radioteleskopu v Aricebu [4] 
(na Portoriku), jehož kulové zrcadlo má průměr 305 m. Jejich signály 
měly poněkud proměnlivou úroveň. ale většinou se jejich síla dala při-
rovnat k tropo. Pracovali SSB, CW a nakonec i JT65b. Na jejich pra-
covišti byla trvale běžící web kamera, takže jsme viděli, kdo je u mik-
rofonu, klíče a počítače. CW a JT pracoval Joe, K1JT, který zná 
tento teleskop dobře i ze své profesionální praxe. PI9CAM navíc při-
pojili ke své 25m anténě panoramatický prijimač (SDR), takže jsme 
mohli současně sledovat ten celosvětový pile-up (mne osobně tyto 
obrázky uklidnily a poskytly mi vysvětlení, proč jsem se nedovolal) a ti 
silnější z nás si dokonce identifikovali a monitorovali své vlastni sig-
nály. Celá řada OK stanic navázala s KP4A0 EME spojení. Vice 
o této výjimečné akci se lze dočíst na URL [5] a [6]. 

Reference: 

[1j http://waw.g1ogy.com/vmv.nlbug.net/techM2rsfThe%20Human 
%20Ear.pdf 

so-50 10125.94151 64.56 124.83 0.0034 96.35 264.15 14.71534 
co-55 10126.54310 98.71 136.12 0.0009 296.41 63.62 14.20704 
CG-57 10126.00311 98.71 134.67 0.0009 302.69 57.33 14.20497 
Ao-S1 10125.50507 98.06 121.44 0.0083 226.96 132.46 14.40682 
GENESAT1 10126.80865 40.02 297.50 0.0006 5.03 355.06 15.85746 
cP3 10126.11842 97.94 167.93 0.0103 5.21 355.02 14.52248 
CG-65 10126.29404 97.90 191.79 0.0016 62.78 297.50 14.81645 
us-1 10126.77037 98.08 245.92 0.0019 275.82 84.10 14.80969 
SOHLA-1 10126.48589 98.05 236.11 0.0006 345.89 14.21 14.69490 
No.A.A-10 10126.09512 98.66 155.45 0.0012 339.36 20.71 14.27415 
NOM-11 10126.30650 98.77 216.04 0.0011 268.93 91.07 14.14925 
Nom-12 10126.24072 98.77 139.40 0.0011 291.30 68.70 14.25630 
VET-3/5 10125.94156 82.56 338.49 0.0015 94.28 266.01 13.17023 
'ET-2/11 10125.91581 82.55 285.98 0.0023 157.76 202.45 13.83644 
OKEAA-4 10126.07874 82.54 33.16 0.0023 24.95 335.28 14.82811 
NOM-14 10126.31608 98.88 207.35 0.0009 0.55 359.57 14.13785 
NOM-15 10126.30058 98.62 113.98 0.0010 191.52 168.57 14.24822 
REsuRs 10125.70308 98.31 146.09 0.0002 28.70 331.43 14.24199 
FENGYIN1 10125.95874 98.79 92.01 0.0025 28.84 331.40 14.08225 
OKEAN-0 10126.04635 97.83 100.19 0.0001 106.70 253.44 14.73636 
won-16 10126.29351 99.17 142.77 0.0011 95.22 265.02 14.12557 
9oAA-17 10126.33383 93.43 178.46 0.0011 258.69 101.31 14.24155 
yon-18 10126.33160 98.95 72.72 0.001$ 168.10 192.05 14.11354 
rsciAA-19 10176.31053 98.79 69.33 0.0015 50.46 309.79 14.11051 
HUBBLE 10124.36202 28.47 165.95 0.0004 101.85 258.25 15.00965 
iss 10126.72202 51.64 83.39 0.0010 282.37 141.37 15.73727 
co-58 10125.62441 98.02 11.50 0.0019 60.57 299.73 14.59885 
FALCON 10126.78226 35.43 295.67 0.0002 233.18 126.87 15.03638 
MAST 10125.61238 97.94 169.82 0.0095 359.27 0.84 14.53581 
CAPE1 10125.82953 97.94 167.52 0.0103 6.37 353.87 14.52171 
comPAss 10126.30421 97.90 191.63 0.0017 63.72 296.57 14.81854 
AAusAr2 10126.17625 97.90 191.62 0.0017 64.95 295.34 14.8199S 
oo-64 10125.91892 97.90 191.80 0.0017 65.02 295.28 14.82116 
CO-66 10126.18504 97.90 191.53 0.0017 61.80 298.49 14.81642 
TACSAT-3 10126.39347 40.45 105.10 0.0021 48.50 311.76 15.41445 
PKARmsAT 10125.32574 40.47 109.67 0.0024 44.92 315.35 15.41993 
HAASAll 10126.35050 40.46 99.47 0.0022 63.80 296.50 15.44755 
cP6 10126.23908 40.46 99.50 0.0021 65.06 295.23 15.45454 
AERocu83 10126.15549 40.47 99.21 0.0017 77.61 282.63 15.49079 
DRAG\sAT 10076.22711 51.62 315.46 0.0005 310.99 57.33 16.42150 
Pollux 10087.99867 51.61 254.57 0.0006 294.49 97.59 16.52338 
CASTOR 10126.65925 51.64 61.54 0.0005 64.59 295.56 15.96528 
mmoR-M 10126.69537 98.76 180.77 0.0003 109.99 250.16 14.21830 
Rs-38 10126.80203 98.76 180.92 0.0005 118.79 241.38 14.21981 

Kepleriánské prvky: 

NAmE EPOCH INCL RAM ECCY ARGP MA Not DECY REvN 

Ao-07 10126.46400 101.40 143.95 0.0012 357.40 2.70 12.53578 -2.7E-7 62322 
Fo-29 10126.39485 98.52 321.30 0.0350 232.21 124.69 13.52949 -6.7E-7 67745 
so -33 10126.74147 31.44 22.89 0.0354 287.37 68.85 14.28303 2.7E-7 60212 
Rs-22 10126.62078 97.90 353.86 0.0013 186.49 173.62 14.63413 1.3E-6 35287 
vol? 10126.53541 97.69 181.59 0.0028 54.85 305.59 14.81741 7.4E-6 27052 
so-67 10126.67628 97.34 176.90 0.0002 223.05 283.25 15.20868 1.5E-5 3514 
uo-11 10126.23471 98.06 177.84 0.0010 19.25 340.91 14.79797 1.4E-6 40560 
A0-16 10126.05165 98.33 85.62 0.0010 295.29 64.72 14.31859 2.7E-7 $935 
10-19 10125.98628 98.29 9134 0.0011 288.48 71.53 14.32092 1.SE-6 5951 
Ao-27 10126.01047 98.48 75.06 0.0009 39.45 320.73 14.29296 9.4E-7 86602 
lo-26 10126.78339 98.48 76.43 0.0010 31.94 328.24 14.29551 2.7E-7 86624 
co-37 10126.19988 98.31 135.96 0.0002 61.52 298.62 14.23177 1.0E-6 61407 
No-44 10126.50756 67.05 311.36 0.0006 263.61 96.43 14.29596 2.3E-6 44879 

1.4E-6 39616 
8.SE-7 35517 
4.3E-7 35505 
3.4E-7 30736 
1.2E-3 19340 
2.0E-6 16175 
7.0E-6 10928 
7.4E-6 6935 
8.1E-7 6875 
8.0E-7 22957 
1.7E-6 11521 
-1.6E-7 98642 
5.1E-7 90011 
4.41-7 84223 
3.SE-6 84021 
3.9E-7 79158 

-2.4E-7 62278 
-3.9E-6 61430 
5.5E-7 56574 
9.1E-7 58069 
6.9E-7 49591 
6.2E-7 40874 
4.1E-6 25553 
2.6E-6 6400 
6.0E-6 89816 
2.3E-4 65694 
2.6E-6 24077 
7.9E-6 17382 
5.7E-7 16187 
2.5E-6 16151 
7.7E-6 10929 
8.1E-6 10928 
1.1E-5 10924 
3.6E-6 10923 
9.4E-5 5418 
9.2E-5 5103 
1.8E-4 5424 
2.2E-4 5422 
5.4E-4 5422 
5.7E-2 3656 
2.3E-1 3839 
7.8E-4 4441 
1.8E-6 3282 
1.8E-6 3284 

[2] httplAvvbew.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/ 
Pi http://www.eme2008.org/papers/Sistem%20components/pi9cam 
_Presentation.pdf 
[4] http://www.naic.edut 
[5] http://www vhf.cz/index2.htm 
[6] http://www.ok2kkw.com/index1.html 

OK2AQ 

Obr. 1. Antény OK2AQ pro 2 m, 70 cm a 2400 MHz (vlevo) 

Obr. 2. QSL-listek HB9Q za EME spojeni v pásmu 70 cm 
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Počítač v ham-shacku LXXIII 
Návrh LC filtrů pomocí programu ELSIE 

(Dokončeni) 
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Obr. 7. Propustná křivka navrženého pásmového filtru 

Z křivky (obr. 7) je patrné, le výsled-
ný odpovídá parametrům zadáni. 
Presnějši údaje ziskáme např. z tabulky, 
která se zobrazí po kliknuti na položku 
„Tabulate" v horni nabídce (obr. 8). 

Systémové požadavky 

Program nemá žádné zvláštni systé-
mové požadavky. Podle dokumentace 
stačí počítač, na kterém běží 32bitová 
Windows a monitor s rozlišením nejméně 
800 x 600 bodů. V praxi však bude nutný 
poněkud výkonnější počítat, pokud chce-
me např. provádět rozsáhlé optimalizace 
filtrů nebo ladit filtry a okamžitě vidět vý-
sledek. Na počítači s Windows 7, proce-
sorem 2 GHz, 2 GB RAM a grafickou kar-
tou NVidia 8600GT s 256 MB paměti bylo 
na některé dílčí výsledky nutné pár se-
kund počkat. 
U testované verze ELSIE 2.32 se pro-

jevily určité nedostatky při běhu pod Win-
dows 7 - program občas neočekávaně 
ukončil svou funkci (tzv. „spadl") a veške-
rá neuložená data se ztratila. 0 příčinách 
ovšem nemá cenu spekulovat, neboť EL-
SIE je typický komerční program s uza-
vřeným zdrojovým kódem a nezbývá pro-
to, než se spolehnout na vývojäre, že na 
kompatibilitě s Windows 7 zapracují. 
Vážnějším nedostatkem je však výrob-
cem inzerovaná „přednost" automatické-
ho nastavení rozlišení obrazovky. Zde 
není počítáno se širokoúhlými monitory, 
na nichž je např. Smithüv diagram zobra-
zen poněkud „rozplácnutý". Znatelné pro-
blémy má program i při běhu v aplikačnim 
rozhrani Wine pod operačním systémem 
Linux. Vzhledem k tomu, le se tento sys-
tém zejména v posledních dvou letech 
nebývale rychle rozšiřuje' je nutné tento 

File Design Schematic Edit Analysis Plot Tabulate 

Frequency. Trensmission.Phnse. Return. 
Hz dB. degrees: de 

20M 

o 

ZO 

-40 

60 

00 

-100 

-120 

Print Help Exit 

Delny. 
seconds. 

MANIA: Zin. 
ohms degrees 

IM  
1,0015M 

1,003M 

1,0045M 

1,006M 

1,0075M 
1,009M 

1,0105M 

1,0121M 

1,0136M 
1,0151M 

1,0166M 
1,018IM 

1,0197M 

1,0212M 
1,0227M 

1,0213M 
1,0258M 

1,0273M 

1,0289M 

1,0301M 
1,032M 

1,0335M 

1,0351M 

1,0366M 

1,0382M 

1,0397M 
1,041321 

1,0122M 
1,0444M 

1,016M 
1,0475M 

1,049114 

1,0507M 

1,0522M 

1,056em 

-71,519 -112,88 -0t01699 -610,1n 1,029k 7,0209 89,599 
-70,978 -112,59 -0,01704 -514,2n 1,019k 7,0395 89,593 
-70,462 -112,33 -0,01711 -178,1n 1,015k 7,0552 29,592 

-69,969 -112,1 -0,01717 -122,3n 1,012k 7,0769 89,592 

-69,497 -111,9 -0,01724 -371n 1,002k 7,0958 89,591 
-69,014 -111,72 -0,0173 -332,3n 1,004k 7,1117 89,591 
-68,609 -111,56 -0,01737 -295,9n lk 7,1337 89,59 

-69,199 -111,12 -0,01714 -261n 996,12 7,1528 89,59 

-67,784 -111,29 -0,01751 -235,9n 992,33 7,1719 89,589 

-67,392 -111,17 -0,01757 -211n 988,5 7,1912 89,589 
-67,013 -111,07 -0,01764 -188,2n 994,66 7,2105 89,559 
-66,646 -110,98 -0,01771 -I69n 980,83 7,23 89,588 

-66,289 -110,89 -0,01718 -151,2n 977,01 7,2495 89,587 
-65,942 -110,82 -0,01785 -135,1n 973,19 7,2691 89,586 

-65,605 -110,75 -0,01792 -120,6n 969,38 7,2288 89,586 

-65,276 -110,69 -0,01799 -107,1n 965,57 7,3086 99,585 
-64,955 -110,61 -0,01806 -95,32n 961,76 7,3285 29,585 

-64,613 -110,59 -0,01813 -81,4n 957,96 7,3485 89,594 

-64,337 -110,55 -0,01821 -71,33n 951,17 7,3626 29,581 
-61,039 -110,52 -0,01828 -65,09n 950,38 7,3889 99,583 

-£3,717 -110,18 -0,01835 -56,57n 916,59 7,4091 59,559 

-63,161 -110,46 -0,01813 -1!,71n 942,21 7,1291 59,552 
-63,181 -110,43 -0,01E5 -41,13n 939,01 7,4199 89,581 

-62,906 -110,42 -0,01657 -31,67n 935,27 7,4705 89,591 

-62,637 -110,4 -0,01865 -28,39n 931,5 7,1911 99,59 
-62,973 -110,39 -0,01872 -22,55n 927,71 7,5119 89,58 
-62,113 -110,38 -0,0168 -17,09n 923,92 7,5327 89,579 

-61,858 -110,37 -0,01888 -11,9šn 920,23 7,5537 89,578 
-61,605 -110,37 -0,01895 -7, 198n 916,19 7,5717 89,578 

-61,361 -110,36 -0,01903 -2,709n 912,75 7,5959 59,577 

-61,118 -110,37 -0,01911 1,512n 909,01 7,6172 89,577 
-60,879 -110,37 -0,01919 5,486n 905,28 7,6985 89,576 

-60,614 -110,37 -0,01927 9,235n 901,55 7,66 89,575 

-60,412 -110,32 -0,01935 12,72n 897,83 7,6816 89,575 

-60,181 -110,39 -0,01943 16, 13n 894,11 1,7033 89,571 
-59,958 -110,1 -0,01951 19,3n 290,4 1,7251 89,571 

Obr. 8. Dotal/ni parametry navrženého pásmového filtiv v tabulce 

nedostatek považovat za vážný problém. 
I se všemi těmito nedostatky je však 
ELSIE povedeným kouskem software 
a bude určitě prvni volbou v případech, 
kdy potřebujeme navrhnout LC filtr. • 

Práce s programem je tak snadná, že 
radioamatér, který nic nevi o vlastnostech 
LC filtrů a problematice jejich návrhu, 

snadno podlehne iluzi, le vlastně nic nenl 
třeba vědět, že problém je předem vyře-
šen. To samozřejmě není pravda, moc-
ným nástrojem se program stane až v ru-
kou návrháře, který dobře ví, co dělá, 
a program je pro něj jen pomůckou, šetři-
ci čas. 
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 KV  
Kalendář závodů 

na červen a červenec (u-rc) 

12.6. Portugal Day MIX 
12.6. OM Activity CW 
12.6. OM Activity SSS 
12.-13,6. GACW MI SA CW DX ON 
14.6, Aktivita 160 CW 
19.6. DIE Contest MIX 
19.-20,6. All Asia DX Contest CW 
26.-27.6. SP-ORP Contest CW 
26.-27.6. King of Spain SSS 
26.-27.6. Ukrainian DX DIGI RTTY+PSK 
26.-27,6, Marconi Memorial HF CW 
1.7. RAC Canada Day MIX 
3.7. SSS liga Sal 
3.-4,7. Venezuelan hdepend. CW+SSB 
3.-4 7 DL-DX RTTY RTTY 
4.7. Provozní aktiv KV CW 
47. DARC Corona 10 m DIGI 
5.7. Aktvita 160 SSS 
10.7. OM Activity CW/SSB 
10.-11.7. (ARU HF Championship MIX 
12.7. Aktivita 160 ON 
17.7. HK Independence Day MIX 
17.-18.7. NA RTTY Party RTTY 
18. 7. National Mountain Day HB9 CW 
18.7. RSGB Low Power 
24.-25.7. RSGB IOTA Contest SSB/CW 

00 09-24 03 
04 03-04 59 
05 03-C6.00 
1503-15.00 
19.30-20.30 
06 00-12.00 
CO 00-24 00 
12.00-1200 
1203-12.00 
1200-12.00 
14.00-1409 
00.00-24.03 
05.00-07 03 
00.03-24 W 
11.03-10.59 
04.03-06.00 
11.00-17.00 
19.30-2030 
04.00-06.03 
12W-12.03 
19.30-20.30 
03.00-2400 
18.0006.00 
06.00-10.03 
09.00-1603 
12.03-12W 

Termíny uvádíme bez záruky, podle 
údajů dostupných v začátku května t.r. 
Podmínky většiny závodů uvedených 
v kalendáři naleznete česky na interneto-
vých stránkách PE: www.aradio.cz (viz 
odkazy po levé straně úvodní stránky). 
Adresy k odesíláni deníků přes Internet: 
Pled odesláním si zkontrolujte u pořadatele 
na jeho intemetových stránkách, často do-
cházl ke změnám těsné před závodem' kte-
ré již nelze v časopise podchytit. 
Aktivita 160: a160m@crk.cz 
All Asia: aactearfor.jp 
DARC Corona: dolnpf@darc.de 
DIE: ea5aen@ure.es 
DL-DX RTTY: logs@drcgde 
GACW WW SA: 

auranito@speedy.com.ar 
HK Contest: hk3cw@lcra.org.co 
IARU Champ.: iaruhf@iaru.org 
IOTA: iota.logs@rsgbhfcc.org 
King of Spain SSB: smreyssb@ureses 
Marconi Memorial: 

contest.marconi@arifano.it 
NA RTTY: titynaqp@ncjiweb.com 
OM Activity - přes WWw.kv.szr.sk 
Portugal: rep-concursos@rep.pt 
RAC (letni): canadaday@rac.ca 
RSGB LP: lowpowerlogs@rsgbhfcc.org 
Ukrainian DX DIGI: urdigi@izmail-dx.com 
Venezuelan: contestyv@cantv.net, 

event. contestyv@gmail.com 

QX 

• V únoru t.r. zemřel ve věku 82 let Her-
bert Hoover, W6ZH, který byl vnukem 31. 
prezidenta Spojených států (H. C. Hoo-
ver, 1929 - 1933) a synem bývalého pre-
zidenta ARRL a IARU stejného jména. 

Pozvánka k National Mountain Day (NMD) 
K účasti ve švý-
carské radioama-
társké soutěži 
NMD - National 
Mountain Day vás 
zveme 42SL-list-
kern Urse Hadar-
na, H139A80. Kde 
je operátor? 
Stanice OK a OM 
nesoutšii, ale mo-
hou se zúčastnit 
jako protistanice. 
NMD probíhá 
v pásmu 80 m 
provozem CW od 
6 do 10 hod. UTC 
a má tradici od roku 1937! Letos 
stránky http://nmd.uska.ch 

v neděli 18. července. Podrobnosti viz PE 7/07 
DVA 

Radioamatérská škola 

Školu, nebo chcete-li kurz operátorů or-
ganizuje Dům děti a mládeže Hradec Králo-
vé a radioklub OK1OHK v Autokempu Stří-
brný rybnik v terminu od 17. do 21. září 
2010 (od pátku do úterý). Přednášky budou 
denně v pátek, sobotu, neděli a pondělí od 8 
do 17 h. V podvečerních a večerních hodi-
nách se bude trénovat praktický provoz na 
radioamatérských pásmech. V úterý 21. 9. 
budou od 9 h zkoušky před komisi ČTU. 

Zkoušek 21. 9. se mohou zúčastnit 
všichni zájemci, tedy i ti, kteří se neúčastnili 

9 Silent key OK2BIA 

8. dubna 2010 zemřel ve věku 78 let 
Vladislav šoupal, OK2BIA. 

Vládu jsem poznal před mnoha lety 
jako neúnavného pořadatele a rozhod-
čího při soutěžích v radioamatérském 
víceboji a rychlotelegrafii a jako výbor-
ného kamaráda. Po zániku těchto sou-
těži nikdy neopomněl při příležitosti 
holického setkání navštívit stánek 
AMARO. 
Byl členem vyškovského radioklubu 
OK2KNN. Pracoval jako civilní za-
městnanec ve vojenském prostoru Ko-
zina u Vyškova do r. 1977, kdy se tam 
s nim zřítil stožár a utrpěl těžké zraně-
ni. Od té doby byl v invalidnim důcho-
du. Byl vynikajícím technikem v oboru 
VKV, provozu se věnoval méně, hlav-
ně při příležitosti Polních dnů apod. 
Na obrázku Vlach (vlevo) s klubovním 
kolegou Ádíkem, OK2PAE (e). 
(TNX INFO OK5MM) pfm 

z . 
, 21 moos* mina trar ou 1002 g 

manor fabocat eon cuti 
N do monipulot corn etc 500 g 

.:----tanime TRY. 275 g 

9 oneticatur 
r1 Ineol 200 W 1330 g 

e el; battens PA 2030 g • z e 

nr OE uslair R. 1291 m 

(kurz) v Hradci Králové 

kurzu. Poplatek za kurz je od 450 do 850 Kč 
(podle věku a členství v ČRK), 300 Kč za 
zkoušku před komisi ČTU. 

Ubytováni a stravu zajišťuji pořadatelé 
kurzu. Kontaktní osoby: Vedoucí RŠ: Ivan 
Kohout, OK1MOW, tel.: 606 427 608, 
e-mail: ok1mow@centrum.cz; organizační 
záležitosti: Vojtěch Horák, OK1ZHV, tel.: 
777 758 440, e-mail: v.horak@barak.cz, 
ok1zhv@emadcz. 

Podrobnosti na: http://oklohk.barak. 
cz/1kurz, kde je i elektronická přihláška. 

VKV  

Kalendář závodů 
na červenec (UTC) 

3.7. Polnl den mládeže ') 144 a 432 MHz 
3.-4.7. 3. subreg. závod Polní den 

144 MHz-241 GHz 
6.7. WV aktivita; NA3) 144 MHz 
8.7. VKV aktvita; NA 50 MHz 
10.7. FM Contest 145 a 432 MHz 
10.7. Mistr. ČR děti ') 145 a 432 MHz 
11.7. Contest Lario 50 MHz 
13.7. VKV aktivita; NA 432 fiOEIHz 
15.7 WV aktvita: NA 70 MHz 
17.7. Apulia VHF OR P (ARI) 144 MHz 
18.7. Provozní aktiv 144 MHz-76 GHz 
18 7. Mistr. ČR děti 4) 144 MHz-10 GHz 
18.7. DUR Activity Cont. 432 MHz-76 GHz 
18.7. Apulia 6 Province 144 MHz a výše 
20.7. VKV aktivita; NA 1,3 GHz 
25.7. Field Day Ciociaria VHF 144 MHz 
27.7. VKV aktivita; NA mikrovin. pásma 

10.00-13.00 
14.00-14.00 

17 CO-21.00 
17.00-21.00 
08.00-10.00 
08.00-11.03 
08 00-15t0 
17.00-21.00 
1703-21 CO 
07.03-1400 
08.00-11.00 
08.00-11.00 
08.03-11 W 
0700-14.00 
17.W-21.00 
07.00-13 00 
17.00-21.09 

') Denlky na: pdmlogy@crk.cz 
2) Deníky na: vkvzavody.moravany.com 
3) Nordic Activity Contest 
') Hlášení na OK1OHK 

DVA 

Inzerce 
Predám programátor mikroprocesorov 
Superpro U280, cena 180 euro. USB oscilo-
skop ETC M521/RM, cena 190 euro. Kontakt: 
tnanoss1@azetsk. Tel,+0421 0918 612 859. 
Dohoda možná. 

Prameny 

[1] Tonne, James L. W4ENE (ex 
WB6BLD) - Tonne Software: ELSIE, 
http://www.to nnesoftwa re. com/els ie. html 

[2] Geffe, P.: Comparison of conventional 
and minimum inductance filters: Circuits 
and Systems. IEEE Transactions on Vo-
lume 25, Issue 12, Dec. 1978, str. 1101 - 
- 1102. 

[3] Pfann, Peter, DL2NBU: 100 W-Band-
passfilter nach W3NQN, http://www. ba-
varian-contest-club.de/projects/band-
pa ssfilter/100W-B P. pdf 

RR 
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SADY SOUČÁSTEK, výběr 
SADA100-DIODY1 - 14 typů, 160ks usm. diod, (1N4148... P1000) 199 Kč 
SADA105-D12 SMD - 18typů á 10ks usm. a zen. diod + 5 můstků 199 Kč 
SADA110-MůST - 10 typů, 39ks můstků (E34OR až KBPC3506) 249 Kč 
SADA114-BZX55 - 34 typů á 10ks zoner. diod 0.5W (2V4 až 56V) 199 Kč 
SADA121-TR1NVU - 18 typů á 10ks univ. tranzistorů (BC... Ap. ) 199 Kč 
SADA125-TR2VYK - 12 typů á 4ks výk. tranzistorů (BD... Ap.) 299 Kč 
SADA128-TR3 SMD - 12 typů ä 10ks SMD tranzistorů (BC... Ap.) 199 Ke 
SADA223-LED 3MM - 18 typů á 6ks LED 3mm (6 barev) 299 Kč 
SADA225-LED 5MM - 18 typů ä 8ks LED 5mm (8 barev) 299 Kč 
SADA270-L1SMD - SMD LED, 6 typů 0402 a 12 typů 0603 á 5ks 299 Kč 
SADA273-LED0805 - SMD LED 0805, 18 typů ä 6ks (6 barev) 299 Kč 
SADA275-LED1206 - SMD LED 1206, 12 typů á 8ks (6 barev) 299 Kč 
SADA280-LED3528 - SMD LED 3528, 10 typů á 6ks (5 barev) 299 Kč 
SADA301-KDR - 210ks distančnich sloupků KOR, 10 druhů, 3-35mm 199 Kč 
SADA308-DA5M3 - 60ks distančrüch sloupků DA5M3. 11druhů, 199 Kč 
SADA402-FAST2.8 - 170ks fastonů velikosti 2.8mm, 11 druhů, 159 Kč 
SADA430-DUT - 600ks k zakonč. dutinek, 12druhů, 0.25-2.5mm, 179 Kč 
SADA450-POD -125ks izolačních podložek a průchodek, 10 druhů, 169 Kč 
SADA460-KPRU - 78ks panelových kabelových průchodek, 13 druhů, 169 Kč 
SADA485-SMTR - 65ks smršť. trubiček délky 15crn, 1.5-8mm, 3 bar., 89 Kč 

199 Kč 
169 Kč 
199 Kč 
199 Kč 
199 Kč 

SADA500-BAN - 36ks banánků, 4 druhy, v 6 barvách, 
SADA510-KRO - 48ks krokosvorek, 5 druhů, ve 4 barvách, 
SADA520-ZDSV - 36ks zdířek, 4 druhy, v 6 barvách, 
SADA600-ZAB - 84ks mikrospInačů typu "žabka", 14 druhů, 
SADA650-TLNA - 34ks posuvných přepínačů, 10 druhů, 

Úpinou nabídku zboží, aktuální ceny s množstevními slevami, 
novinky, mimořádné slevy a doprodeje nal 

,OE Ni, 4 

i re 4pgš 

e er . Pln i 
bet4,4 

SADA121 

er 
''4e .4.11t; ;: 4 6, 

I.: be i ;#: 
1/4:• •• • •• 

SADA225 

SADA01 SADA04 

SADA01-R0207 - 73 x 14ks rezistorů R0207, 299 Kč 
SADA02-ELRA - 12 hodnot, 213ks rad. elytů, 279 Kč 
SADA03-TK - 36 x 10ks ker. kondenzátorů, 319 Kč 
SADA04-R0805 - 73 x 35ks rezistorů R0805, 319 Kč 
SADA05-00805 - 35 x 17ks kondenz. C0805, 319 Kč 
SADA11-R0204 - 61 x 14ks rezistorů R0204, 329 Kč 
SADA12-R1206 - 73 x 35ks rezistorů R1206, 299 Kč 
SADA13-C1206 - 35 x 10ks kondenz. C1206, 319 Kč 
SADA14-TR1W - 36 x 10ks rezistorů 1W, 249 Kč 
SADA50-TANT-1K - 12 x 7ks kapkov. tantalů, 299 Kč 
SADA52-TANT2 SMD - 12 x 10ks SMD tant., 299 Kč 

Uvedené ceny v Kč jsou MC včetně DPH. 

e v e-obchodu.www.ez .cz e-s noS. 
ROŽNOV p. R., Tylovice 1880, tel.: 571 651 321, fax: 571620 576 , mobil: 605 463 743 

OLOMOUC, Hälkova 2, tel.: 585 511 211, mobil: 605 463 655, fax: 585 511 257 

http://vvvvvv.eziccz, ezkgezk.cz, objednavky@ezk.cz 

Plošné spoje rychle, levně, kvalitně 
Zhotovíme jedno i dvojstranné pl. spoje dle časopisů 
AR, KTE i dle vlastních předloh. Běžné dodací lhůty 
týden až 10 dnů. Po domluvě i express do 24 hodin. 

Borská 33, 301 00 Plzeň 
tel/fax: 377326701 mobil: 603264981 

www.elektrosound.cz e-maitobchod@elektrosound.cz 

inzerce@aradioicz 
odbyt@aradiacz 
pe@aradio.cz 
www.aradio.cz 

Seznam inzerentů v PE 06/2010 

AEC - TV technika  Vl 
AME - elektronické přístroje a součástky V 
AV-ELMAK - elektronické přístroje VI 
BS ACOUSTIC - ozyučovací technika  XII 
BUCEK - elektronické součástky X 
DEXON - reproduktory XI 
DD AMTEK - mäřicí přístroje, vysilaci technika  XIV 
DIAMETRAL - laboratorní nábytek VARIOLAB+ Ill 
ELEKTROUSOUND CZ - plošné spoje, el. součástky ...48 
ELEX - elektronické součástky aj.  XIII 
ELFA - optoelektronická čidla  XIII 
ELIX - radiostanice XI 
ELNEC - programátory aj.  XIII 
ELTIP - elektrosoušástky XII 
ELVO - software pro elektroniku  XIII 

ERA components - elektronické součástky XII 
EZK - elektronické součástky a stavebnice 48 
FISCHER - elektronické součástky  XIII 
Flajzar - stavebnice a kamery  IV 
FlowCAD - programy OrCAD, Allegro  XII 
GES - elektronické součástky II 
GM electronic - el. součástky  VIII, IX 
JABLOTRON - zabezpečovací a řídicí technika   
KONEKTORY BRNO - konektory XIII 
MASTRANT - příslušenství pro antény XIV 
PaPouch - měřici a komunikační technika  XII 
P + V ELECTRONIC - vinuté díly pro elektroniku  VI 
SPEZIAL ELECTRONIC - elektronické součástky ....ob. IV 
Transfer Multisort Elektronik - Electronic Componens ...VII 
VISPA - solární panely  XII 

48 



Hledáte zapojeni? 
vačkových stykačových kombinací, ... 

Tak jste tu správně 

Elektrotechnic a 
SCHÉMATA, 

ZAPOJEN a  

Knihu vydalo nakladatelství 
BEN — technická literatura 

na jaře 2010. 

Využijte nové 
možnosti 
nákupu 

v kamenné prodejně 
za internetovou 
cenu! (viz www) 

Proč je právě tato 
kniha unikátní? 

• Úspěšné pokračování 
prvního dílu. 

• Elektrická schémata 
a zapojení jsou 
kreslena BAREVNĚ. 

• Splňuje náročná 
kritéria názornosti. 

• Obsahuje užitečné 
a praktické tabulky. 

Podrobný obsah, ukázku knihy, aktualizace, 
recenze a další navazující informace 
najdete na domovské stránce knihy: 

http://shop.ben.cz/121307 

Tato jedinečná publikace obsahuje zapojení elektrických obvodů (vač-
kových spínačů, plovákových a tlakových spínačů, spouštění a brzdění 
elektrických motorů, elektroměrových rozváděčů, stykačových kombi-
nací, ochran proti přepětí, stmívačů, časovačů, infrapasivních čidel, 
soumrakových spínačů, bezdrátových systémů apod.). Na konci knihy 
najdete tabulky proudové zatížitelnosti kabelů, stupňů ochrany krytí atd. 

Z důvodu přehlednosti, srozumitelnosti a názornosti jsou všech-
na elektrická zapojení a schémata opět kreslena barevně, 

a dopiněna množstvím ilustračních obrázků. 

Kniha je psána pro studenty a začínající elektrikáře (protože jsou 
v obrázcích vodiče kresleny barevně — tj. jaké skutečně jsou), hodí se 
však do rukou i zběhlým silnoproudařům. 

Prodejní místa nakladatelství BEN — technická literatura:  

centrála: Väšinova 5, 100 00 PRAHA 10 (pouhých 200 m od stanice metra ..Strašnická") 
zásilková služba, prodejna a distribuce tel. 274 820 211. 274 818 412 

PLZEŇ, sady Pětatřicátníků 33, tel. 377 323 574 OSTRAVA, Českobratrská 17, tel. 596 117 184 

BRNO, Veveři 13. tel. 545 242 353 Internet: httpliwww.ben.cz, e-mail: knihy@ben.cz 

SK: ANIMA, Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice, tel./fax (055) 601 1262, www.anlma.sk, anima@anima.sk 

tOETErtA-run 

1) N 
ligherd technická a paeitactord 
literatura pad jednou .i ikeban 



\At 
• bezdrátová náhrada Ethernet kabeiu 
• IP konektivita pro jakoukoli aplikaci ,‘N‘• 
• přenos UART přes WiFi nebo LA 
• SSL a HTTPS pro Vaše aplikac 

* pouze Nano LANReace 
** pouze Nano WiRae, 
• + Socket IWiFfld • 

Cena Kš bez DPH/Ikus 
WiFi chlpset 
VF konektor   
LAN konektor 
Citlivost Ax 
Výkon 
Security 

Protokoly ' 
Hardwarově 
akcelerovane_protokoly 
Max. počet sockets) 
Procesor 

Nano LAN Reach 
 Nano SocketLANTM 

805,- / 785,-

Nano WiReachtm 

moduly pro 
N Embedded 
aplikace 

Authority 

•'4 

• •••••••.`•;-; 

Nano Socket iWiFin" Mini Socket IWiFiTM Secure Socket IWÎFITM • 
1.350.-  1190,- —7-7—  1190,-

Marvell 88W8688 80211 b+g_WiFI chlpset 
integrovanti anténa SMA (Ml 

-88 dBm (802.114 -74 dBm (802.11g) 
+15 dBm 

J r.  
U.FL 

SSL3fTLS1. HTTPS, FTPS, • ̀•;•,.. SSL3/TLS1, HTTPS, FTPS, RSA, :-.:;,...:;.  •A., • 
RSA. AES-128/256, 3DES, ::•.e.-̀',;.: AES-128/256, 3DES, RC-4. SHA-1, MD-5, 'OE  .• 

  RC-4!  SHA-1, MD-5  tc:',..jAk'a ... '-.-' ..... WER WPA/WPA2 Y,-.),#..  
ARPt ICMP, IP, UDP, TCP, DHCP client/server, DNSt NTP, SMTP. POP3. MIME. HUP, HTTPS, FTP a Telnet, ufivitelský a konfeuračnt Web Server -..- ... 

*MS.  

AES, 3DES and SHA 

10 současnä oteviinich sockltš 
 Meier CO2144   

Rozmitry 
Interface 
Host Data Rate UART: max. 3Mb_ps / SPI: max. 12Mbps • UART: max. 3Mbps  
Typické aplikace 

•Mien••••••...-

 iChipen° CO2128  
35,0 x 25,0 x 17,4 mm -1  33,8 x 18,93c 5,5 mm j --asp x 25,00 x 7,3 mrn 41,0 x 31,5 x 5,0 mm 64,5 x 27,4 x 6,6 mm 

UART_1Rx, Tx, RTS, CTS), USB, SPI RMII  UART (fix, Tx, ATS, CTS) 

přenos RS232/485 přes Ethernet přenos RS232/485 přes WIFI, SSL zabezpečeni pro M2M *nos RS232/485 přes VV1F1, SSL zabezpečená pro M2M 
SSL zabezpečen1 pro M2M bezdrátová náhrada LAN kabelu LAN-to-WiFI Bridge Web Server 256kB 

Web Server 256k B   Web Server 256kB 
Nepeenl, tepl. rozsah  +3,3 V (+/-10 %), -40° al 85° C  
Certifikace CE, FCC, RoHS 

Connect One - společnost pochézejci z technologické velrnoät Israel. dodává sofistikoven* Connie One %nebula a dodiv« WWI mode Minf Bocket 1WiFim, secure Socket PNIFils a t4eno 
produkty pro pelpolen1 aplikace do Internetu nebo ethernetu. Finn* vyI * vyrChl Integrovani, WIRetiCle kompletni secure Serial-to-Wireless LAN server moduly s Integrovaným web nive-
obvody Chen" Internet Controller's poskyttel centrei výliodná a spoldellvé hider** vybavit rem určeni k plisnosu »doe anky RS232 Ples 802.11b/g Wireless LAN - tj. WIFI. 
aplikaci IP konektivitou a Milani sitovými skrtberni v levných zenzenich, které 110100t1 vybaveny • , . 
PC a no kterých bib M2I41 (machine-to-machine) epigram,. 'OE • • Kompletni OAS erobkit Connect One Or uveden newswicaneectone.com 

Ceny Isou uvedeny bez DPH: pro kusový odběr, platni k 14.05.2010. Zmima cen vyhrazena. 

VELKOOSCH00111MAL.00,999111I4S,ILKOVÁ SLUZBA 11 PORADENsTVi B ENGINEERING 

spezial electronic tel.: 233 326 621 
Wuttke Immobilien KG, o.s. 233 326 622 
šárecká 22/1931 fax: 233 326 623 
160 00 Praha 6 e-mail: spezial@spezIal.cz 
česká republika Internet: www.spezialcz 

•••,, • 
• p p. 

.goes. 
trezr 

spezial electronic 
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