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s majitelem firmy ELEKTROBOCK 
CZ s.r.o., která se zabývá výro-
bou regulační a řídicí elektroniky 
pro domácnost, panem Jiřím Filkou. 

To jsem rád, že zase po delší 
době mluvím s firmou, jejlt hlav-
ni nápini je výroba a ne obchod. 
Můžete nám povědět něco o va-
šich začátcich? 

Jsme, a to zdůrazňuji, česká výrobní 
společnost která vznikla v Kurimi (u Brna) 
v roce 1992 a od začátku se úzce specia-
lizovala na vývoj a prodej spotřební elek-
troniky pro domácnost. 

Prvním výrobkem, který jsme v té 
době uvedli na trh, byl dotykový regulator 
osvětleni s označením DR2. Díky vzrůs-
tající poptávce a stále většim nárokům na 
automatizaci celé domácnosti jsme po-
kračovali ve vývoji. Dnes tak můžeme na-
bídnout našim zákazní kům přes 200 vý-
robků, které splňuji veškeré požadavky 
dnešní přísné legislativy a hlavně vyso-
kých nárokú spotřebitele. 

Komfortní ovládáni, spolehlivost, ale 
především zajímavé ceny jsou další před-
nosti, kterými jsem schopni konkurovat 
i zahraničním výrobcům. 

Když jsme v roce 1992 začínali, tak to 
bylo podobné jako u většiny tehdejších 
začinajicích firem, bez zahraničního kapi-
tálu. Konstrukčním, výrobním i expedič-
ním prostorem byl byt v panelovém domě. 
Šeho bylo dost, tak to byl elán, zápal pro 
danou věc, dokázat si, le se můžeme ve 
výrobě a hlavni konstrukci postavit čelem 
renomovaným zahraničním firmám. A to 
se myslím povedlo. 

Výsledkem našich úspěchů jsou vlast-
ni nové výrobní prostory, do kterých jsme 
se přestěhovali v září roku 2005. 
Z vlastního kapitálu jsme postavili dva 

výrobní a skladově objekty o celkové roz-
loze 3500 m2. Zprovozněni těchto prostor 
nám umožnilo další rozvoj firmy a rozšíře-
ni výrobního programu. 

V jaké oblasti elektroniky se vám 
nejvíce daří? 

V minulosti to byla hlavně elektroinsta-
lačri technika, vyráběli jsme různé regu-

látory pro osvětlení, časové spínače, spí-
nače na vlhkost a hlavně bezdrátoví 
zvonky. V dnešní době, kdy ceny energii 
jdou stále nahoru, se hlavním tahounem 
firmy stává regulačnI technika, termosta-
ty a zejména systémy s centrálním říze-
ním vytápění. 

Proto jsme vývoj zaměřili právě do ob-
lasti regulace vytápěni a s týmem vývojo-
vých inženýrů navrhujeme systémy pro 
Úsporu energií. 

Můžete nám blíže specifikovat, 
o jaký druh regulace je největši 
zájem? 

Náš sortiment obsahuje jak digitální 
termostaty pro přímí ovládáni všech typů 
kotlú, tak i kompletní bezdrátový system 
pro regulaci topeni y jednotlivých míst-
nostech - tzv. IRC regulace. Tuto regulaci 
nabízíme pod označením PocketHomes. 
Tato technologie je založena na bezdráto-
vém obousměrném přenosu dat. Uživatel 
má pomoci centrálnl jednotky pod neu-
stálým dohledem všechny akčni prvky, 
které ovládají ventily na radiátorech, spí-
nače pro přímotopy nebo osvětlení. Sys-
tim je navržen jako stavebnice, takže jde 
neustále doplňovat jako alego". Největší 
přednosti je však instalace bez ovláda-
cích vodiči. Uživatel si mule regulaci 
zprovoznit již v hotovím objektu, aniž by 
musel pracně tahat vodiče a sekat zdi. 

V čem spočívaji výhody nebo 
nevýhody ekvitermni regulace? 

Jak jsem ji2 výše uvádél, vyrábíme 
různé typy termostatn Převážně jsme 
se zaměřili na digitální typy s výstupem 
ON/OFF pomoci relé. V poslednich le-
tech se však dostávají do popředí kotle 
s plynulou regulaci výkonu. K těmto kot-
lům je potřeba také nabídnout odpovídají-
cí termostat (regulator). Na tento nový 
trend zareagoval náš vývojový tým kon-
strukci nového typu regulátoru s „Open-
Therm" komunikaci. Tyto regulatory do-
káži komunikovat s odpovídajícími typy 
kotlů. Zjednodušeně lze říct, že regulator 
mini požadavek na teplotu topné vody do 
systému UT podle rozdílu aktuální a po-
žadované teploty. Běžný termostat zapne 
kotel na piný výkon, vytopi objekt na po-
žadovanou teplotu a vypne. Po ochlazeni 
prostoru znovu zapne a celý děj se opakuje. 
V místnosti se tak mění teplota a mů-

žou nastávat situace, kdy člověk má pocit 
chladu. Tento stav nemůže u plynulých 
regulátorů nastat_ Regulator určuje teplo-
tu vody na takové úrovni, aby nebyly pře-

Nové shilo firmy ELEKTROBOCK 
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kročeny požadované hodnoty a ani nebyl 
vypnut kotel. Tento system regulace se 
využívá hlavně u moderních kondenzač-
nich kotlů. Když jsme u kotlů na plyn 
i elektřinu, tak bych chtěl na tomto misté 
upozornit na českou firmu Thermona, kte-
rá se zabývá vývojem i výrobou těchto 
zdrojů tepla a je našim důležitým odběra-
telem regulačních prvků. Spotřebitel mä 
tak možnost si pořídit jak tuzemský kotel, 
tak i termostat. 

Máte další regulační prvky, kte-
ré nevyuzivaji bezdrátový pře-
nos? 

Snažíme se nabídnout zákaznikovi 
ucelený sortiment v oblasti regulace tepla 
a řešit všechny předvidané i nepředvida-
telné problémy s regulaci, které v praxi 
mohou nastat. Mezi nose nejnovější 
prvky path system pro ovládaní ventilů 
teplovodního topení PT41, regulatory pro 
elektrické podlahové topení řady P771 
a poslední novinkou je regulator pro ří-
zení tří- a čtyřcestných ventilů s ozna-
čením R3V. Ten umožňuje ovládat ventil 
v závislosti na požadované teplotě míst-
nosti, podle venkovní teploty, hlídá teplotu 
zpátečky u kotlů na tuhá paliva. Na 
32znakovém displeji jsou zobrazovány 
všechny potřebné údaje. K regulätoru lze 
připojit až 4 teplotní čidla a termostat. 
Kromš ventilu umí daný výrobek řídit 
i oběhové čerpadlo nebo zdroj tepla. 

Jake výrobky nabízíte mimo ob-
last popisované regulační tech-
niky? 

Mezi hlavni produkty patři široký vý-
robní program bezdrátových zvonků. Léta 
praxe s bezdrátovým přenosem a vývo-
jem nových technologii dokážeme zákaz-
níkovi nabídnout kvalitní a spolehlivé 
zvonky za srovnatelné cony, jako nabízí 
„čínská" konkurence. 

Jelikož máme v bezdrátové komuni-
kaci nemalé zkušenosti, zařadili lame do 
výrobního programu system výrobků 
WS3irx pro dálkové ovládání osvětlení, 
žaluzii, přímotopů a regulaci podle vlh-
kosti. System se vždy skládá z přijíma-
če a vysllače. PrijImač je připojen do 
silového obvodu spotřebiče a slouží 
k jeho přímému zapínáni, vypínání nebo 
regulaci. Vysílač je část, která zajišťuje 
uživateli dálkové ovládáni. Mule byt 
umístěn prakticky libovolně. Vysílače jsou 
napájeně bateriemi, jsou bud volné pře-
nositelné (WS310-kličenka) nebo mo-
hou být instalovány na stěnu (W5330-
-vypínač). Prvky tohoto systému jsou 
vzájemně kompatibilní a zákazník si 
sám vybere, pro jaký účel chce výrobek 
použit. 

Velmi oblíbeným sortimentem jsou ča-
sové spínače pro ovládáni osvětlení 
a ventilátorů např. na chodbách (schodiš-
toy& automaty), koupelnách a toaletách. 
Výhodou těchto spínačů jsou male roz-
měry (umisťuji se přímo do instalační 
krabice pod ovládací prvek - vypínač) 
a možnost nastaveni času pro automatic-
ké spínáni. 

Další výrobky hojně používané v do-
mácnosti jsou pohybová čidla, kouřové 
hlásiče a menši alarmy. 

Múze si zákazník vaše výrobky 
sám zprovoznit? 

Jsme národem všeumělů a lidí, kteří 
si chtějí z ekonomických důvodů vše za-
pojit a oživit semi. Ph konstrukci nových 
výrobků se snažíme o co nejjednodušší 
systém montáže a nastavení. Presto do-
poručujeme, aby montáž prováděla od-
borná firma elektromontážnI nebo z ob-
lash topení a regulace. Tato firma může 
zákazníkovi poradit a mnohdy ho i poučit 
o vhodnosti daného řešení. Navíc přístro-
je na 230 V/AC se musí montovat podle 
příslušných norem a zapojovat by je mil 
člověk s odpovídající elektrotechnickou 
kvalifikaci. 

Kde se můžeme setkat s vašimi 
výrobky a jaké plány má firma 
do dalších let? 

V současnosti dodáváme výrobky 
do všech předních velkoobchodů (VO) 
s elektroinstalačním materialem a velko-
obchodů pro topenářskou techniku. Přes 
tyto VO se naše zboží dostává dale do 
prodejen a k montážním firmám, Velký 
podil na obchodě mají také technické su-
permarkety, kde se nám podařilo umistit 
naše zboží. 

Nedílnou součásti prod* je také dis-
tribuce výrobků pies internet. Náš dnešní 
zákazník vyhledává informace na interne-
tu, zde porovnává nejen ceny jednotlivých 
výrobků, ale take jejich technická data. 
Proto našim stránkám www.elbock.cz 
věnujeme velkou pozornost a neustále je 
aktualizujeme. Našemu zákazníkovi se 
snažíme poskytnout co největší technic-
kou podporu, Na třech telefonních linkách 
jsou v pracovní době technici, kteří se 
snaži po telefonu poskytnout potřebné in-
formace a rady. Tím se take lišíme od ob-
chodnich firem, ktere k nám dováži různé 
zboží a nejsou schopné zajistit technic-
kou podporu pro zákazníky. 

Všechna spojení a adresy na naši firmu 
najdete take na fl. straně obálky. 

Pokud mám nastínit další vývoj firmy, 
tak je to vývoj nových Wrobkü určený pro 
segment automatizace v domácnosti. Ne-
ustálým vývojem nových prvků a zdoko-
nalovánim již vyráběných přístrojů sei do 
budoucna chceme udržet na špici. 
V možnostech dalšího rozvoje firmy 

vidím zlepšeni našeho zastoupeni na za-
hraničních trzích. V oblasti obchodu se 
zahraničím vidím největší slabinu. Do 
dnešního dne jsme se převážně zůčast-
fiovali veletrhů AMPER a AQUA-THERM. 
Jsou pro nás též zajímavé regionälni ve-
letrhy, které pořádají mistní VO. 

Pro nástedujicí roky chceme věnovat 
rozšíření obchodní spolupráce se zeměmi 
nejen uvnitř EU. K dnešnímu dni máme 
vybudované distribuční sítě v SR, Polsku 
a máme zajímavé partnery na německém 
trhu. 
V následujícím roce máme v plánu 

vystavovat na zahraničních veletrzích. 
V rozšiřováni obchodu nejen západ-

ním směrem vidím hlavni možnosti rozvo-
je firmy. 

Děkuji vám za rozhovor. 

Pfipraviling. Josef Kellner. 

NOVA 
KNIHY 

tsJ's :ea 

Valter, j,: Regulace v praxi aneb 
Jak to dělám já. Vydalo naklada-
telství BEN — technická literatura, 
2010, 176 stran, obj. č. 151260. 

Tato kniha by mile sloužit jako praktický 
pomocník zájemcům o oblast měřeni a regu-
lace, topenárství a vzduchotechniky. 

Problematika je rozebrána od základů až 
po odborné detaily, a prolo je vhodná pro lai-
ky I odborníky. Najdete zde pools problema-
tiky i praktické řešeni zadám. Pro programá-
tory řldicich systémů je připraven slovní 
popis v logickém sledu tak, aby byl aplikova-
telný na různé druhy fidicich systémů. Tato 
kniha nemá ambice kompletně popsat celý 
obor, záměr byl vytvořit „pomocnika" pro pro-
jektanty, montážní techniky a „soft/Orate' 
měřeni a regulace. 

První kapitola se věnuje zdrojům tepla. 
Jsou zde rozděleny podle typu paliva, výko-
nu, topenářského zapojení a následné regu-
lace. Setkáte se zde jak se zapojením a re-
gulaci jednotlivých kotlů, tak se soustavou 
licalů v kaskádnim řizeni. 

Druhá kapitola je věnována spotřebičům 
tepla a jejich řizent Stěžejním tématem je 
detailní popis ekvitermni regulace, včetně 
programátorského postupu, ale neomezuje 
se jen na toto. Obsahuje informace od indivi-
duální regulace místnosti přes dálkový do-
hled pomoci GSM až po (Prod do regulováni 
průtoku radiátory. 

Třetí kapitola se věnuje oblasti vzducho-
techniky a klimatizace. Výchozím materiá-
lem je typická vzduchotechnická sestava po-
psaná jako celek s dopiněním detailních 
popisů jednotlivých funkčních nett včetně 
možných programátorských postupů. 

Zavěr je venován programátorům, techni-
kům profese měřeni a regulace. Najdete zde 
popis doporučených, praktických a efektivních 
sw a technologických postupů pro realizaci 
aplikačnitio sw, montáže a oživení zařízeni. 

Knihu si můžete zakoupit nebo objednat na dobírku 
V prodejne technické brae BEN Věš/nova 5, 100 00 
Praha 10, tel. 274 820 211, 274 818 412, fax 274 822 775 
De "ode: see Pertatecátnflo1 33. Plzen; Veveří 13, 
Brno; Ceskobrabskä 17, Ostrava; e-mat knitiy@ben.cz 
adresa na Intemetu: www.beitcz Zásielkove služba na 
Slovensku: Anima, anirna©animask, wbieV.anlmask, 
Stovenskejjednoty 10 (za Nerodnou bankou SR), 040 01 
Kosice, tel./fax (055)6011262. 
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Nový zesilovač 
prodlouží životnost baterie 

Firma Maxim Integrated Products 
(wwwmaxim,(c.com) uvedla nové ze-
silovače pracující v Ufa D s vystup-
ním výkonem 2,6 W ve verzi mono 
označené MAX98300 a 2,4 W ve verzi 
stereo s označením MAX98302. Vy-
značují se velmi malou spotřebou 
a nevyžaduji žádné výstupní filtry 
v této třídě obvyklé a ani přídavné 
komponenty pro potlačeni elektromag-
netického vyzařování, které by rušilo 
další citlivé obvody v systému. Zisk lze 
nastavit na 6, 12, 15 a 18 dB jediným 
vstupem. Klidový proud je pro verzi ste-
reo 1,65 mA ph 3,7 V a 2,25 mA při 5 V, 
pro mono jsou hodnoty zhruba polo-
viční. Součástí obvodové architektury 
jsou i ochrany působící při nadměrné 
teplotě a proudovém odběru a obvody 
pro potlačeni rušivých zvuků při zapí-
nání a vypínáni (Click-and-Pop). 
Rozměry 14pinového pouzdra TDFN-
EP (stereo) jsou 3 x 3 x 0,75 mm, 
mono zesilovač jev pouzdře TDFN-EP 
s 8 piny (2 x 2 x 1,2 mm) nebo WLP 
s 9 kontaktními výstupky. Nové zesi-
lovače jsou proto vhodné zvláště pro 
mobilní telefony, přehrávače MP3, no-
tebooky a netbooky a VolP telefony. 
Pracovat mohou v teplotním rozsahu 
-40 až +85 °C. Dostupný je i kit usnad-
ňujíci uživatelskou aplikaci stereofon-
ní verze MAX98302EVKIT. 

Řadiče pro LED osvětlení 
napájené ze sítě 

Nizozemský výrobce polovodičo-
vých součástek NXP (www.nxp.com) 
přichází s novým kontrolérem 
SSL2103 určeným speciálně pro sví-
tidla s větším výkonem založená na 
využití účinnějších LED, kterými lze 
bez problémů nahradit žárovky napá-
jené síťovým napětím včetně možnos-
ti stmívání řízením faze. SSL2103 
navazuje na dřívější typy SSL2101 
a SSL2102, umožňuje však take řízení 
LED modulů s větším výkonem. Např. 

obvodů SSL2101 pro LED moduly 
a řetězce do 15W bylo od roku 2009 
vyrobeno již 10 milionů. U nového 
kontroléru se očekává při jmenovité 
teplotě životnost ores 75 000 hodin, 
col převyšuje typickou životnost sou-
časných výkonových LED modulů. 
V obvodě je vestavěna i fade ochran-
ných funkci. Nový kontrolšr je určen 
zvláště do reflektorových baněk typu 
PAR 20, PAR 30 a PAR 38. 

Napájecí obvod 
pro displeje AMOLED 

Napájecí obvody TPS65137 od Te-
xas Instruments (www.ti.com) pro 
maticová displeje AMOLED (Active 
Matrix Organic Light Emitting Diode) 
umožňují dosáhnout kvalitnější a sta-
bilnější obraz na displejích přenos-
ných zařízení, především mobilních 
a „chytrých“ telefonů. Tyto displeje vy-
žadují kladné i záporné napájecí na-
pětí. TPS65137 pracuje při vstupním 
napětí 2,3 až 5,5 V. Kladné výstupní 
napětí zvyšovacího měniče je stabili-
zováno LOO regulátorem na 4,6 V, 
čímž je dosaženo male zvinění a sta-
bilní obraz, zvláště když mobil vysílá. 
Záporné výstupní napětí vytvářené in-
vertorem je digitálně nastavitelné 
v rozsahu -2,2 až -5,2 V. Obě napětí 
lze zatížit proudem až 200 mA. 
Ochranné funkce ochrání obvod při 
zkratu a tepelném přetížení. TPS65137 
se vyrábí v pouzdře QFN s 10 vývody. 

Dual-output power supply improves 
picture quality in AMOLED displays 

4kanálový budič LED 
pro větší napěti 

Firma National Semiconductor 
(www.nationat com) přichází s novým 
řídicím obvodem až pro čtyři řetězce 
LED, který využívá technologie DHC 
(Dynamic Headroom Control), která 
optimalizuje účinnost tím, že sníží-ii 
se vlivem vyšší teploty úbytek napětí 
na diodě, kterou protéká stály proud, 
je rovněž sníženo napájecí napětí ře-
tězce na nejmenší možnou hodnotu. 

LM3464 může mit vstupní napětí 
v rozsahu 12 až 80 V a lze z něho bu-
dit 20 diod y jednom řetězci. Proud 
v každém z řetšzců lze nastavit indi-
viduálně. Pro současné stmívání 
všech řetězců lze použít burs šířkově 
modulovaný impulsni (PWM) signal, 
nebo analogová napětí. Připojit lze 
i teplotní senzor (termistor) upevněny 
k chladiči diod nebo krytu systému, na 
základě jehož odporu je při nebezpeč-
né teplotě redukován proud diodami 
do doby, než se teplota sniff na bez-
pečnou hodnotu_ Tim je zabráněno 
degradaci svítivosti a životnosti, kte-
rou mä nadměrná teplota přechodu za 
následek. LM3464 se dodává v pou-
zdře eTSSOP-28. Obvod je určen pro 
použití v pouličních lampách i při 
osvětlení budov. 

Integrovaně obvody 
pro kvalitní přenos nf signálu 

Firma Texas Instruments (www. 
ti.com) nabízí integrované obvody pro 
bezdrátový přenos nízkofrekvenčního 
signálu označovaný jako PursePath 
Wireless. CC8520 je tzv. systém na 
čipu (System-on-Chip, SoC) určený 
pro spotřební elektroniku typu bezdrá-
tových reproduktorů a sluchátek. Sig-
nal v CD kvalitě (16 bitů, 44,1 nebo 
48 kHz) je přenášen nekomprimovaný, 
bez šumu a výpadků y pásmu 
2,4 GHz. CC8520 je kompatibilní 
s audiokodeky (TLV320AIC3101), D/A 
převodníky (PCM1754), A/D převod-
níky (TLV320ADC3001) a nízkofrek-
venčními zesilovači (TPA6140A2, 
TAS5713) od Texas Instruments. 
Dvoukanálový obvod je umístěn v pou-
zdře QFN-40 s rozměry 6 x 6 mm. 
Použiti CC8520 umožňuje snížit cenu 
bezdrátového audia. K dispozici je ivý-
vojový kit CC85XXDK, který usnadní 
aplikaci. 

JH 
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11 AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM  
Střídavé 

analogové voltmetry 
Ručkově měřici přístroje s jedno-

duchým diodovým usměrňovačem 
můžeme používat pro měřeni střída-
vých veličin s danou přesností jen do 
určitého kmitočtu — obvykle několika 
set Hz. Jejich použitelnost je omeze-
na malou citlivostí měřidla a jeho 
vstupnl impedancí. Přidáme-h k pří-
stroji magnetoelektrické soustavy 
elektronickou east, která zpracuje 
měřeně střídavě napětí tak, aby mě-
řenou veličinu mohl ukazovat ručko-
vý přístroj, dosáhneme výrazně lep-
ších vlastností, což je podstata 
elektronických střídavých voltmetrů. 

Střídavý analogový elektronický 
voltmetr vznikne spojením usměrňo-
vače (detektoru), elektronického zesi-
)ovače a magnetoelektrickěho měřid-
la (obr. 46). 

Střídavé elektronické voltmetry 
typu usměrňovač-zesilovač se často 
označují jako diodové voltmetry, ne-
boť mají na vstupu diodu a sám volt-
metr je stejnosměrný. 

Citlivost takovéhoto střídavého 
elektronického voltmetru bývá u jed-
noduchých voltmetrů 1 V efektivní 
hodnoty napětí (při sinusovém průbě-
hu napiti) na pinou výchylku rocky na 
nejcitlivějšim rozsahu. Kmitočtové 
vlastnosti celého střídavého elektro-

b) 

Obr. 46. Blokové zapojeni střídavého 
elektronického voltmetru — a) usměr-

hovač-zesilovač, b) zesilovač-
usměrňovač 

C) 

Obr. 47. Měřicí usměrňovač vf 
voltmetrů — a) paralelní zapojeni, 

b) sériové zapojení' 
c) zdvojovač napití 

nického voltmetru závisejí na prove-
dení měřicího usměrňovače, tzn. jeho 
zapojení (paralelní nebo sériové, 
obr. 47), na druhu usměrňovacího prv-
ku a na konstrukčnim uspořádání. 
Abychom dosed') co možná nejvyšši-
ho mezního kmitočtu vysokofrekvenč-
ních voltmetrů, bývá měřici usměrňo-
vač často umístěn v sondě, která je 
se stejnosměrnou častí spojena stí-
něným kabelem. 

Měřicí usměrňovače ve vysokofre-
kvenčních voltmetrech jsou diodové, 
převážně s polovodičovou diodou jako 
usměrňovacím prvkem. Germaniové 
diody jsou vhodné pro měřeni (usměr-
ňování) malých napiti, jsou však po-
měrně choulostivé. Odolnější jsou kře-
míkové diody, majá však Mel prahové 
napětí, a proto jsou méně vhodné. 
Používají se zde Schottkyho diody, 
které mají prahové napiti 0,4 V opro-
ti 0,7 V u běžných křemíkových diod. 

Voltmetrem s paralelním usměrňo-
vačem lze měřit střídavé napětí, i když 
signal obsahuje i stejnosměrnou slož-
ku. Ta je oddělena vstupním konden-
zátorem Cl, jehož kapacita bývá pod-
le kmitočtového rozsahu přístroje 
stovky pF až jednotky nF; se zvyšuji-
elm se detekovaným kmitočtem se 
kapacita volt menší. Kondenzátor ne-
propustí stejnosměrné napěti, střída-
vé napití projde. Rezistor R nemá být 
menší než 10 kG. Diode propustí pou-
ze kladnou púlvInu vf signálu a tímto 
usměrněným napětím se nabíjf heat-
ní kondenzátor C2 (10 nF). Na kapa-
citě filtračního kondenzátoru příliš ne-
záleží. Měřidlo nebo stejnosměrný 
zesilovač připojený na výstup detek-
toru by mil mit vstupní odpor srovna-
telný, tj. 10 kfl na 1 volt rozsahu. Po-
kud připojíme na výstup detektoru 

Obr. 48. Hrotovä sonda 
s paralelním usmérnovačem 

t Um 

Obr. 49. Průchozt koaxiální sonda 
se sériovým usměrňovačem, 
C je osazen v přístroji 

roökové měřidlo, rezistor R zmenšuje 
zatížení měřeného vf obvodu. Zároveň 
tvoři se vstupnim odporem měřidla 
dělič a zmenšuje indikovaně napiti. 

Při měřeni střídavých napětí volt-
metrem se sériovým usměrňovačem 
(obr. 47b) se na vstup usměrňovače 
nesmí přivádět napětí se stejnosměr-
nou složkou. Ovlivnilo by naměřený 
údaj. Při stejných odporech pracov-
ních rezistorů mä sériový usměrňovač 
větši vstupní odpor než paralelní 
usměrňovač. 

Na obr. 47c je zapojeni sondy se 
zdvojovačem napitá se dvěma dio-
dami. Dioda D2 propouští kladnou 
půlvInu a nabiji usměrněným napětím 
kondenzátor C2. Zpětnému vyrovná-
ni brání závěrný směr diody, takže C2 
se udržuje nabitý na špičkovou hod-
notu měřeného signálu. Tim se zIská 
větši citlivost, potřebná hlavně při zjiš-
ťováni malých napiti. 

Kmitočtové vlastnosti jsou poněkud 
lepši u sériových usměrňovačů, které 
se dap vyřešit s menší vstupní kapaci-
tou a s menši indukčností přívodů. 
Paralelní usměrňovače (konstrukčně 
řešené jako hrotovä sonda na obr. 48) 
slouží dobře do kmitočtu 200 až 
300 MHz, sériové usměrňovače vetva-
ru průchozi koaxiální sondy (obr. 49) 
se day použít do kmitočtu až 2 Gliz. 

Kmitočtové vlastosti vysokofrek-
venčního voltmetru, tj. přesnost mě-
tent v závislosti na kmitočtu měřeného 
signálu, určuje jeho měřici usměrňo-
vat. Na kmitočtu a velikosti měřené-
ho napětí závisí také chyba voltmetru 
a jeho vstupní odpor (obr 50), který 
se se zvyšujícím kmitočtem zmenšu-
je. Vstupní kapacita diody je až něko-
lik pF a závisí i na velikosti měřeného 
napiti — při větším napětí je kapacita 
sondy menši. 

Napětbvý přenos detekce se zmen-
šuje i s klesající amplitudou měřeně-
ho napětí Um. Závislost usměrněné-
ho napětí na amplitudě měřeného 
napětí je pro Urn > 1 V téměř lineární, 
pro Um < 30 mV je přibližně kvadra-
tická. To znamená, že výstupní dete-
kované napětí se pro vstupní flare( 
pod 30 mV prudce zmenšuje. 

VP 
(Pokračovánt přište) 

Um 10 

1 V 

001210,1V 

Obr. 50. Kmitočtová závislost 
vstupního odporu mářiclho usměrňo-

vače s polovodičovou diodou 
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Mikrokontroléry PIC (36) 
V minulém dílu byla popsána ob-

sluha maticově klávesnice se šestnác-
ti tlačítky. Program uvedeny v tab. 30 
(PE 11/2010) periodicky snímal stay 
tlačítek na klávesnici a na sedmiseg-
mentovérn LED displeji zobrazoval 
číslo právě stisknutého tlačítka. Uve-
dené zapojení sloužilo zejména k de-
monstračním účelům. Naučili jsme se 
na nern nejen to, jak obsluhovat ma-
ticovou klávesnici, ale i způsob dekó-
dování čísla na kód sedmisegmento-
vého displeje a jeho zobrazeni na LED 
displeji primo připojeném k vývodům 
mikrokontroléru. Použitá numerická 
klávesnice (viz obr. 42, PE 11/2010) 
však přímo vybízí k realizaci nějaké-
ho zapojení pro řízeni přístupu pomoci 
numerického kódu. V tomto dílu si 
proto ukážeme jednoduchý program 
pro zapojení kódového zámku, ve kte-
rém využijeme podprogram pro čtení 
klávesnice uvedený v minulém dílu. 
Klávesnice obsahuje kromě čísel O až 
9 a symbolů * a # ještš čtyři další tla-
čítka označená „A", „13", „C° a „D". Ta 
lze s výhodou využít k ovládání dal-
šich funkcí zapojení. 
V programu použijeme různé funk-

ce a vlastnosti mikrokontroléru 
PIC16F88, jejichž detailní popis na-
leznete v předchozích dílech seriálu: 
• popis jednotlivých bitů registru 

OPTION REG: PE 03/2010, 
• organiza—ce datové paměti mikro-

kontroléru PIC16F88: PE 06/2010, 
• stručný přehled funkčních registrů: 

PE 06/2010, 
• nepřímé adresování: PE 07/2010, 
• a další. 

System přerušeni 

System přerušení představuje ná-
stroj pro obsluhu události vyvolaných 
různými periferními moduly mikrokon-
troléru. V připadš jeho vyvolání se 
přerušt standardní vykonávání progra-
mu a provede se skok na proceduru 
pro obsluhu přerušení. System přeru-
šení umozěuje podstatně zefektivnit 
řízeni toku programu, protože nemu-
síme periodicky programově zjišťovat, 
zdali nastala určitá událost, ale tato 
událost se nám „ozve" sama. S výho-
dou lze rovněž kombinovat system 
přerušení s úsporným režimem mik-
rokontroléru, do kterého můžeme mi-
krokontrolér přepnout voláním instruk-
ce SLEEP, přičemž vyvolané 
přerušení (je-li povoleno) mikrokont-
rolér automaticky ,probudí". 

Mikrokontroléry PIC disponuji růz-
nými zdroji přerušeni, např. externím 
přerušenim na pinu INT, přerušením 
při přetečenf eftače TMRO, Timen1 
a Timer2, při změně úrovně na portu 
B, ph dokončeni ND konverze nebo 
při dokončení zápisu do paměti 

EEPROM, přerušením od modulů 
USART, CCP a SSP atd, K základní-
mu nastaveni přerušení slouží registr 
INTCON, k nastavení dalšich zdrojů 
přerušení od periferních modulů pak 
slouží registry PIE1 a PIE2 spolu s re-
gistry PIR1 a PIR2, které obsahuji pří-
znakové bity pro přerušení, která je 
možné povolit v registrech PIE1 
a PIE2. Nás bude v tuto chvíli zajímat 
zejména registr INTCON, který obsa-
huje následující bity: 

INTCON [00000004 adr.: OBh, 
8Bh, 10Bh, 18Bh: 
• bit7: GIE — globální povolení 

/zakázání (0) všech přerušení, 
• bit6: PEIE— povolení (1 )/zakázání 

(0) periferních přerušeni (tj, přeru-
šení, která se nastavují v registrech 
PIE1 a PIE2), 

• bit5: TMROIE — povolenf (1)/zaká-
zání (0) přerušenl při přetečent 
TMRO, 

• bit4: INTOIE — povolení (1)/zaká-
záni (0) externího přerušení na 
pinu RBO/INT, 

• bit3: RBIE — povolení (1)/zakázáni 
(0) přerušeni ph změně úrovně na 
portu B, 

• bit2: TMROIF — příznakový bit pře-
rušení při přetečení TMRO, 

• biti: INTOIF — pifiznakový bit ex-
terního přerušení na pinu RBO/INT, 

• bitO: RBIF — přiznakový bit přeru-
šeni při změně úrovně na portu B. 

Bit OIE slouží k povoleni nebo za-
kázání všech přerušeni, jednotlivá pře-
rušeni pak mohou být nastavena indi-
viduálně pomoct příslušných bitů. Po 
resetu mikrokontroléru jsou všechna 
přerušení zakázána. U přiznakových 
bitů vždy 1 značí, že nastalo dané pře-
rušení, Tyto bity sic& k odlišení zdroje 
přerušeni a musí být programově nu-
lovány. Příznakový bit se nastaví v pří-
padě, že jsou spiněny podmínky pro 
daný typ přerušení, a to nezávisle na 
nastaveni bitu OIE nebo bitu pro po-
volení daného typu přerušení. 

Je-li vyvoláno přerušení, vynuluje 
se bit OIE, čímž se dočasně zakáži 
další přerušení, do zásobníku se vlo-
ži návratová adresa odpovídající ná-
sledující instrukci a do programové-
ho öftače se nahraje 0004h, tj. 
provede se skok na adresu 0004h, kde 
musí být uložena procedura pro ob-
sluhu přerušení. Konkrétní zdroj pre-
rušení lze v případě potřeby zjistit 
pomoci příznakových bite. K návratu 
z přerušeni slouží speciálnl instrukce 
RETFIE, po jejímž voláni se nahraje 
do programového eitače zpět adresa 
z vrcholu zásobníku a rovněž se na-
staví bit OIE. 

Je nutné si uvědomit, že přerušení 
může nastat v kterékoliv části progra-
mu. Představte si například, že jste 

zavolali podprogram pro čtení kláves-
nice, který vrací v registru W kód stisk-
nuté klávesy, a dále chcete s tímto 
kódem pracovat. Mezitím je ovšem 
vyvoláno přerušeni, procedure pro 
jeho obsluhu využivá registr W pro 
vlastni výpočty a po návratu z přeru-
šení je obsah registru W úpině jiný než 
před jeho vyvoláním. V následujícím 
programu pak interpretujeme kód jiné 
klávesy, než byla ve skutečnosti stisk-
nuta. Toto je samozřejmě nepřípust-
né. Proto musíme na začátku proce-
dury pro obsluhu přerušení nejprve 
uložit aktuální obsahy některých 
funkčních registrů do pomocných re-
gistrů a na konci procedury je opět 
nahrát zpět (viz program v tab. 31). 
Víceméně vždy je nutné uložit obsah 
registrů W a STATUS, další registry 
již závisí na konkrétní implemented. 
Zde se ovšem skrývá jedna záludnost. 
Při vyvolání přerušení nevíme, ve kte-
ré bance datové paměti se zrovna 
nacházíme. Tento problem lze vyřešit 
tak, že pomocné registry definujeme 
v datové paměti v rozsahu adres 70h 
až 7Fh. Podíváme-li se totiž na orga-
nizaci datové paměti mikrokontroléru 
PIC16F88 (viz obr. 35, PE 062010), 
zjistíme, že v případě těchto adres 
mikrokontrolér nezávisle na nastave-
ní banky pomocí bitů RPO a RP1 v re-
gistru STATUS vždy přistupuje k re-
gistrům v bance 0. Dále si povšimněte, 
že na konci procedury pro obsluhu 
přerušeni v programu v tab. 31 vyu-
žíváme pro obnoveni obsahu registru 
W namísto instrukce MOVF dvou in-
strukci SWAPF. Instrukce MOVF to-
tiž ovlivňuje přiznakový bit Z registru 
STATUS, na kterém závisí nejedno 
větveni v našem programu, takže při 
jejím použiti by mohl být obsah regis-
tru STATUS po návratu z přerušení 
jiný než před jeho vyvoláním. Instruk-
ce SWAPF naproti tomu žádné přízna-
kové bity neovlivňuje. 

Kódový zámek 

Na obr. 45 je uveceno zapojení kó-
dového zámku. Schema je podobné 
jako v minulém dílu misto LED dis-
pleje je ovšem na piny portu A připo-
jena dvoubarevná svítivá dioda a relé, 
které slouží např. pro otevření elek-
tronického zámku. Použitá maticová 
klávesnice se šestnácti tlačítky, jejíž 
vnitřní zapojení, obrázek, popis a způ-
sob připojení k mikrokontroléru byly 
uvedeny v minulém dilu, je běžně dos-
tupná v obchodech s elektronickými 
součástkami. Kompletní program pro 
ovládání kódového zámku opět nalez-
nete na internetových stránkách ča-
sopisu, vzhledem k jeho, již většímu 
rozsahu, zde není uveden. Přístupo-
vý kód je pro zjednodušení pevně daný 
při programování mikrokontroléru (viz 
datová tabulka CODE TABLE) a ne-
lze ho měnit V přištlm—dílu se nicmé-
ně dozvíte, jakým způsobem lze eist 
z vnitřni paměti EEPROM a zapiso-
vat do ni, takže budete schopni pro-
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gram náležitš rozšířit. Na klávesnici 
se kromě numerických kláves O až 9 
rovněž využívá tlačítko „A°, které slou-
ží k potvrzení zadaného kódu, a tla-
čítko „Er, které ruší mód zadávání 
kódu. Dvoubarevná svítivá dioda slou-
ží k indikaci aktuálního stavu. Pro-
gram rozlišuje stay nečinnosti, ve kte-
rém se čeká na zadání prvního čísla 
přístupového kódu, stay zadáváni 
kódu, stay správně zadaného kódu 
(otevření zámku) a stay nesprávně 
zadaného kódu (zablokování zámku). 
Všechny tyto stavy jsou indikovány 
specifickou sekvencí blikání (popř. 
svícením či zhasnutím) červené nebo 
zelené LED. Tyto sekvence lze konfi-
gurovat pomoci konstant RLED XXX 
a OLED XXX. Aby bylo zajištěno— pra-
videlné blikání LED, využívá se pro 
jejich řízeni přerušení, které je vyvo-
láno přetečenfm vnitřního šítače 
TMRO. V registru OPTION_REG je 
nutné pro tento účel nastavit jako zdroj 
signálu pro časovač TMRO vnitřní in-
strukční cyklus a přiřadit časovači 
předděličku, jet dělící poměr lze na-
stavovat bity v OPTION REG42:0>. 
Nastavením dělicího poměru určuje-
me, jak často bude přerušeni vyvolá-
no a tím i rychlost blikänf LED. Sa-
motné přerušení je nutné povolit 
nastavením bitů GIE a TMROIE v re-
gistru iNTCON. Po stisknuti jakékoliv 
numerické klávesy přejde program do 
módu zadávání kódu. Tento mód lze 
opustit stisknutím klávesy „B" (vhod-
né např. v případě, že je omylem stisk-
nuto nesprávné tlačítko a zadáni chce-
me opakovat), program však do 
výchozího módu přejde rovněž auto-
maticky po určité době, po kterou není 
stisknuta žádná klávesa. Délku této 
prodlevy lze nastavit konstantou 
DEF_TIMEOUT 

Program začíná návěštím INIT 
a jako obvykle se nejprve inicia5zuji 
I/0 porty, dale se nastaví časovač, ak-
tivují se vnitřní pull-up rezistory na 

‚COP konektor 

VP P (I3V) 

VOO 

CND 

Pee 

COLO 

COLI 

COLO 

COL] 

portu 13, nastaví se přerušeni, iniciaii-
zuji se proměnné a do paměti RAM 
se nahraje přístupový kód. Zapojení 
využívá interního oscilátoru, který je 
nastaven na výchozí nejnižší kmito-
čet 31,25 kHz. Hlavní smyčka progra-
mu začínající návěštím MAIN perio-
dicky čte stay klávesnice a ph stisknuti 
numerické klávesy, tlačítka „A" nebo 
tlačítka „B" provede příslušné akce. 
V hlavní smyčce se rovněž volá pod-
program TIMEOUT, popř. RE-
SET TIMEOUT, které odpočítávaji, 
resp7 nuluji dobu, po které program 
přechází do výchozího stavu, 
stisknuto žádné tlačítko. V případě 
stisku jakékoliv klávesy se nejprve 
ověří, zdali se nejedná o numerickou 
klávesu. Pokud ano, program nastaví 
příslušné sekvence blikání červené 
a zelené LED, které značf mód zadá-
vání kódu, a kód stisknuté klávesy se 
zapíše do paměti na adresu uloženou 
v proměnné cur_key (využívá se ne-
přímého adresování). Rozsah adres 
paměti určené k uložení zadaného 
kódu je dán konstantami KEY_ 
MEM START a KEY MEM END. Po 
zápisu se inkrementuje ukazatel 
cur_key a zároveň se ověří, zdali jsme 
již nedosáhli konce paměťového pro-
storu určeného k ukládáni vstupního 
kódu (tj. jestli cur_key neukazuje na 
adresu KEY MEM END). V našem 
případě lze zadat maximálně šestnáct 
čísel, poté se mód zadávání kódu au-
tomaticky zruší a program přejde do 
výchozího stavu. V případě, že byla 
stisknuta klávesa „g, se zavolá pod-
program CHECK_CODE, který porov-
ná zadaný kód s kódem uloženým do 
paměti při inicializaci programu. Oba 
kódy jsou uloženy na stejných adre-
sách, ale v různých bankách. Jejich 
porovnání je tak velice snadné sta-
čí měnit bit 7 registru FSR, kterým 
přepínáme mezi bankou 0 a 1 (v ban-
ce 0 je uložen kód z klávesnice, v ban-
ce 1 je uložen správný kód). Kódová 

Obr. 45. Schema zapojeni kódového zámku. 
Jako relé lze použit např, typ RELEMP-05 apod 

sekvence v bance 1 musí končit 
číslem FOh (viz podprogram LOAD_ 
CODE a datová tabulka CODE__ 
TABLE) a na začátku podprogramu 
CHECK_CODE se nejprve ověří, zda 
cur_key odkazuje na adresu, na které 
je v bance 1 uložen tento kód. Tim 
zajistíme, že v případě nesprávné dél-
ky zadaného kódu se kód automatic-
ky vyhodnotí jako neplatný, a zároveň 
ošetříme, že budou správně porovná-
na všechna čísla zadané kódově sek-
vence. Je-fi zadaný kód správný, na 
určitou dobu (danou podprogramem 
DELAY) se aktivuje připojené relé 
a tento stay je zároveň indikován bli-
káním zelené LED. V opačném přípa-
dě se kódový zámek na určitou dobu 
zablokuje a nereaguje na stisk žádné 
klávesy. Tento stay je indikován bliká-
ním červené LED. Dobu zablokování 
kódového zámku by bylo možné volit 
podstatně kratší než dobu, po kterou 
je aktivováno relé ph správné zadaném 
kódu. Tuto připadnou změnu však již 
nechávám na čtenáři. 
V případě stisknutí klávesy „B" se 

zavolá podprogram RESET SEO, kte-
rý nastaví program do výchozího sta-
vu, tj. zhasne zelenou LED, rozsvítí čer-
venou LED, deaktivuje relé a nastaví 
adresu v cur_key na začátek paměto-
vého prostoru určeného pro ukládání 
vstupního kódu (tj. na adresu 
KEY_MEM START). Podprogram RE-
SET SECI —se volá rovněž po vypršení 
prodlevy timeout, po překročení maxi-
mální délky vstupního kódu a po vypr-
šení doby, po kterou je aktivováno relé 
(v případě správné zadaného kódu), 
nebo doby, po kterou je zámek zablo-
kován (v případě nesprávného kódu). 

Program pro obsluhu přerušeni, 
který začíná na adrese 0004h, což je 
specifikováno direktivou ORG , řídí svit 
červené a zelené LED. Program při 
každém vyvoláni přerušeni aplikuje 
masku (registr led_mask, ve kterém 
je vždy právě jeden bit roven jedné) 
na registry green led a red led. Pod-
le hodnoty vybraného bitu —v těchto 
registrech se poté nastaví úroveň na 
pinech RAO a RA1, na které je připo-
jena dvoubarevná svítivá diode. Zá-
roveň se při každém voláni provede 
rotace masky o jeden bit vpravo. Tím-
to způsobem je možné snadno indi-
kovat různé módy činnosti pouhou 
změnou registrů green led a red led. 
Přednastavené sekvence lze—mě-
nit edited konstant RLED XXX 
a GLED_W. Chceme-li např., aby 
daná LED rychle blikala, nahrajeme 
do příslušného registru 10101010b. 
Pokud bychom chtěli, aby LED blika-
la pomalu, můžeme do registru nahrát 
11110000b. LED však rovre může-
me ponechat rozsvícenou (všechny 
bity daného registru budou rovny jed-
né) nebo ji můžeme nechat zhasnu-
tou (registr vynutujeme). 

Vit Špringl 
(Pokračování příště) 

[1] http://www.aradio.cz/program s/ 
0900-p/clip - programy k seriálu. 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Kvalitní generátor 

sinusového nf signálu 
Pro určitou aplikaci jsem potře-

boval jednoduché zapojení generáto-
ru sinusového signálu (o kmitočtu 
50 Hz), které by fungovalo i při níz-
kém napájecím napětí a poskytovalo 
signal s amplitudou nezávislou na 
teplotě. 

Většina známých (obr. 1) i měně 
známých (obr. 2) zapojeni však vyu-
žívá ke stabilizaci amplitudy křemíko-
vé diody, které teplotně závislé jsou. 
Metoda generování trojúhelníkového 
průběhu a jeho následné tvarováni 
na sinusovku pomoci kombinace čer-
vených LED a křemíkových diod (obr. 
3) také vykazuje teplotní závislost vý-
stupnf amplitudy. Zapojeni bez stabi-
lizačních diod (obr. 4) dávalo při níz-
kém napájecím napětí zkreslený 
signál, jehož příčinou je nesymetrická 
limitace výstuprňho napětí komparä-
toru. Osciloskopická měřeni odhalila 
i zkreslení trojúhelníkového průběhu 
na výstupu prvního integrátoru způ-
sobené jeho prebuzením. Zkresleni 
nelze odstranit, neboť toto zapojení 
neumožňuje měnit úroveň výstupntho 
napětí. Při zvýšení napájecího na-
pětí se vystupni amplitude zvýší též 
a zkreslení na výstupu prvního inte-
grátoru zůstává stejné, jen vliv nesy-
metrie se zmenši. 

Nezbylo, než vymyslet nové zapo-
jeni (obr. 5). To se skládá z kompará-
toru s operačním zesilovačem (OZ) 
101A a ze syntetického rezonančního 
obvodu s OZ 1018. Rezonanční ob-

RD Ca 

Obr. 1. Schema nf generátoru 
s VVienovýrn můstkem a diodovou 

stabilized amplitudy 

Obr. 3. Schema nf generátoru 
s diodovým tvarovačem sinusovky 

MI 

Obr. 4. Schema nf generátoru s fázovacími články bez stabilizace amplitudy 
výstupniho signálu 

Obr. 5. Schema nf generátoru se syntetickým rezonančním obvodem, kterým 
je odvozována sinusovka z obdélníkového signálu s dešnovaným rozkmitem 

vod otáčí fázi na kmitočtu f, o 180 ° 
(komparátor též) a tím je spiněna 
podmínka pro vznik oscilací. Uvede-
né zapojení má zajímavé vlastnosti 
- kmitočet lze měnit přelad'ováním re-
zonančního obvodu trimrem RP1 a je 
nezávislý na změnách teploty i na 
změnách velikosti napájecího napětí. 
Napětí výstupniho signálu lze měnit 
beze změny kmitočtu velikostí od-
poru označeného hvězdičkou, je 
však závislé na velikosti napájecího 
napětí (tuto závislost lze vyloučit 
stabilizaci napájecího napěti) a na 
teplotě. 

Teplotní závislost rozkmitu gene-
rovaného signálu je způsobována 
změnou výstupních saturačnich úrov-
ní komparátoru 101a. Posledním kro-

Obr 2. Schema nf gene-
rátoru s fázovacími články 
a diodovou stabilizaci 

amplitudy 

kem návrhu je proto odstraněni této 
závislosti použitím tranzistorů T1 a T2 
(obr. 6), které spínají napětí vytvoře-
ná teem s R8, R9 a R10 mart ve-
likost 2/3 a 1/3 napájecího napětí. 
Saturačra napětí tranzistorů T1 a T2 
mä vdaném zapojení velikost desí-
tek mV a nerd teplotně závislé, takže 
nezpůsobuje teplotní závislost roz-
kmitu generovaného signálu. 
V tomto zapojení je amplitude vý-

stupnlho signálu závislá na velikosti 
odporu rezistoru R12 a na velikosti 
napětí na R9, nikoli na teplotě. Pokud 
bychom napájeli generator nestabili-
zovaným napětím, můžeme dosáh-
nout stabilní amplitudy výstuprao 
signálu nahrazením rezistoru R9 zdro-
jem referenčního napětí s 10 TL431 
nebo LM385Z-1,2. 

Na závěr uvádím vzorce pro výpo-
čet jakosti Q a rezonančního kmito-
čtu fo syntetického rezonančního ob-
vodu. Zvolená velikost jakosti Q není 
kritická a může být 5 až 20. Platí: 

Q = (112)-4(R2/R1), 

fo = 1/[2-rt CoNI(RI.R2)]. 
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Obr. 6. Výsledné schéma kvalitního generátoru sinusového nf signálu 
koncipovaného podle obr. 5 

Na misté 101 lze použit běžné 
dvojité OZ typu MC4558, NJM4580, 
TĽ072, TLC272, NE5532 apod. 

Generator funguje i při nízkém na-
pájecím napětí 5 V (±2,5 V). Dosaho-
vané harmonické zkreslení generova-
něho sinusového průběhu je menší 
než 1 %. 

Ing. Karel Heine 

Jednočinny zvyšující 
měnič DC/DC 

V poslední době se stale vice lidi 
zabývá konstrukcemi s elektronkami, 
protože současná elektronika se již 
prakticky vymkla z možnosti radioa-
matéra a přestává být zajímavá. 
U elektronkových přístrojů je však 

problem se síťovými zdroji anodové-
ho napětí, protože se již neprodávají 
síťové transformátory s anodovým vi-
nutím. Pokud není k dispozici trans-
formátor s anodovým vinutím, vytě-
žený např. z vraku elektronkového 
rozhlasového přijímače, je možné ve 
zdroji anodového napětí použit kas-
kádu dvou běžných transformátorů 
s navzájem propojenými sekundární-
mi vinutími s nízkým napětím nebo 
lze anodové napětí získávat pomoci 
zvyšujícího měniče DC/DC. 

Běžně měniče se spínacím kmi-
točtem Řádu desítek až stovek kHz 
však mají transformátor nebo cívku 
s feritovým jádrem, což je kamenem 

JI 

712V 
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úrazu, protože feritová jádra i vhod-
né dráty na vinutí jsou dostupně jen 
s obtizemi. 
V britském časopise ale redaktor 

objevil návod na zhotovení zvyšující-
ho měniče pro zdroj anodového na-
pětí, ve kterém je použit zcela běžný 
síťový transformátor. Zapojeni bylo 
vyzkoušeno, po několika vylepšují-
cích úpravách bylo realizováno ,,na 
čisto' na desce s plošnými spoji a zde 
je předloženo čtenáři. 

Popisovaný měnič poskytuje při 
vstupním napětí +12 V stabilizované 
výstupní napětí asi +90 V a výstup 
lze zatížit proudem až 30 mA. Měnič 
je tedy určen pro napájení menších 
elektronkových přístrojů relativně bez-
pečným anodovým napětím. 

Fotografie vzorku měniče (s odpo-
jeným transformátorem) je na obr. 8. 

Popis funkce 

Schema jednočinného zvyšujícího 
měniče je na obr. 7. Měnič pracuje na 
impulsnim principu, velikost výstup-
Mho napětí je stabilizována s vyuzi-
tim principu pulsrd šiřkově modulace 
(PWM). Pracovní kmitočet měniče 
byl zvolen relativně nízký (okolo 
300 Hz), aby ztrátový výkon použité-
ho síťového transformátoru byl ještě 
dostatečné malý. 

Měnič je tvořen taktovacím gene-
rátorem s 101A, šitkovým modulá-
torem impulsů s 101B, spínacím 
tranzistorem 71, zvyšujícím transfor-

1;.:444140 

R9 

10k 

1 
RB 

mätorem TR1 a dvoucestným usměr-
ňovačem výstupniho napětí. 
V taktovacím generátoru je jako 

aktivní prvek použit první komparätor 
z 10 LM393 (101A). Komparátory v10 
LM393 mají výstupy typu otevřený 
kolektor, proto musí být na výstupu 
101A zdvihací (pull-up) rezistor R4. 

Odporovým děličem s rezistory 
R1 až R3 zapojeným v obvodu klad-
né zpětně vazby je z komparátoru vy-
tvořen invertujicf Schmittův klopný 
obvod (SKO), jehož nízká rozhodova-
cí úroveň je rovna asi jedné třetině 
napájecího napětí a vysoká asi dvě-
ma třetinám napájecího napiti. 

Kmitání SKO je zajištbváno RC 
článkem se součástkami 02 a R5 za-
pojeným mezi výstup a vstup SKO. 
Hodnotami C2 a R5 je určován gene-
rovaný kmitočet, který byl změřen 
321 až 320 Hz při napájecím na-
pit( 6 aż 12 V. Generovaný signal 
se střídou přibližně 1 : 1 má na vý-
stupu SKO průběh obdélníkový a na 
vstupu SKO (na C2) trojúhelníkový 
(s exponenclálními hranami). 

Obr. 8. Deska jednočinného 
zvyšujícího mšniče DC/DC 

osazeně součástkami 
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Obr. 7. Schéma jednočinného zvyšujícího měniče DC/DC 
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Obr. 9. Deska s plošnými spoji jednočinného 
zvyšujíc/ho měniče (mg.: 1: 1) 

V šiřkovém modulátoru, ve kte-
rém je využíván druhý komparátor 
z 10 LM393 (101B), je trojúhelníkový 
signal z C2 porovnáván se ss regu-
lačním napětím z děliče R6, R7, 
V závislosti na velikosti regulačního 
napětí jsou na výstupu 101B různě ši-
roké impulsy úrovně H. 

Těmito impulsy je přes výkono-
vý spínací tranzistor MOSFET typu 
IRF630 (T1) buzeno vinutí s malým na-
pitím zvyšujícího transformátoru TR1. 
V popisovaném vzorku měniče byl 

jako TR1 použit síťový transformátor 
HAHN svinutími 230 V/2x 6 V/16 VA 
určený pro montáž na desku s ploš-
nými spoji. Obě vinutí 6 V byla spoje-
na paralelně a připojena do kolekto-
rového obvodu tranzistoru Ti (mezi 
svorky J3 a J4. Z vinutá 230 V připo-

jeného mezi svorky J5 a J6 je odebí-
ráno vysoké napětí do výstupnrho 
usměrňovače měniče. 

Kondenzátor C6 a diody D9 a D10 
potlačují zákmity vysokého napětí 
vznikající na rozptylové indukčnosti 
transformátoru při vypínání Tl. 

Výstupní usměrňovač obsahuje 
můstek s diodami D5 a 08 a filtr se 
součástkami C4, R11 a C5. Vystupnl 
napětí měniče je k dispozici na svor-
kách J7 a J8. 

Výstupni napětí je též přiváděno 
přes Zenerovy diody 03, 134 a ochran-
né součástky D1, D2 a R9 do děliče 
regulačního napětí u 101B. Tato zá-
porná zpětná vazba stabilizuje veli-
kost výstupniho napětí. Díky malému 
dynamickému odporu Zenerových di-
od se změny vystupního napětí proje-
vují témeř v pine velikosti na vstupu 
komparätoru 1016, takže stabiliza-
ce je účinná. Výstupril napětí je vždy 
o několik voltů vyšší než součet Ze-

Obr. 10. Rozmístění součástek na desce 
jednočinněho zvyšujícino měniče 

nerových napětí diod D3 a D4, vol-
bou diod s jiným Zenerovým napětím 
můžeme velikost výstupniho napšti 
měniče podle potřeby upravit. 

Měnič je napájen ss napětím 6 až 
12 V přiváděným na vstupní svorky 
J1 a J2. 

Konstrukce a oživení 

Jednočinný zvyšující měnič DC/DC 
je zkonstruován z vWodových součás-
tek na desce s jednostrannými ploš-
nými spoji (obr. 9 a obr. 10). Transfor-
mátor TR1 je umístěn mimo desku, 
aby mohl být libovolného typu. 

Pfi osazováni desky dáváme pozor 
na správnou polaritu součástek a ne-
zapomeneme na dvě drátové propoj-
ky. Pro '01 použijeme precizní ob-
jímku, Ti opatříme malým chladičem. 

Měnič nemá žádně nastavovací 
prvky a pracuje na první zapojení. 
U realizovaného vzorku byla mě-

řena závislost vystupnfho napětí 
UouT a vstupního napájecího proudu 
/IN na odebíraném výstupnim proudu 
TOUT při různých vstupních napáje-
cích napětích 

Při VIN = 6 V a /ow = O mA bylo 
UOUT = 90,2 V a /IN = 10,5 mA. Při 
/OUT = 20 mA bylo UouT = 88,8 V 
a = 0,91 A. Pm /ouT větším než 
24 mA začíná UouT rychle klesat. 

Při UIN = 9 V a louT = 0 mA bylo 
UOUT = 92,9 V a /IN I= 12,5 mA. Při 
/our 30 mA bylo UouT = 91,5 V 
a im = 0,95 A. Při /OUT větším než 
31 mA začíná UouT rychle klesat 

Ph UIN = 12 V a /our = O mA bylo 
UOUT z 95,4 V a /IN = 15,0 mA. Při 
!OUT = 40 mA bylo UOUT = 93,9 V 
a /IN z 1,7 A. fouT = 40 mA je zhru-
ba maximální vystupní proud. 

Stabilita výstupraho napiti není 
dokonalá, ale pro napájeni anod elek-
tronek vyhovuje. Maximální účinnost 
měniče je okolo 35 °/0, což lze při jeho 
relativně malém výkonu tolerovat. 

Podstatně lepší je dvojčinný 
nič DC/DC, který bude posän později. 

Zkoušením různých transformáto-
rů tat bylo zjištěno, že jmenovitý vý-
kon použitého transformátoru musí 
být asi šestinásobkem požadované-
ho výstupnitio výkonu měniče. 

Seznam součástek 

R1, R2, R3 68 k0.10,6 W/1%, metal. 
R4, R8 4,7 k0./0,6 W/1 %, metal. 
R5 100 k0/0,6 W/1 %, metal. 
R6, R7 47 k0../016 W/1 %, metal. 
R9 10 kl2/0,6 W/1 %, metal. 
R16 R11 100 )/0,6 Vi//1 %, metal. 
R12 1 MQ/06 W/1 %, metal. 
Cl 2200 pF/16 V, radiální 
C2 22 nF/J/100 V, fóliový 
C3 1 pF/63 V, radiální 
C4, C5 47 pF/250 V, radiální 
C6 68 nF/J/250 V, fóliový 
DI, 02 1N4148 
03 BZX85V075, Zenerova 

dioda 75 V/1,3 W 
D4 BZX85V012, Zenerova 

dioda 12 V/1,3 W 
D5 až D8, 
D10 

D9 
1N4007 
BZX85V024, Zenerova 
dioda 24 V/1,3 W 

T1 1RF630 
101 LM393 (DIU') 
precizní objImka DIL8 (1 kus) 
TRI síťový transformátor, 

viz text 
deska s plošnými spoj č. KEO2U4C 
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Výsledky Konkursu 2010 • Vf generator - wob-
bler 150 MHz • THelektronkový zpětnovazeb-
ni audion • Magnetoterapie • Dvojčinný zvy-
šující měnič DC/DC • Stereofonní zesilovač 
2x 250 Ws 10 LME498910 

Tématem čísla 6/2010, které vychází začátkem 
prosince 2010, jsou užitečná zapojení z dlou-
holeté praxe VII. Císlo obsahuje konstrukce pro 
začátečníky i pokročilé z oblasti napájecích 
zdrojů, měření a techniky pro dílnu i domácnost 
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Šítaš pro USB port fVYBRALI JSME NA o< 
osobního pošítače >  OBÁLKU  

Stanislav Pecha!  

Při vývoji, výrobě nebo opravě elektronických zařízení je občas 
potřeba měřit kmitočet periodického signálu. Pro tento účel se 
nejčastěji používají komerčně nebo amatérsky vyráběné měřiče 
frekvence nebo čitače. Výroba menšího čitače nemusí být příliš 
složitá. Amatér se obvykle nejvíce potýká s mechanickou kon-
strukci zařízeni, které má displej a několik ovládacích prvků. Při 
použití počítače jako řídicího a zobrazovacího prvku je však mož-
né postavit jednoduchý čitač malých rozměrů. Popsaná konstruk-
ce představuje jednoduchý měřici přístroj pro běžná amatérská 
měření. Lze ho používat ve spolupráci s osobním počítačem pře-
devšim pro měření při opravách, oživováni, připadne při sběru 
hodnot frekvence měřeného signálu do souboru v pošítači. 

Parametry čítače 

Měřeně veličina: 
kmitočet střídavého signálu. 

Měřicí rozsah: 2 Hz až 100 MHz. 
Vstupní citlivost (efektivní): 

100 mV (pro 2 Hz až 10 MHz). 
Napájení: 5 V (z portu USB). 
Odběr proudu: max 120 mA. 
Počet zobrazovaných číslic: 5. 
Vstupní odpor 50 SI nebo 1 Mn. 
Vstupní rozsahy: 1: 1 a 1: 20. 
Přesnost měřeni: 

0,01 % (podle krystalu). 

Zapojení 

Zapojení ma několik částí zná-
zorněných v blokovém schématu 
na obr. 1. 

Vlastni měření zajišťuje 8bitový 
mikroradič. Protože nejvyšší měřené 
kmitočty by běžný mikrotadič nebyl 
schopný měřit, je na jeho vstupu při-
chystán externí předdělič 128, který 
je možné programově předřadit vnitř-
nímu šítači mikrořadiče. Vstupní sig-
nal je však nutně nejprve upravit tak, 
aby odpovídal požadovaným úrov-
ním logických hodnot. 0 tvarováni 
vstupního signálu se postará 'compa-
rator s předřazeným impedančriírn 
oddělovačem. Napájení šítače je ode-
bíráno z portu USB přes galvanické 
oddělení. Take duplexní sériová ko-
munikace s počitačem je galvanicky 
oddělená. Výhodou tohoto řešení je 

VSTUPNÍ 
DĚL I č , 

ODDĚLOVAČ 
A KOMP ARA TOR 

Obr. 1. 
Blokové 
schéma 

eliminace problémů, které pramení 
z propojováni zernr různých přístro-
jů, čímž vznikají zemni smyčky. čf-
tač má pouze jeden vstup pro celý 
rozsah měřených kmitočtů. Tvaro-
vací komparátor má možnost na-
stavit hradlovaci úroveň. Tim se 
zlepšuje možnost měření některých 
zarušených a nesymetrických sig-
nálů. 

Popis schématu 

Pro lepši čitelnost a přehlednost je 
celkové schéma rozdělené do 3 částí 
(obr. 2a až 2c): 

Frekvenční rozsah čitače je dán 
především vlastnostmi použitého kom-
parátoru. Aby se nemuselo přepínat 
několik různých vstupů pro různé roz-
sahy, byl jako vstupní komparátor 
bran obvod MAX961ESA+. Rychlost 
obvodu a další parametry jsou dosta-
tečně pro cely frekvenční rozsah. Za-
pojení komparátoru je běžné. Re-
zistory R21 až R24 určují klidovou 
&oven obou vstupů na polovinu na-
pájecího napětí. Rezistor R25 zavádí 
hysterezi pomoci kladné zpětné vaz-
by. JFET tranzistor T3 tvoří impe-
daněn' oddělovač signálu. Rezisto-
rem R19 je definován vstupní odpor 
1 Mn. Dalším úkolem oddělovače T3 
je ochrana komparátoru. Pokud by se 
přetížil vstup, je přijatelnější, když se 
poškodí levný tranzistor než náklad-
ně'ši integrovaný obvod. Vstup je 

Plow( ŠÁsir OBVODY ROZHRANÍ 

e 

USB 
A 

COM 
PORT 

chráněn diodami D4 v kombinaci 
s rezistorem R18. Stejnosměrně je 
vstupní signal oddělen kondenzáto-
rem C23. Větší kapacita, která je po-
užita, umožňuje měřit i kmitočty Řádu 
jednotek Hz Obvody před kondenzá-
torem C23 nejsou nezbytně nutné. 
Jde o útlumový článek 1: 20 převzaty 
z [1]. Rezistor R26 se připojuje spina-
čem SW1 ph měření vysokých kmito-
čtů, kdy je potřeba zajistit impedanč-
ni přizpůsobení kabelů. Nevyužijete-li 
impedančni přizpůsobení a nebude-
te-li maid signály s větší amplitudou, 
můžete obvody před C23 vynechat. 

Vlastnosti vstupní části významně 
ovlivňuji kondenzátory C24 a C29. 
Oba mají za úkol potlačovat případné 
nežádoucí oscilace komparátoru v pří-
padě, že napětí obou vstupů kompa-
rátoru se shoduje nebo je velmi blízké. 
Velikost jejich kapacity je kompromi-
sem mezi stabilitou a vlastnostmi čf-
tače na nejvyšších kmitočtech. Při 
zvětšování kapacity se zvyšuje stabi-
lita, ale klesá nejvyšší měřený kmito-
čet a s nim i citlivost na vysokých 
kmitočtech. Pokud byste měření na 
vysokých kmitočtech nechtěli použí-
vat, můžete kapacitu kondenzátoru 
C29 zvětšit např. 10x. 

Měření kmitočtu zajištbje mikrořa-
die U2. Jednoduché 8bitově mikrořa-
diče nejsou schopné zpracovat signal 
s kmitočtem kolem 100 MHz. Proto je 
před jeho vstup zařazen obvod U3 
- předdělič 128. Mikrořadič si progra-
mově volt pomocí hradel U4, zda 
měří signal přímo, nebo dělený 128. 
Na výstupu CCP1 obvodu U2 je ge-
nerován PWM signal s nosným kmi-
točtem 125 kHz, který je převeden na 
analogovou hodnotu posouvajici hrad-
ovaci úroveň komparátoru. Vyslání 
změřených hodnot do počítače je sig-
nalizováno bliknutím D3. V řídicí čás-
ti je ještě přidána část stabilizace na-
pájecího napiti. Použitý typ DC-DC 
měniče dával na výstupu napětí vyšší 
než 6 V, proto velikost napájecího 
napětí upravuje stabilizátor s malým 
úbytkem U6. 
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FT2320 

Rozhraní pro přenos da do PC je 

volitelné. Bud vyuzijete USB port po-

čítače a pak nemusíte osazovat ko-

nektor a součástky kolem sériového 

portu RS-232, nebo naopak date před-

nost portu COM na počítači a vyne-

cháte konektor pro USB a jeho obvo-

dy. V tomto případě je nutné zajistit 

32 

r2  

 0 

napájení čitače jiným způsobem. Na 

desku je však možné osadit obě roz-

hraní současně a používat je podle 

potřeby. Mikrořadiš může data ne-

jenom posílat do počítače, ale také 

přijímá povely z počítače. 

Budete-li připojovat ártač k PC 

pouze přes USB, můžete vynechat 

konektor CN1 a součástky Ti, T2, 
R1 až R3, R10, R11 a D1. Jejich 

osazení přichází do úvahy, jestliže 

nebudete chtít využívat USB. Pak 

byste neosadili U5, R4 až R7, C1 

al C4, XT1 a D2. V tomto případě 

však nezapomeňte na to, že na vý-

vody 1 a 4 konektoru CN2 musite 
přivést napájení $ V. 

Deska s plošnými spoji 

Deska s plošnými spoji je na obr. 3 

a rozmístěni součástek je na obr. 4 a 5. 

Povšimněte si, le na desce jsou drá-

tové propojky (jedna z nich pod obvo-

dem U2). 

Celé zařízení se nachází na jediné 

jednostranné desce s plošnými spoji 

se 3 drátovými a 2 SMD spojkami. 

Většina pasivních součástek je v pro-

vedeni SMD. Výjimku tvoří konden-

zátory C17, C18 a C25 a cívka L1. 

Osazují se s co nejkratšími vývody 

těsně nad desku. Obvody děliče a im-

pedančritho přizpůsobeni (obvod před 

kondenzátorem C23) nejsou umístěny 

na desce. Pokud je použijete, připájejte 

je s nejltratšimi vývody přímo na vstupní 

konektor a přepínače. Kontakty přepí-

načů je potřeba asi o 1 mm zkrátit. 

Programové vybaveni 

Programové vybaveni je složeno 

ze dvou spolupracujících částí. Pro-

gram v mikrořadiči provádí jednotlivá 

měření a posílá data do počítače. 

Každá hodnota je odeslána po ukon-

čen( měření. Nejprve mikrořadič pou-

žije preddělič a krátkým testem zjisti, 

na jakém rozsahu bude měřit. Pro vy-

soké kmitočty použije předděličku, 

pro nízké měří přímo. Je-li kmitočet 

menší než 2 kHz a je povoleno měře-

ní periody, pak měření převede na 

měření doby periody signálu pomo-

of vnitřního referenčního kmitočtu 

2 MHz. Data jsou odesílána po blo-

cích rychlostí 19,2 kBd ve formátu 

- viz tab. 1. 

Počítač může do USB čitače po-

slat 2 různé příkazy - viz tab. 2. 

Přeložený program včetně zdrojo-

vých kódů je k dispozici pro mikrořa-

dič PIC16F628A, Při programování 

nastavte pojistky v mikrořadiči tak, 

aby pracoval s krystalem 8 MHz 

(HS), WDT zapnut a měl povolený 

RESET, Aby přistroj spolupracoval 

s osobním počítačem, musíte spinit 

dva předpoklady: Při použití sběrnice 

USB zkontrolujte, zda váš operační 

systém mä vestavěně ovládače VCP 

pro převodník FT232BM. Většina no-

vých systémů by méla ovládače in-

stalovat sama, pro další systémy je 

naleznete na www.ftdichip.com. Při-

pojený šítaš se při správné funkci ob-

jeví jako další sériový port počítače, 

což můžete zkontrolovat v „Ovládacích 

panelech", ve ,,Správci zařízeni', v části 

„Port?. Na počítači must běžet program 
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Parametry záznamu se také zadá-
vají v ‚Options'. 

Obr. 3. Deska s plošnými spoji 

pro zobrazen( měřených dat. Můžete 
si jej samozřejmě napsat sami podle 
svých představ nebo použit připrave-
ný program pro Windows nebo Linux. 

Uvedený program pro osobni po-
čítač je velmi jednoduchý. Nerd nutné 
jej instalovat. Stačí umístit program 
do vhodného adresáře a spustit. Před 
spuštěním nejprve připojte čitač k po-
čítači a zkontrolujte, je-li nový COM 
port instalovaný v systému. Po spuš-
tění programu musíte v ‚Options" za-
dat číslo sériového portu. Je-li vše 
správně nainstalováno, začne počí-
tač zobrazovat data z přístroje. 

Uživatel má možnost měnit 3 růz-
ně režimy měřeni a nastavovat hrad-
ovací úroveň komparátoru. Take 
je možné zahájit nebo ukončit zá-
znam dat do souboru na počítači. 

Obr. 7. Vnitřek 
přístroje 

• R113 
T2,4 
016  

028 J R1 
Obr. 5. Rozmístěná součástek SMD on 

Obr. 6 Pohled na desku - strana spojů 

Nastavení a úpravy přístroje 

Oživení a nastavení přístroje ne-
vyžaduje speciální postupy. Po se-
staveni zkontrolujte napájecí napětí 
5 V na výstupu stabilizátoru U5. Na 
rezistoru R20 by mělo být v klidu na-
pěti kolem 2 V. Spusťte program 
v PC a zkontrolujte, zda změna hrad-
lovaci úrovně způsobí změnu napětí 
v rozsahu 2,2 až 2,8 V na vstupu 1 
komparátoru U6. Na závěr můžete 
zkontrolovat přesnost měřeni pomocí 
nějakého dostupného referenčního 
kmitočtu. V případě odchylky lze vy-
měnit krystal XT2 nebo jemně doladit 
kmitočet změnou kondenzátorů 09 

Tab. 1. 
Formát 
dat 

R21 
R22 
021 
R25 

a C10. Při zvětšováni jejich kapacity 
se snižuje kmitočet oscilátoru a tím 
poroste měřený údaj. Kapacita kon-
denzátorů se může pohybovat v roz-
mezí 15 až 33 pF. Pro běžná mere-
ní by měl postačit libovolný krystal 
předepsaného kmitočtu s kapacitami 
podle rozpisu součástek. 

Jak již bylo zmíněno, můžete při 
stavbě vynechat součástky děliče a při-
způsobeni před kondenzátorem C23. 
Pak by se vstupní signal připojil přímo 
z konektoru CN3 na kondenzátor C23. 
Takto zjednodušit lze, pokud vite, že 
nebudete měřit signály s větší amplitu-
dou nebo na vyšších frekvencích. Při 
osazování rozhraní zvažte, k jakému 
počítači budete čitač připojovat. Většina 
modernich notebooků již nemá k dispo-
zici sériový port a pro takový počitač 

Přenášená informace- 1 

Úvodní znak 

Použitý rozsah 

Nejnižší 4 bity 

Druhé 4 bity 

Třetí 4 bity 

Čtvrtě 4 bity 

Páté 4 bity 

Nejvyšší 4 bity 

Pozn. (I): Znak určuje, který rozsah byl použit: 
'A' - ěítač s předděličkou 128 po dobu 0,5 sec 
'B' - čítač bez předděličky po dobu 0,5 sec 
'C' - měření periody signálu pomocí 2 Milz hodin 
'E' - při měření periody došlo k chybě (asi není signal na vstupu) 
'a' - eítač s předděličkou 128 po dobu 5 sec 
- ěítač bez předděličky po dobu 5 sec  

Znak 

0x09 

různé 

Ox4X 

Ox4X 

Ox4X 

Ox4X 

Ox4X 

Ox4X 

Hodnota 

1 ze 6 možných znaků (I) 

kde X = 4 bity hodnoty 

kde X = 4 bity hodnoty 

kde X = 4 bity hodnoty 

kde X 4 bity hodnoty 

kde X --- 4 bity hodnoty 

kde X = 4 bity hodnoty 
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Tab. 2. Příkazy USB 

Přenášená informace Znak Hodnota 

aim měřeni Ox30 Nastaví čítání po dobu 0,5 sec s měřením periody , 
Režimm měřeni Ox31 Nastaví &tarn po dobu 0,5 sec bez měření periody! 

Režim měření 0)(32 Nastaví čítáni po dobu 5 sec bez měření periody 

Hradlovaci úroveň J0x81 až Oxl3F Spodních 6 NM určuje üroven 

bude zbytečné osazovat konektor CN1 
a tranzistory T1 a 12 pro COM port. 
V šítači jsou použity 2 logické obvody 
U3 a U4, jejichž parametry ovlivňují 
maximální měřenou frekvenci ŠItače. 
Je možné vybrat z vice dostupných 
řad. Aby se využily vlastnosti kompa-
rátoru U6, je vhodné zvolit obvody 
z řady VHC nebo AC. V nouzi je mož-
né použit i pomalejší obvody, sníží 
se tím však hodnota maximálního 
měřeného kmitočtu. Takto se např, liší 
typické mezní kmitočty použité Micky 
v různých řadách: 74HC4040 - 90 MHz, 
74AC4040 - 140 MHz a 74VHC4040 - 
- 210 MHz. Jestliže vám v praxí stačí 
měřit kmitočty do 50 MHz, bylo by 
možné šítač zjednodušit. Vynecha-
ly by se obvody U3 a U4 a výstuprif 
signal z komparátoru by se připojil 
přímo na vstup TOCKI mikrořadiče 
U2. V tomto případě je však nutné 
zcela přepracovat program pro mi-
krořadič. 

Mechanická konstrukce 

Téměř všechny součástky, včetně 
konektorů CN1 a CN2, jsou umístěny 
na desce. Výjimkou jsou pouze sou-
částky Mies před kondenzátorem 
C23. Na těle krabičky je upevněn ko-
nektor CN3 a v jeho těsné blízkosti 
oba přepínače SW1 a SW2. Potřeb-
ne otvory do krabičky byly vytvořeny 
stylem ,,přilož, odmér a pak fez (nebo 
vrtej). Všechny součástky vstupního 
Mice a přizpůsobení (tj. C30, C31 
a R26 až R29) jsou připájeny přímo 
na vstupní konektor a přepínače. Při 
jejich připojování maximálně zkracuj-
te vývody a propojeni na desku vy-
tvořte s co nejkratšími vodiči. 

Použití přístroje 

Použiti přístroje je velmi jednodu-
ché. Na vstup přivedeme měřený sig-
nal při zvoleném vstupním odporu. 
Pro frekvence do asi 10 MHz je ob-
vykle vhodnější vstup 1 Ma. Při mě-
řeni vysokých frekvencí by mohly vzni-
kat odrazy na propojovacím kabelu, 
proto je doporučené přepnout vstup 
na 50 f2. Měřeni zahajte s přepína-
čem Mice v poloze 1/20. Pokud se 
neobjeví očekávaná hodnota měřené 
frekvence, zvyšte citlivost do polohy 
1/1. Citlivost čitače na okrajích měři 

Obr 8 
Program 
čltače 
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Poe Peady. %no. A 

Cave Del %ad* 0 
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Mho rozsahu klesá. U testovaného 
vzorku poklesla na přibližně 200 mV 
při 40 MHz a na 500 mV pro kmitočty 
nad 120 MHz. Sestavený vzorek cite-
ee pracoval do kmitočtu 135 MHz při 
citlivosti asi dvakrát lepší, než je uve-
deno v parametrech. 
S měřením signálu obdélníkového 

průběhu nebývají problémy, protože 
hrany jsou dostatečně strmé, U sig-
nálů, které mají pomalý nárůst nebo 
pokles úrovně (např. sinusový nebo 
trojohelnikový signal s nízkým kmito-
čtem), může být měřená hodnota ne-
stabilní. Příčinou tohoto jevu může být 
naindukovaný rušivý signal na měře-
ný užitečný signal. Při měřeni na vyš-
šich impedancích je snadnější pro-
nikání rušivého signálu do vstupu. 
Měřený signal je pak deformovaný 
signálem rušivým a měřená perioda 
kolísá. Pomoci může přepnutí na in-
terval měření 5 s, při kterém se vypne 
měření periody pro nízké signály a měří 
se ve všech případech pouze krnitočet. 
U nesymetrických signálů nebo 

u signálů se složitým tvarem průběhu 
(např. videosignál) může pro změře-
ni frekvence pomoci posunutí hradlo-
vac( úrovně komparátoru. Nastavte 
tedy pokusně různé hodnoty na po-
suvniku vpravo na panelu ovládaciho 
programu. Pro připojení ke zdroji mě-
řeného signálu používejte kvalitní stí-
něné kabely. Vysoký vstupní odpor 
a citlivost čitače způsobí, že při del-
ším nestiněném vodiči se na vstupu 
naindukuje rušivý signal. Měřená hod-
nota je pak obvykle nestabilní nebo 
neodpovídá měřenému signálu' pro-
tože Mae zpracovává i rušivý signal. 

Na druhé straně nezapomeňte na 
to, že koaxiální kabel sám představu-
je kapacitní zátěž v řádu desítek nebo 
stovek pF. Při měření na vysokých 
kmitočtech proto zvažte jeho vliv na 
měřený objekt. K měření kmitočtu ef-
tašern je třeba přistupovat podobně 
jako k používání osciloskopu. Při do-
statečně velkém signálu je např. vý-
hodné použít dělicí vstupní sondu pro 
osciloskopy. 

Závěr 

USE &tee rozšiřuje možnost pou-
žiti PC o měření kmitočtu v elektro-
nické oblasti i při měření a testování 
v oborech mimo elektroniku (např. 
měření otáček motorů). Maly a lehce 
přenosný přístroj ukáže své výhody 
především při měření mimo dílnu, ale 
i jako jednoduchý a velmi skladný pří-
stroj pro začinajictho elektronika. 

Jednou z výhod je především spojení 
s počítačem a přímý záznam naměře-
ných dat do souboru. Zpracování získa-
ných dat a vytvářeni různých grafů po 
importu dat do programu (např. Excel 
nebo Calc) je jednoduché a pohodlné. 

Použitá literatura 

[1] Dolefflek; Munzar: Pětimístný čí-
tee 0 až 100 MHz. AR A 9/82. 
[2] www.microchip.com 
[3] wwvv.ftdichip.com 
[4] www.maxim-ic.com 
[5] www.datasheetcatalog.com 

Seznam součástek 

Klasické součástky 
R26 56 f2, R0207 
R27 910 ka, R0207 
R28 56 ka, R0207 
R29 47 a, R0207 
C17, 018, 025 100 nF, keram. 
C31 39 pF, keram. 
U2 PIC16F628A, DIL18 
U5 LE50, TO-92 
13 BF245A,T0-92 
Dli, DT2 6N137, DIL8 
03 LED, 3 mm 
XT1 6 MHz, nízký 
XT2 8 MHz, nízký 
PW1 QDC1WDIL5/5, 

odděl. měnič 5 V/5 V 
Li 100 pH, axiální 
SMD součástky 
R1 4,7 ka, 1206 
R2, R10 4,7 ka, 0805 
R3, R12, R24 2,2 ka, 1206 
R4, R5 22 a, 1206 
R6 1,5 ka, 0805 
R7 470 a, 0805 
R8 1,0 f2, 0805 
R9 1,2 kn, 1206 
R11, R25 47 ka, 0805 
R13 10 K2, 0805 
R14 3,3 Ka 0805 
R15, R16 4,7 kn, 1206 
R17 10 ka, 1206 
R18 1,0 ka, 0805 
R19 1 Ma, 0805 
R20 680 (2, 0805 
R21, R22 100 ka, 0805 
R23 22 kn 0805 
08, C12, 019, 
020, 028 10 pF/10 V, tantal, SMD 
Cl, 04, 06, 
C7, C11, C13 až 016, 
C26 100 nF, keram. 0805 
C5, 027 100 nF, keram. 1206 
02, 03, C9, C10 22 pF, keram. 0805 
021, 023 2,2 pF, keram. 1206 
C22 1 nF, keram_ 0805 
C24, 029 4,7 pF, keram. 0805 
030 2,2 pr, keram. 0805 
Spojka, 3 ks 0 41206 
Ul FT232BM, LQFP32 
U3 74VHC4040 (nebo AC), SOP16 
U4 74VHCOO, (nebo AC), SOP14 
U6 MAX961ESA+, SOP8 
Ti, 12 BC847, SOT23 
D1, D2 4148 
04 BAV99 SOT23 
Konektory a mechanické clily 
SW1, SW2 S402P, přepínač posuvný 
CN1 CANON 9 FEMALE do desky 
CN2 USE typ B, konektor do desky 
CN3 konektor ENO na panel 
Krabička KP19A (UK52P) 
Programy k čitači lze stáhnout na 
www.aradio.cz. Program pro Linux 
je na www.metan.ucw.cz/usb-instru-
ments. 
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Sekundární í VYBRALI JSME NA 

zálohovaný zdroj' >c< OBÁLKU  

.1-i 
o 
K 
-2 

Ing. Ivo Strašil 

V praxi se často vyskytuje situace, kdy je nutné zálohovat napá-
jení elektrického zařízeni akumulátorem. Ne vždy máme ovšem 
k dispozici rozvodnou sit', aby bylo možné použít běžně dostupný 
zálohovaný zdroj pro systémy EZS. Setkáváme se s instalacemi, 
kde je nutné zálohovat již existující stejnosměrný rozvod - napří-
klad pro napájení zabezpečovacího zařízení v automobilu nebo 
pro zajištění částečné funkčnosti rozsáhlých systémů domovní 
signalizace EZS, EPS či automatizace i při výpadku nebo přeruše-
ní některých vedení. 

Popisovaný zálohovaný zdroj na-
pájí připojené zařízení s proudovým 
odběrem do 4 A napětím 12 V z bez-
údržbového olověného akumulátoru, 
který může být dobíjen vstupním stej-
nosměrným napětím v rozsahu 7 až 
24 V. 

Technické parametry 

Vstupní ss napětí: 
7 až 24 V, max 4 A. 

Účinnost doblječe: lepší než 78 %. 
Dobfjecf proud: nastavitelný 0,2 az 1 A 

koncové napětí 13,8 V. 
Ochrana proti nadměrnému 
vybití akumulátoru: ano. 
Výstupni napětí: 

na výstupu Z 10,5 al 13,8 V, 
na výstupu A - viz text. 

Výstupní proud: 
4 A. omezení v režimu 

napájení z měniče, viz text. 
Klidový odběr z vnějšího zdroje: 

méně než 40 mA. 
Klidový odběr z akumulátoru: 0,3 mA. 
Rozměry: 85 x 32 x 30 mm. 
Provozní teplota: -25 až +55 *C. 
Hmotnost: 85 g. 

UARIS7015 

MOM 

11965340 
os 

Zálohovaný zdroj užívá bezůdrz-
bový olověný akumulátor o kapacitě 
1,2 až 20 Ah, který je dobíjen nasta-
vitelným konstantním proudem na 
udržovací napětí 13,8 V. Zálohované 
zařízení je možné napájet buď přímo 
z akumulátoru přes obvod, odpínající 
zátěž pri úpiném vybití akumulátoru, 
nebo z diodového přepínače mezi 
akumulátorovým a vnějším napáje-
ním. 

Popis zapojení 

vstupní obvody 

Vnější napájecí napětí v rozsahu 
7 al 24 V je přivedeno na svorky P 
a K svorkovnice X1 (viz schema na 
obr. 1). Zařízení je chráněno před pře-
pitím kombinaci varistoru R3 a tran-
silu 06, při přepolování se otevře 
transu l 06 a rozepne vratná pojistka 
Polyfuse Fl. 

Měnič napětí a nabíječ 

Vzhledem k požadovanému širo-
kému rozsahu vstupních napětí popi-
sovaného zálohovaného zdroje, bylo 

C)  BC817-255r0 
fr2la 

2 -1'4 

NM 610 

nu né užít spínaný nabíječ, umožňu-
jíc provoz v režimu step-up i step-
-down. Logicky se nabízí užití měniče 
s topologií SEPIC nebo klasického 
flyback měniče s transformátorem. 
Z cenových důvodů byl zvolen jed-

noduchý flyback měnič s transformá-
torem, řízený integrovaným obvodem 
LM2588 (IC1) z řady Simple Switcher 
firmy National Semiconductor. Tento 
obvod je vybaven vnitřní teplotní a nad-
proudovou ochranou. 

Transformátorek TR1 typu B4434 
od firmy Coilcraft je buzen přímo ob-
vodem ICl. Na jeho jediné sekundár-
ní vinutí jsou připojeny dva usměrňo-
vače: nyní popíšeme jedním z nich 
napájený obvod doblječe. 

Dobtječ pracuje jako zdroj kon-
stantního proudu, dokud není dosa-
ženo napětí akumulátoru 13,8 V, kdy 
obvod přechází do režimu zdroje kon-
stantního napětí. 

Nabíjecí proud, odebíraný z usměr-
ňovače D5/C4, je nejprve měřen boč-
nikem tvořeným dvojicí paralelně 
spojených rezistorů R1, R2, a násled-
ně zaveden přes vratnou pojistku F2 
svorkou B na kladný pól akumuláto-

IC1 není speciálním obvodem pro 
nabíječe - poměr spínáni výstuprdho 
tranzistoru obvodu a tedy i výstupní 
napětí celého měniče je řízeno zpět-
nou vazbou z vývodu 3 (FB) IC1 tak, 
aby napětí na tomto vývodu bylo 5,0 V. 
Připojená zpětnovazební sit' se sklá-
dá z odporového ace měření napě-
tí a z obvodu omezeni proudu. 

Děličem měření napětí R15/R18 
musí vzhledem k poměrně malému 

vstupnímu odporu vývodu 3 IC1 pro-

cházet přišny proud v řádu miliam-

5 

Napeti 056cieni 

116211.2 

L6Z5 

4. 1IrriLCVL2 

DitOEleree, 

10,15 

561 
GND 5455/6 6651615.55 

actu/ext. napaN554 

„ç ciiij yzdy z IICOJ 

-6 

-5 

Z 

Obr. 1. Schéma zapojení (JP1 - nastavení režimu odpojení výstupu X1-5: neosazen - řízen podle napětí na 
akumulátoru; 2-3 - navíc sepnut vždy při přítomnosti ext. napájení; 1-2 - odpojen vždy při přítomnosti ext. napájení) 
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per, který by při trvalém připojení to-
hoto obvodu k akumulátoru zapříči-
ňoval její zbytečné vybfjenl. Proto je 
delič připojen k akumulátoru tranzis-
tory 12, 14 pouze v době, kdy je k dis-
pozici vnější napájení zdroje. Obavy 
o snížená přesnosti regulace napětí 
z důvodu úbytku napětí na 12 jsou li-
ché: při použitých proudech je úbytek 
na saturovaném moderním tranzisto-
ru menší než 20 mV. 

Omezení nabíjecího proudu zajiš-
ťuje tranzistor 13, který se při překro-
čeni úbytku napětí na bočniku R1/R2 
pozvolna otevírá a přes rezistor R14 
dodává proud do uzlu, připojeného 
k vývodu 3 IC1, čímž snižuje výstupní 
napětí měniče a tím i výstupní proud. 

Celý měnič pracuje s frekvenci 
100 kHz a dodává proud maximálně 
2 A. 

Podpěrová ochrana 

Jedinou trvale připojenou zátěží 
akumulátoru je obvod podpštovš 
ochrany, tvořený operačním zesilo-
vačem s malou spotřebou IC2. OZ 
pracuje jako komparátor s hysterezí 
a srovnává napětí na LED1, která je 
užita jako referenční diode (pro níz-
kou cenu a menší šum ph malém 
provoznim proudu) s napětím na deli-
či R8/R19. Trimrem R19 nastavíme 
napětí na akumulátoru, při kterém je 
zátěž odpojena, na 10,5 V. 

Dioda LED1 by neměla být vysta-
vena přímému světlu, nebude-li zdroj 
instalován v uzavřené krabičce, do-
poručuji diodu LED zakápnout černou 
barvou (aby nepracovala jako foto-
diode). 

Výstup OZ 1C2 přímo spíná tran-
zistor P-MOSFET IRF7416 (T1). Od-
por kanálu tohoto tranzistoru v se-
pnutím stavu je maximálně 20 mf2 
a jeho výkonová ztráta je tedy zane-
dbatelná. 

Detekuje-li IC2 dostateční napití 
na akumulátoru, T1 spíná a připojuje 
akumulátor k zátěži, připojené ke svor-
ce Z svorkovnice Xl. 

Propojka JP1 dovoluje úpravu cho-
vání obvodu při připojení externího 

Obr. 2. 
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s plošnými 
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napájení k zařízeni: není-li propojka 
osazena, je sepnutí Ti závislé pouze 
na napití na akumulátoru. Je-li pro-
pojka vložena v poloze 1-2, T1 roze-
píná při připojení vnějšího napájení. 
Tento režim je vhodný například pro 
spínání nouzového osvětlení (osvět-
lení připojené na svorku Z zhasne po 
náběhu vnějšího zdroje). Propojka 
v poloze 2-3 zajisti sepnutí Ti při při-
pojeni vnějšího napájení i v případě, 
kdy byl Ti pro podpěti rozepnut. Tak-
to je možné odstranit prodlevu, než 
se akumulátor dobije na napšti, které 
překročí mez hystereze komparátoru, 
a zajistit okamžitý náběh výstupu na 
svorce Z při zahájení nabíjeni. 

Svorka Z je vždy napájena z aku-
mulátoru a proud z ní odebíraný sni-
žuje nabíjecí proud akumulátoru. Pro 
většinu zapojeni je výhodnější užít 
dále popisovaný výstup na svorce A. 

Přepinaný výstup 

Na svorce A svorkovnice X1 je do-
stupný výstup zálohovaneho zdroje, 
přepínaný diodovým přepínačem D1/ 
/D2/D3 mezi napájením z akumulá-
toru (svorky Z), napájením z měniče 
a napájením přímo z vnějšího zdroje. 
V dobš, kdy je vnější zdroj odpo-

jen, je otevřená dioda D3 a zátěž je 
napájena z akumulátoru, přesněji ře-
čeno ze svorky Z napětím menším 
o úbytek na diode D3. 

Je-li připojen vnější zdroj s nape-
tim vyšším, než je napětí na akumu-
látoru, otevře se dioda D1 a zátěž na 
svorce A je napájena přímo z vnější-
ho zdroje. Není-li vhodní prime na-
pájení zátěže z vnějšího zdroje (napři-
klad ph užití zdroje s napětím 24 V), 
neosazujeme diodu D1. 

Při Vipojenf zdroje s napětim niž-
elm, než je napětí na akumulátoru, 
připadne při neosazení diode D1 je 
zátěž napájena z transformátorku 
měniče nabíječe přes usměrňovač 
D2/C1 napitím, které je o několik set 
milivoltů vyšší, než je aktuální napětí 
akumulátoru (výstupní napětí je tedy 
v rozsahu 11 až 14,5 V). Měnič je 
schopen dodávat proud maximálně 
2 A, proto je vhodné zatěžovat v tom-
to režimu svorku A maximálně prou-
dem 2 A, od něhož odečteme na-
stavený nabíjecí proud akumulátoru 
(v ostatních režimech je zatížitelnost 
výstupu 4 A). Nepřejeme-li si užívat 
tento režim, neosazujeme diodu D2. 

Mechanická konstrukce 

Zálohovaný zdroj je konstruován 
jako modul na jednostranné desce 
s plošnými spoji o rozměrech 85 x 
x 32 mm (viz obr. 2). Tiouštka mědě-
nä vrstvy je 105 pm. 

IC1 je opatřen malým chladičem. 
Po osazeni a oživení je strana spojů 
desky zalita polyuretanovou izolační 
hmotou. 

Osazení a oživení 

Vlastní osazení desky nemá žád-
ní záludnosti, pouze dejte pozor na 
čtyři drátoví propojky. 

Zdroj je relativně jednoduchý 
a měl by pracovat při pečlivé práci 
na první zapojení. Při oživováni do-
poručuji nepřipojovat akumulátor, ale 
nejprve připojit svorky P a K desky 
k laboratornímu zdroji 12 V/0,3 A 
a ověřit výstupní napětí nabíječe na 

Obr 3, 4. Fotografie desky 
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Jednoduchý stabilizovaný 
zdroj 0 - 30 V, 0 - 3 A 

Pavel Hořínek, Jan Sixta  

Na intemetu se vyskytuje spousta schémat na stabilizované zdroje 
i s proudovým omezenim. Každé z těchto schémat má nějaké výhody 
i nevýhody. Když jsem se rozhodl si taky postavit nějaký stabilizovaný 
zdroj, žádná z konstrukci nesplňovala moje očekáváni. Ve většině pří-
padů to byla bud' nespolehlivost, zbytečná složitost, nebo tendence ke 
kmitání. To me dovedlo k tornu, le isem si navrhnul zapojená zdroje 
vlastni. Toto zapojení je dostatečně spolehlivé a relativně jednoduché. 

Základní parametry 

Vstupní st napětí: 
Wstupn1 ss napiti: 
Výstupni proud. 

24 až 26 V. 
O až 30V. 

10 mA až 3 A. 

Vlastnosti 

Velmi male rozměry jednoduché 
ovládáni, signalizace proudového ome-
zeni pomocí LED. Zdroj )e pině zkratu-

vzdorný, nemusíte se tedy obávat 
zničení zdroje při zkratu výstupu. 

Zdroj se napájl ze sitovelic trans-
formátoru s jedním sekundárním vi-
nutím (typicky 24 V, maximalné 26 V). 
Sekundární vinutí!e připojeno na svor-
ky 24 V. Výběru snového transformá-
toru je třeba věnovat dostatečnou po-
zornost, protože kvalita výstupnlho 
napětí zdroje je dost závislá na kvali-
tě transformátoru Je třeba mít dosta-

tečně tvrdý transformátor Stfidavé 
napětí z transformátoru je usměrně-
no diodami 01 a2 04 typu 1N5408. 
Stenosměrné napětí z müstkoveho 
usmäriflovače je vyhlazeno filtračními 
kondenzátory C2, C3. Zapnuti zdroje 
je indikováno LED LD1. Male zápor-
né napájecí napětí je získáváno ná-
bojovou pumpou skládající se z R1, 
Cl, 05, 06, C5. Toto napětí je pak 
stabilizováno Zenerovou diodou DZ1. 
Napití této diody je 3,3 V. 

Zdroj funguje na principu stejno-
směrneo zesilovače s neměnným 
zesílením. Tim se tento zdroj lg.' od 
jiných zapojení. Referenční napětí je 
získáváno pomoci napěťové referen-
ce 102 TL431. Stabilita tee reference 
je mnohem lepší než bane' poutivaných 
Zenerových diod. Referenční napětí 
by mělo být okolo 2,5 V. Toto refe-
renční napětí se přes potenciometr 
P2 (regulace napšti) přivácii na vstup 
operačního zesilovače 101A. Ten je 
zapojen jako běžný neinvertujIci zesi-
love Zesileni tohoto stupně lze snadno 
vyjádřit vztahem a 1 + (R16/R17). 
V tomto zapojen( je zesíleni 13. Vý-
stupní napití tedy může dosáhnout 
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svorce B, které by mélo být približně 
13,8 V. Poté připojíme na misto aku-
mulátoru zatěžovací rezisto y tak, 
aby napiti mezi svorkou B a zemi 
bylo v rozsahu 9 až 12 V, a trimrem 
R7 nastavíme nabíjecí proud přibližně 
na desetinu číselné hodnoty kapacity 
připojeného akumulátoru (v pelpadě po-
třeby upravíme odpor bočniku Rl/R2). 

Nakonec odpojíme laboratorní zdroj 
od svorky P, připojíme jej ke svorce B 
a seřídíme vypínací napětí podpěto-
vé ochrany trinirem R19. 

Seznam součástek 

Rt, R2 
R3 
R4 
R5, R11, R20 
R6 
R7 
REI 
R9 
R10 
R12 
R13, R21 

2,2 n 
va-istor 20 V 
3,3 kn, 0805 
10 kn, 0805 
22 kn, 0805 
5 kfl, CA6V, trimr 
680 kn 
220 kn, 0805 
2,2 kfl, 0805 
2.2 Mn, 0805 
10 kn, 

R14 
R15 
R16 
R18 
R19 
Cl. C4 
C2, C5, 05 
C3 
C7 
C8 
01, 03 
02, 05 
04 
05 
07 
Fl 
F2 
ICI 
IC2 
JP1 
KM 
LEC1 
T1 
T2, T3 
T4 
Tri Coilcraft 84434, vyhoví libovoný 
transformátorek pro spinané zdroje 

330 CI, 0805 
1,2 kn, 0805 
3 le, 
820 SI 0805 

25 kn, CA6V trim, 
220 pF/16 V, impulsni 

100 nF, X7R, OB05 
1000 pF/25 V, impuisni 

1 pF, 0805 
680 nF, 0805 
BY550 
ME3RS340 
LL4148 

P6SMBJ30A transil unidir 
P6SMB,228A transu l unidir 
Polyswitch 5 A RUEF500 
Po yfuse 4 A RUEF400 

LM2588-5 
TLC27L2 
3 kolíky + jumper 
Fischer SKOS 

LED, červená, 3 mm 
OERF7416 
13C897-25 
BC807-25 

s poměrem vinutí 1: 1 pro DC sycení 
4 A a pracovní frekvenci 1C0 kHz 
X 1 ARK500, 6 svorek 

Závěr 

Popisovaný mel umatnuje s po-
měrně nízkými náklady zajistit zálo-
hované napájecí napětí 12 V v systé-
mech, kde je k dispozici jen zdroj ss 
napětí v rozsahu 7 až 24 V, tedy na-
příklad v automobilu nebo v někte-
rých automatizačních systémech. 

Pokud máte jakékoliv náměty, do-
tazy nebo připomínky, kontaktujte nié 
prosím na e-mailu: ivo@strasitnet. 

Podklady pro výrobu OPS a pří-
padní informace jsou do-
stupně na webu http://www.strasrl.cz 

Literaturb 

(1] Krečir'fk, Napajecl zdroje 3. 
BEN, Praria, 2002. 352 s. 
[2] Horowitz, P.; Hill, W.: The Art of 
Electronics. Cambridge University 
Press, 1989. 1125 s. 
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)
až 13.2,5 V = 32,5 V. Aby se operační 
zesilovač nerozkmital, je pro střídavé 
proudy blokován kondenzátorem C8 
a C9. Proud protékající zátěží je sní-
mán rezistorem R15. úbytek napětí 
na tomto rezistoru je přiváděn na in-
vertujfcí vstup zesilovače 101B, kde 
je toto napětí porovnáváno s refe-
renčním napětím, které je regulova-
telné potenciometrem P1 (proudové 
omezení). Pokud je napětí na boční-
ku vyšší než napětí referenční nasta-
vené potenciometrem Pl, na výstupu 
OZ 101B se napiti zmenšuje smě-
rem k zápornému. Tím začne proté-
kat proud přes diodu D7. To zapřičinl 
snížení napětí na vstupu napěťového 
zesilovače. Výstupni napětí zdroje se 
sníf na takovou úroveň, kdy je napě-
tí na zátěži tak male, aby přes rezis-
tor R15 tekl požadovaný proud nasta-
veny potenciometrem Pl. Zdroj tedy 
pracuje v režimu konstantního prou-
du. Omezeni výstupniho proudu je 
indikováno rozsvícením LD2. Kon-
denzátor C7 zajišťuje vštši stabilitu 
proudového komparátoru. 

Na tranzistoru T4 vzniká výkonová 
ztráta přibližně 90 až 100 W tehdy, 
když nastavíme na zdroji piný výstup-
ní proud a zkratujeme výstup zdroje. 
Proto je nutné tento tranzistor umístit 
na dostatečné dimenzovaný chladič 

Protože při vypnutí napájení zdro-
je zmizí jako první napětí ze záporné 
napájecí větve, nastává zde problem, 
který je u spousty jiných konstrukcí 
ponechán a neřešen. OZ potřebuji ke 
své funkci malé záporné napiti, ztrá-
ta tohoto napitá po vypnutí zdroje 
může zapřičinit špatnou funkčnost 
zdroje. Konkrétně u tohoto zdroje by 
se to projevovalo tím, že zdroj občas 
na výstup „pustr pine napájecí nap& 
tí, což je samozřejmě špatně. Tento 
problém velmi efektně odstraňuje ob-
vod s tranzistorem T4, který se při 
ztrátě záporného napájeni otevře 
a výstup OZ „zkratuje na -. Tento 
chvilkový ,,zkrat“ nevadí, OZ mä 
nadproudovou ochranu a navíc je na 
výstupu ještě rezistor R14. Když je 
zdroj zapnutý a je přítomno záporné 

Obr. 3. 
Orientace 
vývodů 

tranzistorů 

Organize", uevoe 1.3 
Popleom i sob') 

o  

BD 
139 

ECB 

Orientate OENvoclCiTe 
Pohlad vOvoclu 

Obr. 2. Deska s plošnými spoji 

napájecí napětí, na bázi tranzistoru 
T2 je záporné napětí a tranzistor je 
uzavřen, výstup není blokován. 

Nastaveni a oživení 

Zdroj nevyžaduje žádné nastavo-
vání, neboť neobsahuje ani žádné 
nastavitelné prvky, mimo potencio-
metrů Wstuprilho napětí a proudové-
ho omezení. Při oživováni nejprve 
zkontrolujte osazení desky. Zkontro-
lujte kvalitu spojů, správnou orientaci 
vývodových součástek (10, tranzistory, 
diody). Zkontrolujte správnost připo-
jení vodičů k desce (potenciometry, 
LED). Primární vinuti transformátoru 
jistěte vhodnou pojistkou. Po připoje-
ní napájení z transformátoru doporu-
čuji zkontrolovat napětí na filtračních 
kondenzátorech. Milo by být okolo 
35 V. Následně zkontrolujte zdroj zá-
porného napájecího napětí - měřte 
na vývodech Zenerovy diody ZD1. 
Mělo by být kolem 3,3 V. Součet na-
pětí na Zenerově diodě a napětí na 
filtračních kondenzátorech C2, C3 
nesmí překročit 44 V, jinak se zničí 
OZ. Pokud jsou napětí v pořádku, po-
stoupíme k testu funkce zdroje. Oba 
potenciometry (napětí i proud) nasta-
víme na minimum. Změříme vystupní 
napětí zdroje. Mélo by být 0 V. Připo-
jíme jako zátěž zdroje nějaký výkono-
vý  např. 330 Ü na 5 W. Mně 
se osvědčila i malá žárovka 24 V. Po-
tenciometr proudu nastavíme na ma-
ximum. Pokud svítila LED indikující 
omezení proudu, měla by nyní zhas-
nout. Napětí na výstupu je však stále 
0 V. Potenciometrem napiti zkusíme 
přidat napětí, mělo by se regulovat až 
přibližně do 32 V. 

Poté zkusíme funkci proudové-
ho omezeni. Proud začneme pomalu 
zmenšovat, až v jedné chvíli by mělo 
začít klesat napiti výstupu zdroje 
(zároveň se rozsvítí indikace omeze-
ní proudu). Nyní odpojíme zátěž od 
zdroje a připojíme na výstup ss am-
pérmetr s rozsahem 10 A. Zkusíme 
nastavit potenciometrem proud na ma-
ximum, naměřený proud by neměl 
příliš přesahovat 3 A. Měření maxi-
mälnlho proudu do zkratu uskutečňu-
jeme rychle, protože se silně zahřívá 
tranzistor T4. Pokud zdroj projde vše-
mi těmito testy, je připraven k bez-

3 -5— 4.-4—^B 
'an StabIllzavane CD 
nvetidroll2V/11  

Obr. 3 Osazené 
deska 

pečnému používáni a montáži do vhod-
né krabičky. 

Seznam součástek 

R1 82 
R2 220 12 
R3, R4 3,9 kn 
R5, R17 1 kn 
R6 33 kfl 
R7, R10, R12 10 k12 
R8 100 12 
R9 27 K2 
R11 22 k.12 
R13 560 12 
R14 33 12 
R15 0,33 12/5 W 
R16 12 kn 
P1, P2 10 k12/N 
C1, C5 100 pF/25 V 
C2, C3 2200 pF/50 V 
C4, C11 100 nF/keram 
C6 47 pF/50 V 
C7 330 pF/keram. 
C8 10 nF/keram. 
09, C10 47 pF/keram. 
C12 10 pF/50 V 
D1 až D4 1N5408 
D5, D6, D7 1N4148 
D13 1N4007 
LD1 zelená, 5 mm 
LD2 červená, 5 mm 
DZ1 3,3 V/0,5 W 
101 TL431 
102 NE5532 
T1 80556B 
T2 BC546B 
T3 BD139 
T4 2N3055 

Stavebnici (ze objednat na adrese: 
Pavel Hořínek, Ronov 19, 594 52 
Ofechov u Velkého Meziříčí; mobil: 
776 853 843; e-mail: hobbyelektro 
@seznam.cz; www.hobbyelektro. 
webnode.cz; http://jan16.czela.net/ 
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USB zvuková karta s PCM2902 f VYBRALI JSME NA 
D`C OBÁLKU  

Pavel Růžička 

Pro potřeby testování D/A převodníků jsem si postavil jednodu-
chou USB zvukovou kartu s obvodem PCM2902. Karta má analo-
gový vstup i výstup, elektrický S/PDIF výstup, galvanicky odděle-
ný vstup a take optický vstup i výstup TOSLINK. 

Popis obvodu PCM2902 

Obvod PCM2902 je kompletní USB 
kodek, který obsahuje AID a DM pře-
vodník, S/PDIF enkodér a dekodér 
a take vstup pro 3 tlačítka. V součas-
né době se prodává vylepšená vari-
anta PCM2902B, která se liší v pod-
poře standardu USB2.0, ovšem pouze 
s rychlostí full-speed. USB část ob-
sahuje řídicí logiku, která zajišťuje 
správnou registraci obvodu na USB 
sběrnici. Další částí obvodu je blok pro 
příjem a vysílání stereo audiotoku 
a nakonec logiku a rozhraní pro 3 tla-
čítka ovládající hlasitost a umlčení. 
Obvod obsahuje oscilátor s externě 
připojeným krystalem 12 MHz, jehož 
výstup je smyčkou PLL vynásoben 8x 
na 96 MHz a přiveden do časově zá-
kladny. V obvodu je dale obsažen 
modul se stabilizátory nape. Při při-
tomnosti digitalinho audiosignálu se 
vstup automaticky přepne z analogo-
vého ND na 8/PDIF vstup. 
NO převodník podporuje vzorkova-

cf kmitočty 8: 11,025; 16; 22,05; 32; 
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44,1 a 48 kHz. D/A převodník podpo-
ruje pouze 32; 44,1 a 48 kHz. 

Rízení hlasitosti je podporováno 
pouze u analogového výstupu D/A 
převodníku. 

Popis zapojení 

Schéma vychází z doporučeného 
zapojeril v katalogovém listu. Pro lepši 
kvalitu analogového výstupu je pou-
zit extern( stabilizátor nogg s obvo-
dem IC2. Všechna napájecí napětí 
jsou blokována kondenzátory 1 pF. 
K obvodu je dále připojen optický vy-
sílač TOTX173 a přijimač TORX173. 
Elektrický S/PDIF výstup je realizova-
ný vysílačem RS422 104. Protože je 
pro přenos komerčního S/PDIF signá-
lu použitý nesymetrický koaxiální ka-
bel s impedancí 75 12, použil jsem 
pouze jeden výstup a odporovým dě-
ličern R13/R14 jsem zmenšil výstup-
ní napětí a přizpůsobil výstupnl im-
pedanci normě. Většinou se udává 
mezivrcholové výstupní napětí maxi-
málně 0,6 V. Na výstupu děliče je tro-
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CElps 

chu větší napětí, nemělo by to však 
vadit. S/PDIF přijímač obsahuje také 
RS422 budič, tentokrát zapojený ob-
rácené jako převodník na UL. Vstup 
je zakončen rezistorem R7, který je 
možné umístit před nebo až za odd& 
lovacf impulsnf transformátor. Já 
mám lepši zkušenosti s rezistorem 
před transformátorem, impulzy vypa-
daly na osciloskopu lépe. Digitální 
vstup je zapojen přes přepínač S4, 
kterým se přepíná elektrický nebo 
optický vstup. 

Analogový výstup nemá žádný přf-
davný zesilovač, takže ho není mož-
né připojit např. přímo na sluchátka 
s malou impedancf. Předpokládá se 
připojeni k zesilovači. 
K funkci obvodu nejsou potřeba 

žádné speciální ovladače. Převodník 
je pine funkční v Linuxu, Windows XP 
i Windows 7. Příslušně ovladače jsou 
součástí operačního systému. Funguji 
také HID tlačítka, regulace hlasitosti 
a umlčeni. 

Obr 1. Schéma zapojeni 
USB D/A a ND převodníku 
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Deska a plošnými spoji 

Plošný spoj je navržen jako jedno-
stranný se dvěma drátovými propoj-
kami. To umožni jeho snadnou výro-
bu v amatérských podmínkách. 
Rozměry desky odpovídají plastové 
krabičce U-KP3513. Po sestavení jsem 
zjistil, že přepínač vstupů je zapojen 
obráceně. Zde je plošný spoj již opra-
ven. SMD součástky mají velikost 
1206 a jsou rozmístěny tak, aby se 
dobře pájely. 

Osazeni desky 

Desku s plošnými spoji osazujeme 
od nejmenších součástek po nejvét-
M. Nejdříve jsem připájel obvod ICI, 
který je opravdu již dost malý. Obvod 
jsem přichytil za dva krajní vývody 
mikropáječkou. Když jsem si byl jistý, 
že je obvod správně umístěn, nanesl 
jsem na všechny vývody tekuté tavi-
dlo, které usnadňuje rozlévání cínu 
a „projel" jsem páječkou a trubičko-
vým cínem nejdříve jednu celou stra-
nu, a pak druhou. Většina vývodů se 
slila dohromady. Přebytečný cín jsem 
snadno odsál měděným knotem, kte-
rý se pro tento účel prodává. Dále 
jsem připájel ostatní obvody a pokra-
čoval jsem SMD rezistory a konden-
zátory. Následně jsem osadil drátově 
propojky a všechny součástky z horní 
strany a nakonec konektory. 

Závěr 

Uvedeně zapojení funguje spoleh-
livě. Naměřené parametry přibližně 
odpovídají údajům v katalogovém lis-
tu. Pokud chceme použít jen některé 
ze vstupů či výstupů, není nutné osa-
zovat všechny konektory. Kromě ob-
vodu PCM2902 jsou nejdražší optic-
ké transceivery a transformátor. 

Zapojení lze použít jako druhou 
zvukovou kartu nebo jako S/PDIF vý-
stup do stereo zesilovače s digitálním 
vstupem. Digitální vstup lze použít pro 
připojení jiného zdroje digitálního au-
diosignálu, např. DAT, miniDISC, CD 
Player apod Parametry jsem měřil 
programy RightMark Audio Analyzer 
(RMAA) a Baudline. 
S programem RMAA jsem z něja-

kého důvodu dosahoval pod Windows 
7 mnohem horších výsledků, než pod 
Windows XP. Také tam fungovala div-
ně regulace hlasitosti. 

Dále jsem se zabýval pouze testo-
váním pod Linuxem. 

Další informace najdete na adrese 
http://www.pavouk.org. 

Seznam součástek 

R1, R2 22 f1, SMD1206 
R3 1 MO, SMD1206 
R4, R9 a₹ R11 1,5 kg SMD1206 
R5 180 K2, SMD1206 
R6 91 KO, SMD1206 

Obr. 2. Deska s plošnými spoji USB D/A a A/D převodníku (99 x 48,5 mm) 

Obr. 3 a 4. Osazeni desky převodníku, součástky na horní a spodní straně 

Obr 5. Fotografie horní strany desky 
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Vánoční stromeček 
Blíží se čas vánoc a již teď je třeba myslet na vánoční výzdobu, 

ze které budou mit radost především naše dětí. 

Popis konstrukce 

Zařízení je velmi jednoduchá, ale 
při tom efektní dekorace ve tvaru ma-
lého vánočního stromečku. Stro-

Bel n 't Cl I BRO1 I CO 

9 VT 7 330n 700n 

meček je řízen mikrokontrolérem 
PIC16F630 s využitím vnitřního osci-
látoru, který je pro danou aplikaci piné 
dostačující. Kromě žluté LED na špi-
ci jsou k osvětlení stromečku použity 

‚Ci 
630 

— V00 , 

R RM 

Or, 
LED7 
RGBQ' 

• i 

RM 
R 

6 

eT1 
  BC5476 

• 

R7 

o 

LEDO, 
ROB' 

LEDO 
ROB 

R 

1 220 

1E03, 
RGB' 

RS 

220 

LED2 
RGEOE‘ 

2 

LED1 
ROB 

• 

BC547B 

 Zil) T3 
BGS470 

Obr. 1. Zapojení vánočního stromečku 

RGB LED se společnou anodou. Ano-
dy LED jsou přes rezistory R4 až R10 
připojeny k vývodům mikrokontroléru, 
katody čipů ROB jsou multiplexovány 
tranzistory Ti až T3, které jsou ovlá-
dány mikrokontrolérem prostřednic-
tvím vývodů RAO až RA2. 

Protože napájecí napětí mikrokon-
troléru je nejvýše 5,5 V, bylo zařizent 
dopiněno ještě stabilizátorem VR1. 
K napájeni dekorace slouží devíti-
voltová baterie. 

Popis světelného efektu 

Na stromečku se postupně rozsví-
tí všechny červené, zelené a modré 
LED, poté se postupné (po jednotü-

R7 
R8 
R12 
R13 
R14 
R15 
C1 až C8 

C9 až C14 

C15 až C16 

C17 

Obr. 6. Pohled na desku ze strany SMD součástek 

75 n, SMD1206 
2,2 0, SMD1206 
8,2 kí2, SMD1206 
360Ś2, SMD1206 
91 n, SMD1206 
330 n, SMD1206 
1 pF, SMD1206, 
keramický 
10 pF/25 V, elektroly-
tický SMD, velikost B 
22 pF, SMD1206, ke-
ramický 
10 nF, SMD1206, ke-
ramický 

C18 az C20 100 nF, SMD1206, 
keramický 

IC1 PCM2902 nebo 
PCM29028 

IC2 LP2951CM, 
SMO SO-08 

IC3, IC4 
L1 
LED1 
OX1 
OX2 
Ql 
S1 al S3 

751768, SMD SO-08 
47 pH, axial. tlumivka 
LED zelená, 2 mA 
TORX173 
TOTX173 
12 MHz, krystal mini 
mikrospinač 6 x 6 mm, 
vysoký 

S4 přepínač P-KNX125 
TR1 LL1572 nebo S22083 

nebo PE-65612 
X1 miniUSB zdířka, USB 

PCB MBW 
X2, X3 a5" zdířka EBS35 
X4, X5 cinch zdířka do PCB 

TOBU3 
plastová krabička U-KP35B 

23 x 54 x 104 mm 

Většinu součástek jsem sehnal 
v GM Electronic. USB konektor v GES 
Electronic a integrovaný obvod 
PCM2902 prodávají např. v FK Tech-
nics. Impulsní transformátor jsem se-
hnal na EBay, a to konkrétně PE-
65612. Pokud nevadí, že vstup 
nebude galvanicky oddělen, můžeme 
ho nahradit dvěma kondenzátory 
100 nF. 

Odkazy 

[1]http://wvvw.ti. com/lit/gpn/ 
pcm2902b. Katalogový list k obvo-
du PCM29028 

[2] http://Wwwti.com/lit/gpri/sn751766 
Katalogový list 751768. 

[3] http://audio.rightmark.org. Right-
Mark Audio Analyzer - skvělý ana-
lyzátor parametrü zvukových karet 
a jiných částí audiořetšzce (Win-
dows). 

[4] http://www.baudline.com. Baudline 
je výborný program pro vizualizaci 
a měření audiosignálů včetně ge-
nerátoru funkci (Linux). 
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vých LED) rozsvěcuje a zhasíná čer-
veně, zeleně a modře. Nakonec je 
efekt zakončen rychlým přeblikáváním 
jednotlivých barev. 

Efekt velmi snadno změníte přímo 
v programu (ASM), který je volně ke 
staženi na stránkách časopisu na ad-
rese http://www.aradio.cz v sekci pro-
gramy, 

Konstrukce 

Všechny součástky jsou drátově 
a jsou umístěny na dvou jednostran-
ných deskách s plošnými spoji. Des-
ky jsou k sobě připojeny úhlovými 
konektorovými kolíky. 

První deska ve tvaru vánočního 
stromečku slouží pro umístění RGB 

le Stromek Elpiko o 

Obr. 4 a 5. 
Deska s mikrokontro-
Wen (60 x 65mm) 
a rozmístění sou-
částek na desce 

II II Obr 2 a 3. s o sDaezseknaý mv le LtEvD tvaru ut/ smtrěořmít kkuu 1.1 

(80x 118mm) 

LED. Pro velký počet drátových pro-
pojek by byla vhodnější deska se spoji 
po obou stranách, ale deska se spoji 
jen po jedné staně je amatérsky snad-
něji vyrobitelná. 

Na druhé desce plošných spojů je 
umístěn procesor a stabilizátor napě-
tí 5 V_ Vánoční stromeček je napájen 
„destičkovoit baterii 9 V. 

Zkušební vzorek stromečku byl 
umístěn v elektroinstalační krabici pro 
lištový rozvod. 

Mikroprocesor PIC je naprogramo-
ván programátorem PRESTO firmy 
ASIX. Programátor lze připojit ke ko-
nektoru umistšnému na druhé desce 
s plošnými spoji a procesor lze pro-
gramovat přímo v aplikaci. 

LE03, 

/3E02 

Zy0=r — 

I,E01 

Případné dotazy nebo připomínky 
zasílejte na e-mailovou adresu: 
pavluv.mail©seznam.cz. 

Seznam součástek 

R1 až R3 
R4 až R10 
Cl 
C2 
Ti až T3 
IC1 
VR1 
LED1 až LED3, 
LEDS al LED7 

LED4 

LED4 

1 -fit 
ÄOELI  

i Tit 
4158,939.39!5 

8,2 ka 
220 
330 nF 
100 nF 
BC547B 
PIC16F630 
7805 

ROB LED se 
společnou anodou, 
průměr 5 mm 
LED 5 mm, žlutá 

Pavel Smutek 

71/4E05 

LEW 
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Procesory radu 
AVR XMEGA 
krok za krokom 

diel č. 2 — 10 porty, prerušenia, Event System 

Ján Tornlain 

V tomto mesiaci vas chcem zozná-
miť so základnými vylepšeniami 10 pi-
nov, prerušenf a novinkou, systěmorn 
udalostí _event system". Opät budem 
uvádzat odkazy na obrázky z data-
sheetov. Ak chcete testovat', priprav-
te si nejaké to tlačidlo a LED. Sché-
ma nášho testovacieho zapojenia je 
na obr. 1. Pracujeme opät' s obvodom 
ATxMEGA64A1. 

1. 10 porty, 
vlastny 10 pin 

Všetky 10 piny sú štandardne zna-
čené ako písmeno portu a číslo pinu. 
Porty sú 8-bitové. Procesory XMEGA 
majú riadenie 10 portov prepracova-
nejšie a aj HW modul samostatného 
10 pinu je rozsiahly. Uvedený jev lit. 
[1] na str. 130, kde je vidiet' jednotlivé 
funkčné bloky a možnosti IQ pinu. Ne-
budem zachádzat' do všetkých detai-
lov a spomeniem hlavne nové funk-
cie, ktoré pribudli oproti MEGA AVR. 
Smer pinu (výstup/vstup) sa nastavuje 
opät' za pomoci registra DIR. Avšak 
namiesto mylného značenia, napr. 
PORTA pre výstup a PINA pre vstup, 
ako to bolo v minulosti, sa ATMEL po-
učil a značenievýstupného registra sa 
volá v našom priklade PORTA.OUT 
a vstupného PORTA.1N. Taktie2 na-
stavovanie pull-up rezistora už nie je 
take nezvyčajne a zavádzajúce ako 
predtým. Každý pin portu mä svoj 
vlastný nastavovací register. Pre prí-
klad si vezmime pin portu PA.O. 
V registrovej výbave nájdeme register 
PORTA.PINOCTRL, ktorý nám posky-
tuje pinohodnotné nastavanie pre ten-
to pin (uvedené na obr 2.). 

Popíšme si tie najpoužívanejšie 
možnosti. Režim Wired OR umožňu-

GND 

je to, že po nastaveni log. 1 do OUT 
registra sa pin pripojí na VCC, zatiaf 
ăo pri log. 0 ostane odpojený. Podob-
ne Wired-And pripája pin na GND 
natvrdo, resp. odpojený v opačnom 
pripade. Pribudol aj pull-down a mož-
nost' zapojenie invertora do cesty 10 
pinu. Dalším bytom v registri sa dá 
povolit tzv. Slew-rate, čiže mód, ktorý 
blokuje vysoké frekvencie na 10 pine. 
Tým mčžeme aspoň čiastočne zebra-
nit róznym rušeniam na vysokých 
frekvenciách. Poslednou sadou bitov 
sa nastavuje, ako sa má chovat hra-
nový detektor na danom pine. Toto na-
stavenie je dóležité, pretože ako sa ne-
sir& dozvieme, prerušenia a taktiež 
Event System funguje porn hranové-
ho detektora, ktorý je závislý na na-
staveniach práve v registri PINnCTRL. 
Oproti starším typom nám pribudla aj 
mo2nosť snímat obe hrany naraz. 
Toto nastavenie vlastne nahrádza zná-
me pin change prerušenie. 

2. Prerušenia, externé 
prerušenie IQ přnov 

Prerušenia v XMEGA sú opat, ako 
vacšina periférii, rozšírené a progra-
mátor má väašiu možnost' modifiká-
cie jednotlivých nastaveni ako tomu 
bolo doteraz. Prerušovacf systém vy-
svetlím praktickou cestou. 

Prerušovaci kontrolér PMIC má 3 
úrovne priority a to Low, Medium 
a High. Navyše ponúka aj tzv. NMI 
Non-Maskable-Interrupt. Jedná sa 
o „tvrdý" interrupt, pri ktorom sa ne-
dajú menif vlastnosti a má najvyššiu 

PM 1424,3444,54.64,74,83 VCC 
Pin 4,94 AVCC 

Pln 3,13,23,33,43,53,63,73,84,93 ONO 

Pin 95 PA.0 
Pln 96 PA.1 
Pin 97 PA.2 

swi 

e 
DI 02 

ATxMEGA64A1 TQFP100 

Obr I. Schema testovacieho zapojen/a 

prioritu pred nastaviternými High, 
Medium a Low prerušeniami. U nášho 
obvodu je takéto prerušenie len jed-
no, a tým je chyba oscilašného sys-
tému. Pre jednoduchost' sa budeme 
d'alej zaoberať len „maskable" pre-
rušeniami, Nastavenie prerušenia 
musíme teda vždy urobit na 2 mies-
tach, a to tak, že najprv si povolíme 
požadovaný typ prerušenia v PMIC 
kontroléri. Na výber máme z kombi-
nácit medzi Low, Medium a High, 
a potom nastavíme požadovanú prio-
ritu prerušenia priamo v periférii. Tie-
to 2 kroky nemusíme konat' striktne 
v tomto poradí, nakofko kfúčovým bo-
dom programu je až inštrukcia „se. 
Pritomnosť 3 priorit nám umožňuje 
(epšie organizovat', ktoré prerušenie 
(periféria) má byť obslúteně skör, 
a ktoré počká. Na obr. 3 je znázorne-
né ako priorita funguje. Je zrejmé, že 
najnižšia adresa vektoru prerušenia 
je priradená prerušeniam s prioritou 
HIGH a najvyššia tými s LOW. Tvor-
covia PMIC mysleli aj nato, že pokier 
by prerušenia vyššieho typu ako LOW, 
šiže Medium a High boli take časté, 
že by sa na Low ani neušlo, zaviedli 
do PMIC tzv. Jound-robin". Jeho al-
goritmus práce je znázornený na obr. 
4. Po preštudovaní vidíme, že preru-
šenie, ktoré bolo obslúžené naposle-
dy, dostáva v poradí až tú najnižšiu 
prioritu, a takto sa pokračuje dalej. 
Toto zabezpečí, že sa aj na všetky 
prerušenia priority Low procesor do-
stane v priaternom case. 

Základné funkcie PMIC popišem 
na externom prerušent Najskör je 
potrebné vybrat', ktorú hranu chceme 
snlmat. Pre näš pripad chceme sní-
mar padajziou hranu (stlatenie tlašid-
la) na pine PA.O. Nastavíme to 
v týchto krokoch: 

PORTA.P1NOCTRL OxiA I/ pull-up + dobeiná 
hrana 

PORTA.DIRrOx00; 11 vstup 

Teraz je potrebne povoliť samotné 
prerušenie na dancm pine. Na tento 
úkon sa vyufva register INTxMASK 
a INTCTRL. INTCTRL slúži na vlast-
né povolenie a určenie priority preru-
šenia na daný port a INTxMASK na 
nastavenie, ktoré piny majú preruše-

Description 

OPC12:0] Group Configuration Output configuration Pull configuration 

000 

001 

TOTEM 

BUSKEEPER 

010 

01 

PULLDOWN 

PULLUP 

Totempole 

iTotempole 

E Totempole 

(N/A) 

Bus Keeper 

100 W1REDOR 

101 WIREDAND 

Totem polo 

Wired OR 

Wired AND 

Pull-down (on Input) 

Pull-up (on Input) 

(N/A) 

110 WIREDORPULL 

WIREDANDPULL 

Wired OR 

Wred AND 

(NfA) 

Pull-down 

Pull-up 

Obr 2. Možnosti 10 pinu (Table 13-4 v katafbgovom liste) 
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Lowest 
Address 

Highest 
Address 

IVEC 

NEC 

IVEC rsl 

IVECN 

"i3iOEIV 

Lowest 
P ty 

NEC s last acknowledged 
Interrupt 

NEC 0 

NEC x 

NEC xi-1 

NEON 

Obr. 3. Fungovane 
priori? u PMIC 

nie vyvolat MASK registre sú dva 
a taktiež vektory pre prerušenie na 
všetky 10 porty sú dva. Preto, ak by 
sme snimali prerušenie na všetkých 
ösmich pinoch, je dobré si to rozdelit 
na 4-4 pre INTO a 1NT1, a následne 
v prerušení zistit', ktorý pin generoval 
prerušenie. V našom pripade však 
máme jedno tlačidlo a preto píšeme 
nasledovne: 

PORTAINTCTRL:Ox02 //INTO medium 
PORTAINTOMASK=Ox01 II INTO aktivne len 

na PAO 

V tomto bode máme za sebou na-
stavenie 10 portu, teraz nastavíme 
PMIC kontrolér: 

PMIC.CTRL=Ox02; // medium level 
povolené 
// povolenie I — bitu. 

Pozrieme si v manuáli, ktorý vek-
tor prináležt prerušeniu 0 na Porte A. 
Je to vektor na adrese Ox084. Vyko-
nanie prerušenia budeme signalizovat' 
pripojenými LED D1 a D2. Nezabúcla-
rne však, že musime nastavit' potreb-
ny DIR register. V tomto prípade si do-
volím pouzit dalšiu novinku, ktorou sú 
bitové operäcie na niektorých regis-
troch 10 priestoru. Konkrétne sa jed-
ná o špeciálne registre s koncovým 
označením SET, CLR, TGL. Diódy sú 
pripojené na pinoch PA.1 a PA.2. Re-
gister PORTA.DIR je už nastavený na 
hodnotu Ox00. My však chceme na-
stavit' piny 1 a 2 ako výstupy. Na-
miesto toho, aby sme prepisali celý 
register, pripadne využili masku OR 
priamo na register DIR, použijeme 
register PORTA.DIRSET 

PORTA.DIRSETrOx05; // LED DI a 02 
výstupy 

Táto inštrukcia využila iba jeden 
inštrukčný cyklus, a tým je zápis na 
perifériu. Periféria si automaticky na-
stavila tie bity v registri DIR na log. 1, 
kde sme zapísali do DIRSET log. 1. 
Podobnú funkciu má register CLR. 
Tento nám nastaví v danom registri 
log. 0 tam, kde sme do CLR zapísali 
jednotku. A posledným je TGL — tog-
gle. Tam, kde zapíšeme log. 1 v re-
gistri, spraví negáciu daných bitov. 

IVEC ael last acknowledged 
Intetrupt 

NEC 0 

IVECx 

NEC x•I 

NEC 

NEC N 

Obr. 4. „Round-robins u PMIC 

Lowe t Pronly 

highs t PnortY 

y 

Vrät'me sa teda k näšmu prerušeniu 
(uvádzam opis priamo z CodeVision, 
v inom prekladači möže byt inak): 

interrupt [PORTA_INTO _vect] void por-
ta  into_isr(void) 

PORTA.OUTTGL=042, 
ii zhasne/zasvieti LED 02 

} 

Týmto som demonštroval základ-
nó funkciu PMIC a novinky v periferii 
10 pinov. Nechávam už na tvorivosti 
čitaterov, čo všetko si poskúšajú. 

4. Event System — systém 
udalosti 

V tomto čísle sa pokúsim len 
o rýchly úvod a v d'alšom čísle si uká-
žeme, aka za pomoci Event Systému 
(ES) merat' frekvenciu signálu, rozši-
royal' čitač/časovač a využívat enko-
dér. 

ES je možné si predstavir ako akúsi 
siet udalostí, ktorá prepája periférie 
a tie sa navzájom ovplyvnujú vo svo-
jich operáciách bez nutnosti interak-
cie programu. ES má pri našom ob-
vode (xMEGA64A1) 8 tzv. kanálov. 
Každý kanál má samozrejme 2 kon-
ce, pričom jeden privedieme na jednu 
perifériu a druhý na inú perifériu. Jed-
na periféria povie kanálu, aby prenie-
sol signal, event, do inej periférie, 
pričom ona je nastavená tak, aby 
podía eventu reagovala svojou zme-
nou. Pre priklad uvediem pouzitia, 

opät' upozorčujem, že vlastnä funkcia 
ES nepotrebuje žiadnu interakciu pro-
gramu: 

1. Zmena 10 pinu štartuje čitač/ča-
sovač. 

2. Pretečenie čitaču/časovača štartu-
je iný č/č (32 bitove č/č). 

3. Pretečenie č/č štartuje konverziu 
ADC a prepina kanály na ADC. 

4. Otočenie enk6dera, menf hodnotu 
č/č. 

5. a d'alšie 

Je zrejmé, le väčšina eventov sú 
len logické stavy. Atmel uvädza aj tzv. 
clátové eventy, ktoré však neboli po-
riadne vysvetlené, a preto sa im 
v mojom serial' nebudem venovat'. 

Siet' ES, ktorá preája periférie, vi-
dime na obr. 5. Novinkou je taktiez, 
že ES podporuje aj tzv. digitálne fil-
trovanie zdrojov eventu. Najmä u 10 
pinov sa za pomoci tohto systému 
môleme vyhnút prekmitávaniu vstu-
pov pri ich nábehoch a zákmitom tla-
čidiel. 

5. V d'alšom diele.. 

V pokračovaní sa vrhneme na 
Event System a na jeho jednotlivé 
vlastnosti. Pre testovanie budeme 
potrebovat rotačný enkodér (obj. č. 
SOS: 70235, cena asi 1,5 €). Pripo-
mínam möj e-mail pre akškolVek otáz-
ky, pripadne pre objednanie HW re-
dukčných modulov: johny©tind.sk. 

Literatúra 

[1] ATMEL XMEGAA1 manual. http:// 
www.atmel.com/dyn/resources/ 
prod documents/doc8077.pdf 

[2] ATMEL XMEGA ATxMEGA64A1 
manuál. http://www.atmel.com/ 
dyn/resources/prod documents/ 
doc8067.pdf. 

[3] ATMEL Using the XMEGA 10 Pins 
and External Interrupts. Nip:// 
www.atmel.com/dynkesources/ 
prod documents/doc8050.pdf. 

[4] ATMEL Getting Started With the 
XMEGA Event System. http:// 
vvwvv.atmel.com/dyn/resources/ 
prod documents/doc8071.pdf. 

Obr. 5. S'ef udalostného systému 

(Pokradovanie nabudúce) 

¢mi•••• 
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Hracia „dvojkocka" 
s mikrokontrolérom PIC 
Pred nejakým časom som sa zaoberal návrhmi jednoduchých hra-

cich kociek s mikroprocesorom PIC. V PE 05/2009 boli dye varianty 
publikované. Ked' ale potom prišli moji synátori s hrou, kde jedna koc-
ka nestačí — pravidlá naozaj nie sú jednoduché — ničmenej bojuje tam 
dobro proti zlu, čo v preklade znamená, že je treba hodit' dve kocky — 
a to naraz („dobrú" a „zlú") — vznikla táto varianta... 

Popis zapojenia 

Zapojenie samotné ako je zo sche-
my zrejrné —je vermijednoduché. Na porty 
PBS al P57 procesora sú pripojene 3 tla-
čidlä, ktoré slúžia na ovládanie: bud kaž-
dej kocky zvlášt, alebo oboch spoločne 
(hod jednou, druhou či oboma naraz), pri-
padne na spustenie „demo módu". 

Porty R BO až P83 ovládajú LED prvej 
kooky (napr. so zelenými LED), porty RAO 
až RA3 ovládajú potom kocku číslo dva 
(v mojom provedeni červené LED). Port 
RA5 je ponechaný v made „master clears, 
Zile RESET; kecne však táto možnost nie 
jev zapojeni potrebná, je privedený pria-
mo na kladný pal napájania. 

Ako procesor je mane použit 
PIC16F627A(z hfadiska programovej pa-
mate je postačujúci) alebo ekvivalent —ja 
som tieto kocky postavil 3, a podía toho, 
čo som mal po mice, som použil bud 
PIC16F627A alebo PIC16F628A —je to 
naozaj úpIne jedno. 
V konfigurácii je nastavené poulitie in-

terného oscilátora mikroprocesora 
(4 MHz), šiže nie je potrebné poulivat ex-
terný kryštäl, ei iné súčiastky zabezpeču-
júce präcu oscilátora. 

Pre napájanie boli použité tri „tulkover 
akumulátory 1,2 V. 
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Neskťir som pripojil ešte štvrté tlačidlo 
na port RB4, v programe ale nie je mo-
mentálne veírni zmyslupine využité — po 
jeho stlačení zasvietia všetky LED (bile 
74) a po uvotheni opät posledné hodené 
čísla. Tlačidlo je možné bez zmeny pro-
gramu vynechaf, pripadne upravit' pro-
gram na jeho vhodné využitie. Aby sa 
nemuseli pripájat' externé rezistory ku tla-
čidlám, jev programe aktivovaná pull-up 
funkcia procesora na porte RB. 

Popis programu a ovládanie 

Program samotný je o niečo zložitejší 
ako pri „obsičajner kocke, protože je po-
trebné nähodne generovat dva výsledky 
naraz. Nestači teda dostatočne rýchlo 
pošitat od 1 do 6, ale je potrebné počitaf 
od 1 do 6, a to dvakrát a nezávisle na sebe. 
Z toho dilivodu som použil okrem „dosta-
tačne rýchleho pošítania jednej kooky" na 
generovanie stavu druhej kocky časovač 
s prerušením. čiže, jedna kocka je nao-
zaj len rýchle počitanie a stay druhej je 
generovaný časovačom (TIMER2) a ná-
sledným prerušením — čim kocky bežia 
nezávisle od soba a tým je možné dosia-
hnuf naozaj „náhodné" výsledky. Ovláda-
nie je pomerne jednoduché: stlašenim tla-

čidla S1 (port RB7) sa „hád-
žu" obe kocky súčasne (po 
uvolneni je zobrazeny vý-
sledok); tlačidlom 52 sa 
„hädle" zelená kocka (pri-
pojená na PORTS), tlači-
dlom $3 potom červená 
(PORTA). A ako som už 
spomínal, tlačidlom S4 sa 
zobrazí sedmička na oboch 
kockách. 

Ked som sa už musel zoznámit s okol-
nosfami práce s prerušenlm, rozhodol 
som sa využit' funkciu SLEEP použitého 
mikroprocesora. Podía informäcie v kata-
lógovom liste je spotreba v tomto made asi 
100 nA pri 2 V napäjacieho napátia, čo 
samozrejme predllujelivoinost použitých 
batérii. Na to je ale samozrejme potreb-
né, aby sa pri neskoršom stlačeni niekto-
ratio z tlačidiel procesor znova „zobudir. 
To sa dosiahne funkciou „WAKE-UP", icto-
rti je možné využit na portoch RB4 až RB7 
(kde sú pripojené tlačidlä SI až S4). 
V praxi to znamená, że programovo je 
povolené prerušenie pri zmene úrovne na 
RI34 až R B7, a toto prerušenie v pri pade, 
le procesor medzišasom zaspal, vyvolá 
jeho „znovuzobudenie". Procesor zaspi 
vtedy, ak sa počas niekol'kých minút ne-
stlačí žiadne tiačidlo. Ako ditto to trvá, je 
dane počiatočnými hodnotami premen-
ných TIMER11 až 13 v časti programu 
„al?. Po „zobudenr obe kooky napošíta-
jú spoločne od 1 do 6 a potom sa zobra-
zia posledne hodené čísla. (To platí aj pri 
pripojeni bated( — ničmenej, vtedy zasvie-
tia LED Dx6 a Dx7, čím je jasné, že „koc-
ka nebola hodenr.) Nebudem to už dalej 
rozvádzat — program samotný je komen-
tovaný a je ho možné nájsf na http:// 
wwwaradio.cz. Snäd len posledná po-
známka: keile aj v relime SLEEP zostä-
va památ RAM zachovaná, nie je potreb-
né zapisovat posledně platné hodnoty do 
EEPROM. 

Záver 

Jedná sa o velmi jednoduché zariade-
nie, ktore je možné postavit na univerzál-
nej doske v krätkom čase. Verim, že mede 
byť užitočne priamo ako „kocka"; ale pro-
gram môle posler aj ako ná met alebo 
návod na preniknutie „sveta prerušeni 
PIC". Na pripadné otázky či komentäre 
budem räd reagovat prostrednictvom 
e-mailu na: miroslav.cina@t-ontine.de. 

Zoznam súčiastok 

R1 až R14 47 120,25 W 
S1 až S4 miniatúrne tlačidIo 
D1-1 až D1-7 zelená LED 
D2-1 až D2-7 červená LED 
IC1 PIC16F627A (prig). 628A) 

naprogramovaný 

Miroslav Clna 

1 
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Detektor chrápání (OPS)   27/3M 
Počitadlo okruhů pro autodráhu (OPS)   35/4M 
Osvětlení s LED  3/5M 
Hladinový spínač (OPS)  34/6M 
Elektronický spínač 
pro oběhové čerpadlo slunečního kolektoru (OPS)  35/6M 

VÝPOČTY OBVODŮ, NOVÉ MATERIÁLY, NOVÁ TECHNIKA A TECHNOLOGIE, 
POUŽITÍ NOVÝCH PRVKŮ 

Spínané zdroje pro napájení a ochranu USB portě  23/2 Ochrana spínacích tranzistorů MOS (OPS)   17/3M 
Základy návrhu obvodů s výkonovými spínači   29/5 Vlastnosti a použití magnetostrikčnich 
Konstrukce s výkonovými tranzistory MOS (OPS)  Y3M a ferokeramických látek  15/5M, IV/5M 

POKYNY A POMŮCKY PRO DÍLNU 

Časovač pro osvit desek s plošnými spoji (OPS) 28/1 
Vývojový kits ATmegal 6 (OPS)  19/3, 21/4 
Připravek pro měření stabilizačního napětí 
Zenerových diod 22/3 

Termostat pro ohřev desek s plošnými spoji (OPS)  23/3 
Digitálni časovač pro řízeni osvitu OPS 
se spínáním v nule (OPS) 27/5 
Pomůcka na oživovanie zosilšovačov 7/11 
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ČÍSLICOVÁ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

Jednoduché pripojenie zariadent k LAN (DPS)  25/1 
USB audio D/A převodník s PCM2704 (DPS)  29/9 
Riadenie krokových motorov mikrokontrolérom 
s využitím výkonových MOSFET (DPS)   29/10 
Procesory radu AVR XMEGA krok za krokom   23/11, 22/12 
USB zvuková karts s PCM2902 (DPS)  18/12 
Aplikace procesoru ATmega644 v algoritmech 
číslicového zpracování signálu (DPS) 3/1M, IV/1M 
Moderní mikrokontroléry 4  3/4M 

Počítače a Internet 
Software pro školy zdarma 33/1, 36/2, 36/3 
Moderní polaroid   36/1 
Technické zajímavosti ..... 38/1, 38/2, 39/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 

38/8, 38/9, 38/10, 40/11, 38/12 
Zajímavé weby   40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 

40/8, 40/9, 40/10, 42/11, 40/12 
Amatérský EEG 33/2, 33/3 

Váš digitální život, kdekoliv   33/4 
Neobvyklé ovladače PC 36/4 
Budeme zločinci informačního věku?  33/5 
GPS záznamník RAD( GPSport 36/5 
Stavebnice prijimače SDR 33/6 
Softwarové multimediální centrum  33/7 
Dotykove kapacitní spínače 36/7 
Orbitální prvky satelitů   33/8 
Ovládací moduly Quido 36/8 
Webový miniserver  33/9 
Měřicí software Wix 36/9 
Softwarově měřici přístroje   33/10 
Intemetový teploměr TME  36/10 
DS110J - server pro doma 35/11 
Praktické nástroje Mao()   38/11 
Webový operační systém 33/12 
Převodník ND do Ethernetu 36/12 

ČLÁNKY PRO MLÁDEŽ 

Měřeni elektrostatického napětí a elektrický náboj   5/1, 6/2 
Mikrokontroléry PIC   6/1, 4/2, 6/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 

4/10, 5/11, 5/12 
Měření elektrického proudu a napětí   8/3, 6/7 
Měření parametrů měřicího přístroje  6/4 
Pfiklad výpočtu bočniku  6/5 

Chyby měření způsobené měřicím přístrojem 6/6 
Měření odporu 6/8 
Indikace neelektrických veličin   6/9 
Elektronické analogové milivoltmetry  4/11 
Střídavé analogové voltmetry  4/12 

RUBRIKY 

Rádio „Historie'   41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 
41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 43/11, 41/12 

Z radioamatérského světa 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 
44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 46/11, 44/12 

Nové) knihy ........ ....... 27/2, 3/3, 2/5, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11. 2/12 
Světozor 4/1, 3/2, 5/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12 

HISTORIE 

Transceiver Harris RF-220  41/1 
Pfijimač E10k3 a vysilač S10k3  42/1 
90 let od založení firmy RCA 41/2, 42/3, 43/4 
Vojenská rádiová stanice PRC-319 42/2 
Před 75 lety byl zavražděn Rudolf Formis 41/3 
Rádiové vybavenie Wellingtonu   41/4 
Vysílače k záchraně životů  41/5 
Vitšzstvl nad německým fašismem 
na radioamatérských QSL-Iístoich  43/5 
Pozvánka na výstavu „Historická ucho' 43/5 
Komunikace z Mésice  41/6, 43/7 
Na setkáni bývalých špiónů  42/6 
100 let australské radioamatérské organizace WIA 43/6 
Krycí název Koralle, Dönitzovo operační hnízdo   41/7, 41/8 
Záznam rychlé telegrafie 43/8 
Britský přijít-nač CR100 41/9 
Bezdrátový přenos fotografií v roce 1925 42/9 

Pfijimač NORA K2413 41/10 
Z historie elektronek   42/10, 45/11 
Historická technika na XXI. setkání radioamaterů v Holicích 43/10 
85 let perly designu „Bang & Olufsen"   43/11, 42/12 
Z historie radioelektronickeho boje  41/12 
Ze sbírky krystalových přijímačů OK1XW 43/12 
Alan Turing - otec "univerzálního" počítače .... .......... ..1/1M, II/1M, 

2/2M, II/2M, 1/3M, II/3M 
Radar - kníže temnot III  3/2M, IV/2M 
Historie zvukového magnetického záznamu 2/3M, IV3M 
Stručně o polarografii   1/4M, IV4M 
Jaroslav Heyrovský - první český nositel Nobelovy ceny .... 1/4M 
Maser, laser a jejich objevitelé  1/5M, IV5M 
Charles Hard Townes, Gordon Gould 2/5M, IV5M 
Elektroskanzen čechův mlýn  IV6M 
Franklin L. Pope  1/6M 
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Zabezpečovací systém 
Athos TERMIT v1.0 
Terminál pro ústřednu Athos GSM 

Martin Pokorný 

(Pokračování) 

Athos TERMIT verze 1.0 byl vyvinut pro spojeni se zabezpečo-
vací ústřednou Athos GSM. Jedná se o elektronické zařízení vhod-
né pro jednoduché řízení funkcí ústředny Athos GSM a zpětnou 
indikaci provozních stavů pomocí LED a vestavěného bzučáku. 
Způsob připojení k ústředně Athos GSM je podrobně popsán 
v předchozích dílech. 

Základní vlastnosti 

- Optický výstup třemi diodami LED. 
- Akustický výstup spojený s jednou 
diodou LED. 
- Vybavovací tlačítko pro zpětné ovládá-
ni ústředny. 
- Servisní propojka pro kontrolu stavu 
ústředny. 
- Ochrana proti přepěti/prepólováni 
napájecího napětí. 

Technické parametry 

Napájecí ss napětí: 13,8 V; ±20 %. 
Akustický výstup: 5 kHz. 
Optický výstup: rudá, žlutá, zelená. 
Napětí LOG vstupu: 0/13,V. 
im pedante LOG vstupu: 2500 II 
Napětí LOG výstupu: 0/13,8 V. 
Pracovní teplota: -20 az +60 °C. 
Vlhkost: 30 až 70 % RH. 

Popis činnosti 

Athos TERMIT verze 1.0 pracuje 
na základě logického vyhodnocení 
dvou vstupních signálů s následným 
zobrazením na diodách LED a/nebo 
bzušáku. Akusticko-optický výstup ter-

de GP( v2.0 

Rudá LED 

žlutá LED 

Zelená LED 

o 8 LOC 

0,0 s'ID O 

 0 

Vybavoyači 
tlačitko 

f—sys,u 

Obr. 1. Rozložení funkčních prvků na 
terminálu Athos Termit v1.0 

Tab. I. Funkce akusticko-optické funkce 

Vstup 
X1:1/Zelená 

Vstup 
X1:2/Rudá 

Výstup LED1 
(zelená) 

Výstup LED2 
(rudá) 

Výstup LED3 
(Dita) 

Výstup 
bzučák 

O O Nesvitl Nesvítí Nesvátí Ticho 
1 O Svit( Nesvitl Nesvitf Ticho 
O 1 Nesvátí Svítí Nesvítí Ticho _ 
1 1 Nesvátí Nesvítí Svit( Píská 

minalu pracuje podle tab. 1. Log. O = 
= O V, log. 1 = 12 V. 

Pro zpětnou vazbu k ústředně slou-
ží vybavovací tlačítko a servisní pro-
pojka J2. V klidovém stavu je výstup-
ní signál roven log. O = O V, po stisknuti 
vybavovacího tlačítka a/nebo osaze-
ni propojky J2 je výstupní signál ro-
ven log. 1 = 12 V. 

Montáž a demontáž terminálu 

Pro připojení vstupních/výstup-
nich signálů a napájecího vedeni sys-
tému jsou určeny svorkovnice Xl, 
X2, X3 a X4. Přístup k nim je možný 
po odšroubováni dvou šroubků, které 
drží DPS na plastovém ůhelniku, a vy-
sunutí signalizačních LED z objímek. 
Po ukončení montáže přívodního ve-
dení je postup obrácený. 

Napájení 

Systém Athos TERMIT je navržen 
pro napájení 12 V. Odběr při uvede-
ném napájeni 12 V je max. 30 mA 
pro běžný provoz. Napájení 12 V není 
podmínkou a piná funkce je zaručena 
v rozsahu napájecích napětí 10 až 15 V. 

Připojení napájecího napětí 

Pro připojení napájecího napětí 
12 V jsou určeny svorkovnice X3 
a X4. Svorkovnice jsou umístěny na 
OPS poblíž filtračního kondenzátoru Cl 
a jsou též označeny ++V a GND. Do 
svorkovnice X3 připojíme kladný pól 
napájecího napětí. Do svorkovnice X4 
připojíme záporný pól napájecího na-
pětí. Doporučený průřez vodičů je 
max. 1,5 mm2. Způsob připojení je 
zřejmý z obr. 2. 

Připojení vstupních signálů 

Pro připojení vstupních signálů je 
určena svorkovnice Xl. Svorkovnice 
je umístěna na OPS vlevo od propoj-
ky J2. Svorkovnice je určena pro při-
pojení kladné polarity řídícího signá-
lu. Záporná polarita řídicího signálu 
je vztažena ke svorkovnici X4. Signál 
pro zelenou LED je umístěn vlevo 
a označen písmenem ,,Z". Doporuče-
ný průřez vodičů je max. 1,5 mm2. 
Způsob připojení je zřejmý z obr. 3. 

Připojení Stupních signálů 

Pro připojení výstupnich signálů 
je určena svorkovnice X2. Svorkovni-
ce je umístěna na OPS vpravo od 
propojky J2. Záporná polarita výstup-
ního je vztažena ke svorkovni-
ci X4. Signál od vybavovacího tlačítka 
je umístěn vpravo a označen SYEI". 
Způsob připojení je zřejmý z obr. 4. 

Zapnutí systému 
Athos TERMIT 

Systém Athos TERMIT je připra-
ven k funkci ihned po připojení napá-
jecího napě i. Nevyžaduje žádné dal-
M nastaveni ani údržbu. 

Im 

OOi 
,  

Obr. 2. Připojení napájecího napětí 

iite39a9s9iigm3/4"29,e 
Obr. 3. Připojení 
vstupních signálů 11 

Obr. 4. Připojení 
vy'stupnich signálů 
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Popis obvodového řešení ) 

Konstrukčně je terminál koncipo-
ván jako jednodeskový s napájením 
z vnějšího ss zdroje 10 až 15 V. Umož-
ňuje připojení dvou vstupních a dvou 
výstupnich logických signálů. Pro-
vozní stav je signalizován třemi LED 
diodami a bzušákem. Zpětná signali-
zace je zajištěna vybavovacím tlačít-
kem a propojkou. 

Vstupní logické signály jsou přive-
deny ze svorkovnice X1 na logické 
hradlo NAND se Schmittovými vstu-
py přes ochranné rezistory R11/R12 
a ochranné stabilizační diody 01/02. 
Rezistory R1/R2 tvoří impedanšní zá-
těž přívodního vedeni a v kombinaci 
s kondenzátory 03, C4 omezuji vý-
skyt případného rušení a zákmitů na 
něm. Zapojeni logických hradel dekó-
duje kombinaci vstupního logického 
signálu a předává výsledek výkono-
vému výstupnimu obvodu (diodám 
LED a bzušáku) přes omezovací re-
zistory R5 al R7. Výstupní LED jsou 
spínány tranzistory 01 až Q3 a proud 
jimi je omezen rezistory R8 až R10. 
Bzušák B1 je připojen k tranzistoru 
01 přímo. 

Pro zpětnou vazbu k ústředně slou-
ží svorkovnice X2. Tou jsou vedeny 
signály od vybavovacího tlačítka při-
pojeného na propojku J1 a od servisní 
propojky J2. Rezistory R3/R4 slouží 
k impedančnimu přizpůsobení vede-
ní. 

Pro připojení napájecího napětí 
12 V jsou určeny svorkovnice X3 a X4. 
Napájecí napětí je ošetřeno jedno-
směrným transilem V1, filtrační ka-
pacitou Cl a blokovací kapacitou C2. 

Nevyužité hradlo má vstupy spo-
jené na zem (ONO). 

Montážní postup 

Montáž uskutečňujeme v několika 
krocích. Je vhodni osazované sou-

01 1,1 
Poznämkg, Otvory 3rm zehloubtx pro šroub 82 
Materal, mere. plech, i. 3em 

Material: Ins alacni lista 20x2Ornm 

Obr. 5. Výkres otvorů čelního panelu 
terminálu 
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částky předem ověřit vhodnými měři-
cími přístroji, abychom předešli pří-

padným chybám terminálu. 
Začneme přípravou čelního pane-

lu terminálu. Podle obr. 5 vyvrtáme 
otvory do připraveného nerezového 
plechu o tloušťce 2 až 3 mm a ve 
vhodném DTP studiu do něj nechá-
me vygravírovat nápisy. Panel osadí-
me diodami LED v objímkách s ohle-
dem na správnou polaritu vůči DPS. 

Dále podle obr. 6 připravíme dr-
žák DPS. Ten lze vyrobit z plastové 
elektromontálni lišty 20 x 20 mm. 

Panel osadíme vybavovacím tla-
čítkem a pod upevňovací matici záro-
veň přichytíme plastový držák DPS. 
Držák můžeme k panelu rovněž pojis-
tit kapkou vteřinového lepidla. 

Máme-li mechanickou úpravu ho-
tovou, přistoupíme k osazováni DPS, 
viz obr. 8, 9. 
- Osadíme drátové propojky. Vývody 
propojek u ICI nepájime. 
- Osadíme rezistory R1 až R12. 
- Osadíme diody D1, D2, transil V1, 
kondenzátory C2 až C4. 

Obr. 6. Výkres plastového držáku 
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- Osadíme tranzistory 01 až 03. 
-Osadime objímky pro LED1 až LED3. 
- Osadíme bzušák B1 s ohledem na 
správnou polaritu. 
- Osadíme propojovací lišty J1 a J2. 
Propojovací lišty jsou v pravoúhlém 
provedeni a osazujeme J1 směrem 
do středu DPS, J2 směrem k bližší-
mu kraji DPS. 
- Osadíme svorkovnice X1 až X4 a kon-
denzátor Cl. 
- Osadíme ICi. Obvod jev provedení 
SMD, pájený ze strany spojů. Vývod / 
je blíže ke středu DPS. Zapájíme drá-
tové propojky u IC1. 
- K propojce J1 připájíme krátkou dvoj-
linku (max. 100 mm) pro připojení vy-
bavovacího tlačítka. 

Po osazeni zkontrolujeme DPS vi-
zuální prohlídkou. Připadne kuličky 
cínu, slité pájecí plošky a jiné mecha-
nicke vady odstraníme a můžeme 
přistoupit k oživení zařízeni. 

Oživení 

Zařízení nemá žádné záludnosti 
a při pečlivé práci s předem ověřený-
mi součástkami pracuje na první za-
pojeni. I přes to terminál oživujeme 
postupné po jednotlivých níže uvede-
ných krocích. V každém kroku ověří-
me jeden samostatně funkční celek 
a tím zúžime případný výskyt závady 
na několik málo součástek. Pro oži-
veni nám postačí multimetr (stejno-
směrný ampérmetr 50 mA, stejno-
směrný voltmetr 15 V, prozvánáčka), 
laboratorni zdroj s regulací výstupra-
ho napětí 0 až 15 V/0,5 A (síťový 
adaptér 3-6-9-12 V/300 mA). 
- Připojíme výstup laboratorního zdro-
je na svorkovnice X3, X4 s ohledem 
na správnou polaritu. Postupně zvy-
šujeme napájecí napětí od 0 do 12 V 
a zároveň měříme napáject proud. 
Proud nesmí přesáhnout 1 mA. 
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Obr 8. Deska s plošnými spoil 

Obr. 12. Sestava a instalačni krabice 

- Změříme napětí mezi svorkovnice-
mi X4 a X2:1. Musí být 0 V. 
- Propojíme J2 a naměřená hodnota 
mezi X4 a X2:1 musí odpovídat vý-
stupnímu napětí laboratorního zdroje. 
- Změříme napětí mezi svorkovnice-
mi X4 a X2:2. Musí být 0 V. 
- Propojíme J1 a naměřená hodnota 
mezi X4 a X2:2 musí odpovídat vý-

Obr. 9. Rozinístani součástek 

stupnlmu napětí laboratorního zdro-
je. 
- Do objímky pro LED1 připojíme am-
pérmetr s ohledem na správnou polaritu. 
Proud musí být pod hranicí 0,1 mA 
- Propojíme X3 a X1:1. Proud měřený 
na objímce LED1 musí být v rozmezí 
8 až 12 mA. 
- Do objímky pro LED2 připojíme am-
pérmetr s ohledem na správnou pola-
ritu. Proud musí být pod 0,1 mA. 
- Propojíme X3 a X1:2. Proud měřený 
na objímce LE02 musi být v rozmezí 
8 až 12 mA. 
- Do objímky pro LED3 připojíme 
ampérmetr s ohledem na správnou 
polaritu. Proud musí být pod 0,1 mA 
a bzučák nesmf pískat. 
- Propojíme X3, X1:2 a X1:1. Proud 
měřený na objímce LED3 musí být 
v rozmezí 8 až 12 mA. A bzušák musí 
vydat akustický tčn. 

Sestava 

Oživenou a vyzkoušenou desku 
terminálu Athos TERMIT v1.0 ošetří-
me izolačním lakem, např. PRF202/ 
/220, samozřejmě mimo konektorů, 
pájecích lišt, bzučáku a svorkovnic. 
Po jeho zaschnutí připojíme vybavo-
vací tlačítko a vývody LED na čelním 
panelu zkrátíme na odpovidajíci děl-

, Obr. 13. _ 
t. Krabice 
pro system 

Athos 

Obr 10. Fotografie desky 

Obr. 11. Umístěni 
na straně spojů 

ku a zasadime do příslušných objí-
mek. DPS připevníme pomoci dvou 
samořezných šroubků k plastovemu 
držáku. Tímto je výrobek hotov a je 
připraven k montáži/zahoření. 

Souhrn důležitých upozorněni 

- Pro napájení používejte kvalitní fil-
trove ný zdroj. 
- Autor nebere odpovědnost za pří-
padné škody vznikle nesprávným připo-
jením nebo poruchou Athos TERMIT. 

Rozpis materiálu 

R1, R2 22 kü, RM0207 
R3, R4 3,3 kÜ, RM0207 
R5 15 kü, RM0207 
R6, R7 150 ka, RM0207 
R8, R9, R10 1,2 kü, RM0207 
R11, R12 1 kü, RM0207 
Cl 470 (JF/35 V, RM5 
C2 100 nF, RM5, X7R 
C3, C4 220 nF, RM5, X7R 
D1, D2 ZD12/E3Z.X85C12 
Cl 4093-S014 
LED1 L934LGD.G 
LED2 L934LID.G 
LED3 L934LVDOE`G 
01 BC640G-BLK 
02, Q3 8C327-40-TAP 
J1, J2 PLS-40S (2/40) 
Objímka LED, SPL 64 (2/64), 3 ks 
TL 278-1149 (AV0630C910) 
B1 PERS 
V1 BZW06-18V-UNDIR. 
Xi, X2, X3, X4 CZM5/2 
Držák LED, EBF-I3, 3 ks 
Vrut 2,9 x 5, 2 ks 
Lišta Elinst. 20 x 20 mm 
Panel čelní - nerezový plech 

(Přiště dokandent - Athos UPS) 
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Blissing Live 
zesilovač s elektronkami 

Martin Lelek, 16 let, student SPŠE Brno 

(Dokončení) 

Optický ukazatel sily signálu 

Zesilovač byl dopiněn o dnes již 
takřka zapomenutou součástku, nazý-
vanou magické oko. Je to jednoduchý 
ukazatel amplitudy signálu s fluores-
cenčním stínítkem. Vychylování prou-
du elektronů je elektrostatické (jako 
např. u osciloskopické obrazovky). 
Mnou použité magické oko je typu 
EM84, které zobrazuje dvěma proti 
sobě jdoucími zeleně svítícími pásky; 
čím větší je amplitude signálu, tím 
blíže jsou pásky u sebe. 

Do indikátoru se signal odebírá 
z anody koncové elektronky E3. Je 
usměrněný diodou D1 a dále se vede 
přes triodovou část elektronky E4. Ta 
signal zesílí a invertuje. Na mřížce 
ovládajicí tok elektronů proudících na 
stínítko je zapotřebí (pro přiblížení 
pásků) kladná (nave napětí (elektro-
ny mají záporný náboj), proto dioda 
D1 před mřitkou triodového systému 

Obr. Î Osazení desky zesilovače součástkami 

elektronky E4 usměrňuje zápornou 
půlvInu signálu. 

Mechanické 
provedení zesilovače 

Zesilovač je až na potenciometry, 
konektory a rezistory R1 a R8 osazen 
na desce s plošnými spoji o rozmš-
rech 13,5 x 20,5 cm. Výkres desky je 
na obr. 6 (v minulém čísle), osazení 
součástkami je na obr. 7. Celkové pro-
pojenf všech zbylých součástí je na 
obr. 8. Zesilovač jsem vestavél do dře-
věně skřülky o rozměrech 286 x 156 x 
x 118 mm. Skříňka je po stranách 
a v horní stěně opatřena větracími 
otvory. Větrací otvory jsou nutné kvů-
li elektronkám, které se silně zahříva-
jí. Na předním panelu jsem umístil 
veškeré ovládací prvky včetně spína-
če, kontrolní doutnavky, vstupních ko-
nektorů a průhledného okénka pro 
magické oko. Na zadním panelu je 

umístěn napájecí a výstupní konek-
tor a pojistka. 

Na výrobu okénka pro magické oko 
se výborně hodí poměrně tuhá fólie 
tloušťky 0,5 mm z krabičky od bonbo-
nů TIC-TAC bile barvy. Z této nebo po-
dobné fólie se vyřízne obdélník na 
každé straně o 4 mm většť než je sa-
motný otvor pro okénko. Tyto okraje 
se ohnou směrem dovnitř krabice ze-
silovače a k přední desce skřínky se 
take zevnitř přilepí, nejlépe tavným 
lepidlem nebo nějakou pryskyřici. 

Skříň zesilovače je tvořena stěna-
mi o tloušťce 3 mm. Základna zesilo-
vače má dvojité dno. První částí to-
h oto dna je deska z dřevotřísky 
o tloušťce 10 mm, ve které jsou do po-
loviny hloubky desky navrtány díry 
s průměrem 8 mm, dokončené skrz 
celou desku na vrchní stranu vrtákem 
s průměrem 3 mm. Taková dire se 
nachází pod každým distančnim 
sloupkem, tj. distančním sloupkem 
přidržujícím transformátor nebo des-
ku s plošnými spoji. Dírou je vždy pro-
táhnut šroub M3x10, jehož půlkulatá 

28 

L 



Obr. 8. Propojenf zesnovače uvnitř krabice 

hlava je zapuštěna do části díry s prü-
mšrem 8 mm, o jejíž konec se zapře. 
Zbytkem díry o průměru 3 mm pro-
chází část šroubu se závitem až na 
druhou stranu desky, kde je zašrou-
bován do příslušného distančrůho 
sloupku. 

Na uchycení Tri je využito čtyř di-
stančnich sloupků M3x20, samotný 
transformátor je do nich upevněn čtyř-
mi šrouby M3x40, které procházejí 
děrami v jade (plechy El mají v ro-
zích díry pro upevnění). Pod jedním 
z těchto šroubů je pájecí očko, které 
je spojeno s uzemněním v přívodu na-
gent. 

Vystupni transformátor mä již z vý-
roby jádro zalisovaní do plechu ti, 
1 mm, který ma na každém spodním 

Obr. 9. Fotografie vnitřku zestiov 

e 

rohu chlopeň šířky 5 mm a délky 8 mm. 
Ty slouží k uchyceni transformátoru 
do DPS, na níž se must pro tyto chlop-
ně individuálně vyvrtat či vypilovat 
otvory 5 x 1,5 mm. Transformátor se 
uchytí jednoduchým pootočenim 
chlopní prostrčených otvory v desce. 

Pro uchycení desky s plošnými 
spoji je použito pet distančnich sloup-
kü M3x10. Jejich pozici na základní 
desce si můžete označit podle desky 
s plošnými spoji, ke které jsou přichy-
ceny v místě děr s průměrem 3 mm 
(obr. 6). 

Dno krabice je ke dvojitému dnu 
přišroubováno šesti vruty 3x16, kte-
rými jsou ke krabici připevněny i no-
žičky zesilovače. Do dvojitého dna 
jsou dale z boků navrtány díry pro 

další vruty, jimi/ jsou přichyceny před-
ní, zadní a boční stěny krabice. Vrch-
ní deska skříňky je podepřena několi-
ka dřevěnými (pro tuhost nejlépe 
dubovými) kvádříky, do kterých je 
upevněna šesti vruty 3x10. Tyto kvá-
dříky jsou přišroubovány i k samot-
ným stěnám krabice, zvyšuje se tím 
její pevnost. 

Konektory K3 a K4 jsou uchyceny 
k zadní stěně šrouby M3x10 s mat-
kami M3. Vývody od potenciometrů 
a vstupních konektorů jsou do desky 
s plošnými spoji zavedeny stíněnými 
lanky, jejichž opletení jsou vzájemně 
spojena připájenim na měděný drát 
o průměru 1 mm a délky 14 cm, který 
procházi prostorem nad konektorem 
K1 až k potenciometru P3. K němu 
jsou take připojeny země konektorů 
K1 a K2 a kovové obaly potenciome-
trů. Konec drátu u potenciometru P3 
je spojen s kostrou na desce s ploš-
nými spoji v pravém dolním rohu. 
Celkové provedení vnitřku zesilovače 
je na obr. 9. 

Oživení zesilovače 

Při dobrém a přehledném mecha-
nickém provedení je oživení jednodu-
ché. Předzesilovače ani koncový ze-
silovač nastavovací prvky nemají, 
musí se pouze nastavit trimr P4, ovliv-
ňující citlivost magického oka. Nejdří-
ve se však musíme přesvědčit, zda 
zesilovač vůbec funguje. Všechny 
elektronky vyjmeme z objímek a na 
výstup připojíme reproduktor s příko-
nem alespoň 10W (rozkmitaný zesi-
lovač by mohl reproduktor s menším 
příkonem spálit), jehož impedanci 
volíme podle impedance na sekundär-
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ním vinutí výstupnfho transformáto-
ru. Po zapnuti zesilovače nejdříve za-
suneme koncovou elektronku E3 
a vyčkáme, než se nažhaví. Pokud je 
po nalhaveni slyšet z reproduktoru 
slabý brum, který při dotyku šroubo-
vákem na vývod mřížky gi zesílí, je 
zde vše v pořádku. Rozpiští-li se re-
produktor, ihned zesilovač vypneme, 
neboť hrozí zničení jak reproduktoru, 
tak samotné koncové elektronky E3. 
V tomto případě je zapotřebí prohodit 
vývody jednoho z vinutí výstupnlho 
transformátoru, neboť, jak již bylo ře-
čeno, vzniká zde silná kladná zpětná 
vazba. Poté můžeme do příslušných 
objímek pozastrkat všechny ostatní 
elektronky. Zesilovač by již měl fun-
govat. 

Citlivost magického oka má byt 
nastavena tak, aby se jeho svíticí pás-
ky dotýkaly právě tehdy, dodává-li 
zesilovač piný akustický výkon, tj. 
5 W. Musíme mit tedy k dispozici ge-
nerator harmonického signálu a watt-
metr, nebo alespoň (misto wattmet-
ru) střídavý voltmetr a ampérmetr, 
v horším případě osciloskop, na kte-
rém můžeme sledovat zkresleni sig-
nálu na výstupu. Generator signálu 
připojíme na vstup, na výstup připojí-
me rezistor (reproduktor by moc „řval") 
s odporem přibližně stejným, jako je 
jmenovitá impedance reproduktoru 
(závisí na typu výstupn [Flo transformá-
toru), a se ztrátovým výkonem ales-
poň 10 W. K tomuto rezistoru připojí-
me wattmetr, připadni jen paralelně 
voltmetr a sledujeme výstupní výkon. 
Měříme-li jenom napětí, je vhodné si 
předem spočítat, jakému napětí od-
povídá požadovaný výkon. Začneme 
zvětšovat amplitudu vstupního signal(' 
až do chvíle, kdy se výstupní výkon 
dostane na pět wattů. Trimr P4 seří-
díme tak, aby se svítící pásky právě 
dotýkaly. 

Ph měření itýstupnfho výkonu po-
moo( osciloskopu postupujeme ob-
dobně. Na osciloskopu sledujeme 
zkreslení sinusovky. Jakmile se začne 
signal zkreslovat (deformovat špičky 
sinusovky), je na výstupu výkon při-
bližně pět wattů. 
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Závěr 

Výsledný zvuk se s tranzistorovými 
zesilovači nedá vůbec srovnávat, je 
opravdu teplejší a pinější. Poslech je 
navio krásně umocněn pohledem na 
thavící se elektronky a jemně blikají-
cí magické oko. Rozhodné lze říci, že 
elektronky z tohoto světa ještě nevy-
mizely a jak se zdá, ještě dlouho ne-
vymizí. 

Pro jakékoliv dotazy ohledně toho-
to zesilovače mě neváhejte psát na 
email: mletek@centrum.cz; bude-li to 
v mých silách, na každý dotaz rád 
odpoylm. 

Seznam součástek 

Rezistory 
(všechny rezistory jsou metalizované 
s Pm = 0,6 W není-/i uvedeno jinak) 

R1, R8 220 kfč 
R2, R5, 
R9, R17 1 Mn 
R3, R6, R10, 
R12, R18 1 oo kn 
R4, R7, 
R11, R19 2,2 kf2 
R13 56 kš2 
R14, R16, 
R27 4,7 kn 
R15 1 kfl 
R20 12 Icf2 
R21 680 kf2 
R22 150 f2/5 W 
R23 56 f2/2 W 
R24 150 kft 
R25 2,2 Mn 
R26 470 kf2 
R28, R29 100 0/2 W 
R30 39 kf2/2 W 

Kondenzátory 
(všechny kondenzátory jsou svitkove 
na napětí 100 Vs RM = 5 mm, není-/i 
uvedeno jinak) 

Cl, C2, C3, 
C4 C5, C10 68 nF 
C6 
C7 
C8 
C9 
C11, C13 
C12 

6,8 nF 
15 nF 
33 nF 
150 nF 
100 nF 
47 pF/50 V, elektrolytic-
ký, axiální 

Obr. 10. 
Viko skříňky zesilo-
vac.° je opatřeno 
větracími otvory 

C14 
C15 
C16, C17 
C18 

Diody 
D1 

D2 až D5 

22 riP 
100 až 470 nF/630 V 
150 pF/450 V, elektrolyt. 
47 pP/250 V, elektrolyt. 

jakákoli rychlá diode, 
i germaniová (BA159, 
1NN41 až 1NN47, 
GA201 až GA207, ...) 
BY255 

Potenciometry 

Pl, P2, P3 50 kn/logaritmický 
P4 trimr ležatý 47 K2, rastr 

10x 12,5 mm 

Elektronky 

El, E2 
E3 
E4 

ECCB5 nebo ekv. 6N1P 
EL84 
EM84 

Ostatní součástky 

Trl transformátor síťový 
230 V/190 V, 0,15 A + 
6,3 V, 2 A (9WN 663 40) 

TO výstupní transformátor 
pro elektronku EL84 
(9W11 676 31 či podob-
ný) 

K1 konektor typu JACK 
6,3 mm mono, na panel 

K2 konektor typu JACK 
6,3 mm mono s přepí-
načem, na panel 

K3 sítový konektor typu 
SCHURTER, fastony 
6,3 mm, nejlépe s filtrem 

K4 nf výkonový konektor 
typu K282 

S1 spínač 2x 3 A/250 V 
Pol 250 mA. pojistka poma-

lá + pouzdro na panel 
Dt1 kontrolní doutnavka, 

panelová 
objímky novel do DPS 4 ks (9 pinů) 
deska s plošnými spoji 200 x 135 mm 
knoflíky na potenciometry 
gumové nožičky 6 ks (GME - GF2) 
stíněné lanko 2 m pro propojení po-
tenciometrů a vstupních konektorů 
krytky na fastony 6,3 mm 3 ks pro ko-

nektor K3 
silikonová bužírka 1 m s vnitřním prů-

měrem 3 mm; 
distančni sloupky M3x10 5 ks 
distanční sloupky tiA3x20 4 ks 
šrouby M3x10 s půlkulatou hlavou 18 ks 
šrouby M3x40 s půlkulatou hlavou 4 ks 
věnčité podložky na šroub M3 4 ks 
matice M3 4 ks 
material na výrobu skříňky 

Zdroje 

[1] Kottek, E.: československé rozhla-
sové a televizní přijímače a zesilo-
vače (1964 - 1970), III. díl. SNTL 
1973. 

[2] černý, V; Čuchna, N.; Michálěk, 
F: Opravy rozhlasových přijimačů. 
SNTL 1970. 

[3] www.tubedataitchurch.org - katalo-
gové listy (datasheety) elektronek. 
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(TV) antény Yagi 
pro pásmo 28 MHz 

Jindra Macoun, OK1VR 

Návrh úpravy komerčních TV antén pro 1. kanál na amatérské pásmo 50 Mliz, 
publikovaný v listopadovém čísle PE, doplňujeme popisem podobných úprav lna 
pásmo 28 MHz. Opět se využívá ()úvodního TV zářiče — skládaného dipólu 
s ochranným krytem anténních svorek a ocelového ráhna s navařenými příchyt-
kami pasivních prvku. Tyto prvky se jen prodlužují. Odpadají tak mnohé kon-
strukčně mechanické problémy, které amatérskou realizaci směrových (otoč-
ných) antén znesnadňují. 

Rovněž na pásmo 28 MHz lze poměr-
né snadno „přeladit" TV antény na I. pás-
mo, které se dříve prodávaly pod typovým 
označením výrobce (KOVOPLAST): 

S 101 KL —skládaný cilpól, 
S 301 KL — tří prvicová anténa, 
S 501 KL — pěti prvková anténa. 
Podle aktuálního ceníku (2010) jsou 

označeny *TA 101 D, *TA 301 D. "TA 501 D, 
zatímco v předchozím článku [1) bylo 
použito označení 030 KL, 050 KL a 050 
KKL, pod kterým byly tyto antény před 
lety měřeny v TESLA —VUST. 

Jejich přeladění na (nové) amatérské 
pásmo 50 MHz, popsané v PE 11/2010 
[1], nebylo obtížné. Kdo se spokojil s pů-
vodním „TV přizpůsobením" na 75, resp. 
300 Lž a mírným poklesem zisku v novém 
a užším pásmu, může antény používat 
iv původním stavu. 

Avšak téměř poloviční kmitočet pás-
ma 28 MHz vyžaduje skoro dvojnásobné 
délky (50,1/28,2 = 1,776 z) všech prvků, 
spolu s odpovídající změnou roztečí. 
I tato úprava však není na ráhnech origi-
nálních TV antén složitá. Umožňuje zho-
tovení směrových antén na zajímavé DX-
-pásmo bez velkých finančních nákladů 
a se skromným dílenským vybavenim. 

Nezbytné mechanické změny 

• Délky pasivních prvků, reflektorů a di-
rektorů se prodlouži nástavnými trubka-
mi. 
• Větší rozteče mezi prvky se Řeší sníže-
ním počtu prvků na původních ráhnech: 
3prvková anténa S 301 KL se mění na 
2prvkovou, 5prvková anténa S 501 KL se 
měni na 3prvirovou. 

Csv 
10  4 
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• Základem zářiče zůstane původní sklá-
daný dipól, který se (do rezonance) pro-
dlouži buď trubkou, těsně přiléhající 
k jeho nenapájení části, nebo nástavci 
z tenčích trubek. Vznikne tak nový zářič — 
boční kový (nebo bočnikem napájený) 
půivInný dipól, který může být i samo-
statnou anténou. 

Popis úprav 

Základním požadavkem je změna 
vstupní impedance z televizních 75 O 
(300 2) na radiokomunikačních 50 (2 
(200 I)) s přijatelným DSV na vstupu do 
transceiveru a vyhovující směrové para-
metry, odpovídající počtu prvků. Tyto 
vlastnosti by měly být v rámci možností 
optimalizovány v kmitočtovém rozsahu 
hlavní provozní části pásma, tzn. mezi 28 
až 28,4 MHz. 

Anténa S 101 KL — skládaný dipól, 
2760 mm dlouhý, se prodlouži do rezo-
nance trubkou (i dělenou), symetricky 
upevněnou podél horní (nenapájené) čás-
ti skládaného dipólu, se kterou se na jeho 
obou koncích mechanicky a galvanicky 
spojí dvěma šrouby. Řešením jsou také 
samostatné nástavce z tenčích trubek, 
navlečené (naraženi) na šrouby, prochá-
zející vrcholem koncového oblouku skla-
daného dipólu, které prodlouží každou 
polovinu skládaného dipólu o 1250 mm, 
tzn. na 2630 mm (±10 mm). 

Při celkové dálce bočnikováho dipólu 
5260 mm rezonuje dipól na kmitočtu 
28,2 MHz, s rezistancí 260 11 a nulovou 
reaktancí (Z, = 260 ± j O O). Na vinové 
impedanci 200 S2 bude ČSV 51,5 v pás-
mu 28 až 29 MHz (viz obr. 1) ve volném 

3prvkova 

2pryková 

• : 

dipól 

28 29 
knutočet MHz 

Obr. 1. Prübät, ČSV na svorkách upravených antén 
v pásmu 27 a2 30 MHz vztažený k impedanci 200 
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prostoru. Na vinovou ímpedanci 50 C/ se 
pak přejde feritovym elevátorem 1 : 4 
nebo půkInnou symetrizační smyčkou, 
laděnou na 28,2 MHz, tedy 3510 mm 
dlouhou, zhotovenou z koaxiálního kabelu 
50 nebo 75 sz s pevným PE dielektrikem, 
s činitelem zkrácen( k = 0,66. 

Pozorný čtenář si všimne, že rezonan-
ce tohoto bočnikového dipólu nastala při 
délce 0,494 Ä. (na 28,2 MHz, zatímco re-
zonanční délka původního skládaného di-
pólu byla 0,46 Ä (na 50,1 MHz). Je to 
charakteristická vlastnost skládaných di-
pólů. Jejich rezonanční dílka bývá vždy 
kratší, přibližně 0,46 až 0,47 ), [2]. 

Ve volném prostoru má (přizpůsobe-
ný) půlvInný bočnikový dipól zisk přibližně 
2 dBi. Bude-li upevněn nad reálnou zemí, 
zvýší se jeho zisk (v závislosti na výšce 
a kvalitě země — viz [3]) ve svislé rovině, 
kolmé k podélné ose dipólu. Ve výšce 
10 m nad reálnou zemí lze počítat se zis-
kem 6,8 dBi v elevaci 15 °. Vliv země 
však zhorší poněkud přizpůsobení, což 
se vykompenzuje prodloužením bočniko-
vého dipólu o 20 mm na každé straně, 
tzn. na celkovou délku 5300 mm. Průběh 
ÖSV na 200 Q v této výšce znázorňuje 
obr. 1. 

Anténa S 301 KL — 3prvková anténa 
se změní na 2prvkovou, sestavenou z di-
pólu a reflektoru, popř. dipólu a dírek-
toru. V obou případech se prvky upevní 
na koncích původního 1500 mm dlouhé-
ho ráhna, tzn. s rozteči f = 0,141 Á, na 
kmitočtu 28,2 MHz. (Označeni rozměrů 
písmeny odpovídá obr. 1 v předchozí 
části, PE 11/2010, s. 32.) 

2prvková sestava dipól — reflektor 
bude mít v našem případě rozměry Lz 
= 5260 mm (0,4944 X), LR = 5368 mm, 
(0,5046 k), f = 1500 mm (0,141 k). 

Ve volném prostoru bude mít anténa 
zisk G = 5,6 dBi a CZP = 11 dB. 

Ve výši 10 m nad reálnou zemí lze 
očekávat zisk až 10,8 dBi v elevaci 15 °. 
V poloviční výšce se zisk prakticky ne-
změní (10,6 dBi), ale uplatní se v méně 
příznivé elevaci 28 °. 

Impedanci antény Z, = 157 +j 26 O 
odpovídá ČSV = 1,33 na vinově impedan-
ci 200 Q. V pásmu 28 až 29 MHz pak by 
ČSV nemělo překročit 1,5 (viz obr. 1). 
Protože reflektor částečně omezuje vliv 
země, měni se přizpůsobeni s výškou an-
tény méně než u samotného dipólu. 

Pro přechod na 50 S2 se proto opět po-
užije transformátor 1 : 4, resp. půlvInná 
symetrizačni smyčka. 

Obr. 2. Azimutálrě diagramy zäreni horizontální polarizovaných 
antén (v rovině E) ve volném prostoru ne kmitočtu 28,2 MHz 
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Obr 3. Elevačni diagramy záření horizontálně polarizovaných antén (v rovině H) ve výšce 5 m (3e) e 10m (3b) 
nad reálnou zemí = 0,005, č = 13 (31) na kmitočtu 28,2 MHz 

Méně obvyklá 2pn/ková sestava dipól 
— direktor s optimálnimi rozměry = 
= 5260 mm, 1.0 = 4680 mm, pl = 1500 mm 
bude mát ve volném prostoru zisk G = 
= 5,8 dBi a ČZP = 8,5 dB. 

Impedance antény na svorkách boční-
kového dipólu Z, = 197 - j 168 [1 je již 
méně příznivá. Pro přizpůsobení na Z = 
200 żj O D je nutné použít sériové induk-
čnost mezi napáječem a svorkami antény. 

Anténa S 501 KL: Všech 5 prvků pů-
vodní antény je uspořádáno na deice L, = 
= 2970 mm, tj. 0,279 Ä na 28,2 MHz. 
S touto délkou ráhna lze na uvedeném 
kmitočtu, resp, v první části amatérského 
pásma 28 MHz realizovat 3prvkovou 
anténu s roztečemi f = 1240 mm (0,116 A) 
a p1 = 1730 mni (0,162 X) a délkami 
pasivních prvků LR = 5400 mm a LD = 
:= 4760 mm a bočnikovým dipólem Lz = 
= 5460 mm 00. 

Tato 3prvková anténa bude proti pů-
vodní úpravě orientována „obráceně". Re-
flektor LR = 5400 mm bude upevněn na 
konci ráhna, v mistě původního direktoru 
03, direktor 02 odpadne, na pozici pů-
vodního D1 bude umístěn bočníkový di-
pól -= 5460 mm a na místě původního 
reflektoru bude nyní jediný direktor LDI = 
= 4760 mm. Příchytky původního záfiče 
a direktoru D2 tak zůstanou prázdné. 

Podobným způsobem, (tzn. zmenše-
ním počtu prvků) byla původní 5prvková 
TV anténa upravena i na amatérské pás-
mo 50 MHz, jak bylo popsáno v minulém 
čísle PE [1]. 

Rozteče mezi prvky, vyjádřené ve vl-
nove deice, tam jsou však skoro dvojná-
sobné. Při ůpravě antény na téměř dvoj-
násobný kmitočet (1,175 x) však nelze 
přepočítat ve stejném poměru i délky prv-
ků, ale must se přihlédnout k jejich vzá-
jemně menší vzdálenosti (vzhledem k vl-
nové délce), která jejich délku ovlivňuje. 

Dale se na konečných rozměrech an-
tény upravené na 28 MHz „podepsal" zá-
měr potlačit (částečně na úkor zisku) 
zpětné záření pod -20 dB a zabezpečit 
dobré přizpůsobení v první třetině pásma, 
cot si také vyžádalo prodloužení bošniko-
vého dipólu na 5460 mm, takže je delší 
než reflektor. 

Anténa by tedy měla mit ve volném 
prostoru tyto směrové vlastnosti na 
28,2 MHz: 

Zisk G = 7,8 dBi, činitel zpětného pří-
jmu čZP = 26 dB (I), úhly záření 03E = 65 *, 
°RH = 118'. 

Ve výšce 10 m (5 m) nad reálnou zemi 
by měla mít anténa zisk 13 dBi (12 dBi) 
v elevaci 15* (28 *), viz obr. 3. 

Impedance antény s takto uspořáda-
nými prvky je na kmitočtu 28,2 MHz Z, = 
= 247 - j 18 S3, takže v pásmu 28 až 
28,8 MHz činí CSV ±1,5 na vinové impe-
danci 200 fl (obr. 1). 

Při experimentálním nastavováni, resp. 
korigování čSV nejlépe změnou délky 
prodlužovacích nástavců bočnikového di-
pólu by měla být anténa umístěna tak, 
aby se vyloučil vliv země, tzn. minimálně 
0,5 2, nad zemi, popř. při nižší výšce ještě 
se svislou orientací (do zenitu), kdy její 
reflektor omezí vliv země. 

Antény v pásmu CB 
Popsané antény je možné použít také 

v pásmu CB. Mají-li tam mít stejné elek-
trické vlastnosti, je třeba změnit, tzn. 
zvětšit jejich rozmary v poměru střednich 
kmitočtů provozních částí obou pásem. 
Tzn. prakticky v poměru 28,2/27,2 = 
a- 1,037 pro optimální vlastnosti na 40 ka-
nálech pásma CB (původní části C), nebo 
v poměru 28,2/27 = 1,044 pro překryti 80 
kanálů celého pásma CB (části B a C). 

13 c181 

28,2 MHz 

Napf. bošníkový dipól 5460 mm dlou-
hý se prodlouži přibližně o 220 mm nebo 
o 240 mm. Ve stejném poměru by se 
měly změnit i rozteče prvků. Z konstrukč-
ních dirvoclú to však není v našem přípa-
dě možné a z praktických důvodů to není 
nezbytné. Vzhledem k rozhodující délce 
prvků na elektrické vlastnosti Yagiho an-
tén není proto nutné měnit také jejich roz-
teče (a průměry) při relativně malých 
změnách kmitočtových pásem. 

• • • 

Zkušenosti ukazují, že se vypočte-
né elektrické parametry, především 
směrové, poměrně dobře shodují se 
skutečností, i když jejich ověření je na 
KV pásmech (nejen) v amatérských 
podmínkách nesnadně. 

Naproti tomu napájecí vlastnosti 
lze měřit a korigovat snadněji. Připad-
né změny vypočtené a předpokládané 
výstupni impedance (přizpůsobeni), 
způsobené neodhadnutelnými okolní-
mi vlivy (např. změnou výšky, jinými 
blízkými vodiči nebo „neurčitou" ze-
mí), se v poměrné úzké provozní části 
KV pásem zpravidla koriguji anténními 
tunery (ATU) na výstupu KV vysílačů. 
Z provoznich hledisek take posky-

tují diagramy záření (obr. 2 al 4) uži-
tečnější informace než diagramy im-
pedanční, což se často nedoceňuje. 

Literatura 
[1] Macoun, J., OKI VR: (TV) antény Yagi 
pro pásmo 50 MHz. PE 11/2010. 
[21 Procházka, Antény. Encyklopedic-
ká příručka. 3. rozšířené vydání, BEN — 
technická literatura, Praha 2005. 
[3] Macoun, J., OK1VR: Vliv země na 
vlastnosti antén (1). PE 05/2008. 

Obr. 4. Azimutálni diagramy záření horizontálně polarizovaných antén (v rovině E) ve výšce 5 m (4a) a 10 m (414 
v optimálních elevecich 28 ° a 15 ° na kmitočtu 28,2 MHz 
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PŘEVODNiK A/D DO ETHERNETU 
Na webove stránky, dostupné 

prostřednictvím internetového 
prohlížeče z jakéhokoliv počítače, 

připojeného do počítačové sítě, 
můžeme dnes umístit nejen ovlá-

dáni svého domácího hudebního 
a filmového centra, ale postupně 
i ovládáni technických prvků celé 

domácnosti. 

V minulých číslech jsme popisovali 
jak připojit do počítačové sítě teplomšry 
a vlhkoměry a jak přes počítačovou sit' 
spínat jakékoliv spotřebiče (např. tope-
ni' světla). Jsou i další zdroje, jejichž vý-
stupem je plynule proměnný analogový 
signál — může to být např. snímač hladi-
nyvody ve studni, nebo napětí a odběr 
proudu v jednotlivých fázích elektrické 
přípojky ap. Tyto analogové signály je 
zapotřebí nejdříve převést na digitální 
a výsledky pak upravit tak, aby odpoví-
daly měřené hodnotě a byly dostupné 
z kteréhokoliv místa počítačové 
pokud možno bez jakéhokoliv speciál-
ního softwaru. 

Dale popisovaný převodník AD4ETH 
to umí pro čtyři nezávislé analogové 
vstupy Umožňuje tedy měřit čtyři různé 
proudové (0 popř. 4 až 20 mA) nebo na-
pěťové (0 až 10 V) signály. Vstupní im-
pedance napěťové verze je 1 MS2 při 
rozsahu 10 V (tj. 100 k0/1 V). Nam& 
tené hodnoty mohou být dale několika 
různými způsoby předávány v digitální 
podobě do nadřízeného systému. Pře-
vodník umí automaticky podle uživate-
lem zadaných parametrů přepočítat na-
měřenou hodnotu (z čfselného rozsahu 
0 až 10 000) do požadovaného rozsahu 
reálných hodnot měřené veličiny. 

Princip 

Měřicí část je kompletně galvanicky 
oddělena od komunikačního rozhrani 
a napájení. Měřici system používá pro 
měřeni jeden přepínaný (multiplexova-
ny) šestnáctibitový převodník ND sig-

a) 

4-20 mA 

- 20 mA 

- 10 V 

Obr. I. Vlastni webová stránka 
převodníku AD4ETH 

s příkladem naměřených údajů 

Obr. 2. Blokové schéma 
méticího pře vodníku 
AD4ETH 

(1)„, seeeee•  
e • d,•—••••••••••••.77.. 

mts«.n. 13,4v t 23 cm 1,319,1Pa 2,6A 

 I 

Procesor 

ma-delta (obr. 2). Po zapnutí napájecí-
ho napití provede procesor inicializaci 
převodníku a nastavf parametry přístro-
je podle údajů v paměti. Pak začne cyk-
licky malt hodnoty napiti na analogo-
vých vstupech a výsledky ukládá do své 
paměti. Maximální rychlost měření kaž-
dého vstupu je jednou za 406 ms. V re-
žimuu kontinuálního měření odesílá na-
měřené hodnoty v zadaném intervalu. 
Všechny čtyři měřici vstupy mají spo-
lečnou zem, vyvedenou na stranách 
svorkovnice. Tato zem je galvanicky od-
dělena od ostatních zemních svorek na 
zařtzenf. Stejnosměrné napájecí napětí 

IN1 

IN2 

IN3 

IN4 

GND 

AD4ETHu 

U dle čidel 

Ni 

IN2 

IN3 

IN4 

GND 

AD4ETH' 

NaMeni 

Napalen1 

d) 

OUT 

Galvanické 
odderni 

může být v rozsahu 6 až 30 V, vstup pro 
jeho připojení má integrovanou ochranu 
proti přepólování, typický °dip& zařízen 
při napětí 12 V je 170 mA. 

Příklady zapojení 

Na obr. 3a je příklad připojení napš-
fověho vstupnlho signálu ke vstupu pře-
vodníku (vstupy jsou galvanicky oddě-
leny od převodníku). Na obr. 3b je při-
klad připojení proudových čidel s vlast-
ním napájecím zdrojem po proudové 
smyčce, na obr. 3c připojení proudo-
vých čidel s vlastním zdrojem (galva-
nicky oddělené) nebo napájených ze 

PWR OUT 

IN1 

IN2 

IN3 

IN4 

GND 

AD4ETH' 

Napájení OE Le 

Příklady pilpojenl napěťových signálů (a), proudových signálů s vlastním napájením po proudové 
smyčce (b), s vlastnImi zdroji (c) a s napájením po proudové smyčce ze zdroje převodníku (d) 
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Obr. 4. Svorkovnice vstupů a připojení k napájení a síti 

stejného zdroje jako převodník (čárko-
vaně, nejsou galvanicky oddělena). Na 
obr 3d je pak připojení proudových či-
del na pájených po proudové smyčce 
ze stejného zdroje jako převodník (ne-
jsou galvanicky oddělena). 

Komunikašni možnosti 

Vnitřní webová stránka— přes interní 
webové rozhraní převodníku lze v inter-
netovém prohlížeči jakéhokoliv počíta-
če, připojeného do stejné počítačová 
sítě jako převodník, sledovat naměřené 
hodnoty a AD4ETH i konfigurovat. Tyto 
webové stránky jsou zabezpečeny jmé-
nem a heslem. Lze nastavit heslo zvlášť 
pro konfiguraci a zvlášť pro zobrazeni 
aktuálních hodnot. 

Vnittni vvapova stránka pro PDA ne-
bo mobilní telefon— AD4ETH obsahuje 
i jednoduchou wapovou stránku s měře-
nými údaji (obr. 7). Tuto stránku lze 
otevřít v mobilním telefonu, PDA nebo 
jiném mobilním zařízení. 
XML soubor — všechny naměřené 

hodnoty lze nečíst i ve formátu XML. 
Tento formát lze snadno zpracovávat 
ve vlastní aplikaci nebo číst webovou 
službou. 

Vloženi aktuálních hodnot do vlast-
ních weboech stránek — AD4ETH mů-
že periodicky volat určitý skript (PHP, 
ASP ap.) na zadaném webovém serve-
ru a jako parametr HTTP GET serveru 
předávat naměřeně údaje a další para-
metry. Tímto způsobem !ze snadno do-
stat aktuální naměřené údaje na vlastní 
webove stránky. 

Předání aktuálních hodnot webová 
službě (HTTP POST SOAP)— měřené 
údaje umí AD4ETH v pravidelných in-
tervalech odesílat jako HTTP POST ve 
formátu XML SOAP. Tento způsob je 
ideální pro další zpracováni naměře-
ných hodnot webovou službou, čekající 
na serveru v Internetu nebo ve vlastní 
počítačová sítí. Tato data ve formátu 
XML lze dále jednoduše zpracovat na-
přIklad v prostředí .NET — odpadá tak 
nutnost zabývat se vlastním programo-

WER server 

Obr. 6. 
Mencl převodník AD4ETH 

váním potřebného komunikačního pro-
tokolu 

Protokolem SNMP — tento protokol 
bývá využíván ve větších společnos-
tech pro centrální správu a dohled nad 
veškerým hardwarem a technologiemi. 
Převodník AD4ETH umí tímto protoko-
lem komunikovat a podle konfigura-
ce odesílá SNMP trapy při překročení 
nastavených mezních hodnot. Umí také 

Obr. 7. Wapova stránka pro mobily a PDA 

periodicky odesílat dávku údajů (trap) 
s aktuálními hodnotami. 

E-mailem — podle nastavení může 
AD4ETH odeslat elektronickou poštou 
informace o překročení kritických mezí, 
nastavených u jednotlivých vstupních 
kanálů. 

Protokolem TCP/UDP — převodník 
může fungovat také jako TCP klient ne-
bo TCP server, popř. komunikovat přes 
UDP. Při těchto způsobech komunikace 
využívá protokol Spinet Tento způsob 
komunikace je podobný jako při komu-
nikaci přes sériovou linku. 

Obr. 8. Komunikaci 
s AD4ETH 

datovým kanálem 
TCP/UDP lze 

pohodlně testovat 
a ladit v programu 

Spinet terminal, 
který je volně ke 

sta2era 

Cara  

35,0 V 

161 kPa 

a 25 in 

16,25 A 

menci převodnllc AD4ETH 

Obr. 5. Princip odesílání hodnot na server v Intemetu 

Protokolem MODBUS TCP — další 
možností převodníku je komunikace 
standardním průmyslovým protokolem 
MODBUS TCP. 

Další software 

Pro zobrazení, zpracování a ukládá-
n( naměřených hodnot lze používat také 
zdarma dostupný měřici software VY/z, 
o kterém jsme psali v AR č. 9/2010. 

Konfigurace převodniku 

Ke konfiguraci převodníku se pou-
žívá jeho vlastní webove rozhraní, do-
stupné na IP adrese převodníku z in-
ternetového prohlížeče. Lze nastavit si-
rove parametry (IP adresa, lokální port, 
brána, komunikační mód ad.), odesí-
láni e-mailových zpráv (adresa, SMTP 
server, autoňzace), zabezpečení (uživa-
telská a administrátorská jména a hes-
la), komunikaci protokoly SNMP nebo 
MODBUS TCP, parametry jednotlivých 
měřicích kanálů (jméno, jednotka, horní 
a dolní hranice rozsahu, počet dese-
tinných míst, hliclaní měřené hodnoty 
a stanoveni jejich mezi a hystereze). 

Převodník lze konfigurovati protoko-
lem Telnet. Základní síťové parame-
try lze kromě toho nastaviti poskytova-
ným softwarem Ethernet configurator 
(který je zdarma ke stažení). 

Měřicí převodník AD4ETH má roz-
měry 121x55 x24 mm, váží 140 g a lze 
ho zakoupit za 6000 Kč bez OPH např. 
V e-shopu na www.papouch.com. Na 
tomto webu najdete i uživatelskou pří-
ručku s podrobnějšími technickými in-
formacemi o převodníku. 
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TECHNICKel:ZAJÍIVIAVOSTI 

ARTIGO A1000 Pico-ITX kit 
Zajímavou stavebnici miniaturního pinohodnotného PC 

ARTIGO se svoji miniaturní základní deskou EP IA PX pro-
dává společnost VIA pod označením VIA ARTIGO Pica-/TX 
Builder Kit. 

Před osmi lety začala společnost VIA vyrábět své dnes již 
celosvětově známé male základní počítačové desky (mother-
boardy)EPIA. 0 jejích začátcích jsme vás informovali spolu 
s popisem prvních typů těchto desek s formátem mini-/TX 
zveřejnili jsme i popis desek menších formátů nana-IT)' 
a pica-/TX. Všechny nesou označení RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances) potvrzující, že k jejich výrobě ne-
jsou použity žádné škodlivé nebo špatně recyklovatelné ma-
teriály, 

ERA PX byla první deska řady Pico plošně přesně polo-
viční oproti řadě Nano, o rozměrech 100 x 72 mm. Není elek-
tricky o nic chudší (díky svým deseti vrstvám plošných spo-
jů), nedostatek místa se zde projevuje jen tím, že není osaze-
na většinou obvyklých konektorů a jejich vývody jsou pouze 
na kolících přímo na desce. „Poctivé" konektory má pouze 
dva — VGA pro monitor (rozlišeni od 640x480 do 1600x1200) 
a RJ45 pro s Wove připojeni. Desky řady PX používají proce-
sor VIA C7 1 GHz a na své spodní straně mají slot pro až 

chladič 
základní 
desky 

deska 
adaptéru 
IDE 

montážní 
rámeček 

pevný disk 
2,5" 

horn' kryt 

základni deska 
EPIA PX 

I paměťový modul 
50-DIMM 

14 OE! • 

deska napájeni 
(převodnik DCIDC) 

7 / 

skříňka počitače 
Sestava počItače s deskou ovládáni 

Vlevo ski7r1ka počítače ARTIGO s deskou konektorů a deskou napájecí časti, vpravo/2 
,pine s prIpojenou základní deskou, pevným diskem (zespodu) a ventilátorem 

indikadni LED indikačni LED 
napájern pevného disku 

spinač kone tor konektor 
napájen linkového pro 

výst pu mikrofon 

2e 2 porty 
USB 2.0 

Přední panel sestavenaho počítače ARTIGO A1000 

Sestavený 
počítač 
ARTIGO A1000 

1 GB SO-DIMM RAM DDR2/533 MHz. 
Jednočipový systémový mediaprocesor 
VX700 má grafické jádro UniChrome 
Pro II 2D/3D, podporu dekódováni for-
mátů MPEG2, MPEG4 a WMV9, osmi-
kanálové HD audio VT1708A včetně 
digitálniho výstupu S/PDIF. K desce lze 
připojit pevné disky přes jedno rozhraní 
IDE a jedno rozhraní SATA. Přes roz-
hraní LVDS lze připojit i DVI monitor. 
Vzhledem k rozměrům, které to už fy-
zicky neumožňují, zde nerd slot pro pří-
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Technické údaje 

ARTIGO A1000 

Procesor VIA C7 1 GHz 

Cipovä sada: VIA VX700 UDM IGP 

RAM: DDR2 SODIMM 533 MHz 

max. 1 GB 

Pevný disk: 1x UDMA IDE 133 
pro disk 2,5" 

(lx SATA port) 

Operačni systém: Windows 2000/XP, 
WinCE, Linux 

USB: 4x USB 2.0 

LAN: 1x 10/100 Mb/s RJ-45 

Audio: stereo HD Realtek 

vstup pro mikrofon 

linkový výstup 

Grafika: VGA VIA UniChrome pro 

Rozměry 150 x110x45 mm 

Váha: 520 g 

davnou kartu PCI. Spotřeba celé desky 
EPA PX, primárně určené pro zabudo-
váni do různých multimediálnich apli-
kaci, je pouhých 10 W. 

AR71G0 Pico-! TX Builder let je sta-
vebnice malého lehkého počítače, na-
bízená zejména těm, kteří si s počítači 
rádi hraji a využívají je k nejrůznějším 
účelům. Obsahuje základní desku EPIA 
PX s procesorem a chladičem, skříňku 
se všemi potřebnými mechanickými di-
ly, osazenou desku s prvky pro přední 
panel, osazenou desku napájecí části, 
desku k propojení s pevným diskem 
a potřebné propojovací kabely . Staveb-
nice se prodává za asi 250 USD. 

Seagate Momentus XT 
Hybrid Drive 

Polovodičové disky SSD, které jsou 
rychlejší než klasické pevně disky, se 
v poslední době díky klesající ceně čas-
těji používají k instalaci operačního sys-
tému a k urnIstěni souborů u kterých 
záleží na rychlosti spouštění. V počítači 
se tak obvykle kombinuje menší SSD 
disk (16-64 GB) se standardním pev-
ným diskem 1-2 TB pro ukládáni dat. 
Momentos XT Hybrid Drive od společ-
nosti Seagate obsahuje k ukládání dat 
kromě klasických ploten i polovodičové 
paměti flash (jako SSD) pro vyšší rych-
lost spouštěni často používaných sou-
borů a kombinuje takv jednom pouzdře 
obě technologie. Jeho základ tvoří kla-
sický pevný disk 2,5" řady Momentos 
7200_4 se 7200 ot/min a vyrovnávací 
pa měti 32 MB, na desce s elektronikou 
však má i 4 GB NAND flash paměti typu 
SLC (Single Level Deg stejné, jako mí-
vají některé lepší SSD. Díky technologii 
Adaptive Memory disk sám rozpozná 
nejpoužívanější data a uloží je do rychlé 
paměti 4 GB, tvořené paměrovými ob-
vody flash NAND. Umožňuje to pak mi-
mo jiné rychlejší bootován I (společnost 
Seagate udává až o 40 %) a rychlejší 
start u často spouštěných programer. 
Spotřeba disků se při běžném provo-
zu pohybuje kolem 1,5 W, v klidu pak 
kolem 0,8 W. Hybridní disk Momentus 
ma rozměry běžného notebookového 
disku a umožňuje tak použit toto regent 
zejména u notebooků, kde by vestavba 
dvou samostatných disků (SSD a kla-
sický) nebyla technicky možná. Cena 
se pohybuje od 110 USD (disk 250 GB) 
do 160 USD (disk 500 GB). 

Vice net pops řeknou obrázky— luxusní počítačová skilh Thermaltake Level 10 o rozměrech 655x315x605 mm váži 22 kg a stojí 800 $ 

etercš.... .-

Hybridní disk společnosti Seagate 
Momentos XT Hybrid Drive mä na desce 
s elektronikou polovodičovou paměť 4 GB 

Thermaltake Level 10 
Asi jako RollsRoyce mezi auty je tato 

počítačová skříň mezi skříněmi. Je na-
vržená designovým studiem a vyrobená 
z extrudovaného hlin íku s matným d'er-
ream, což při jejl váze přes 20 kg po-
skytuje dobré chlazeni. Všechno je pro-
myšlené do nejmenšího detailu a do 
skříně se lze zamilovat — přejde vás to 
v okamžiku kdy zjistíte, že stojí skoro 
800 USD. 
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ZAJÍMAVÉ WEBY 

mAnAticars.org.uk 
Serial i filmy Star Trek mají po celém světě milióny pří-

znivců a existuji desítky webů s podrobnými archivy infomací 
z jednotlivých dílů a filmů. Angličan Adge si dal práci s rekon-
strukci a animaci všech ovládacích panelů a obrazovek pa-
lubních počítačů všech v seriálech se vyskytujících vesmír-
ných lodí. Vše je vytvořeno technologií Adobe Flash a ozvu-
čeno a působí to opravdu profesionálním dojmem. Na webu 
je i mnoho detailních informací o misích a technologiích. 
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http://prirucka.ujc.cas.cz 
latemetovájazykova přIručka je dílem pracovniků Ústavu 

pro jazyk český Akademie věd české republiky a Fakulty in-
formatiky Masarykovy univerzity. Má část slovníkovou a vý-
kladovou. Slovníková část obsahuje přes 60 000 hesel a byly 
k nim zařazeny především údaje, na které se tazatelé opako-
vaně ptají vjazykové poradně. Jsou respektovány Pravidla 
českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny. Do výkladové 
části byly zařazeny především ty jevy, na které je vjazykové 
poradně nejvíce dotazů. Východiskem pro jednotlivé výklady 
byla pravidla českého pravopisu a současné mluvnice. Vý-
hodou internetové jazykové příručky je, že může být aktuálně 
doplňována o nové výrazy. Takže než napíšete něco, s čím 
si nejste zcela jisti, podívejte se sem... 
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http://dotsub.com 
Web dotSUB je misto pro tvorbu a překlady titulků k libo-

volným filmům a videonahrávkám. Nejrůznější videa zde mů-
žete i vyhledat a zhlédnout, nahrát sem vlastní, a v pohodl-
ném grafickém rozhraní k nim vytvářet titulky, at' již přepisem 
z mluveného slova (transkripci) nebo překladem titulků již vy-
tvořených v jinérn jazyce. Na této práci lze i spolupracovat 
s jinými lidmi. Překlady transkripce můžete dělat "po kous-
kách", rozpracované titulky zůstávají uložené na webu a lze 
v práci na nich kdykoliv pokračovat. Vybrané úseky i jen roz-
pracovaných titulků si můžete pro kontrolu spustit současně 
s obrazovým záznamem. 
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RÁDIO „HISTORIE" 

Z historie 
radioelektronického boje 

Ladislav Vitik, OK1LV 

Koncem roku 1942 zachytila rádiová 
odposlechová služba britské RAF roz-
hovor německých pilotů s kódovým vý-
razem „EMIL — EMIL". Z korespondence 
bylo zřejmé, že se jedná o palubní zaří-
zení pro zaměření cite. Z radioprovazu 
vyplynulo, že pilot přerušil spojeni s po-
zemní kontrolou a oznámil: „Mám ne-
přátelské letadlo na Emil — Emil, dejte 
další směry." Později bylo zjištěno, že 
se jedná o radar, ale nebyl znám pro-
vozní kmitočet, 

Rädiovi specialisté proto zřídili moni-
torovaci stanici v údolí na pobřeží 
v hrabstvi Norfolk. Přijimač měl zachytit 
pouze vysílání přicházející z letadel. 
Brzy obsluha nalezla sérii impulzů na 
kmitočtu 490 MHz. Rychlost a změna 
směru signálu svědčila, že se jedná 
o zdroj signálu přicházející z letounu. 
K ověření signálu bylo nutno vyslat 

vlastní letoun jako návnadu s rádiovým 
specialistou na palubě. Jestliže na něj 
zaútočí noční stihač s radarem na kmi-
točtu 490 MHz, bude vše objasněno. 

Po souhlasu ministerského předse-
cly použili jako návnadu pro německé 
noční stíhače letku č. 1473 — rádiového 
sledování. VVellingtony měly hlídkovat 
nad Francii, Belgii a Holandskem. Ang-
lické radarově stanice je sledovaly, při-
praveny okamžité varovat, pokud se ob-
jeví něrnečti stihači. Členy posádky 
navíc byli operátoři, kteří měli sledovat 
radarový signal na kmitočtu 490 MHz_ 
Po zjištěni, že impulzy pocházejí od 
nočního stihače, měli nechat letoun 
přiblížit a vtom okamžiku se pokusit 
o únik. Současně radista vyšle šifrova-
nou zprávu o zjištěných okolnostech. 

Počátkem prosince 1942 jeden Wel-
lington, stoužíci jako návnada, se připojil 

Obr 3. Antény ve tvaru chroustich tyka-
del nesených na ramenech před pad' 
stihačky BF 110F-G4 v režimu přijmu 
a vysílání. Nevýhodou anténního systé-
mu palubního radaru byl aerodynamic-
ký odpor, který snižoval rychlost letou-

nu až o 50 km/h 

k bombardovacímu svazu směřujícímu 
k náletu na Frankfurt. Krátce před cílem 
odposlouchávající operator zachytil hle-
daný signét, jehož intenzita rostla. Za-
znamenal jeho charakteristiku a šifrova-
nou zprávu radista odeslal do Anglie. 
Intenzita rostla natolik, že zahltila přiji-
mač. Nebylo pochyb, že ke střetu dojde 
každým okamžikem. Nepřátelský le-
toun zahájil útok. Silně poškozený Wel-
lington s nepravidelně pracujícími moto-
ry, ustřelenou zadní věží, s vyřazenou 
hydraulikou a čtyřmi zraněnými členy 
posádky směřoval k pobřeží Anglie. Ra-
diotelegrafista Bigoray s prostřelenýma 
nohama vysílá druhou šifrovanou zprá-
vu v naději, že ji někdo uslyší, neboť 
nedostal potvrzeni přijmu. Silně poško-
zený stroj musel nouzově přistát na Ha-

Obr. lb Detailní umístěni anténního systému FUG 202 
v přídi letounu Junkers — 88 

Obr. la. Palubní radar FUG 202 Lichtenstein WC, pod kódovým názvem EMIL— EMIL. Byl vyvíjen na konci 30. let firmou Tele-
funken. Jeho testy ve vojenských podmínkách př/š/y na řadu v srpnu 1941. Zkoušel se na palubě letounu Do 21.58-5 Oblt. Bec 
kera, který s jeho pomoci sestřelil 6 nepřátelských bombardérů. Do sériové výroby se radar dostal na jaře 1942. Je to první 

německý radar použite ný v bojových podmínkách 

Obr 2a, b. Zobrazovací jednotka FUG 202 měle tři obrazovky. Indikační jednotka azimutu a výšky zobrazovala cil 
na vzdálenost do 1,5 km. Tien přehledová, zobrazovala oblast do maximální vzdálenosti 4 km a používala se pro výběr cite 
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85 let perly designu 
„Bang & Olufsen" 

Ing. Jan Lexa 

(Dokončení) 

V průběhu padesátých a šedesátých 
let minulého století začíná firma Bang 
Olufsen design svých výrobků svěřovat 

významným návrhářům a jejich slogan 
zní: „Pro ty, co dávají přednost designu 

Obr. 16. FM přijimač s CD přehrávačem 
a plochým reproduktorem 

BeoSound 2000 

Obr. 14. FM tuner 
a zesilovač Beo-
Master 5000 z roku 

1967 

a kvalitě před cenou". Na trh se tak od še-
desátých let dostávají výrobky s moder-
ním designem, jako např. FM tuner se ze-
silovačem BeoMaster 5000 (obr. 14) nebo 
roku 1972 tangenciálni gramofon Boo-
Gram 4000 ve velmi pěkném provedení. 
Moderní fade Beosystémů se stale rozši-
řuje, takže v r. 1980 můžeme spatřit uhla-
zený design kazetového magnetofonu 
BeoCord 8000 (obr. 15), roku 1996 se ob-
jevuje i šestinásobný CD přehrávač Beo-
Sound 9000 (obr. 17), roku 2000 vyvinuli 
velmi ůspěšný FM přifimač s CD přehrá-
vačem a plochým reproduktorem Beo-
Sound 2000 (obr. 16) a o tři roky později 
dobývá trh BeoSound 3200 a BeoLab 
4000 (obr. 18), který obsahuje CD pře-
hrávač a harddisk, na který je možné ulo-
žit obsah 396 CD. 

Firma stale vice nabizi kompletnl sys-
témy domácích kin se všemi možnými 
nejmodernějšími finesami, včetně univer-
zálních dálkových ovladašù a bizarně na-
vržených reproduktorových soustav (obr. 
19). Tyto soustavy se vyrábějí v moder-
ních provozech, jak ukazuje např. záběr 

Obr. 15. Uhlazený design kazetového 
magnetofonu BeoCord 8000 z roku 1980 

s logem B&O 

z výrobní linky velkorozměrových televi-
zorů (obr. 20). Od 90. let firma otevírá po 
celém světě specializované prodejny 
B&O, jež oslovuji uživatele přímo, namís-
to prodeje přes autorizované prodejce. 

Obr. 5. Pracoviště radiotelegrafisty RAF v bombardéru Lan 
caster s radiovybavením: přijímač R-1155 e vysílač TR-1154 

dinu. Zraněného Bigoraye museli shodit 
padákem. Nebylo jisté, zda by stroj 
bezpečně opustil. Přistál nakonec bez-
pečně poblíž Ramsgate. Pilot Paulton 
sedl na hladinu u Dealu, 200 m od po-
břeží. Velitelství letectva RAF ocenilo 
statečnost posádky za obětavé piněni 
povinností. Operator Jordan byl vyzna-
menán Ăădem za vynikající službu — 
DSO, Paulton Záslužným leteckým kří-
žem — DFC a radiotelegrafista Bigoray — 
Záslužnou leteckou medailí — DFM. Je-
jich statečný čin ovlivnil výsledek radioe-
lektronického boje za 11. světové války 
a přispěl k vývoji opatření proti rádio-
vým a radarovým systémům neptitele. 

Obr. 4. Junkers JU-88R-1 D5+EV uletěl s celou posádkou 
9. května 1943 do Anglie a přistál na letišti v Dyce. Britům 
padl do rukou neporušený palubní radar FUG 202. Letoun 

je nyní součástí expozice Muzea RAF v Hendonu 

Technické parametry 
radaru FuG 202 

Vysílací kmitočet: 
Přijímací kmitočet: 
Impulzni výkon: 
Délka impulzu: 
Kmitočet impulzu: 
Uhel rozevření paprsku: 
Přesnost zaměřeni: 
Napájená: 24 V DC, 8 A. 
Zisk anténního systému: 13 dB. 
Osazení elektronkami: 2x RV12P2000, 

2x RS394, 7x LV1, 
5x LD2, 2 x LG1, 5x LD1. 

410 — 540 MHz. 
479 — 499 MHz. 

450 W. 
1 us. 

2700 Hz. 
30 °. 
3 °. 

Dosah: 
Hmotnost: 

0,2 — 4 km. 
55 kg. 

Prameny a literatura 

[1] Royal Aircraft Establishment, Farn-
borough, Report on FoG 202 Lichten-
stein Equipment, December 1943. 
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/ 
List of_German_World_War_11_ night_ 
fighter_aces 
[3] Webové stránky muzea Hendon. 
[4] Price, Alfred: Nástroje temnot. 

42 (Praktická elektronika 

_ 

A Radio 12/2010 



11,11t.1iler 

-"It irtrcOE-1.111er 

elm. 

;.!----r e aniiiiiiiii. tr.-- .z „,-......„  .r 
OE ze - 

la is 

.1 .. 

Obr. 17. šestinásobný CD přehrávač BooSound 9000 z r. 1996 

Firma nevyrábí jen audiosystémy, ale 
také vzhledově pěkné telefony (např. Beo-
Corn 2 z r. 2003), dále Fmk( strojky a do-
konce se zamichala do mediclny např. 
výrobkem Vibrokard z r. 1994 pro zá-
znam elektrokardiogramu. Ve velkém vy-
ráběji take audicsystémy do vozidel před-
ních automobilek, jako jsou Audi, Aston 
Martin DBS a Mercedes-Benz AMG. 

Roku 2008 zaznamenal Beng & Oluf-
sen značný pokles odbytu a finanční ztrá-
ty, čehož výsledkem bylo i propuštěni 300 
pracovníků a zastaveni vývoje nových 
mobilnlch telefonů, MP3 přehrávačů 
a systémů jako DVD2 a HDR2. V článku 
se úmyslně nezmiňuji výrobky B&O z po-
slednich let, kterých je celá řada a které 
lze celkem snadno vidět primo v zastou-
penich B&O nebo na internetu. 

(Autor použil volně přístupné fotogra-
fie z mediacentra na intemetových strán-
kách Bang & Olufsen.) 

Obr. 18. BeoLab 4000 a BeoSound 3200 z r. 2003 
obsahující CD přehrávač a Hard Disk umožňující 

uložit obsah 396 CD 

Obr. 19. BeoLab 5, mo-
dern( reproduktorová 

konzola 

Ze sbírky krystalových přijímačů Ing. Viktora Křížka, OK1XW 
Jak jsme pz in-

formovali v PE 10/ 
/2010, na 21. mezi-
národním setkáni 
radioamatérů v Ho-
botch (27. — 28. srp-
na) jsme si prohlédli 
sbírku krystalek Ing. 
V. Mika, OK1XW. 
Zde je několik dal-
ších unikátů: na obr 
1 je nejstarší expo-
nát — 1<o/stalks od fy 
Radiosla via Praha 

z r. 1923 s krystalem sirníku olovnatého (leštěnec), laděná variometrem. Na obr. 2 
jsou tři krystalky od firmy Zenit Přelouč, rovněž z 20. let; na obr. 3 krystalka od firmy 
Mechanika Praha (vlevo) a krystalka z Jiskry Pardubice (vpravo), vyráběné už v po vá-
lačné době. Figurine dámy v neurčité poštovní uniformé (obr. 4) vedle prastaré tele-
fonní ústředny zvala návštěvníky setkání k prohlídce expozic historické techniky. 

pfm 

Obr. 20. Pohled do výrobní haly velkoplošných televizorů 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

Počítač v ham-shacku LXXIX 

VOACAP Online - 
předpověď šířeni krátkých vin 
VOACAP Online [1] vychází ze zná-

mého programu VOACAP, který byl pg-
vodné vyvinut pro profesionální použití, 
sloužil k plánováni kmitočtů a pokryti roz-
hlasové stanice The Voice of America 
(Hlas Ameriky), subvencované vládou 
USA. Ve skutečnosti nejde o jeden pro-
gram, ale o softwarový ban, který pod 
názvem ITSHFBC sdružuje několik pro-
gramů: ICEPAC, VOACAP (VOAAREA), 
REC533 a HFANT. Toto programové vy-
bavení stále používá IBB Engineering 
(dive VOA Engineering) a celá řada roz-
hlasových stanic. 
I když byl celý balik programů uvolněn 

a je volně k dispozici včetně zdrojových 
kódů, stará se o něj bývalý výzkumník 
NTIA/ITS Greg Hand [2], z jehož stránek 
je možné stáhnout poslední verzi progra-

ITSHFBC je výsledkem výzkumů, tr-
vajících přes 50 let a patří k tomu nejlep-
šímu, co bylo v oblasti programů pro 
předpovědi Ward KV vytvořeno. Jde 
o opravenou a vylepšenou verzi programu 
IONCAP, založeného na teorii, u jejíhož 
zrodu v letech 1975 — 1985 stály známé 
autority v oboru výzkumu šíření krátkých 
yin. 

Batik programů tvoři vzájemně nezá-
vislé moduly, pracující se společným uži-
vatelským rozhraním. Jednotlivé moduly 
zajišťují následující funkce: 

VOACAP, stejně jako programy ICE-
PAC a REC533 vychází z měsíčních 
zprůměrovaných modelů. Počítá statistic-
ké funkce a spolehlivost. Tyto modely ne-
byly navrženy k aktuálním předpovědím 
k určitému dnu v měsíci ani k předpově-
dím v kvazireálném čase, jsou určeny ke 

střednědobým až dlouhodobým předpo-
vědim. Nezohledňuji geomagnetické in-
dexy (A, resp. K) a používají vyhlazená 
čísla slunečních skvrn, přesnost se tedy 
s časem zlepšuje. VOACAP dokáže zpra-
covat krátkodobé ionosférické fluktuace, 
avšak pouze jako statistické faktory, zalo-
ženě na naměřeném rozloženi SNR. 
Pro krátkodobé předpovědi tedy nelze 
očekávat stejnou přesnost jako u modelů, 
vyvinutých pro tento typ předpovědi. Sa-
motný VOACAP umožňuje výpočet před-
povědi šířeni mezi dvěma body. Obsahu-
je opít řadu dalšich nezávislých modulů, 
pracujících se společným uživatelským 
rozhraním. 

Jedním z nich je VOAAREA„ Je za-
měřen na výpočet pokryti určiti oblasti, 
v jejim2 středu se nachází uvažovaný při-
jímač. Zobrazuje většinu výstupnich pa-
rametrů modelu VOACAP (SNR, SNRxx, 
SDBW atd.). Umožňuje lépe porozumět 
problémům pokrytí signálem vzdáleného 
vysílače a předpovědím úniků v místě při-
jmu. 

Dalšími moduly jsou S I VOACAP 
a S_I ICEPAC. Jsou navrženy k předpo-
vědím poměru rušení. Vstupnimi parame-
try jsou charakteristiky (umístění, výkon, 
enter:1y) dvou vysílačů a jednoho Alma-
če (šířka pásma, požadovaný odstup ru-
šících signálů, pravděpodobnost rušeni 
apod.). Výstup je zobrazován ve stejných 
grafech, jaké jsou i výstupem VOACAP 
a ICEPAC. 

ICEPAC (Ionospheric Communicati-
ons Enhanced Profile Analysis 8, Circuit 
Prediction) je statistický model vlastností 
šíření na severní polokouli. Podobně jako 
VOACAP vychází ze zdokonaleného mo-

delu IONCAP, ale obsahuje navic model 
ICED (Ionospheric Conductivity and 
Electron Density, tj. ionosférickš vodivost 
a elektronová hustota). Oproti programu 
VOACAP zobrazuje vice veličin a zohled-
ňuje fyzikální procesy, ovlivňující šířeni 
v subaurorálnich a aurorálnich oblastech 
a polární čepičce severní polokoule. Ve 
srovnání s VOACAP je výkonnější. 

REC533 je odvozen z programu VOA-
CAP a nabízí další funkce podle doporu-
čeni ITU-R Recommendation P.533-6, 
zahrnující odhad poměru signál/šum, 
vzdálenosti a času. 

HFANT umožňuje analyzovat použití 
antény a jejich vliv zahrnout do předpově-
di. Pokud je spuštěn samostatně, může 
posloužit např. jako grafické rozhraní, 
zobrazující vyzařovací diagramy antén 
v horizontálnl i vertikální rovině. 

Práce s programovým balíkem IT-
SHFBC je poměrně náročná a předpoklá-
dá hlubší znalost mechanismů, ovlivňuji-
cich šířeni krátkých vin. Jen uživatelský 
manuál má 180 stránek, pro vlastni inter-
pretaci výsledků je nutné nastudovat ješ-
tě technický manual o 94 stranách. Právě 
složitost programu a náročnost jeho ob-
sluhy je důvodem obliby jednodušších 
programů, odvozených z VOACAP či 
ICEPAC, které mají uživatelsky přijem-
nější obsluhu a umožňují snadnější inter-
pretaci výsledků. 

Prameny 

(1) Perkiömäki, Jan i (0H6BG); Watson, 
James (HZ1JW); Juopperi, Juho 
(0H8GLV):VOACAP Online, http://www. 
voacap.com/prediction.html 

[2] Hand, Greg (stránky): Windows 32-bit 
HF Propagation Models from NTIAJITS, 
http://www.greg-hand.com/hfwin32.html 

(Dokončení příště) 

r Date   

I Year: 
Month: --

—Transmitter Site r 
Name: j [1..20 chars] i   
Latitude: Lso 078294541389426 OE [-90-90] 

Longitude: -Jd 30208004315 _j[-180..100) 1_ TX Antenna: -6,001. 0 10M OM :1 
MK Power: 100w  z_d 

—Receiver Site e  
Name: ,F0C   [1..20 chars] 
Latitude: 2]. 199374355860424  [-90..90] 

Longitude: F-157 8955078125 [-180..180] 

RX Antenna: cm* e 10m 03ftl  

{Run the preclěcternn i 

RR 

Obr. 1. Grafické rozhranl vstupních parametrü VOACAP Online. Červená křivka odpovldä cestě signé/u, resp. směrování antén 
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OSCAR 
Tři japonské sondy 
na cestě k Venuši 

20. května 2010 vynesla japonská raketa FŚ-2A tři kosmic-
ké sondY, které byly posléze urychleny a navedeny k planetě 
Venuši. Jedná se o Akatsuki (Venus Climate Orbiter), lkaros 
(Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun) 
a konečně Unitec-1 (UNISEC Technology Experiment Carrier-1). 
Sondy by měly dosáhnout Venuši letos v prosinci. Posledně 
jmenovaná kosmická sonda nás zvláště zajimá, protože se 
jedná o radioamatérskou sondu japonského univerzitniho 
konsorcia UNISEC (University Space Engineering Consorci-
um) s downlinkem pro telemetrii v amatérském pásmu na 
frekvenci 5840,0 MHz. Příjem signálů na teto frekvenci ze 
vzdálenosti, která bude postupně rust až ke 38 miliónům kilo-
metrů (při největším přiblíženi Venuše k Zemi), je ohromnou 
yýzvou pro všechny nadšence zabývající se příjmem slabých 
signálů. Snimek sondy Unitec-1 z předstartovn(ch zkoušek je 
na obr. 1 [1]. 

Sonda má tvar krychle o straně 35 cm a celková hmotnost 
je 15 kg. Výkon vysílače v pásmu 6 cm je 4,8 W a je vyzařo-
ván dvěma ,patch" anténami do protilehlých směrů. Modulace 
je AFSK 1200 bps pro blízké vzdálenosti a CW 1 bps pro me-
ziplanetární let. Předpokládalo se, že bude vybudován celo-
světový pozemní segment vzájemně propojených stanic, kte-

Obr. 1. Sonda Unitec-1 v laboratoli „Electnc Wave 
Administration Bureau' pit pfedstarovnich zkouškách 

Obr. 2. Japonská sonda k Venuši Ikaros 

Kepleriánské prvky: 

NAME EPOCII IKE EMI ECO' ARGO IM M2A DECY REV% 

A0-07 10307.94334 101.40 318.37 0.0012 1.37 358.74 12.53580 -2.7s-7 64596 
Fo-29 10307.94800 98.52 117.80 0.0351 121.24 242.36 13.52954 5.4E-7 70200 
60-33 10307.48738 31.43 80.75 0.0353 67.93 295.84 14.28336 5.06-7 62798 
RS-22 10308.63011 97.87 168.00 0.0013 340.55 19.52 14.63471 9.0E-7 37949 
VO-52 1030838963 97.67 356.41 01627 174.74 185.41 14.8/843 5.56-6 29748 
so-67 10308.64760 97.32 353.94 0.0003 358.16 148,05 15.21151 8.2E-6 6280 
0641 10307.65020 98.04 359.68 0.0010 142.49 217.70 14.79853 1.9E-6 43243 
&o-I6 10307.88698 9135 26035 0.0012 110.27 249.97 14,31881 4.9E-7 8536 
to-19 10307,64263 98.31 265.43 0.0013 10e.38 253.88 14.3211.0 -2,2E-7 8551 
A0-27 10307.81123 98.50 252.25 0.0008 214.63 145.44 1425314 2.0E-7 89199 
10&26 10307.74162 98.50 252.78 0.0008 208.63 151.44 14.29572 4.4E-7 89210 
co-32 10307.79732 98.32 307,59 0.0001 164.11 196.01 14.23188 -9.8E-7 63990 
8o-44 10307.76447 67.05 204.51 0.0906 271.87 88.17 14.23619 4.2E-7 47469 
50-$0 10307.97448 84.56 292,07 0.0046 19.92 340,37 24.71598 13E4 91299 
ce-55 10307.53911 98.71 314.52 0.0010 125.49 234,72 14.20742 9.0E-7 38087 
co-57 10307.51872 98.72 313.63 0.0010 130.65 229.55 14.20531 3.8E-7 38082 
Ao-51 10307.43858 98,07 293.13 0.0088 
GoiEs4r1 10216.61701 40.01 67.30 omos 
CV) 1030731528 97.93 339.61 0.0:02 
co-65 10307.21105 97.88 10.10 0.0014 
sss-1 10308.7)988 98.10 69.54 0.0621 
scotA-1 10307.81495 9817 55.16 0.0308 
TISAT-1 10308.73215 98.13 9.48 0.e)14 
STIJOSAT 10307.75903 98.14 8.39 0.0)13 
80AA-10 10307.64415 98.65 335.22 0.0312 
8c8.4-11 10307.68886 98.77 34.31 0.0e2 
ier.”-12 10307.73473 98.76 320.86 0.0013 
ou -3,1 16307.96283 82.56 209.87 0.0014 
or-221 10308.50734 82.55 141.14 0.0023 
cAE4.8-4 10308.74596 82.54 222.65 0.0023 
44)&4-14 10307.70278 93.87 27.41 0.0009 
464.4-15 1030712686 98.63 292.35 0.8011 
856805 10307.59256 98.30 318.66 0.0001 
sE8c8u81 1030730362 98.80 269.11 0.0020 
cmEAN-0 1030717802 97.85 275.78 10001 
804,1-16 10307.62344 99.16 328.34 0.0010 
NCAA-17 10307.87524 98.41 352.57 0.0013 
MOAA-18 10307.88627 98.97 253.85 0.8015 
NOAA-19 10307.90475 98.30 247.13 0.6013 
41888/E 10307.67722 28.47 49.16 0.0003 
Iss 10309.02977 51.65 229.94 80008 
.30-58 10307.59235 97.99 187.29 0.0018 
pAtcoN 10307.97168 35.43 275.49 0.6002 
MAST 10307.61284 97.92 342.30 0.0095 
cA4E1 10308.55667 97.92 340.34 0.8103 
comes 10307,25975 97.88 9.99 0.6016 
«RAT? 10308.39667 97.88 11.27 10015 
po-64 10307.72352 97.89 11.24 0.6025 
co-66 10307.:6787 97.88 9,90 0.6016 
ucsA4-3 10308.79717 40.45 88.58 0.0023 
RKARosAT 10307.30437 40.47 92.16 0.0026 
4,485411 10308.52851 40.46 77.51 0.0024 
cP6 10307.27999 40.46 79.78 0.0023 
AERoCu83 10307.71164 40.46 66.02 0.0024 
CASTOR 10230.44082 51.59 222.01 0.0004 
METEOR-M 10308.59602 98.74 1.26 08002 
Rs-38 1030812245 98.74 1.33 0.0004 

34.91 325.76 14.40707 5.8E-7 33356 
297.87 64.71 16.44863 1.1E-1 20777 
160.77 199.74 1432326 1.1E-6 18809 
188.61 171.49 14,81752 3.8E-6 13607 
49.30 311.00 14.81179 6.0E-6 9628 

115.33 244.87 14.61529 7.1E-7 9538 
283.21 76.75 14.89217 3.6E-6 1710 
274.92 85.05 14.71766 1.0E-5 1695 
161.24 198.93 14.27432 -7.4E-7 25547 
108.19 252.07 1414940 -2.3E-6 14086 
119.29 240.96 14.25664 5.5E-7 1228 

5.02 355.10 13.17024 5.1E-7 92407 
11.79 347.39 13.83650 1.1E-6 86748 

135.15 225.17 14.82887 3.3E-6 86728 
295.59 264.50 24.13739 -22E-7 21721 
32.93 327.25 14.24864 2.7E-7 64863 
132.56 227.57 19.24214 7.0E-8 64019 
232.58 127.3614.08376 1.1E-5 59132 
52,84 307.30 14.73678 1.0E-6 60744 
308.66 51.37 14.12583 1.5E-6 52151 
89.13 271.14 14.24206 2.3E-6 43438 
22.73 337.46 19.11404 3.6E-7 28114 
253.46 106.51 14.11098 1.8E-6 8961 
240.89 119.14 15.01080 5.5E-6 92573 
159.04 288.66 15.72317 23E-4 68562 
204.49 155.55 14.59956 9.4E-7 26732 
318.63 41.43 15.03923 8.5E-6 20111 
152.03 208.61 14.53636 -4.4E-7 18831 
158.11 202.45 14.52245 2.5E-6 18803 
188.91 171.19 1412022 1.9E-6 13609 
185.52 174.59 14.82177 3.5E-6 13627 
136.62 173.48 24.62401 6.0E-6 13617 
188.13 171.97 1411785 5..0E-6 13603 
336.44 23.53 15.43409 6.1E-5 8235 
332.10 27.83 15.43748 13E-5 8222 
358.56 1.52 15. 48653 1.4E-4 8245 
357.93 2.14 1510175 1.7E-4 8235 
27.03 333.18 15.67252 1.1E-3 8250 
308.09 53.01 16.48877 7.2E-2 6110 
341.08 19.03 14.71833 1.8E-6 5867 
329.94 30.15 14.21992 1.8E-6 1668 

e budou přijaté signály vyhodnocovat a porovnávat. Elohuže 
však hned po startu - tedy ph blízké vzdálenosti - byly pulp 
mány signály s velkou frekvenční nestabilitou a i ty během ně 
kolika hodin zmizely Intenzivni pokusy o oživení sondy (is po 
užitím 34 m paraboly) byly dosud neúspěšné. Je to škoda, ale 
doufejme, le se japonšti kolegové o podobný experiment po 
kusí znovu. Důvodem byla patmš hardwarová závada, která 
způsobila, že baterie nebyla bezprostředně po vynesení na 
oběžnou dráhu nabíjena ze solárních panelú. Sonde se pro-
chladila a v důsledku přestal pracovati vysílač majáku. 

Obě zbývajíc! sondy Akatsuki a karos komunikují v pás-
mu X na obvyklé frekvenci DSN (Deep Space Network) 
8,4 GHz a byly hned po starta přijímány například i pracoviš-
těm AMSAT-DL v Bochumi Akatsuki nyní posílá zajímavě 
snímky [3] a o Ikarovi s 20m plachtou (v diagonále, obr. 2), lze 
nalézt informace např. v pramenu [4]. 

Reference 

[1] http:fiwww unisec.jpfunitec-1 fenřabout_unrtec-1.html 
[2] Ga/zow, P.: Drei japanische Satelliten auf den Weg zur Ve-
nus. AMSAT-OL Journal Nr. 3, Jg. 37, September 2010, pp. 
14 - 15. 
[3] http://vAujaxajp/countdownff17findex_e.html 
[4] http://directory.eoportal. org/presentationst330/10002509 
html 
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Novy transceiver od firmy Ten-Tec se jmenuje Eagle 599 

Americká firma Ten-Tec uvádí na trh 
nový inovovaný typ transceiveru pro KV 
pásma pod názvem Eagle, model 599. 
Podle zveřejněných údajů by se měl řadit 
do kategorie typů střední třídy, ale s vy-
lepšenými parametry hlavně po stránce 
prijimačove. Zakládá se na nove struktu-
ře nejmodernější DSP technologie, obvo-
dech potlačování šumu a rušeni. Obsa-
huje vestavěný 4krystalový roofing filtr 
s možnosti zařazení dalších filtrů. 

Má barevný LCD displej s prosvětle-
ním s možností nastavení 256 druhů ba-
rev. Intenzitu těchto barev lze měnit až 
v 16 stupních podle potřeby prostředí, kde 
bude transceiver použit. Nastavitelný DSP 
systém redukce úrovně rušeni je možné 
zapnout pouhým stisknutím tlačítka a at-
mosférické rušení z pásma je značně eli-

KV 

Kalendář závodů 
na prosinec a leden (Uit) 

13.12. A6(83160 CW 
17.12. Russan 160 m Contest MIX 
18.12. OK DX RTTY Contest RTTY 
18.12. RAC Canada - zimni MIX 
18.19.12. Croatian CW Contest CW 
26.12, RAEM CW 
2312. Vánošni DARC Xmas CW+SSB 
1.1. AGB New Year CW+SSB 
1.1. HA Happy New Year CW+SSB 
1.1. SSB figa SSR 
1.1. SARTG New Year RTTY RTTY 
1.1 New Year AGCW CW 
1.-2.1. 0ri9ralQRPWnter CW 
2.1. Provozní aktiv KV CW 
3.1, Ahead 160 SSR 
81. OM Activity CW, SSB 
8A. Old New Year Contest CWISSB 
8.1. n-omMidvonter 
8.1. EUCW 160 m C,ontest 
6-9.1. ARRL RTTY Roundup 
8.-9.1. NACP 
9.1. EUCW 160 m Contest 
9.1. - OM Midwinter 
9.1. 
10.1. 
15.1. 
15.-131. 
15-16.1. 
15.-161. 
22.-23.1. 
28.-30.1. 
29.1. 
29-30.1. 
29-30.1. 

CW 
CW 
DIGI 
CW 
ON 
SSS 

DARC 10 m Wettbewerb MIX 
/Ueda 160 SSR 
LZ open Contest CW 
HA DX Contest CWISSB 
UK DX RTTY RTTY 
NADP SSR 
BARTG RTTY Sprint RTTY 
CO VWV 160 m DX Contest CVV 
WAB phone 160m SSR 
French DX (REF) CW 
European Comm. (URA) SSR 

20.30-21.30 
21.00-23.00 
00.00-24.00 
00.00-24.00 
14.00-14.00 
02.00-0939 
08.30-11.00 
00.00-01.00 
OD.00-21.00 
06130-08.00 
ce.ao-noo 
06.00-12.00 
15.0115(30 
0500-07.00 
20.30-21.30 
05.X-07.00 
D500-09.00 
14.0D-20.00 
2000-23.00 
18.00-24.00 
1390-06.09 
040007.00 
08.00-14.03 
091:0-10.59 
20.3021.30 
00.00-06120 
12.00-1200 
12.00-12.00 
18.00-03.00 
12 oo-12.00 
n.00-12.00 
19.00.2300 
06.03-18.00 
13.00.13.X 

Důležité upozorněni: ARRL přijímá 
elektronické deníky jen v CABRILLO for-

Obr. 1 a 2. 
Pohled na přední 
a zadní panel 
transceiver(' 

Eagle 

minováno. Také no-
vý noise blanker, 
model 320, vyvinutý 
firmou hlavně pro 
využiti při mobilním 
provozu, redukuje 

všechna možná rušeni. Transceiver vysí-
lá na pásmech od 160 do 10 m včetně 
50 MHz. Vnitřní přehledový připmač pra-
cuje od 100 kHz do 30 MHz a v pásmu 
48 aż 54 MHz. Módy: USB, LSB, CW, 
AM a FM. Pro dva poslední je nutno při-
koupit příslušné filtry. Dvě VFO se spli-
tem, dale možnost uloženi kmitočtu do 
100 pamětí. Transceiver ma nastavitelné 
AVC. RIT, nastavitelný CW ofset, 
CTCSS tóny pro FM na ,šestimetru'r 
možnost C1SK režimu pro CW. Kroky la-
MI po 1, 10, 100, 1000 a 10 000 Hz. 
Citlivost pro SSS je udávána 0,5 !IV/ 
/2,4 kHz pro 10 dB SINAD ph vypnutém 
předzesilovači. Selektivita první mf je 
2,4 kHz na 9,0015 MHz. Možnost dokou-
pení dalšího filtru. Na druhé mf 22,5 kHz 
je zařazen 30 kHz lowpass filtr a selektiv-

ni DSP s možnosti nastavení 127 filtrů od 
100 do 15 000 Hz. Uvádějí IP3 21,5 dBm/ 
/20 kHz a 19,5 dBm/2 kHz bez předzesi-
lovače. IMD3 je 100 dB/20 kHz a 99 dB/ 
/2 kHz. Potlačeni první mf >90 dB/KV 
pásmo a >70 dB/6 m. Rozladění RIT: 
i8,2 kHz, krok po 10 Hz. Atenuátor 
10 dB, predzesilovač 12 dB. S-metr: S9 = 
= 50 pV RMS. Nf výstup 2 W/4 Q. Vý-
stup pro sluchátka 16 - 32 Q. Výstupní 
výkon transceiveru 5 - 100 W pro CW 
a SSS provoz. Pro AM, FM, AFSK a PSK 
se doporučuje výkon snížit na 50 %. Ve-
stavěný klíč Curtis Mode 13, rychlost klí-
čovánI 5 - 50 WPM, k dispozici je US8 
port pro připojeni počítače. Možnost při-
pojit externí PTT a externí klíč. Rychlý 
automaticky anténní tuner. 

Rozměry transceiveru Eagle 599: 75 x 
x 215 x 260 mm. Hmotnost asi 3,6 kg. Za-
řízení je vhodné pro domácí použití, ale 
pro portable a mobilní provoz. Další do-

plňky jako roofing filtry atd. je možno do-
koupit. Cena je 1800 US dolarů. 

OK2JS 

mátu nebo „papírové " deníky zaslané 
poštou. Jiné jsou brány jen ,,pro kontrolu. 
U Cabrillo formátu doplňte pro ARRL zá-
vody na 4. řádek: ARRL-SECTION: DX, 
jinak vám automat deník vrátí s požadav-
kem na tuto úpravu. Některé programy již 
s tímto doplňkem počítaji. 

Podmínky prakticky všech závodů 
uvedených v tomto kalendáři najdete čes-
ky na internetové adrese www.aradio.cz. 
Aktuálně je mane zkontrolovat jejich 
platnost např. na adrese www.sk3bg, 
wwwxyz.rulcontest (lze přepínat rusky 
- anglicky) nebo take na www.arrl.com/ 
contest/. Termín závodu WAS v době 
přípravy kalendáře byl zveřejněn jen jako 
návrh pro RSGB. Každé upozornění na 
uveřejněnou nepřesnost vítám na: 

j.pecek@emaltcz! 

Adresy k odesíláni deniků přes Internet 

(Adresu si ověřte přímo na intemeto-
vých stránkách pořadatele před odeslá-
ním; výborné jsou k tomu také již zmíně-
né stránky www.ctrz.rulcontest, kde 
jsou uvedeny rovně2 výsledky několika 
předchozích ročníků uvedených závodů!! 
Ke změnám často dochází těsně před 
závodem.) 

AGB N.Y.: euleu@cistnet 
AGCW QRP: grp-teseagcw.de 
AGCW New Year: hnyc@agcw. de 
ARRL RTTY: RTTYRU@antorg 
BARTG RTTY: ska@bartg.demon.co.uk 
CO 160 m CW: 160cw@kkn.net 
Croatian: 9acw@getcw.org 
DARC 10 m: 10m@dxhtdarc.de 
EUCW 160 m: f 6cel@wanadoo. fr 
HA HNY: ha5hny@he5khc.hu 
HA DX: hadx@enternet.hu 

nt. Naval: inc contest2009@nra.pt 
LZ open: 1z1g1@yahoo.com 
NAG) CW: cwnagp@ncjweb.com 
NAQP SSE: ssbnagp@ncjweb.com 
New Year AGCW: hnyc@agcw.de 
OK DX RTTY: okrtty@crk.cz 
RAC: canadawintereac.ca 
RAEM: raem@strm 
REF: cdfcw@ref-unionorg 
Russian 160 m: contest@radioru 
SARTG N.Y.: contest@sartg.com 
USA: ubassb@uba. be 
UK DX RTTY: ukdxc@scotham.net 
Xmas DARC: Xmas@dxtitclarc. de 
YL-OM Midwinter: PA5YL99@veron.n1 

(zonder99) 

VKV 

QX 

Kalendář závodů 
na leden (UTC) 

1.1. VHF-UI-IF Contest AGCW 144 MHz 14.00-1720 
1.1. VHF-UHF Contest AGCW 432MHz 17.00.18.00 
4.1. VKV aktivita I); NW) 144 MHz 18.00-22.00 
8.1. FM Pohár 145 a 432 MHz 09M-11.00 
8_1. Mistr. OR děti a) 145 a 432 MHz ez-11.00 
11.1 WV aktaita NA 432 MHz 18.00-22110 
13.1. VKVaktivita NA 50 MHz 18012200 
16.1. Provozni alda 144 MHz-76 GHz 08.0011.00 
16.1. Mists. OR deli 3) 144 a 432 MHz 08.00-11.00 
16.1. DUR Activity Cont. 432 MHz-76 GHz 08.00-11X 
18.1, VKVaktivtta; NA 1 .3 GHz 1&-
20.1. VW aktivita, NA 70MHz 18.00-ZW 
25.1. VKVaktivIrta NA rakrovInnä pasma 18. -
)Podmínky viz: vvww.satelit.cz 
()Nordic Activity Contest, 
3) Hlášeni na OK1OHK, 

OK1DVA 
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