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regš ROZHOVOR 
s Hannesem Schachenmayrem, 
Sales Managerem společnosti 
VICOR Corporation pro střední 
a východní Evropu 

Midete prosím představit spo-
lečnost Vicor? 

Společnost Vicor založil v roce 
1981 pan Patrizio Vinciarelli, toho 
času profesor na Univerzitě v Prince-
tonu. Jeho vizi bylo vyrábět tenkrát 
objemné napájecí zdroje s mnohem 
menšími rozměry, ve formátu podob-
ném integrovaným obvodum. Paten-
toval si „Zero-Current-Switching" to-
pologii a vytvořil první vzorky .,kvazi 
rezonantního' konvertoru. Jeho ideou 
bylo prodávat tuto technologii výrob-
cum napájecích zdrojú. Ti však ne-
měli zájem. Proto se rozhodl založit 
vlastni společnost a výroba začala 
v roce 1984 napájecím 100W DC-DC 
modulem (full brick converter). Tento 
nový format byl velmi dobře přijatý 
prumyslem, a tak začala firma velmi 
rychle rust. 

Krátce nato byl výkon zvýšen na 
200 W a byl představen 100 W modul 
poloviční velikosti. V dalších letech 
byly podstatně rozšířeny možnosti 
vstupních a výstuprüch napětí a tyto 
zdroje, VI-200 a VI-Junior se s ruznými 
výkony a s ruznými operačními teplo-
tami vyrábějí dodnes. Současný sorti-
ment těchto zdroju představuje více 
net 10 tisíc (I) možných provedení. 

Mnoho zákazníku požadovalo na-
bídku kompletního řešení od firmy Vi-
car, takže společnost představila ne-
jen řadu doplňkových modulu pro 
vstupy a výstupy, ale nabídla i ruzné 
konfigurovatelné produkty se střídavými 
i stejnosměrnými vstupy a dále moduly 
FlatPAC. ComPAC nebo MegaPAC. 
V roce 1996 byla uvedena nova 

generace modulu s vyšším výkonem, 
Maxi (do 600 W), Mini (do 300 W) 
a Micro (do 150 W). Poté do těchto 
produktových fad přibylo mnoho dal-
ších provedení s rozličnými napěťo-
vými rozsahy vstupu a výstupu, dal-
ších mezistupřiu výkonových verzi, 
s rozdílnými provedeními přfpojných 
vývodu a pěti teplotními rozsahy 
V roce 2003 jsme představili nej-

novější řadu měniču V-I Chips „facto-
rized power architecture" (architektu-
ra napájení s rozloženými prvky). To 
je nejen revoluční řešeni na trhu s na-
pájecími moduly, ale zároveň i sys-
tem s největší výkonovou hustotou. 
využívá spInacich frekvencí až 3 MHz 
a ma nejrychlejšl dobu odezvy 

Započítáme -Ii všechny ruzné va-
rianty a provedeni vyráběných rodin 
zdroju. muže Vicor v současné době 
nabldnout vice než 100 000 produktu 

Hennes Schachenmayr 

Takové množství produktů urči-
tě vyžaduje mnoho vývojárů? 

Vicor zaměstnává přes 1100 lidí 
na celém světě, zejména v USA, Ev-
ropě a Asii a dosahuje obratu přes 
200 miliónu USD. Vlastní výroba pro-
bíhá pouze v USA, hlavni výrobní lin-
ky jsou vzdáleny jen asi 10 minut od 
americké centrály. Vysoká úroveň 
automatizace dovoluje udržet výrobu 
v USA. a není tak nutné přesouvat vý-
Toby do levnější t'iny Vývojáři a pro-
duktoví inženýři tak mohou být v den-
nim kontaktu s výrobou, což zaručuje 
naši vysokou flexibilitu Vicor vyrábí 
8 až 10 tisíc modulu denně, má asi 
10 tisíc zákazníku po celém světě 
a produkuje okolo 10 tisic ruzných 
typu modulu ročně Statisticky to zna-
mená. że každý zákazník kupuje jiný 
modul. Takový. jaký 51 sám specifiko-
val. 

Dalším duvodem úspěchu Vicoru 
je technická podpora poskytovaná 
zákazníkum. Byla vybudovaná celo-
světova síť aplikačnich inženýru Tito 
inženýři pomáhají zäkaznikum v pru-
běhu specifikace a integrace modulu 
Vicor do jejich aplikace a jsou schop-
ni zodpovědět všechny dotazy. pokud 
možno v mistnim jazyce Tyto služby 
jsou poskytovaně zcela zdarma Zá-
kazník tak dostane nejen modul. ale 
i kompletní balík informaci, včetně 
aplikačnich poznámek a dalších tech-
nických materiálu 

Jake jsou typické oblasti použití 
modulů Vicor? 

Vzhledem k existenci mnoha ruz-
ných typu zdrow a jejich teplotních 
rozsahu jsou produkty Vicor použiva-
ně téměř ve všech oblastech Moduly 
Vicor tak najdete v prumyslu teleko-
munikačnich produktech lékaských 
přístrojích. na železnici v leteckém 
prumyslu nebo měřici technice Hlav-
ními argumenty pro použiti modulu 
Vicor jsou vysoká odolnost proti yip_ 
racim, velmi male rozměry mezina-
rodni certifikace a vstupne/v‘,stuoni 
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kombinace, které nejsou dostupné od 
jiných vyrobcu Nebo snad znáte do-
davatele DC/DC méniču. který by na-
bizel modul s 12V vstupem a 72V vy-
stupem7 

Prod jsou Vicor produkty lepši 
net ostatní? 

Neřekl bych. że jsou produkty Vi-
cor lepší než ostatní. ale Vicor nabízí 
nejen nejširší řadu produktu, ale také 
mnohem vyšší úroveň podpory než 
ostatni výrobci. Dále, Vicor využívá 
nejmodernější výrobní možnosti a nej-
vyšší požadavky na kvalitu. Plné au-
tomatická kontrola kvality probíhá 
v každem bodu výroby Vicor dokon-
ce nemá ani RMA odděleni (odděleni 
reklamaci), protože počet reklamova-
ných produktů je tak nízký. że raději 
tyto. jinde nezbytně lidské zdroje po-
užíváme k trvalému zdokonalováni 
výrobku 

Nedávno podstoupily moduly řady 
MiniMod velmi náročné kvalifikační 
testy prováděné americkou armádou. 
Moduly Vicor byly jedině, které tes-
tum vyhověly Všichni ostatní výrobci 
neuspěli 

Mimořádná spolehlivost, dlouho-
dobá dostupnost a ve srovnáni s ostat-
ními výrobci velmi krátká dodaci doba 
jsou pro nás nejlepšími referencemi. 
Jsme schopni vyrobit první prototypy 
pro zákazníka během několika málo 
dni, takže muže hned začít s vývojem 
zařízení. Rovněž je možné vyrobit 
produkty, které byly uvedeny na trh 
v začátcích naši společnosti. Máme 
mnoho aktivních zákazníku, jejichž 
moduly byly vyvinuty před 15 nebo 
20 lety a jsou stále v produkci. 

Technologie používaně Vicorem 
nabízí několik přednosti: 
- „Rezonanční topologie- generuje 
mnohem méně rušení než konvenč-
ní konvertor To je duvodem. proč je 
návrh EMI filtru pro Vicor modul vel-
mi snadný 
- Tato technologie rovněž umožňuje 
široký rozsah regulace výstupniho 
napětí. 24 V výstup lze nastavit v roz-
mezí 2.4 až 26,4 V. 
- Vimr je jediný výrobce, který nabizi 
speciální moduly i pro malá množství. 

Obr 2 Izolovaný DC-DC měnit. 
vstup 9 až 36 V výstup 24 V/125 W 

6,7 
f/11/1 

22 mm 
16,5 mm 

Obr I Izolované DC-DC měniče Cool-Povverni s vykonovou hustotou 
25 W/crns (vstup 36 až 75 V výstup 3.3 V/18 A 60 V1,0 

- Všechny moduly z jedné produktově 
rodiny se chovají stejné Pokud se 
například během vývoje ukáže, že je 
potřeba vyšší výkon, tak se jednodu-
še zvolí výkonnější modul ze stejné 
rodiny, a elektrické chování tak zu-
stane stejné Nezmění se EMI, vy-
stupni zviněni atd Pokud to samé 
provedete u obvodu složeného z dis-
krétních součástek, znamená to kom-
pletní přepracování, možná i změnu 
topologie a transformátoru atd 
- Doba návrhu napájení se zdrojem 
od Vicoru muže být velmi krátká Nej-
kratší čas návrhu, který jsem u jedno-
ho zákazníka zažil, byl jeden týden 

Nazýváte vaše produkty jako 
,.řešeni", proč? 

Nenabízíme jen moduly. ale kom-
pletní ‚balík'. dovolující zákazníkovi 
nalézt řešení jeho potřeb. To zname-
ná od výběru modulu, dalšího příslu-
šenství, jako jsou chladiče, konden-
zátory, EMI filtry. objímky, případně 
i montážní materiál apod. Moduly 
Vicor jsou jako integrované obvody 
- hlavni funkce je integrovaná, je 
pouze potřeba několik málo externích 
komponentu. Tak vznikne kompletní 
řešeni. 

Nabízíme však i kompletní zdroje 
založené na našich modulech. 

Zmínil jste certifikace: kde všu-
de jsou moduly Vicor certifiko-
vaně? 

Máme celosvětové bezpečnostní 
certifikáty pro všechny produkty a na-
vic, v závislosti na konkrétním trhu. 
produkty jsou testované na specifické 
požadavky nebo standardy těchto trhu 

Spolupracujete také s vysokými 
školami? 

Ano, samozřejmě. Spolupráce s vy-
sokými školami začíná již v našem 
vývojovém odděleni. Zde najdete 
mnoho studentu z MIT (Massachu-
setts Institute of Technology) a s je-
jich pomocí bylo vyvinuto několik 
vysoce komplexních testovacích pro-
cedur našich výrobku. Rovněž pod-
porujeme univerzity v několika ze-
mich Například v SRN podporujeme 
tým Univerzity v Sochumi. který do-
sáhl mnoha celosvětových úspěchu 
v závodech solárních automobilu Stu-

denti univerzity v Rosenheimu zase 
mohou provádět experimenty se stří-
davými zdroji obsahujícími moduly 
od Vicoru Studenti jsou inženýři bu-
doucnosti. a pokud se seznámí s tím, 
jak používat moduly Vicor budou si 
to pamatovat i ph návrhu zdroju v je-
jich budoucí kariéře 

Kdo patři mezi vaše nejvýznam-
nější zákazníky? 

Bohužel nemohu uvádět jména 
zákazníku nebo aplikace, je však 
snadné si uvědomit, že pracujeme se 
všemi armádními dodavateli na ce-
lém světě 

Moduly Vicor dále najdete téměř 
ve všech železničních aplikacích nebo 
ve veřejné dopravě (včetně pražské-
ho Metra), ve většině letadel (včetně 
dvou nejvýznamnějších hräšu na tom-
to poli) a v tisících prumyslovych 
aplikaci. Automobiloví výrobci použí-
vají moduly Vicor ke stavbě prvních 
prototypu nových technologii. Použi-
jete-li mobilní telefon v tunelu nebo 
veliké budově. je repeater velmi prav-
děpodobně vybaven napájenim od 
Vicoru. Plynovody a ropovody jsou 
zabezpečeny i v těch nejnárošnějšich 
podmínkách Sibiře s použitím modu-
lu Vicor. Na našich webových strán-
kách lze najít další běžně aplikace 
našich zdroji'. 

Jaké jsou vaše plány do budouc-
na, co připravujete? 

Úspěch Vicoru je založen na tom. 
že je technologicky stále na špičce 
a cílem je nabízet produkty s nejvyšší 
výkonovou hustotou a neivětši flexibi-
litou na trhu. Nejnověji jsme uvedli 
jednotky Cool-Power, nejmenši DC/DC 
měniče na trhu a připravujeme nové 
AC/DC měniče kde pujde rovněž 
o nejmenší dostupně provedeni 
Tento krok zahájí zcela nový pohled 
na napájecí zdroje miniaturních roz-
měru. 

Jak jsem již uvedl, stále rozšiřujeme 
nabídku existujících měruču a naši 
zákazníci dokonce požaduji nove kon-
figurace zdroju na bázi VI-200 a VI-Ju-
nior. tj. z jednotek, uvedených na trh 
před 20 lety 

Deku* vám za rozhovor. 

Phpravil mg. Josef Kellner. 
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Výsledky Konkursu PE 2010 
o nejlepší elektronické konstrukce 

Loňský 15. ročník Konkursu ča-
sopisu PE A Radio byl podle vyhlá-
šených podmínek (vyšly v PE 3/2010) 
uzavřen dne 25. 9. 2010. Do uzávěrky 
bylo přihlášeno k ohodnocení celkem 
18 konstrukci, které podle zadaných 
kritérií posuzovala komise redakto-
ru PE a přizvaných odborníků 

Komise rozhodla takto: 

Nejvyšší ohodnocení získaly: 

Laboratorní vf generator 0,1 ai 
30 MHz (obr. 1) od ing. Jiřího Doleiilka 
(Praha). Získá 8000 Kč a od firmy 
GM electronic sadu servisního ná-
řadí Pro'sKit v hliníkovém kufru. 

Ústředna EZS s rozhraním LAN 
(elektrické zabezpečovací signalizace 
- obr. 2) od Ivo Strašila (Brno). Ob-
drží 6000 Kä a cenu od firmy ELNEC 
- programátor MEMprog2. 

Aktivní výkonové usměrňovače 
s MOSFET (obr. 3) od Karla Bartoně 
(Hostomice). Získá 4000 Kä a od firmy 
DIAMETRAL laboratorní ss zdroj 
P230R51Da mikropáječku SBL530.1A. 

Laboratorní spínaný zdroj (obr. 4) 
od Karla Bartoně (Hostomice). Ziská 
4000 Kä a součástky v hodnotě 
7000 Kč od firmy Spezial Electronic. 

Spínač záložního čerpadla pro 
systémy solárního ohřevu (obr 5) 
od Ing. Pavla Hůly (Praha). Dostane 
4000 Kč a od firmy ETC a Fanda 
elektronik -osciloskop k PC M523. 

Miniservotester (obr 6) od Ing. 
Miroslava Bat'ka (Březnice). Obdrží 
3000 Kč a ceny od firmy Flajzar -GSM 
komunikátor pGATE a hodinky se 
skrytou kamerou DRW-3. 

Nf generator funkci pro USB 
port PC od Stanislava Pechala (Rož-
nov) Získá 3000 Kč a od firmy ELIX 
sadu radiostanic PMR I-TALK. 

Lokálny deft Ill (obr 7) od Petera 
Tesaroviče (Malacky SR) Získá 
3000 KC a věcnou cenu za 5000 KC 
ód firmy RMC. 

AeroLight-4C od Ing. Jaroslava 
Macka (Košice, SR). Získá 3000 Kč 
a knihy (1000 Kč) od nakladatelství 
BEN - technická literatura. 

Teploměr do 300 °C s akustic-
kou signalizaci od Jiřího Kysučana 
(Staříč) Získá 3000 Kä a od sponzora 
Milana Folprechta, OK1V1-1F, USB PC 
speaker. 

Speciální stopky (obr 8) od Ing. 
Pavla Hůly (Praha) Získá věcnou 
cenu za 7000 Kč od Ceského radio-
klubu. 

Další ceny 

3000 Kč získávají: 

Jindřich Glaser (Plzeň); Vladi-
mir Kozlík (Praha); Slavomír Turoň 
(Ostrava); Karel Bartoň (1-lostomice). 

2000 Kä získäväji: 

Jan Kozlík (Praha); Eduard Říha 
(Mladá Boleslav). 

Všichni účastnici Konkursu dosta-
nou také knihu od nakladatelství BEN 
a CD ROM 2009 od firmy AMARO 

Autorum odměněných konstruk-
ci blahopřejeme, všem děkujeme 
za účast a těšíme se na nove kon-
strukce v 16. ročníku Konkursu, je-
hož podmínky budou uveřejněny 
v čísle 3/2011 Jii dnes muzeme 
sdělit, že se podmínky nebudou li-
šit od minulých a opět jsou přislí-
beny zajímavé ceny 

Redakce 
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SVĚTOZOR 

Kombinovaný obvod 
pro napájeni mobilních 

zařízení 

Nový miniaturní obvod TPS65705 1 
od firmy Texas Instruments (wins ti. 
com) je určený zvláště pro napájení 
vestavných kamer a přenosných při-
stroju spotřební elektroniky u kterých 
je dulelitým faktorem prostorové ome-
zeni. V 16evodovem pouzdře WCSP 
s pudorysem 2 x 2 mm jsou dva sni-
žující měniče DC/DC pro vstupní na-
pětí 3.3 až 6 V přecházející automa-
ticky mezi režimy PFM (při male 
zátěži) a PVVM s výstupním napitím 
3.3 a 1.8 V proudem až 400 mA při 
účinnosti až 92 %. I potřebné externí 
pasivní komponenty mohou být typy 
s malými rozměry Přesnost výstup-
ního napětí v módu PVVM při kmito-
čtu 2.25 MHz je ±1,5 %. Dále jev pou-
zdře lineární regulator s malým 
úbytkem napiti zatížitelný proudem až 
200 mA se vstupním napětím 1,7 až 
6 V. pocházejícím bud ze vstupního 
napětí obvodu, nebo z výstupu někte-
rého z DC/DC meniču Na čipu jsou 
ochranné obvody působící při pod-
pitt zkratu a tepelném přetížení. 
TPS657051 je určen pro okolní teplo-
tu v rozsahu -40 až +85 t. 

3-channel power IC 11 
for embedded cameras 
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Kontrolér 
pro matici 144 svitivých diod 

Firma Austriamicrosystems 
(wbvw austnamicrosystems com) 
představila pokročilý kontroler AS1119 
pro matici 144 LED tvořenou dvěma 
bloky Obvod je v pouzdře WL-CSP 
s 36 piny o pudorysu 3 x 3 mm, který 
vystačí s 18 řídicími vodiči a nevyža-
duje žádné externí rezistory. K dalšim 
výhodám obvodu určeného pro ovlá-
dání maticových displeju v mobilních 
telefonech, zábavní elektronice a hrač-
kách patří až o 80 % delší životnost 
batene. možnost unikátních barev-
ných efektu a krátkých animad 8d-
tove řízení (PWM) proudu každou dio-
dou umožni odstranit rozdíly v jejich 

jasu nebo vyrovnat bílou barvu RGB 
LED Rovněž je mane řídit v 256 kro-
cích jas bloku Na čipu je integrována 
zvyšovací nábojová pumpa s výstup-
nim proudem 320 mA, která umožni 
funkci obvodu při zmenšeném napětí 
baterie Obvod pracuje při napiti 
2.7 až 5,5 V za teploty -40 až +85 °C 
Komunikace s kontrolerem probíhá po 

sběrnici I2C. 

Nový senzor tlaku vzduchu 
pro mobilni přístroje 

Japonská firma Epson Toyocom 
(httplAvtvwepsontoyocom.cojp) vy-
vinula přesný miniaturní piezoelektric-
ký senzor absolutního tlaku vzduchu 
XP-6000CA, který obsahuje mikro-
elektromechanický system převádějící 
tlak na piezokrystal na změnu kmito-
čtu Použitou technologii označuje fir-
ma QMEMS (Quartz micro electrome-
chanical system). Senzor o rozměrech 
7 x 5 x 2 mm měří s minimálním vli-
vem kolísání okolní teploty tlak mezi 
30 a 130 kPa s přesností ±30 Pa 
při rozlišení 0,3 Pa. což odpovídá výš-
kovému rozdílu 3 cm. Senzor lze na-
pájet napětím 2,47 až 3,6 V a komu-
nikuje přes rozhraní I2C. Kromě 
jednoduchého měřeni tlaku se senzor 
hodí napt pro měření výšky v přístro-
pch GPS s větší přesností, než kterou 
poskytuje přímo satelitní technika 

Miniaturní digitální senzory 
pro správu teploty 

STMicroelectronics (vvvvw.st.com) 
patří k předním výrobcům integrova-
ných obvodu pro přístroje spotřební 
elektroniky, zvláště pak přenosné 
Trendem u těchto produktu, jako 
jsou notebooky, SSD disky, čtečky 
elektronických knih, chytre" telefony. 
baterie a zobrazovací zařízeni, jsou 
rostoucí požadavky na funkčnost 
a výkonnost. S tím je spojen vývin tep-
la většinou v omezeném prostoru, což 
často zpusobuje poruchy a snížení 
spolehlivosti. Pomocí správy teploty 
daného přístroje založené na přesném 
měřeni teploty v kritickém misté a je-

jiho vhodného zásahu, např. spuště-
ní chladicího ventilátoru nebo odsta-
vení aktuálně nepotřebných funkci, lze 
problémy minimalizovat. Právě pro 
měřeni teploty při správě teploty 
je určen digitální senzor STTS751 
v bezvývodovém pouzdře LlDFN-6L 
(2 x 2 mm) s 6 kontakty a pouzdře 
SOT23-6L. Chyba měřeni teploty je 
do ±1 t v rozsahu 0 až +85 t, při-
padni ±2 °C od -40 do +125 °C. Na-
programovat je možno 10 rychlosti 
převodu: od 0.0625 do 32 převodu/s 
a 4 rozlišeni od 9 bitu (0,5 °C/LSB) 
do 12 bitu (0,0625 °C/LSB). Senzor 
pracuje při napětí 2,25 až 3,6 V při 
spotřebě 50 pA při 8 převodech/s. Ko-
munikace probíhá po sběrnici prumys-
lového standardu SMBus. 

Ohebné stínici magnetické 
fólie pro elektromagnetickou 

kompatibilitu 

Mezi nove produkty společnosti 
TDK-EPC, náležid do TOK Corpora-
tion (1/4ww.tdk.co.jp) patři také nova 
série magnetických fólií Flexield 
IRJH3. Tato stinid fólie účinně potla-
čuje elektromagnetické rušení vyza-
řované z elektronických zařízení 
integrovanými obvody a spoji pruž-
ných desek plošných spojü elektronic-
kých zařízeni a omezuje náchylnost 
k rušení externími zdroji. Technologie 
vyvinuté u TOK umožnily vyrobit 
z práškových magneticky měkkých 
materiálů a polymeru fólie, které vý-
razně tlumí rušivé signály v pásmu 
kmitočtů 10 MHz až 3 GHz. Fólie jsou 
vyráběny v tloušťkách 0,1; 0,2; 0,3; 
0,4 a 0,5 mm, standardní rozměr je 
300 x 200 mm. Odrušovací fólie urče-
né pro rozsah pracovních teplot -40 
až +85 °C jsou samozhäšive podle 
standardu L1L94V-0. Nové stinict fó-
lie naleznou použiti v mobilních tele-
fonech, fotoaparátech, videokame-
rách a další spotřební elektronice. 

JH 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM 
Střídavé 

analogové voltmetry 
(Pokračováni) 

Při měřeni vysokofrekvenčních na-
pitá větších net jednotky voltu se 
k sonde připojuje před měřicí usměr-
ňovač kapacitni délič napití s kon-
stantním dělicím poměrem Jde o běž-
ný delič dopiněný kondenzátorem Cl 
(obr. 51), který kompenzuje vliv vstup-
ní nežádoucí kapacity Cv následně 
připojené sondy Vstupní kapacita Cv 
totiž zpusobuje zmenšováni vstupní 
impedance sondy s rostoucím kmito-
čtem měřeného signálu a tim zmen-
šování napití na výstupu dšliče. Cl 
take zmenšuje svoji impedanci se zvy-
šujicim se kmitočtem, a je-li správně 
zvolena jeho kapacita. zůstává poměr 
Cl/Cv konstantní a stejný jako Rv/R1. 
Musí platit Cl = RvCvIR1. kde Rv je 
vstupní odpor sondy. Na misté Cl se 
obvykle používá kapacitní trimr a jeho 
kapacita se nastaví s pomocí gene-
rátoru vf signálu Hledá se takové na-
staveni trimru, při kterém se neměni 
velikost napití na výstupu Mice při 
změně kmitočtu generátoru s kon-
stantní úrovni signálu. 

Male účinnost detektoru při usměr-
ňování malých střídavých napětí zpu-
sobuje. že usměrněné napětí je velmi 
male. Například z měřeného střída-
vého napiti s amplitudou 1 mV vytvoří 
usměrňovač stejnosměrné napětí 
20 0/. Tak male napiti se musí měřit 
stejnosměrným mikrovoltmetrem mo-
dulačního typu, jehož princip byl po-
psán v jednom z předchozích dílu. 
Tímto zpusobem jsou řešeny vysoko-
frekvenční milivoltmetry dosahující cit-
livosti až 1 mV na pinou výchylku ruč-
ky. Jejich nevýhodou je individuální 
prubeh stupnice pro jednotlivé měříci 
rozsahy 

Milivoltmetr 
se širokopásmovým 

zesilovačem 

V mnoha střídavých milivoltmet-
rech se meřené napětí před usměr-
něním nejdříve zesiluje (obr . 52) Na 
vlastnostech vestavéneho zesilovače 
pak závisi jejich citlivost a kmitočtový 
rozsah Dolní mezní kmitočet těchto 
milivoltmetru bývá 1 aż 20 Hz a je ur-
čen obvody pro stejnosměrné oddě-
lení mezi jednotlivými stupni Horní 
mezná kmitočet bývá 200 kHz až 
300 MHz a je určen zapojením před-
zesilovače, konstrukcí a vlastnostmi 
součástek Na nejcitlivéjšim rozsahu 
mají citlivost 0,1 at 10 mV na pinou 
výchylku ručky, chyba přístroje se 
pohybuje mezi 1 až 3 %. 

Měřici rozsahy se mění přepínáním 
zeslabovače na vstupu zesilovače 
Zeslabovač je řešen jako odporový 

dent. Mä-li mil velký vstupní odpor, 
musí se vykompenzovat kondenzáto-
ry (obr. 51), aby se dosáhlo napito-
vého přenosu nezávislého na kmito-
čtu Pokud má dine malý vstupní 
odpor, neni kmitočtová kompenzace 
zpravidla nutná, protože vliv Cv je 
oproti Rv zanedbatelný. Ma -1i mit pří-
stroj velký vstupná odpor, zapojí se 
před dent z rezistoru s malým odpo-
rem zesilovací stupeň s dostatečně 
velkým vstupním odporem, napt, emi-
torový sledovač s tranzistorem řfze-
ným elektrickým polem. 

Milivoltmetr kompenzační 

S jedinou lineární stupnici vystačí 
kompenzační vf milivoltmetr. Jeho 
bloková struktura je na obr. 53. vyso-
kofrekvenční sonda obsahuje dva mě-
řici usměrňovače se shodnými dioda-
mi. Jeden (1) usměrňuje měřené 
napětí, druhý (2) porovnávací napětí 
s kmitočtem např. 100 kHz z vnitřního 
oscilátoru. Kmitočet oscilátoru není 
kritický, ale musí být neměnný. Roz-
a výstupnlch stejnosměrných napiti 
obou usmerriovaču se zesiluje ve stej-
nosměrném zesilovači 4. Zesíleným 
napětím se řídí amplituda střídavého 
napití 100 kHz generovaného oscilá-
torem 5. Toto střídavé napětí se vede 
přes přepínatelný delič napětí 8 (pro 
volbu rozsahu) na vstup druhého 
meříicího usměrňovače 2 v sonde, 
současně se usměrňuje ve třetím mi-

• 
Rv [El Cv T 

Obr. 51 Kapacitní dale nape 

4 F_ phepinaci širokopilsmový 
zeslabovde zesilovač 

holm usměrňovači 3 a měří se stej-
nosměrným meridiem 7. Měřicí při-
stroj mä lineární stupnici a citlivost 
např 10 mV na pinou výchylku 

Přivedeme-li mšfený vf signál ur-
čité úrovně na vstup usměrňovače 1 
a na vstup usměrňovače 2 napětí 
menší, objeví se na výstupu rozdilo-
veho zesilovače 4 napětí úměrné roz-
dílu, tj velké. Řízený zesilovač zvětši 
amplitudu střídavého napiti 100 kHz, 
které zmenšeno deličem 8 a usměr-
něno měřicím usměrňovačem 2 
zmenší napětí na výstupu zesilovače 4 
(rozdíl napětí je menší). Rozdilový ze-
silovač 4. řízený zesilovač 6. delič 8 
a usměrňovač 2 tvoří zpitnovazební 
smyčku. Zesíleni K ve smyčce zpit-
né vazby je větší než stovky tisíc (až 
108). Dělicí poměr Mice B je přepí-
natelný podle rozsahu. a je menší net 
1, například 1/100. Pak platí pro na-
pe na měřidle Y= Ux/(1/K-13), kde 
Ux je vstupní měřená veličina Po 
ustálení smyčky je vstupní meřené 
napití Uy prakticky stejné jako po-
mocné napětí na vstupu druhého 
měřicího usměrňovače. Za uvedených 
předpokladů je napětí na meřidle zá-
visle na velikosti vstupního napiti 
a delicim poměru děliče. 

Podobný princip je využit např. 
u vf milivoltmetru TESLA BM 495, kte-
rý mä kmitočtový rozsah 20 Hz až 
500 MHz. 

Ačkoliv takto řešené střídavé mili-
voltmetry zobrazují informaci o efek-
tivní hodnotě harmonického (sinuso-
vého) napiti, měří střední hodnotu 
usměrněného vstupního napití. Ma-
-1i vstupní napiti jiný než harmonický 
prubéh, je třeba údaj zkorigovat pře-
počtem Moderni digitálnl měřicí pří-
stroje měří skutečnou efektivní hod-
notu a v dokumentaci mají tuto 
vlastnost označenou jako True RMS 

VP 
(Pokračováni příště) 

Obr 52 Mit/voltmetr s šnokopasmovýn ze.sdlovačeni 

sleinosrnermy 4 

zesdovat 

zeal. 
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Ob, 53 
VI nulsvoltnietr s kompenzatns sondoir 
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Mikrokontroléry PIC (37) 
Paměť EEPROM 

Mikrokontrolér PIC16F88 disponuje 
256 bajty paměti EEPROM, do které 
lze uložit uživatelská data. která po-
třebujeme uchovat i po vypnuti napäT 
jeciho napětí. Typicky do této parnèti 
ukládáme různá uživatelská nastave-
ni kalibrační konstanty, kódy a další 
data která nejsou dostupná při pro-
gramování mikrokontroléru, ale z ně-
jakého důvodu je potřebujeme dlou-
hodobě uchovat Výrobce uvadl jeden 
milion zapisovacích cyklu do paměti 
EEPROM a dobu uchováni dat delší 
než 40 let. 
Z vnitřní paměti EEPROM lze čist 

ido ni zapisovat při běžném napáje-
cím napětí mikrokontroleru, není však 
možné k ní přímo přistupovat podob-
ně jako k datové paměti RAM. K pa-
měti lze přistupovat pouze nepřímo 
a pro zápis do paměti a čtení z ní slouží 
čtyři následující speciální funkční re-
gistry: EECON1, EECON2, EEDATA 
a EEADR Registr EEDATA slouží 
k zápisu dat na adresu specifikovanou 
v registru EEADR (v připade zápisu do 
paměti) nebo ke čtení dat uložených 
na adrese EEADR (v případě čtení 
z paměti). Registr EEADR má tedy ob-
dobnou funkci jako registr FSR a re-
gistr EEDATA jako registr INDF, které 
se používají při nepřímém adresováni 
standardní datové paměti (RAM) mik-
rokontroléru. Protože má mikrokontro-
ler PIC16F88 implementováno 256 
bajtu paměti EEPROM. můžeme vyu-
žít celý rozsah adres. Registr EECON1 
obsahuje řídicí a příznakové bity a re-
gistr EECON2 se používá k inicializa-
ci zápisu do paměti. 

Datová parnět EEPROM umožňu-
je čteni i zápis po jednom bajtu, ph-
čemž při zápisu dat do paměti se před 
samotnou operací příslušný bait au-
tomaticky vymaže. Zápis je řízen in-
terním časovačem a jeho doba se 
muže lišit v závislosti na velikosti na-
pájecího napětí a teplotě a rozdíly lze 
nalézt rovněž mezi jednotlivými inte-
grovanými obvody Podle specifikace 
výrobce by měl cyklus mazáni-zápis 
trvat typicky 4 ms, maximálně pak 
8 ms. Do datoví paměti EEPROM lze 
rovněž zapisovat při programováni mi-
krokontroléru nebo její obsah progra-
mátorem načíst. To platí za předpo-
kladu, že jsme při programováni 
neaktivovali pomocí příslušného kon-
figuračního bitu ochranu datové 
paměti EEPROM. Program mikro-
kontroléru ovšem muže do paměti 
EEPROM zapisovat i z nl čisti při ak-
tivované ochraně kódu 

Registr EECON1 (viz tab. 31) slou-
ži k rizeni přístupu do paměti Pomo-

cl bitu EEPGD nastavujeme, zda 
chceme přistupovat k datové paměti 
EEPROM nebo k programové paměti 
flash Riclici bit RD zahajuje čteni 
z paměti a bit WR zahajuje zápis do 
paměti. Tyto bity není možné progra-
mově nulovat, bity jsou nulovány hard-
warově při dokončení příslušné ope-
race (čteni nebo zápis). Nastavením 
bitu WREN povolujeme zápis do pa-
máti. Po zapnuti napájecího napětí je 
WREN = 0. takže je nutné zápis vždy 
nejprve povolit. Přiznakový bit 
VVRERR indikuje předčasné ukonče-
ni zapisovacího cyklu. ke kterému 
může dojít např. při resetu mikrokon-
troléru přivedením nízké úrovně na pin 
MCLR nebo v dusledku přetečení 
čitače WDT. V připadá potřeby 
můžeme po resetu mikrokontroléru 
otestovat stav tohoto bitu, a je-li 
VVRERR = 1, můžeme zápis do pamě-
ti EEPROM opakovat. Hodnoty regis-
trů EEDATA a EEADR zůstanou v ta-
kovérn případě nezménány. 

Jak již bylo řečeno výše, zápis do 
paměti EEPROM neprobíhá okamži-
tě, ale s určitým zpožděním. Aby pro-
gram při každém zápisu nemusel če-
kat a mohl provádět další instrukce, 
může využít přerušení, které je vyvo-
láno při dokončení cyklu mazání-zá-
pis. Přerušení se povoluje zápisem 

jedničky do bitu EEIE registru PIE2 
(PIE2<4>) a jeho vyvolání indikuje 
priznakový bit EEIF v registru PIR2 
(ppu<4>). Podobně jako další prizna-
Rove bity indikující vyvolané přeruše-
ní je nutné i tento bit programové nu-
lovat. Rozhodnete-li se toto přerušení 
použít. nezapomeňte rovněž povolit 
celý systém pferušení pomocí bitu 
GIE v registru INTCON (INTCON<7>) 

periferní přerušení po-
IE v registru INTCON 

ON2 neni fyzicky im-

plementovaný a při jeho čtení jsou 
všechny jeho bity rovny nule Registr 
slouzi výhradně pro zadání speciální 
sekvence, která se používá při zápisu 
do datové paměti EEPROM nebo pro-

gramové paměti flash. 

öterii z paměti EEPROM 

Pro čteni z paměti EEPROM je nej-
prve nutné zapsat do registru EEADR 
adresu, ze které chceme data načist 
Poté je potřeba vynulovat bit EEPGD 
(EECON1<7›), čímž specifikujeme. 
že chceme přistupovat k datové pa-
měti EEPROM a nikoliv k programo-
vé paměti. Na závěr je nutné nastavit 
bit RD = 1 (EECON1<0>), čímž zahá-
jíme čtení z paměti. Načtená data 
budou dostupná v registru EEDATA 
v následujícim instrukčním cyklu 
a v registru zustanou až do dalšího 
čteni z paměti nebo dokud obsah re-
gistru nepřepíšeme (např. z duvodu 
zápisu do paměti). 

Tab. 31. Popis konfiguračních bitů registru EECON1 pro řízeni přístupu 
do paměti EEPROM a flash 

Registr EECON1 (adresa 18Ch) (x00xx0001 

RAN-x 
EEPGD 

bit 7 

U-0 U-0 RM-x RAN-x RM-0 R/S-0 
FREE WRERR WREN WR 

R/S-0 
RD 
bit 0 

EEPGD Výběr paměti, ke které chceme přistupovat 
1 = programová paměť flash 
O = datová paměť EEPROM 

FREE: Výběr operace, která se provede po nastaveni bitu WR 
1 = operace mazáni 
O = operace zápisu 

WRERR. Přiznakový bit chyby při zápisu do paměti 
1 = zäpis do paméti byl předčasné ukončen (v dusledku MCLR nebo WDT resetu) 
O = zápis do paměti byl úspěšně dokončen 

WREN • Povoleni zápisu do paměti 
1 = zápis povolen 
O = zápis zakázán 

WR Rizeni zápisu do paměti 
1 = zahájeni zápisu do paměti 
O = zápis do paměti byl dokončen, tento bit nelze programové vynulovat po dokončeni 
zápisu je bit hardwarově vynulován 

RD rkizeni čteni z paměti 
1 = zahájeni čteni z paměti 
O = bit nelze programové vynulovat, po dokončeni čteni je vynulován hardwarové 

Legenda 

R = bit pro zápis, W = bit pro členi. U = neimplementovaný bit, čte se jako .0- S = bit lze 
pouze nastavit. Následuje hodnota bitu po POR (reset při připojeni napajeciho napéttI I 0 
nebo x, kde x označuje nedefinovanou (neznámou) hodnotu  
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Shrnutí kroku nutných pro čteni 
z paměti EEPROM 

1. Zápis požadované adresy do regis-
tru EEADR. ze které chceme číst 
data 

2. Specifikace paměti. ke které chce-
me přistupovat: EEPGD = 0 pro 
přístup k paměti EEPROM. 

3 Zahájeni operace čtení z paměti: 
RD =- 1. 

4 Načtení dat z registru EEDATA. 

V tab. 32 je uveden příklad progra-

mu pro čtení z paměti EEPROM. 

Zápis 
do paměti EEPROM 

Pro zápis do paměti EEPROM je 
nejprve nutné specifikovat v registru 
EEADR adresu, na kterou chceme 
data zapsat a do registru EEDATA 
nahrát data určená k uložení do pa-
měti. Podobně jako v připadě čtení je 
rovněž nutné zajistit, aby byla spray-
ně nastavena paměť. ke které chce-
me přistupovat (EEPGD = 0), a dale 
je potřeba nastavením bitu WREN 
(EECON1<2>) povolit zápis do paměti 
EEPROM. Následně je nutné dodržet 
specifickou sekvenci, bez které nemů-
že být zápis do paměti zahájen. Do 
registru EECON2 se nejprve zapíše 
číslo 55h a následně číslo AAh. Poté 
je již možno data do paměti zapsat 
nastavením bitu WR = 1 (EE-
CON ici>). 

Bit WREN slouží jako ochrana před 
nechtěným zápisem do paměti např. 
v případě neočekávaného chování 
programu a je doporučeno jej po kaž-
dém zápisu vynulovat. Probíhající 
zapisovací cyklus se vynulováním bitu 
WREN nepřeruší. Po dokončeni zá-
pisu do paměti mikrokontrolěr vynu-
luje bit WR a nastaví příznakový bit 
EEIF a v případě, že je povoleno při-
slušné přerušeni v registru PIE2 
a INTCON, je vyvoláno přerušení. 

Shrnutí kroku nutných pro zápis do 
paměti EEPROM. 

1 Zkontrolovat, zda byl dokončen 
předchozí zápis do paměti EE 
PROM test, zda je bit WR roven 0. 
Pozn.: Tento krok lze provést i na 
závěr procedury pro zápis do pa-
měti, a to testem bitu WR nebo 
EEIF (nezapomeňte. že je nutné bit 
EEIF nejprve programově vynulo-
vat), připadni je možné využit při-
slušného přerušeni 

2. Zápis požadované adresy do regis-
tru EEADR, na kterou chceme data 
uložit 

3. Zápis dat. která chceme uložit do 
paměti do registru EEDATA 

4 Specifikace paměti, ke které chce-
me přistupovat bit EEPGD = 0 pro 
přistup k paměti EEPROM 

5 Povolení zápisu do paměti bit 
WREN 

6 Zakäz všech přerušeni (je-li sys-
tém přerušení povolen) 

7 Provedení speciální sekvence ná-
sledujících pin instrukci pro inici-
alizaci zápisu do paměti: 
1. 55h - > \N, 
2. W —> EECON2. 
3. AAh W, 
4 W —> EECON2, 
5. 1 —> WR 

8 Povolení přerušení (využíváme-li 
systému přerušení, které jsme 
v kroku 6 zakázali). 

9 Zakázání zápisu do paměti: bit 
WREN = O. 

Příklad programu pro zápis do pa-
měti EEPROM je uveden v tab. 33. 

Přístup 
k programové paměti flash 

Mikrokontrolér PIC16F88 umožňu-
je rovněž číst data z programové pa-
měti flash a také do ní zapisovat. To 
může být vhodné např. v případě. kdy 
potřebujeme pracovat s většími dato-
vými tabulkami nebo pro nahrávání 
programu jinou cestou než prostřed-
nictvím programátoru. Do mikrokont-
roléru jev takovém případě nutno na-
hrát klasickým zpusobem pomocí 
programátoru speciální program, tzv. 
bootloader, který zajistí komunikaci 
s PC a zápis programu do flash pa-
měti, a poté je již možné nový program 
(firmware) nahrát např. prostřednic-
tvím USB, sériového rozhraní apod. 

Pro přistup do programové paměti 
flash se využívají stejné registry 
jako pro přistup do datové paměti 

Tab 

EEPROM. tedy EECON1. EECON2. 
EEDATA a EEADR Protože mä však 
datové slovo i adresa větší šířku než 
osm bitu, bylo nutné přidat další dva 
registry — EEDATAH pro horní bity 
datového slova a EEADRH pro horní 
bity adresy. Instrukční slovo má 14 
bitu, pro nižších 8 datových bitu se 
tedy použije registr EEDATA a pro zbý-
vajících 6 vyšších bitu registr EEDA-
TAH Podobně pro nižších osm btu 
13bitové adresy se použije registr 
EEADR a pro vyššich pit bitu registr 
EEADRH (pozn.. mikrokontrolér 
PIC16F88 disponuje programovou 
paměti pro 4096 instrukčních slov. 
využijeme tedy pouze 12 bitu adresy). 

Zatímco do datové pa měti EE-
PROM lze zapisovat i z ni čist po jed-
nom bajtu. práce s paměti flash je 
v tomto ohledu o něco komplikovaněj-
ší. Z paměti lze sice rovněž číst po 
jednom slově, zápis musí ovšem vždy 
probíhat po blocích čtyř slov, přičemž 
zápisu musí předcházet vymazáni blo-
ku paměti o velikosti 32 slov 

Pomoci konfiguračních bitu WRT 
lze ph programování mikrokontroléru 
zakázat zápis do určitých částí nebo 
do celé programové parněti, čteni 
z paměti je však povoleno. Při ochra-
ně kódu pomocí konfiguracniho bitu 
CP není možno z programové paměti 
čist ani do ní zapisovat pomoci pro-
gramátoru. Tento bit však neovlivňuje 
interní přístup k paměti z programu 
mikrokontroléru. Přehled konfigurač-
ních bitu mikrokontroléru PIC16F88 
byl uveden v PE 8/2008. 

Vít Špringl 
(Pokračování příště) 

32. Příklad programu pro čteni z datově paměti EEPROM 

BANKSEL 
MOVE 
MOW/F 
BANKSEL 
BCF 
BSF 
BANKSEL 
MOVF 

EEADR 
ADDR, W 
EEADR 
EECON1 
EECON1. EEPGD 
EECON1. RD 
EEDATA 
EEDATA W 

. Výběr banky 2. ve ktere je reg EEADR 
=ADDR tnačteni adresy z nejakeho regstru‘ 

Nahráni adresy ze které chceme čist data 
: Výběr banky 3, ve ktere je registr EECON1 
, Nastayeni p/istupu k datové paměti EEPROM 
Zahájeni čteni z paměti 
. Výběr banky 2, ve ktere je registr EEDATA 
: VI/ = EEDATA 

Tab 33 Příklad programu pro zaps dat do paměti EEPROM 

BANKSEL 
BTFSC 
GOTO 
BANKSEL 
MOVF 
MOVVVF 
MOVE 
MOVWF 
BANKSEL 
BCF 
BSF 
BCF 
MOVINV 
MOVVVF 
MOVLVV 
MOVWF 
BSF 
BSF 
BCF 

EECON1 
EECON1, VVR 
$-1 
EEADR 
ADDR, 
EEADR 
VALUE, W 
EEDATA 
EECON1 
EECON1. EEPG 
EECON1, WREN 
INTCON, GIE 
55h 
EECON2 
AAh 
EECON2 
EECONI, WR Zahaleni Zdp151.1 tit, OE \vnèti 
1NTCON Povoienr pretušeni 
ELCON1, WREN Zak‘Ce zaps do parom 

Vyber banky 3 ve ktere je registr EECON • 
Test byl dokončen pfedchozi zaps? 
- ne čekáni tskok na pčedchozi instrukce 
Výběr hanky 2. ve ktere je registr EEADR 
W ADDR načteni adresyz nejakeho registr.. 
Nahraní adresy. na kterou chceme data zapsat 
W VALUE tnaCtem dat z neyakeho registro , 
Nahrars dat. ktera chceme olo/nt do paměti 
Vybit banky 3 ve ktere je registr EECON1 

D Nastaveni pristopu k datove paměti E E PROM 
Povoleni zapisu do paměti 
Zakašt přerušeni 
W = 55h 
EECON2 = W 

AAh 
EECON2 VI.OE 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  

MT/MMX - opět 
magnetoterapie 
Ačkoliv mi to tak nepřipadá, je té-

ma magnetoterapie (MT) publikováno 
s mým podpisem ut dvanáct let (viz 
ELECTUS 98). 

Všechny předchozí články se vždy 
setkaly s příznivým ohlasem, přede-
vším však od té doby. co jsem uve-
řejnil svoji e-mailovou adresu. Čtená-
řů, kteří se tímto zpusobem se mnou 
kontaktovali, je k dnešnímu dni 66, 
z toho ze Slovenska 19 a jeden do-
konce ze Švýcarska Na základě 
poznatků z těchto internetových kon-
taktú si opět dovoluji vstoupit do va-
šeho čtenářského povědomí s nový-
mi a hlavně praktickými informacemi. 

Zahájím stručným všeobecným 
popisem principu této terapeutické 
metody. protože mnoho dotazu na in-
ternetu začínalo zjištěním, že čtenář 
nemá předchozí publikace v PE. Proč 
se mnoho čtenářů odhodlá si přístroj 
na MT vyrobit doma. třeba na koleně, 
je nasnadě. I když se některý lékař 
odhodlá předepsat u indikovaného 
problému pacientovi MT, obvykle 
předepisuje nanejvýše jednociferný 
počet aplikací. To ovšem u převážné 
většiny připadli nestačí a výsledek je 
tomu odpovídající. Každodenní, tře-
ba i několik měsíců trvajici aplikace 
jsou potřebné hlavně u zastaralých 
a vleklých bolestivých stavu, aby vý-
sledek byl zřetelný. 

Mnoho diskusi jsem vedl na toto 
téma se známými lékaři, kteří sice 
o MT věděli, ale spojit jejich uvažová-
ní s elektronikou bylo néco jako nutit 
je k šarlatánství. Přitom na pochope-
ni věci stačí znát jen základní princi-
py - jak vzniká elektricky proud ve vo-
diči pohybujícím se v magnetickém 
poli nebo naopak, jaký účinek má 
střídavé magnetické pole na nepohy-
bující se vodič. V obou případech se 
jedná o to, że naše tepny, žily a nervy 
dovedou vest elektrický proud, takže 
je muleme považovat za elektrické 
vodiče. Jde sice o napětí a proudy 
nepatrných hodnot, ale přerušeni in-
formačních a povelových toku v živé 
tkáni ma za následek stavy bolestivé. 
a to kolikrát i velmi. 

Impulsnim magnetickým polem je 
indukován impulsní elektrický proud. 
což evidentně představuje nejdyna-
mičtéjši vliv na neprůchodné cesty ve 
tkáni. Pokud jste studiem nějakého 
popisu profesionálně vyráběného 
přístroje narazili na možnost volit tvar 
magnetického pole. pak se jedná spi-
še o nějaký reklamní trik, protože 
odezvu tohoto vlivu v živé tkáni nelze 
prokázat 
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Jak již jsem dříve zmiňoval, účin-
ný kmitočet impulsního pole se pohy-
buje v rozmezí 0,5 až 30 Hz v soula-
du s kmitočty existujícich mozkových 
yin (viz PE 3/2003, str. 33). Je možne 
říci' že 30 Hz je hranice, nad kterou 
už živá tkáň informace nevnímá. což 
bylo prokázáno v laboratořích. Sami 
jsme toho důkazem' když zvuk pod 
16 Hz vnímáme jako jednotlivé rázy 
a stupnice tónu začíná C2 Subkontra 
16,35 Hz. Podobné světelné vjemy 
vnímáme do 16 impulsů za sekundu 
jako jednotlivé a nad touto hranici už 
začíná spojité vnímání, cliky čemuž 
můžeme sledovat filmy a TV. 

Vhodné aplikačni kmitočty v MT 
budou přehledně uvedeny v kapitole 
o diagnózách. 

Zajímavé je take zjistit, zda je 
aplikace MT na lidském těle nějak cí-
tit. Většina lidi, včetně mě. přítom-
nost magnetického pole nijak necítí, 
ale např. aplikace na „diabetické no-
ze byla vnímána jako zřetelné teplo, 
což potvrzuje účinek impulsu na roz-
šířeni nejtenčích krevních cest. 

Aplikačni doby jsou v manuálech 
k profesionálním přístrojům uvedeny 
různé, a opět mám dojem, že to je 
proto, aby se popsalo vice papíru. 

Obvykle užívaná doba aplikace je 
20 minut, ale nic nemůžeme zkazit, 
když ten svůj problem budeme „kr-
mir impulsním polem i dvakrát či tři-
krát déle (je to údaj pro každodenní 
terapii a pro jedno misto aplikace). 

Nejaktuálnější schema přístroje 
pro MT je na obr. 1. Použité součást-
ky jsou všeobecně dostupné, ruční 
nastaveni kmitočtu impulsu potencio-
metrem je optimální pro všechny po-
třebné aplikace a báze tranzistoru T1 
není opravdu nikam připojena, lavi-
nový režim se odehrává při opačné 
polaritě napájecího zdroje na přecho-
du emitor-kolektor. Zvýšeni kapacity 

• 
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I C4 1-r 2200u pen 
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Obr 1 Nejnovější schéma zapojeni 
mého přístroje pro magnetoterapto 
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Obr. 2. Prubéh impulsu na aplikačni 
chice MT 

kondenzátoru Cl v obvodu napájení 
na 2200 pF vyplynulo z toho, že i když 
je naměřený proud ze zdroje pruběž-
ně kolem 10 mA, je nutné mít v době 
vybaveni impulsu dostatečnou rezer-
vu náboje. 

Koncový stupeň lze vylepšit tím, 
že jej osadíme výkonovým tranzis-
torem MOSFET. Odzkoušené typy 
těchto tranzistorů (opět získaných 
demontáži impulsnich zdrojů) jsou 
BUZ90, IRFBC540, IRF630, IRF640. 
2SK1117, 2SK1118 a 2SK2545. Při 
dlouhodobém provozu je v tomto pří-
padě napájecí proud kolem 250 mA 
a teplota po hodině nepřetržitého pro-
vozu je i bez chlazeni 50 °C. Žádné 
změny v zapojení se při osazení tran-
zistorem MOSFET nekonají, jen je 
třeba si uvědomit, że vlivem svodo-
vého odporu vazebního kondenzáto-
ru C2 je na fiche( elektrodě G tranzis-
toru MOSFET přítomno napětí. které 
vyvolává klidový proud kolem oněch 
250 mA a tudíž i stejnosměrnou slož-
ku proudu tekoucího cívkou. Ale po-
zor! Prubeh impulsů na cívce už 
v tomto případě nebude ideálně jeh-
lový' ale spíše zkreslený obdélník se 
střídou 1: 1. 

Proto doporučuji zustat u tranzis-
toru typu TIP122 a ekvivalentních 
náhrad i za cenu. že si trimrem (ozna-
čeným ve schématu čárkované) po-
někud přisunete pracovní bod ke tří-

dě B, aby v rámci rozumné teploty 
byl na kolektoru koncového tranztsto-
ru produkován optimální tvar impul-
su, jaký je znázorněn na oscilogramu 
na obr. 2. 

Na obr. 3 je celé zařízeni - jsou to 
napájecí zdroj s výstupnim napitím 
asi 14 V (upravený síťový adapter 
s puvodnim výstupnim napätim 12 V. 
u kterého byly přidány tři křemíkově 
diody do zemniclho vývodu stabili-
zátoru), samotný generátor impulsu 
(zapojený podle obr 1) ve skříňce 
z kuprextitu a aplikačni civka o vnitř-
ním prumeru 16 cm 
A nyní hlavni téma tohoto článku 



Obr 6. Způsob vinutí aplikaäni cívky o vnitřním průměru 
96 mm. K cívce je připojen měřič indukčnosti, na kterém 

lze odečíst její indukčnost 15,2 mH 

Obr. 3. Pohled na kompletní zařízení pro MT. V aphkačnf 
cívce o průměru 16 cm leží upravený síťový adapter s vý-

stupním napětím 14 V a generátor impulsů MT/MMX 

Aplikaäní cívky a jiné magnety 

pro nejrůznější použití 

Uvážíme-li, že nejčastější aplikace 
MT se týká kotníků, kolen, zápěstí, 
loktů a ramen, bude nutné se vybavit 
pro tyto případy aplikačními cívkami 
se dvěma rozdílnými průměry. Na vi-
nutí těchto cívek jsem si zhotovil jed-
noduché přípravky. 

Ten větší je ze dvou plastových 
misek pod květináč s větším prü-
měrem 18 cm, menším průměrem 
15 cm a výškou 35 mm. Misky dáme 
dnem k sobě a do středu vyvrtáme 
díru 6 mm. Do tě vsuneme šroub M6 
a maticí utáhneme. Po vnějším obvo-
du asi 1 cm od hrany dna vyvrtáme 
čtyři díry 4 mm a stáhneme šrouby 
M4. Tím máme základ pro vinutí cí-
vek hotový. Já jsem to ještě vylepšil 
držákem na stůl a klikou pro otáčeni 
přípravkem - viz obr. 4. Potřebných 
200 at 400 závitů navinete i bez poší-
tadla a třeba i s provizorním drža-
dlem od pilníku ve středu přípravku. 
Vše jsem přehledně nafotografoval 
a k této kapitole asi nebudou dotazy. 
Po obvodu žlábku pro vinutí jsem 
uložil a přilepil 4 cm široký pásek 
tvrdšího papíru a na něho stejně širo-
kou oboustranně lepicí kobercovou 
pásku. Vinout na tento podklad jde 

bez potiží, a když si ještě po obvodu 
před navinutím dáte po čtvrtině obvo-
du kousky drátu pro zajištění navinuté 
cívky, můžete přípravek rozebrat, 
cívku ovinout kobercovou lemovkou 
a připojit napájecí šňůru s banánky. 
Počet závitů u této větší cívky se po-
hybuje kolem 200 pro výslednou in-
dukčnost 14 mH. Konečný vzhled je 
opravdu téměř profesionálni (obr. 5). 

Druhá aplikačni cívka má vnitřní 
průměr 96 mm, a to proto, že jsem 
našel ve spíži plastovou dózu s timto 
vnějším průměrem, výškou take 
96 mm a šroubovacím víkem. Do ví-
ka jsem opět uprostřed vyvrtal (jde to 
v plastech i nůžkami) díru 6 mm 

e 

Obr 5. Konečná podoba aplikačni 
cívky o průměru 16 cm 

Obr 4 Přípravek pro navíjeni aplikačnIch cívek 
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a umístil šroub M6, který slouží jako 
unášeč pro vinutí. Po vnějším obvo-
du jsem nalepil s roztečí 50 mm sa-
molepící těsnicí gumy do dveří, čímž 
byl vymezen na šířku prostor pro vi-
nutí (obr. 6). Opět jsem nejprve navi-
nul jednu vrstvu silnějšího papíru 
a zajistil oboustranně lepivou páskou 
na koberce. Po té už se dä ručně, 
nebo jako v mém případě pomocí 
akumulátorové vrtačky, navinout po-
třebný počet závitů (asi 200). Na obr. 
7 a obr. 8 je jedna z hotových cívek 
a její aplikace na lokti. 

Obě popisované cívky jsou navi-
nuty měděným lakovaným drátem 
o průměru 0,45 mm, který je mož-
né získat, jak už jsem se zmiňoval 
✓ předcházejících článcích v této rub-
rice, z demagnetizačtiňch cívek skle-
něných barevných obrazovek z TV 
přijímačů nebo monitor« I když pro 
aplikaci MT stačí některé demagneti-
zační cívky po sejmuti z obrazovky 
pouze přeložit na menši průměr, je 
efekt navinuté nové aplikačni cívky 
✓ estetice, která mä zde své opod-
statnění. Rozebrat původní demag-
netizační cívky není obtížnš, potřebu-
jete pouze ostrý výsuvný nůž (dříve 
ševcovský knejp), kterým po celé děl-
ce cívky naříznete ovinutou izolačni 

- -1 
Obr. 7. Apiikačni cívka o vnitInim 

prùmäru 96 mm 

9 



Obr. 8. Aplikace MT na lokti 

pásku a stáhnete izolaci. Takto získa-
ný svazek vodičů, který se v připadě 
nit( nebo viny nazývá přadeno, nasu-
nete na opěradlo židle nebo křesla 
a ručně z něj odvíjíte drát, který naví-
jíte na připravenou cívku. 

Asi jen málo čtenářů má doma 
měřič indukčnosti nebo si vl rady, jak 
toto měřeni improvizovat. Proto při-
kládám jednoduchý vztah pro výpo-
čet indukčnosti L válcové cívky z je-
jich rozměrů a počtu závitů N: 

L = (0,08.02-1V2)43-D + 919 + 10•C). 

DON rozměry cívky použité při výpo-
čtu jsou zřejmé z obr. 9. Rozměry se 
dosazují v cm, indukčnost vychází 
v pH. Přesnost výpočtu je lepši než 
±5 

Známe-li indukčnost a potřebuje-
me-li určit počet závitů cívky, použije-
me upravený vztah: 

N2 = L.(3.D + 9.8 + 10:C)40,08.02). 

Míry jsou opět v cm, indukčnost L se 
dosazuje v pH. 
V příštím čísle tohoto časopisu 

budou v této rubrice v navazujícím 
článku popsány další aplikašni cívky 
a lékařské indikace pro použiti MT. 

cl  

Na sv. Annu, L. P. MMX, ACP 

z 

D 

D 

Ob 9, DID rozměry cívky. Pokud 
nevychází vinuti v pravoúhlém prit-
řezu, slatí pro výpočet určit š/iku 8 
Z interpolace na střední průměr D, 

jak je znázorněno na obrázku 

Dvojčinny zvyšujíci 
měnič DC/DC 

Tento měnič je zdokonalenou ver-
zi jednočinného zvyšujfcfho měniče 
DC/DC, který byl popsán v této rubri-
ce v minulém čisle PE. Rovněž tento 
dvojčinný měnič využívá pro svoji 
činnost běžný sitový transformátor 
a je určen jako zdroj anodového na-
pěti pro konstrukce s elektronkami. 

Na obr. 13 je fotografie vzorku 
dvojčinného měniče, který s transfor-
mátorem HAHN 230 V/2x 6 V/16 VA 
při napájecím napětí 12 V a výstup-
ním napětí 160 V je schopen dodá-
vat do zátěže proud větší než 70 mA. 
Hlavni předností tohoto měniče je 
lepší využití transformátoru a větši 
ůčinnost než u jednočinného měniče. 

Popis funkce 

Schema dvojčinneho zvyšujícího 
měniče je na obr. 10. Měnič pracuje 
na impulsním principu a pro regulaci 
výstupnfho napětí využívá pulsní šiř-
kové modulace (PWM). Pracovní 
kmitočet je okolo 350 Hz, aby ztráty 
vznikajicí v použitém transformátoru 
byly ještě únosné. 

Měnič se skládá z taktovacího 
generátoru s 101A, šírkového modu-
látoru impulsů s 101B, elektronického 
přepínače cesty impulsů s čisticovými 
integrovanými obvody 102 a 103, spí-

nacích tranzistorů T1 a 12, zvyšujícího 
transformátoru TR1 a dvoucestného 
usměrňovače výstupniho napětí. 
V taktovacím generátoru je první 

komparátor 101A z obvodu LM393 za-

pojen jako Schmittüv klopný obvod 
který kmitá diky zpětné vazbě zave-
dené RC článkem se součástkami C2 
a R5. Frekvence kmitů je přibližně 

700 Hz. 
Do šiřkoveho modulátoru, který je 

tvořen druhým komparátorem 101B 
z obvodu LM393, se odebírá trojúhel-
níkový signal z C2. Trojúhelníkový sig-
nal je obvodem 1018 porovnáván se 
ss regulačním napětím z Mice R6, 
R7 a v závislosti na velikosti regulač-
ního napětí jsou na výstupu 101B 
různě široké impulsy vysoké úrovně. 
Protože komparátor nemá hysterezi, 
jsou na hranách impulsů zákmity. Ty 
funkci měniče nevadí, mohou však 
způsobovat vf rušení. 

Aby měnič pracoval jako dvojčin-
ný, musí liché impulsy z výstupu 101B 
budit spínací tranzistor T1 a sudé im-
pulsy T2. To obstarává elektronický 
přepínač s hradly NAND 4093 (103A 
až 1030). Hradla se ovládají binär-
ním signálem o kmitočtu asi 350 Hz, 
který je získáván tak, že signal z tak-
tovacího generátoru je dělen dvěma. 
K děleni je použit D klopný obvod 
4013 (102A). Nevyužitý 102B mä vstu-
py ošetřeny spojením se zemí. 

Kvůli svým dobrým vlastnostem 
jsou použity spínací tranzistory MOS-
FET. V popisovaném vzorku je TR1 
typu HAHN 230 V/2x 6 V/16 VA s ob& 
ma vinutími 6 V spojenými do série. 
K vinutí 230 V TR1 je připojen 

dvoucestný usměrňovač s diodovým 
můstkem a RC filtrem. Velikost vý-
stupního napětí je stabilizována zá-
pornou zpětnou vazbou, která je za-
váděna Zenerovými diodami D3 a D4 
do šírkověho modulátoru. Výstupní 
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napiti je vždy asi o polovinu vstupní-
ho napiti větší než součet Zenero-
vých napětí diod D3 a D4 

Měnič je napájen ss napětím 9 až 
12 V přiváděným na vstup J1 a J2. 

Konstrukce a oživeni 

Dvojčinný zvyšující měnič je zkon-
struován z vyvodovych součástek 
(a jedné SMD) na desce s jedno-
strannými plošnými spoji. Obrazec 
spojů je na obr. 11, rozmístění sou-
částek na desce je na obr. 12. 

Všechny obvody 101 až 103 jsou 
vloženy do precizních objímek' aby je 
bylo případně možné později použit 
do jiných konstrukci. Na desce jsou 
čtyři drátové propojky, které jsou 
zhotoveny z odštípnutých vývodů re-
zistorů Tranzistory Ti a T2 opatříme 
podle potřeby chladiči. 

Přistroj nemá žádné nastavovací 
prvky a jeho oživeni nečiní obtíží. 

Pro posouzení vlastností byla při 
různých vstupních napájecích napě-
tích UIN měřena závislost výstupniho 
napiti UouT a vstupního napájecího 
proudu na odebíraném výstupnim 
proudu /our 

Při Um = 9 V a /OUT = O mA bylo 
UOUT = 158,8 V a /IN = 10 mA. Při 
'our = 50 mA bylo UouT = 156,8 V 
a /IN = 1,51 A. Při /ow větším než 
55 mA začíná U0 -1- rychle klesat. 

Při UIN = 12 V a lour = O mA bylo 
UOUT = 161,4 V a /IN = 10 mA. Při 

= 70 mA bylo Uoor = 160,3 V 
a IIN = 2,0 A. Větším proudem low-
než 70 mA nebylo možné měnič zatí-
žit' protože zdroj vstupního napětí 
12 V nebyl schopen poskytovat proud 

větší net 2 A. 
Stabilita výstupniho nape( je pro 

napájení anod elektronek vyhovující. 
Účinnost měniče je za určitých pod-
mínek až 59 %, což není špatné. 

Zkoušením různých transformáto-
rů též bylo zjištěno, že jmenovitý vý-
kon použitého transformátoru by měl 
být asi dvojnásobkem požadovaného 
výstupniho výkonu měniče. 

Seznam součástek 

R1, R2, R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8. R9 

68 id-2/0,6W/1%, metal 
4,7 ki2/0,6 W/1 %, metal. 
1001(0./0,6 W/1 %, metal 
82 kn/0,6 W/1 %, metal 
47 kil/0,6 W/1 %, metal. 
10 ku/0.6 W/1 %, metal 

Obr 11 
Deska 

s plošnými 
spoil 

dvojčinného 
zvyšujícího 
měniče 

(měř • 1 1) 

Obr. 12 
Rozmístěni 
součástek 
na desce 

dvojčinného 
zvyšujícího 
měniče. 

Kondenzátor 
C7 je v pro-
vedeni SMD 

R10 až R12 
R13 
Cl 
62 
63 
C4, C5 
C6 
C7 
D1, D2 
D3, D4 

Obr 13 Deska dvojčinného zvyšujícího měniče osazená součástkami 
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precizní objímka DIL14 (2 kusy) 
TR1 sitbvý transformátor' 

viz text 
deska s plošnými spoji č. KEO2U4B 
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ELEKTRONIKA 

Tématem Male 1/2011, které vycházi začátkem 
%Mora 2011, je programováni mikrotadiče 
ATmega644 v jazyce C. Je popsán vývojový 
kit a rozšiřující pftpravky pro tento nalottadie 
a jazyk C je vykládán na příkladech 



Vf generátor VYBRALI JSME NA 
f OBÁLKU  

wobbler 150 MHz 
Ing. Martin Šenfeld, OK1DXQ 

Článek popisuje servisní vf generator do 150 MHz. Propojením 
s počítačem PC získáme wobbler s dynamickým rozsahem přes 
80 dB, vhodný i pro proměřování krystalových filtrů. Přístroj lze 

využit i jako vf milivoltmetr. 

Technické údaje 

Generátor 
Kmitočtový rozsah: 

100 kHz at 150 MHz. 
Stabilita kmitočtu: dána krystalem. 
Stabilita amplitudy: 

lepší než -1 dB v pásmu 
400 kHz at 150 MHz, 

lepší net -6 dB v pásmu 
100 kHz až 400 kHz. 

Výstupni výkon: 
-126 dBm až O dBm, 

nastavitelný po stupních 2 dB. 
Modulace: AM 30 % nebo 100 % 

sinusovým signálem 1 kHz, 
FM zdvih 100 Hz až 999 kHz 
sinusovým signálem 1 kHz. 

Wile úrovně (vstup wobbleru) 
Kmitočtová charakteristika: 

lepší než -1 dB v pásmu 
400 kHz až 150 MHz. 

Dynamický rozsah: 
asi -82 dBm až O dBm. 

Napájeni: 230 V, 50 Hz. 
Příkon: asi 10 W. 
Rozmély: 225 x 100 x 190 mm 

(bez vyčnívajících částí). 

Wobbler popsaný v [1] vyhovuje 
pro většinu měření v amatérské pra-
xi, neumožňuje však snímat charak-
teristiky úzkých krystalových filtrů. To 
bylo hlavním důvodem pro vznik dále 
popsané konstrukce. Aby nebyl nový 
přistroj vyslovené jednoúčelový, vy-
bavil jsem ho možnosti modulace 
AM, FM a atenuátorem s rozsahem 
126 dB. To spolu s krystalovou stabi-
litou kmitočtu umožňuje využít při-
stroj i jako kvalitní vf generator. 

Článek je současné odpovědí (po-
někud opožděnou) na otázku polože-
nou v AR 12/76 [2] v rubrice Tiskli 
jsme před 25 lety - cituji: Jak asi 
bude vypadat podobný přístroj za dal-
ších 25 let? Nebo pro skeptiky - Pře-
žije rok 2000?" 

Princip činnosti a popis zapojeni 

V dnešní době (podle mého názo-
ru) již nemá smysl řešit vf generátor 

jinak, než s využitím obvodu DDS. 
Princip DDS je znázorněn na obr. 2. 
V rytmu konstantního hodinového 
kmitočtu fak je k obsahu fázového 
střadače přičítána hodnota tzv. ladi-
cího slova FTVV. Fázový střadač ad-
resuje pevnou paměť ROM, v níž je 
uložen průběh funkce y = cos(x). Na 
výstupu převodníku D/A pak dostává-
me výstupní analogový signal, jehož 
kmitočet f nastavujeme jednoduše 
pouhou změnou ladicího slova. Platí: 

= tax (FTW/2"), 

kde n je počet bitu fázového střada-
če. Podle Shanonnovy vzorkovací 
věty je nejvyšší takto získatelný kmi-
točet teoreticky roven jedné polovině 
hodinového kmitočtu. 

Na výstupu převodníku ND jsou 
ovšem kromě tohoto základního kmi-
točtu přítomny i všechny kmitočty 
o n-násobek hodinového kmitočtu 

vyšší a dale kmitočty k nim ‚zrcadlo-
ve podle násobkü fc„ Poměrné am-
plitudy těchto signálů jsou dány oba-
lovou křivkou tvaru sin(x)/x, kde x je 
dáno poměrem f/fc„.E. 

Situace je znázorněna na obi._ 3a 
pro fax = 400 MHz a požadovaný vý-
stupor kmitočet 50 MHz. Z obrázku je 
patrný výskyt dalších kmitočtů 350, 
450, 750, 850 MHz a dalšich ve vý-
stupnim spektru DDS. (Obr. 3b za-
chycuje totéž v technicky srozumi-
telnější formě - je zde zobrazena jen 
kladná kmitočtová poloosa a amplitu-
da je uvedena v absolutní hodnotě.) 
Nežádoucí kmitočty je nutné odfiltro-
vat běžným analogovým filtrem typu 
dolní propust, cot v praxi omezuje 
nejvyšší výstupní kmitočet DDS o málo 
výše, net je jedna třetina f -CLK - 

V amatérských konstrukcích se 
nejčastěji používají obvody AD9850 
nebo AD9851 s max. hodnotou fak 
120 MHz nebo 180 MHz. To by pro 
generování signálu až do pásma 2 m 
nestačilo. Firma Analog Devices vy-
rábí celou řadu typů s fax až přes 
1000 MHz, obvody pro nejvyšší kmi-
točty jsou však v amatérské praxi vel-
mi obtížně aplikovatelné (pouzdra 
LFCSP apod.). Jako kompromis jsem 
zvolil obvod AD9859. Ten má pro náš 
'Mel velmi výhodné vlastnosti: 

Sad Sow FIVI 

le-or) muntlite Pon« y • COKKI p1vocbtli 

hetanyenneor 

IC+ 

melee:P.7 ,71MP 

Obr. 2 Princip DDS 
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Obr . 3b 

elan eel Xre 

Obr. 3 Výstupni spektrum obvodu ()DS 
(fah = 400 MHz, nastaven výstupni kmitočet 
50 MHz Ve spektru se objevuji kmitočty 450 MHz. 
850 MHz a dále 350 MHz. 750 MHz atd) 

I  
WO IOEIC 

/dew 

- maximální hodinový kmitočet fax = 
= 400 MHz; 
- vestavěný obvod oscilátoru s PLL 
násobičem frekvence (postačí tedy 
připojit jen běžný krystal 20 MHz), 
- možnost amplitudové modulace vý-
stupniho signálu; 
- pouzdro TQFP umožňuje při pečlivé 
práci amatérskou montáž. 
- příznivou cenu 
K nevýhodám patři potřeba vice 

napájecích napiti a výrobcem dekla-
rovaná značná náchylnost k poškoze-
ni vlivem statického náboje - viz kata-
logový list (31. 

Výrobce doporučuje pro dosažení 
nejlepší spektrální čistoty použít čtyř-
vrstvou desku s plošnými spoji s pro-
kovenými otvory. Její výroba v amatér-
ských podmínkách je ovšem nemožná, 

N K502 

—7 1 

Obi 5 Schema logantanckáho 
zesilovače 

lea eee *A OKI 10 ail 1 AP 

proto bylo nutné navrhnout desku 
pouze dvouvrstvou a ..zkusit, co to 
udělá" Výsledek naprosto vyhovuje 
pro použiti v amatérském vf generá-
toru. 

Výstupní napiti obvodu DOS se 
s rostoucím kmitočtem mime zmen-
šuje (viz obr . 3). Dalši pokles je zpu-

I rt+e stA 

C21 , 

III 
tub 

Il 

10202 

A D8307 

soben neideální kmitočtovou charak-
teristikou dolní propusti Proto byl za 
obvod DDS zařazen regulovatelný 
zesilovací stupeň se zpštnovazebni 
smyčkou, která udržuje konstantnl 
výstupni úroveň o néco vétši než 
o dBm (pro kryti ztrát v následujících 
polovodičových ptepinačich). Obvod 
stabilizuje špičkovou hodnotu vystup-
niho napéti. Na tuto skutečnost je 
nutné pamatovat při případném mě-
ření citlivosti piijimaču AM (v dnešní 
době patrné nebude již ptiliš caste), 
a opravit naměřený údaj asi o 2.5 dB 
(pro hloubku modulace 30 %) 

Ve výstupním atenuátoru byly po-
užity GaAs integrované obvody SW338 
a AT220 inkurantniho puvodu První 
z nich je elektronický přepínač, použi-
tý k zařazováni rezistorových útlumo-
vých článku, druhý obsahuje elektro-
nicky přepínaný atenuátor O až 30 dB 
po stupních 2 dB. Ti zájemci o stavbu 
pčistroje, kteří tyto (nebo podobné) 
obvody neseženou, mohou využit pro 
přepínáni útlumu vhodná relé (nejlé-
pe ty signálová, vzhledem k poměrně 
nízkému kmitočtu však vyhovl pray-
dépodobné i nékteré typy běžných 
miniaturních relé)' neboť ovládáni 
útlumových článku z portu PO je pa-
ralelní a jednotlivé bay přímo zapínají 
útlumy 2, 4. 8, 16, 32 a 64 dB (aktivní 
úroveň je L). Lze využít též vhodný 
ručně ovládaný atenuátor, spokojí-
me-li se s menším konečným útlu-
mem a horšim odstiněnim, vyhoví 
i řešení podle (1), [5]. 

Řízeni generátoru obstarává jednoči-
pový mikropočítač ATMEL 89S8253, 
sériový port je galvanicky oddělen 
K ovládáni slou±i dva rotační enko-
déry a jeden čtyřpolohový prepinač 
Enkodér Pr102 sdílí přerušovací vstup 
s tlačitkem, proto je nutné, aby mil 
aretaci a aby v aretované poloze ne-
byly jeho kontakty spojeny Enkoder 

(PraktickÄ elektronika 121201 /2011) 13 



=ID 
• 

Obr 4 Schéma řídicího 
mikropočítače 

Li 

5 5 

IF 1 iji 

JL 

1—"; 12 1 

e.eägš 
I le: FI  till.fl 

1:Li It »L t_A 

1 H Ft Ft 

a a 

re SO'" 

• — 0 --

nc 9"' 

4741:144 
e ;Aran PPP2221) 

2.2222P2 OE. 2 e.2.eeeee 

•cir-=inh•tm 
•—rigi=atru 

—II— • 
.01 1.01.3 

2 

HIr t 
Ne SOLO 

l 
z 
1 

, 

12 1 12 1 1-23 F:91 

SHAMMgg 

LOE, Í OE 
LE' 31 ;1 ? e, 

hi [ILL  L. 
o o 

-I 

1 
nil ifelml __ e MflSO1A ‚‚I 

tre 

9 AtiTaii000031 
,0 MUM i 

2 _ 

Xi „us 
S"  

sZ, 1•2 s_er_ ce' Gelid 

-c3-  en 
OC"' 

• 

( s 6 6) 
mar Dee i0 

14 CPraktickä elektronik_2321aT1 2011) 



“27 in 
•REStT 

5C14 

DATA 

Can_ locs, 

Ca29_ 1D3p 

13 

11 

>0302A 

NI il 

741514 

::11122:17; ?14 
1194 

Lae J  

AUl 

C833 I/0p 

C321 

1-7  

0401 

BAR61 

2 

103020 

741514 

9.)3 .102-F 

741514 

Obr . 6. Schéma 
jednotky DDS 

VT4.741814 45V 
0303 
Tate 

ri21 

•3 3V 
‚CD 

EDE 

2 

e 

C403 
10,1 

EF1A3-SM 

HI; 

JD-

12  

10_1•0 

Cl 

*tool 

•0202 

A04E02 

CarlITITIOER 

03C_REOECu‘ 

CL L 

N3331 

Ape'8. 

lc g 
u 

2 

•1 8V 
1030 
LAC117 

0120 

mlm 

VID 

ADJ 

•1.8V 

10305 
LM,317 

VO 

Alm 

L301 1302 LX0 

ECM 82811 aire 

e g 

E 

T401 

ah8rzipi4_8“ 48 R413 

3 :5-

C414 Rd" 

* 11- 0 -

10u 151 R41, 

104028 

14435. 

R415 H" 4 

VI-9 -429. 478 

war „MOWN 

184,3›54..i" 

Iwo 

Obr 7 Schéma desky stabilizace amplitudy a atenuátord 1 

SA334 

BC430 

R418 

 C  
180 

3 

TT1 

4.74 

17V 

Z- AM 

Ir 
17013 

CAT 

- 0834 -14 
_7E. 

(Praktická elektronika- AR 01/2010 15 



5 R 
ATT3 

268 

488 

BOB 

18c1B 

ATT2 

R" 
RF _COO  

O 
8 

10501 

SW338 

27 

e 

R510 

1k 

Obr 8 Schema atenuátoru 2 

—ATT3 

PE 

C840T1, 

0$31 In 

16 

R513 R515 

$8 58 

R508 

 0 
1k 

R51 

58  

rOE 

1519 

56 0 

R521 

58 

R523 

27 

RF_COM 

O 
z A 

u, 
re 

T501 

80658 3 ; )1 

10601 
AT220 

FI Rs 

g g-Mge§ 
... 

pi 

9 

T6D4 TOE303 

dC_855 

Ink 
-8` 

ľ502 fps\ 

U1-) 
808413 

o 

R509 

1k 

10502 

SW338 

R$07 

1k 

C1335In 

0838 _In 

•F: III 
P-RE305 z GM Elec roníc tento po-
žadavek splňuje. Pro ladění (Pr101) 
však doporučuji robustnější typ, pří-
padně vlastni konstrukci - např. z vy-
řazené mechanické počitačove myši. 
Použitý displej 2x 24 znaku má bohu-
zel poměrně malý pozorovací úhel, 
vhodnější typ s 2x 24 znaky jsem ne-
sehnal (MC2402A-TGL byl po této 
stránce ještě horší), proto byl alespoň 
vyveden na zadní panel trimr pro na-
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Obr. 9 
Schéma 

atenuáforu 3 

5V 

stavení kontrastu. Při uvádění do 
chodu jsem měl problémy s krystalovým 
oscilátorem 24 MHz (pravděpodobné 
horši aktivita krystalu a nepostačující 
zesílení invertoru v procesoru, presto-
že byly použity výrobcem doporučené 
kapacity C101 a C102 a programova-
cí "pojistka- byla naprogramována 
správně - režim vnitřní oscilátor). Po-
mohlo posunuti pracovniho bodu re-
zistorem asi 2 Mu zapojeným z vývodu 

Ii 

1114007 I 41 V° otc i a I 1.1001 

'MI" -- E 

I0704 IN4o,i  9., g g  -7°38ass 

g 
IC 1'v  

10 Schéma napá colho zdroje 
-8V 

• 
21 procesoru na zem (protože prav-
děpodobně byl potřeba jen u mého 
vzorku, není ve schématu zakreslen). 

Mikropočítač zajišťuje i modulaci 
AM a FM obvodu DDS. K tomuto 
účelu je většinou nutné použiti obvo-
du DSP, v našem případě by však ře-
šen( s DSP bylo zbytečně složité 
a drahé. Přistoupíme-li na některá 
omezení, lze modulovat i obvodem 
89S8253. Využije se integrovaného 
rozhraní SPI, které je nutné nastavit 
na max. přenosovou rychlost, aktivu-
je se dvojnásobná rychlost procesoru 
(programovací „pojistka'). Možnost 
modulace je přitom omezena na si-
nusový kmitočet asi 1 kHz (odchylka 
do 10 Hz), což pro většinu měřeni po-
stačuje. Všechny ovládaci prvky ge-
nerátoru zůstávají i při zapnuté mo-
dulaci v činnosti, při jejich obsluze se 
však na zlomek sekundy generováni 
modulačního kmitočtu přeruší. 

Pro snimäni kmitočtových charak-
teristik ve funkci wobbleru je vesta-
věn vf milivoltmetr s logaritmickým 
detektorem AD8307 (10202). Samot-
ný obvod se vyznačuje velkým dyna-
mickým rozsahem a pracuje až do 
500 MHz. Jeho kmitočtová charakte-
ristika však bohužel neni vyrovnaná, 
pokles na 150 MHz je asi 3 dB [4]. 
Citlivost milivoltmetru byla zvětšena 
zařazením zesilovače 10201, zařaze-
ním korekčních článku RC a RL se 
podařilo do značné miry vyrovnat 
kmitočtovou charakteristiku Dyna-
mický rozsah se přitom zmenši asi 
na 80 dB. Za logaritmický detektor je 
zařazen oddälovaci stupeň s OZ 
LM358 (10203) a převodník D/A 
AD7893 (10103). Vf milivoltmetr lze 
vyuzivat i samostatné az do 500 MHz. 
pro kmitočty nad 150 MHz se však 
chyba zvětšuje a je vhodné si porov-
náním s jiným přistrojeni sestrojit ko-
rekční tabulku 

(Pokračováni ortštee) 
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Třielektronkový 
zpětnovazebni audion 
ve stylu „pseudo retro nostalgie" na male napéti 

Jan Horký  

Co dokáže tento prijimae, by rozhodně nedokázaly tři tranzisto-
ry, a kdo je pamětník ví, jak se před 35 až 40 lety fikávalo, že nej-
lepší tranzistor je elektronka. V přijimati jsou použity miniaturní 
ruské nebo spíš sovětské vojenské elektronky z armádních skladů. 
Tyto elektronky byly zvoleny z duvodu dobré kvality, rozumné 
ceny. Není nutné u nich použit objímku (mají drátové vývody na 
zapájeni), která je dnes dražší než elektronka. Sovětský svaz za-
spal ve vývoji polovodiču, ale vojenské elektronky dovedl k doko-

nalosti a kvalitě, na které se nešetřilo. Elektronky jsou staré mini-
málně 30 let, datum výroby je na nich natištěno, fungují však 
spolehlivě jako nové, včera vyrobené. Je to přibližný ekvivalent vf 
pentody 6F32. 

Stručné parametry 

Vlnové rozsahy: DV. SV. 3x KV 
Parametry elektronky 

žhavení nepřímé 6,3 V/0.2 A, 
t4„,),„ = 120 V: Ug 2 = 120 V: 

I, = 10 mA. P, = 1,2 W: 
strmost = 3.5 až 5,7 mA/V. 

Doba nathaveni: asi 15 s. 
Napájeni. sitbe adapter 

- střídavé napětí 24 V/400 mA 

Popis zapojení 

Pnncip fungováni elektronky se v tomto 
konstrukčním návodu nebude vysvětlo-
vat, pro neznalé je na Internetu informací 
dost - http://cs.wikipedia.org/wiki/Elek-
tronka. 

První elektronka pracuje jako zpět-
novazebni audion, mimochodem, toto 
zapojení vyvinul v roce 1914 Lee de Fo-
rest a v nejlevnejšich komerčních přijí-
mačích se používalo až do roku 1950. 
Zapojeni se svou citlivosti a selekbvitou 
téměř vyrovná superhetu, ovšem za cenu 
dvouručního ladění; levou rukou se ovlá-
dá ladění, pravou rukou se neustále 
udržuje úroveň zpětné vazby těsně před 
bodem rozkmitáni' což se projeví v re-
produkci nasazením ostrého hvizdu nebo 
brumu, připadne lupnutím a zvýšením 
šumu Tésně před tímto bodem má ph-
jí mac nejvyšší citlivost a selektivitu. 

Obr 1 
Schéma 
zapojeni 2 

Cl 

S mirně přetaženou zpětnou vazbou je 
možné poslouchat radioamaterské stani-
ce na krátkých vinách s provozem tele-
grafnim a SSB. Detail pro znalce problému 
-jemné řízeni zpětné vazby zménou na-
pětí na druhé mřížce nebylo použito 
z důvodu zbytečnosti. Zména vinových 
rozsahů je vyřešena výměnou anténní 
cívky navinuti na fentove tyčce, pro KV 
rozsahy jsou cívky navinuty na plastové 
krabičce od kinofilmu. Odpor rezistoru 
R1 je nestandardně malý - 470 ku, 
bývá zde zvykem 1 MŠ2 a výše, ale ten-
to menši odpor se pozitivně projevuje 
na menši náchylnosti první elektronky 
k zachycováni sitového brumu (problém 
většiny sitových elektronek) a ještě ne-
gativně nezpůsobuje zatlumeni vstupní-
ho laděného obvodu. 

Detekovaný signal z anody El je při-
veden na regulator hlasitosti, filtr odstra-
ňujíci zbytky vf signálu. elektronku E2 
pracujíci jako nf předzesilovač. Dale 
pak na koncovou elektronku E3, pracu-
jicí ve třídě As výstupnim transformáto-
rem v anode. Anodový proud je 7.5 mA, 
výstupni výkon je v řádu desitek mVV, 
což postačuje. Problem s vhodným vý-
stupnim transformátorem je vyřešen 
netradičně použitím klasického (vzhle-
dem k výstupnimu výkonu předimenzo-
vaného) komerčního sitového transfor-
mátoru Hahn 230 V/6 V/2.6 VA. Není to 
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zrovna ideální přizpusobeni k výstupním 
parametrům elektronky v tomto zapoje-
ní, ale nic vhodnějšího nelze sehnat 
a každý si doma transformátor nenavi-
ne. Kupodivu to hraje lépe než zapojeni 
s LM386. Aby elektronky dostatečné ze-
silovaly, potřebuji na anodách napětí 
v řádu desítek až stovek voltů. Naproti 
tomu, aby toto zapojeni bylo současné 
bezpečné z hlediska napájeni a mohly 
tento přijimač stavět i děti, je použit 
k napájeni firemní sitbvý adapter běžně 
prodávaný v GM electronic s výstupním 
st napitím 24 V. Toto napití je Vilardo-
vým násobičem zvýšeno na 73 V, cot 
ještě "nekope". Tento typ násobiče mä 
oproti tzv. zdvojovači lepši brumove vlast-
nosti, protože jeden vývod sekundárního 
vinuti slouží zároveň jako záporný pet 

Žhavení elektronek je vyřešeno sé-
riovým zapojením žhavicích vláken na 
prediadne rezistory R1, R15. Bylo zkou-
šeno žhaveni ss stabilizovaným nape-
tím, ale neosvédčilo se z duvodu obtiž-
ného odrušení diod v usměrňovači. Toto 
rušeni pronikalo do reprodukce. Takté2 
neúspěšně skončily pokusy s různými 
tranzistorovými měniči anodového na-
pětí ze stejných duvodú a konečně i vět-
ši složitosti. 
K přijimači je pořeba připojit vnějši 

drátovou anténu. postačuje 3 at 4 m 
volné pohozeného drátu. Stejné důležité 
je uzemněni. To z hlediska bydleni mule 
být někdy těžko řešitelný problém. Kdo 
má okno do zahrady nebo někam ven, 
stačí zatlouct do zemi 0,5 al 0,75 m 
hluboko kus staré trubky nebo silnějšího 
železného drátu a na konec připojit vo-
die přivedeny k přijímači. V žádném pří-
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paciě NIKDY nepřipojovat na uzemněni 
hromosvodu, je-li vám život milý a ne-
chcete mit kremaci zaživa Pokud není 
jiná možnost, vyzkoušet uzemněni na 
kohoutek vodovodu nebo radiátoru to-
pení. Přijimač funguje i bez uzemněni, 
ale má menši citlivost a v reprodukci je 
zvýšený síťový brum. V blízkosti vysila-
et) hraje prijimač jen na feritovou anténu 
bez přidavné drátově antény a bez uzem-
nění. Drátovou anténu je nejlepe roztáh-
nout někde na sfini apod. a co nedále 
od zdrojů rušení jako TVP, pošítače, 
spínané zdroje všeho druhu (i kompakt-
ní zářivky dobře ruší), nejvíce ruší wifi 
internet a datové přenosy. Feritová an-
téna je méně citlivá na tato rušeni. 

Obr. 2 Deska s plošnými spoji 

Konstrukce 

Na desce s plošnými spoji je nutné pře-
vrtat otvory na diody vrtákem 0 1 mm, 
dále 5 otvorů 3,2 mm na šroubky di-
stančnich sloupků. otvor na potencio-
metr Q7 mm, tři otvory na hfidele otoč-
ných kondenzátorů 0 10 mm a šest 
otvorů 02.6 mm na šroubky držící tyto 
kondenzátory. Jak je vidět na fotografii, 
na desce ze strany spojů jsou osazeny 
tyto tři otočné kondenzátory, potencio-
metr hlasitosti a elektrolytické konden-
zátory C16 a C17. Při montáži otočných 
kondenzátorů NEZAPOMENOUT na 6 ks 
Šroubků M2,5 našroubovat matky M2,5 
z důvodu, aby příliš dlouhé šroubky ne-
zničily desky kondenzátoru příliš hlubo-
kým vniknutím, kratši šroubky nebylo 
možné sehnat. Páskové vývody otočných 

kondenzátorů je nutné před zapájením 
důkladné mechanickY očistit oškrábá-
nim od koroze Též nezapomenout osa-
dit na desce dvě drátové propojky. Pry-
ní se nachází nalevo pod C17, druhá 
mezi C6 a C4 Elektronky jsou zapájeny 
do desky na vzdálenost 5 mm, vývody 
neohýbat těsné u skleněného zátavu, 
může prasknout, take pozor na správ-
nou orientaci vývodů elektronky. Na jed-
né straně spodní části skleněného záta-
vu je vyražena šipka - dodržet podle 
rozmístěni součástek. Hřídel potencio-
metru je třeba zkrátit na 15 mm. 

Do dna plastové krabičky KP22 se 
zhotoví otvory na anténní a zemnici 

zdířku a na zásuvku napájecího konek-
toru. V horní bočnici se odvrtä a vypiluje 
obdélnikový otvor na zásuvku devitivý-
vodového konektoru CANON. přes který 
se připojuji anténní cívky. Výstupní transfor-
mátor je přilepen termolepidlem, repro-
duktor je též přilepen na předem vykru-
žený otvor v homim dílu krabičky. Deska. 
konektory, transformátor a reproduktor 
jsou propojeny lankem dvojlinky. 

Čtvrtý ovládaci knoflík na potenciometr 
se pilkou zkrátí o 6 mm. Hřídel potencio-
metru je výše než hřídele kondenzátorů 
a není ani potřeba stahovací pružinka. 

Výroba anténních civek 

Nejprve se na malých deskách s ploš-
nými spoji antén vyvrtají a profrézuji vr-
tákem čtyři podlouhlé otvory na zasunuti 
plastových držáků feritové tyčky a vsa-
zeně držáky se zalepí ze strany spojů 
termolepidlem. Na rozsah DV je použita 
hotová anténní cívka např. ze staršího 
„tranzistoräku". Tenči drát je ladicí vinuti 
Li, tlustší drát navinutý uprostřed je vi-
nuti L2. 

Cívka na střední viny se musí navi-
nout. Na feritovou tyčku se navinou asi 3 
až 4 z obyčejného papíru šířky asi 3 cm 
a zalepí se. Drátem s lakovou izolaci 
0,3 mm se navine 45 z těsně vedle sebe. 
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Obr 4 Spodní strana desky 

toto je hlavni ladicí vinuti L1. Ve vzdále-
nosti asi 5 mm se stejným směrem na-
me 8 z jako zpětnovazební vinuti L2, 
konce a začátky se zalepí, vývody dlou-
hé asi 4 cm se zapájejí do desky 

Krátkovine anténní cívky jsou navi-
nuty na plastové krabičce od kinofilmu. 
Tyto krabičky lze na požádáni zdarma 
získat v každém fotolabu, neboť ide 
o odpad Do dna krabičky se zhotoví ot-
vor na tvar vidlice konektoru CANON 
se dvěma bočními otvory na přišroubo-

vání - zatim se konektor nepřišroubuje. 
Vine se drátem 0,5 mm s PVC izolaci, 
zpštnovazebni cívka L2 se vine lakova-
ným drátem 0,3 mm. konce cívek jsou 
zalepeny a malou vyvrtanou dirkou pro-
vléknuty dovnitř krabičky a zapájeny na 
stejné vývody konektoru CANON jako 
u cívek DV a SV Teprve potom se ko-
nektor s trochou zručnosti přišroubuje 
do dna krabičky. 

Oživení a závěr 

Napětí uvedena ve schématu se mo-
hou lišit o ±10 %. Pokud by na některém 
rozsahu nenasazovala zpětná vazba, je 
nutné na destičce fentové antény nebo 
na konektoru v krabičce kinofilmu pře-
hodit navzájem vývody cívky L2. vazba 
z této civky do cívky L1 musí být kladná 
Na krátkovinných rozsazich se mute 
stát te úroveň nasazeni zpětné vazby 
mute byt dosti odlišná vzhledem k úhlu 
otočeni C18 Na rozsazích DV a SV je 
tento rozdíl minimalni 

Pokud bychom k přijimačt připojili 
dlouhodrštovou anténu - ti vice než 10 rn, 
je nutné zmenšit kapacitu kondenzátoru 

O 0 0 

O 0 0 

O 0 0 

O 0 0 
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Obr 5 Deska s plošnými spoji pro 

anténní cívku 

C1 na 22 pF i méně Použitá kapacita 
100 pF je vhodná pro krátkou anténu 
kolem 3 m. Při dlouhodrátové antériš by 
bylo lepši pro zlepšeni vazby antény 
navinout vedle ladicího vinuti daIši vinuti 
anténní vazby; to je námět pro pamětní-
ky, zamezilo by se tím ojedinělému pro-
nikáni silných KV stanic na pozadí DV 
a SV rozsahů Na desce je na to pama-
továno, jsou tam volné pájeci body ve-
doucí ke konektoru, u KV cívek je to 
take možné 

Pčjimaš je za provozu zárnšmš mime 
nakloněn, v zadní horni časti se opírá 
o zasunuté banánky antény a uzemšni 

Pro inspiraci, jak se to take „clěla" 
http://makearado cornitubehndex php 

Seznam součástek 

R1 
R2, R8 
R3, R7, R9 
R4, R11 
R5. R6 
R10 
R13 
R14 
R15 
Pl 
Cl, C3 
C2 
C4 C9 
C5. C6. C10 10 at 22 N100 V. TC 205-7 
C7 1 nF, keram. 
C8 1 nF. keram 
C11 1.5 nF/100 V. svitkovy 
C13, C17 0.68 až 1 pF. TC 205 
C14, C15 10 pF/100 V 
C16 330 pF/100 V 
C17 470 pF/50 V 
C18, C19, C20 2x 285 pF 
El E2 E3 621B-V 
D1, 02 1N4007 
TR1 tranSfOrmätor Hahn 230/6 V/2.6 VA 
TR2 adapter MVV2404AC (GM) 

470 kl2 
100 1(12 

R12 1 MS2 
10 VW 
4.7 ki2 
1 k12 
2.2 ki2 
10 12/2 W 
33 12/2 W 
1 Mi2/G 
100 pF. keram 
47 pF, keram 

100 a2 150 nF/100 V. TC 205-7 

Obr 6 
Osazená 
deska 

Obt 
tiottiv 
phstroj 

• ...-

Obr Sa Anténní cuky 

Svorník M3x 30 mm. 5 KS 
Šroub M3x 10. 18 ks 
Matka M3. 8 ks 
Šroub M2.5 + matka 6 Ks 
CANON - 9 vývodů zásuvka 
CANON - 9 vývodu vidlice DPS 2 -s 
CANON - 9 vývodu. vidlice 3 KS 
Fentová tyčka 8x 65 mn 2 KS 
Přichytka fentova tyčky 4 ks 
DlouhovInnä cívka - v2 text 
Drat 0.5 mm, 6 m PVC 
Drát 0 0.3 mmCuLk.6 5 m 
Ovládací knoflík 4 s 
Dvojlinka 2x 0.15 mm 0 Er 
Krabička KP22 
Reproduktor 
Zdiřka. 2 ks 
Banánek 2 ks 
Zásuvka 5.5/2 I mm 2 ks 
popisy knoflíku. 4 ks 
Udaje KV civek 

15a24.5h1 ,42 3at" 1/44,-: 8 a±.3.:4-.: 
LI 33z35rnm 13z:Stm /it:: --

L2 20t33mm 9z.C3-m 

Lze sr objednat kompietni stavebh.c. 
audonu ktera obsahuje up/ně vše - r-
tanou desku všechny. soujastrch n-
ku, babyý napajed reoroduAtor .rod;:e 
a lentoye anteny - cena 980 ht včetně 
DPH) na adrese Jan horky-e)ei:nšisct,-
Ccistky K Ha/ryTi 6. 594 01 %/Me Merhd 
component@volny c: tat 776 a53 544 
(pro obcnocin;iv šieva: 
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Zabezpečovací systém 
Athos UPS v1.0 

Záložní napájecí zdroj 13,8 V/4 VA/1,2 Ah 

Martin Pokorný 

(Dokončeni) 

Athos UPS verze 1.0 byl vyvinut pro spojení se zabezpečovací 
ústřednou Athos GSM. Jedná se o elektronické zařízeni vhodné 
pro obecné zálohování elektronických systémů, které vyžaduji ne-
přetržité napájení 12 V nezávisle na stavu elektrorozvodné sité. 
Způsob připojeni k ústředně Athos GSM je podrobně popsán 

v článku týkajícím se ústředny. 

Základní vlastnosti 

- Galvanicky oddělený vstup/výstup. 
- Pomocný výstup pro kontrolu sito-
vého napiti. 
- Stabilizované výstupní napětí. 

Technické parametry 

Síťové napájecí napití: 
230 V, 50 Hz ±15 %. 

Výstupni ss napětí na Xl: 
13 až 25 V, nestabilizované. 

Max. proudové zateen! na Xl: 
15 mA. 

Výstupní napětí na akumulátoru: 
13,8 V. ±3 %. 

Akumulátor: hermeticky. olověný, 
bezúdržbový. 12 V/1.2 At'. 

Max. 4stupní proud trvalý: 250 mA, 
při připojeném síťovém napětí. 

Max. výst. proud krátkodobý: 2 A. 
max. 30 minut při nabiti na 

100 % kapacity akumulátoru. 
Pracovní teplota' -20 až +60 °C. 
Vlhkost: 30 až 70 % RH. 

Popis činnosti 

Athos UPS pracuje na základě tr 
vale dobíjeného olověného akumulá-
toru konstantním napětím 13,8 V 
Akumulátor je přímo připojen k výstu-
pu stabilizovaného zdroje pomocí ko-
nektoru FAST-ON a muže přímo vy-
krývat proudové špičky v napájecím 
vedení nebo výpadky silového napá-
jecího napětí. Pro kontrolu napětí 
v elektrorozvodné síti a jeho výpad-
ku je usměrněné nevyhlazené na-
pětí vyvedeno na pomocnou svor 
kovnici. 

Připojení síťového napětí 

Pro připojení síťového napiti je 
určena vstupní svorkovnice X6 Svor-
kovnice je umístěna na DPS vedle 
Pojistky Fl. Krajní svorky jsou určeny 
pro připojeni fázového (černá/hnědá) 
a nulového (světle modrá) vodiče, 
přičemž fázový vodič připojíme do tut t-LI 

svorky blíže k pojistce Fl. Prostřední 
svorka je určena pro připojeni ochranné-
ho (žluto-zelená) vodiče. Doporučený 
pruřez vodičů je max. 1,5 mm2. Způ-
sob připojeni je zřejmý z obr. 1. 

Připojeni kontroly napětí 

v elektrorozvodné síti 

Pro připojená kontroly napiti v elek-
trorozvodné síti je určena svorkov-
nice Xl. Vyhlazené nestabilizované 
stejnosměrné napiti je vyvedeno k dal-
Šímu uživatelskému využití, jako napří-
klad připojení kontrolní LED, voltmetru, 
zpětně signalizace do nadřazeného 
systému apod Doporučený průřez 
vodičů je max. 1,5 mm2. Kladný pól je 
vyveden blíže ke svorkovnici X2. Způ-
sob připojeni je zřejmý z obr. 2. 

Připojeni akumulátoru 

Pro připojení akumulátoru jsou ur-
čeny konektory FAST-ON X4, X5 při-
pájené k DPS ze strany spojü. Olověný 
prizmatický akumulátor se tak přímo 
připojí k DPS. Umístěni konektorů je 
zřejmé z obr. 3. 

Obr . 1 Peron( 
sltového napětí 

L (cernarhneda) 
-c—PE ( zluto-zelena) 

N (svetle modr a) 

Obr 2 
Phpojeni 
kontroly 
na pěti 
v siti 

připojení zálohovaného 

elektronického systému 

Pro připojeni zálohovaného elek-
tronického systému jsou určeny svor-
kovnice X2 a X3 Kladný pól je vyve-
den na svorkovnici X2 Záporný pól je 
vyveden na svorkovnici X3 Doporu-
čený pruřez vocliču je max 1.5 mm, 
Zpusob připojeni je zřejmý z obr . 4 

Zapnuti Athos UPS 

Bez připojeného akumulátoru při-
pojíme síťové napájeci napětí a volt-
metrem změříme napětí na svorkov-
nici X1 Ss napětí musí být v rozmezi 
18 až 30 V Změříme ss napití na ko-
nektorech X4 a X5 - musí být v roz-
mezí 13,0 až 14.1 V Odpojíme sito-
vš napájecí napětí a na konektory 
X4. X5 připojíme akumulátor Je-li 
napětí na akumulátoru menši než 10 V. 
je vhodné akumulátor nejprve zfor-
movat vhodným nabíječem. Máme-li 
připojený akumulátor, připojíme síťo-
vé napájecí napitá 

Popis obvodového řešeni 

Vstupní sitové napití je ze svor-
kovnice X6 přivedeno přes pojistku 
Fl na primární vinutí transformátoru 
Paralelně k primárnímu vinuti trans-
formátoru je zapojen ochranný varis-
tor pro omezeni přepštových špiček 
v rozvodné síti. Na sekundární straně 
transformátoru je stridavé napiti 
usměrněno můstkem B1 a vyhlazeno 
kondenzátory Cl. C2 a C3. Z vyhla-
zovacich kondenzátorů je napětí vy-
vedeno na svorkovnici X1 pro kont-
rolu napětí v elektrorozvodné síti. 
Integrovaný stabilizátor výstuprdho 
napětí pracuje v doporučeném zapo-
jeni výrobce. Kmitočtově je omezen 
kondenzátory C4 a C5. Velikost vý-
stupritho stabilizovaného napiti je 
určena déličern z rezistoru R1 a R2. Dio-

-13,8U 

-AKLI 
Obr 3 

Připojeni 
akumulátoru 

+13,13U 

+AKU 

-13,80 
Obr 4 
Pěpojeni 

Zálohovaného 
elektronického 

systemu 
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CZM5/3 

1 

LINE VOL TAGE TEST XI 

C2L175. .22 3 — 
GNO 

TPI 

Fl 

TP_EI /2/ 

GNDONOGNDOND ONO 

X5 FASTON 

Obr 5. Schema zapojeni 

)da D1 odděluje akumulátor od stabili-
zátoru a při výpadku síťového napětí 
zamezí vybíjení akumulátoru přes 
obvod stabilizátoru Akumulátor je 
přímo připojen ke svorkám X4 a X5 
pomocí konektorů FAST-ON. Pro napá-
jeni zálohovaného elektronického systé-
mu jsou určeny svorkovnice X2 a X3. 

Montážní postup 

Montáž uskutečňujeme v několika 
níže uvedených krocích. Je vhodné 
osazované součástky předem ověřit 
vhodnými měřicími přístroji, abychom 
předešli případným chybám a dis-
funkcím zdroje. DPS osazujeme pod-
le obr. 5, 6 a 7. 

- Osadíme rezistory Ri. R2. 
- Osadíme kondenzátory C4 a CS. 
- Osadíme diodu D1 a mustek 131. 
- Osadíme držák pojistky Fl, svor-
kovnice X2, X3 a konektory FAST-ON 
X4. X5. Konektory FAST-ON pájíme 
současně se svorkovnicemi X2 a X3 
s ohledem na správnou rozteč vůči 
použitému akumulátoru. 
- Osadíme svorkovnice Xi, X6. 
- Osadíme stabilizátor IC1. 
- Osadíme kondenzátory Cl až C3. 
- Osadíme transformátor TR1 a po-
jistku Fl. 
- Osadíme vanstor R3. Varistor je pá-
jen nalezato ze strany spojů 

Oživení 

Zařízení nemá žádné záludnosti 
a při pečlivé práci s předem ověřený-

Athos UPS v1.0 
board 
4-53.£22,44 

ICI 
LM317TS 

+13, 8V 
of A 

1N5108 
RM0207 
z 220P 

op fs, 

h 

hi C5/ tis 
N 
m 

a 
co 

r. 
x 

GND2 ONO 
r 
a 

mi součástkami pracuje na první za-
pojeni. I přes to záložní zdroj oživuje-
me postupné po jednotlivých níže 
uvedených krocích, V každém kroku 
ověříme jeden samostatně funkční 
celek a tím zúžíme případný výskyt 
závady na několik málo součástek. 
Pro oživení nám postačí multimetr 
(stejnosměrný voltmetr 30 V, střídavý 
ampérmetr 100 mA), autotransfor-
mátor. 

- Připojíme výstup autotransformáto-
ru na svorkovnici X6:1 a X6,3. Po-
stupně zvyšujeme napiti od 0 do 230 V 
a zároveň měříme napájecí proud. 
Proud nesmí přesáhnout 40 mA. 
- Změříme ss napiti na svorkovnici 
Xi. Musí být v rozmezí 17 až 30 V. 
- Změříme ss napití mezi svorkovni-
cemi X2 a X3. Musí být v rozmezí 
13,0 až 14,1 V. 
- Odpojíme autotransformátor. 
- Do konektorü X4, X5 připojíme aku-
mulátor. 
- Připojíme výstup autotransformáto-
ru na svorkovnici X6:1 a X6:3_ Po-
stupně zvyšujeme napětí od 0 do 230 V 
a zároveň měříme napájecí proud. 
Proud nesmí přesáhnout 60 mA. 
- Změříme ss napití mezi svorkovni-
cemi X2 a X3. Musí být v rozmezí 
13,0 až 14,1 V. 

Obr . 6 
Deska 

s plošnými 
spoji 

Obr. 8 
Fotografie 
osazené 
desky 

Obr . 7 
Rozmístěni 
součástek 

Sestava 

Oživenou a vyzkoušenou desku 
napájecího zdroje Athos UPS odpojí-
me od akumulátoru a ošetříme 1 až 2 
vrstvami izolačního laku. například 
PRF202/220, samozřejmě mimo ko-
nektoru a svorkovnic. Po jeho za-
schnutí připojíme akumulátor a zdroj 
umístíme do vhodné skříňky Tímto 
je výrobek hotov a je připraven k montá-
ži/zahoření. 

Souhrn důležitých upozornění 

- Pravidelně kontrolujte kapacitu zá-
ložního akumulátoru 
- Při poklesu kapacity akumulátoru 
pod 50 % jmenovité akumulátor vy-
měňte 
- Autor nebere odpovědnost za pří-
padné škody vzniklé nesprávným při-
pojením nebo poruchou Athos UPS. 

Seznam součástek 

R1 
R2 
R3 
Cl, C2, C3 
C4, C5 
D1 
B1 
IC1 
Fl T/ 0,063 A 5x20 35A 
Fla, Fib PZ 1001 
TR1 El 42/14.5 115 
Xi, X2, X3 CZM5/2 
X4, X5 FIM 4.8 
X6 CZM5/3 
Baterie BP-12 V/1,2 Ah 
Chladič CH 16/20-10 
Šroub M3 x 6 
Podložka M3, vějfřová 
Matka M3 

220 2, RM0207 
2,2 k2. RM0207 
VCR-07D250V 
1000 pF/25 V. RM5 
100 nF. keram. X7R RM5 
1N5408 
RB152 
LM317-T0220 
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Úsporná zářivka 
Compact Fluorescent Lamp (CFL) 

Pavel Růžička 

Kompaktní zářivky mají oproti normálním žárovkám několik vý-
hod. Především je to výrazně nižší spotřeba (až o 80 ''./0) a výrazně 
delší životnost (5 až 15krát). Mezi nevýhody patři delší start hlavně 
u dražších typů, nemožnost použít stmivaš a v neposlední řadě 

take cena. 

Zářivku lze sehnat na trhu obvykle 
v těchto barvách světla: teplá bílá 
(teplota chromatičnosti 2700 K), neu-
train' (4000 K) a namodralá (6000 K). 
Nejčastěji se setkáme s odstínem 
‚teplá bílá", který se nejvíce blíží 
klasické žárovce a lidem je nejpříjem-
nějšt 

Kompaktní zářivka používá vakuo-
vou trubici stejně jako klasická zářiv-
ka a také princip přeměny elektrické 
energie na světlo je stejný. Trubice má 
na koncích dvě elektrody pokryté ob-
vykle baryem. Katoda generuje při vy-

230V AC 
vki3 wdš   

20g. 
— 

.1)1a2D4  

Leie • cOE • 
1144237 

Obr 2 „Rozlousknuté zářivka PHILIPS GENIE 14W 

soké teplotě asi 900 °C množství 
elektronů, které jsou urychlovány na-
pětím mezi elektrodami a srážejí se 
s atomy směsi argonu a rtuti. Vznik-
ne nízkoteplotní plazma. Přebytečnou 
energii rtuť vyzáří v podobě UV záře-
ná. Luminofor, kterým je pokrytá vnitřní 
stěna trubice, přemění UV záření na 
viditelné světlo. Trubice je napájena 
střídavým proudem, takže se funkce 
elektrod, katoda a anoda stále střída-
jí. Protože se pro napájení trubice 
používá měnič s kmitočtem řádu de-
sitek kHz, tak CFL zářivka oproti kla-

ce 
-- II   • 

47RF J5 

-- C5 L_ 

12x-1121000V 

I 

L4 

22R 

Obr 1 Zapojeni zářivky PHILIPS GENIE 14W 

sickě zářivce ..nebliká• Elektronický 
předřadnik v objímce nahrazuje kla-
sickou tlumivku se startérem. 

Elektrická konstrukce 

Princip běhu si vysvětlíme na zá-
řivce PHILIPS GENIE 14w. Zapojení 
obsahuje část zdrojovou, skládající se 
z ochranného rezistoru RO. odrušova-
cí tlumivky LO, mustkového usměrňo-
vače z diod 1N4007 a filtrační ho 
kondenzátoru co. Rozběhová část 
obsahuje 05. Cl. R1, R2 a diak DB. 
06, 07, R3 a R4 piní ochrannou funk-
ci. Ostatní součástky piní pracovní 
funkci. 

Rozběh zářivky 

Po zapnutí se začne nabíjet kon-
denzátor Cl přes rezistor R1 Při na-
pětí přibližně 32 V sepne diak a ná-
sledně se otevře tranzistor T2. což 
vyvolá prvotní impuls. Po rozběhnutí 
je tato část obvodu zablokována dio-
dou 05, přes kterou se při každém 
otevření T2 vybije náboj kondenzáto-
ru Cl. Pak se již na něm nepodaří na-
shromáždit dostatek energie pro zno-
vuotevření diaku. Dále jsou tranzistory 
buzeny přes malý transformátor. Ten 
se obvykle skládá z feritověho prsten-
ce se třemi vinutími Li až L3 o něko-
lika Závitech (5 až 10). Nyní jsou žha-
vici vlákna trubice napájena přes 
kondenzátor C5 napětím vznikajícím 
na sériovém rezonančnim obvodu No-
řeném L3, L4. C4. C5 a C6. Nei se 
trubice rozsviti. je rezonanční kmito-
čet obvodu určen kondenzátorem C5. 
protože mä mnohem menši kapacitu 

Obr 3 Deska s esiehtranieoti 
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než C4 a C6. V tomto okamžiku je 
napětí na C5 větší než 600 V v zá-
vislosti na použité trubici. Během star-
tu je špičkový kolektorový proud tran-
zistory asi 3 až 5krát větší než za 
normálního běhu Pokud je trubice po-
škozena a v krátké době se nezioni-
zuje plyn v trubici, hunt zničeni tran-

zistoru 

Normální běh 

Jakmile se plyn v trubici ionizuje, 
prakticky se zkratuje C5 a díky tornu 
se sniff kmitočet, který je nyní řízený 
pouze C4 a C6, a take se zmenši vý-
stupnl napětí měniče. Je však dosta-
tečné k tomu. aby se zářivka udržela 
rozsvícená. Za normální situace, kdy 
se tranzistor otevře, se zvětšuje proud 
tekoucí do vinuti L3 transformátoru, 
dokud se jeho jádro nenasytí; pak 
zmizí zpětná vazba do báze a tranzis-
tor se uzavře. Potom se otevře druhý 
tranzistor, buzeny opačně zapojeným 
vinutím transformátoru, a celý proces 
se opakuje. 

Závady 

Častou závadou je proražený kon-
denzátor C5 To hrozí hlavně v připa-

vin2 

: DI a/ 04 

est. •_. 
Śy 

1N4007 

Vent 

05 
1044007 rOE• F 

ZS DB 2 1J5 j, 

• §1 • I g 
DB3 

72nK 2yezitig ,' - 
  • • _ . _ 

dé levnějších zářivek, kde jsou použi-
ty levnější součástky na menší napě-
tí. Pokud trubice včas nenaskočí, 
hrozí zničení tranzistoru Ti a T2 a ná-
sledně rezistoru R3 až R6. Měnič je 
při startu velmi přetěžován a tranzis-
tory obvykle nevydrží delší tepelné za-
tížení. Pokud tedy doslouží trubice, 
zničí se obvykle následně i elektroni-
ka. Na konci života trubice se take 
může přepálit jedno z vláken elektrod 
a měnič pak už nenaběhne, ale elek-
tronika to přežije. Někdy muže trubi-
ce prasknout vlivem vnitřního pnutí 
a rozdílu teplot. Nejčastěji vznikne po-
rucha při zapínání zářivky. 

Oprava elektroniky 

Oprava elektroniky obvykle začíná 
kontrolou 2havicích vláken. Pokud 
nejsou přerušená, můžeme pokračo-
vat kontrolou kondenzátoru C5, zda 
není proražen. Pokud shoří pojistka 
či jisticí rezistor, jsou zřejmě zničeny 
oba tranzistory T1 a T2 a rezistory R3 
až R6. Závady se mohou sčítat' Na-
příklad kvuli proraženému kondenzá-
toru se tepelně přetíži tranzistory a ty 
se následně zničí. Nejvhodnější tran-
zistory jsou TS13003 v pouzdře TO92, 
případně pro výkonnější zářivky 
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Obr 4 Zapojeni zářivky PHILIPS GENIE 11W 
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Obr 5 Zapojeni záüv<y OSRAM DULUX EL 11W 

MJE13003 v pouzdře TO126 Dnes je 
lze běžně sehnat např v GES Electro-
nics 

Mechanická konstrukce 

Kompaktní zářivka je obvykle slo-
žena ze dvou částí. Jednou je plasti-

kové víčko s otvory pro trubici a se 
zobáčky. Trubice je k víčku přitmele-
na. Druhá, mohutnější část má na 
konci žlábky pro zacvaknutí zobáčkú 
z víčka. Uvnitř krytu je deska s ploš-
nými spoji a se součástkami. které 
jsou na desku připájeny. Vývody z tru-
bice jsou ovinuty kolem trnu. Z desky 
vedou drátky k objímce. kde jsou při-
pájeny nebo zalisovány pod závit Oba 
plastově díly jsou do sebe ,zacvak-
nuté a někdy take. zalepené. Obvyk-
le stačí opatrně páčit menším šrou-
bovákem postupné po celém obvodu 
zářivky do spáry mezi plastikovými 
částmi a lepidlo povolí. Potom se vice 
zapáčí v místě zobáčku a obal se „roz-
louskne" na samostatné části, viz 
obr. 2. Pro opětovné složení stačí oba 
díly do sebe jen zaklapnout. Některé 
zářivky mají zacyakávaci mechanis-
mus po celém obvodu. takže se při 
otvíraní trochu poničí. U zářivek, kte-
ré byly v provozu již delší dobu, take 
bývá plast zkřehlý a lame se. 

Zhodnocení 

Většina dnešních kompaktních zá-
řivek používá stejně nebo velmi po-
dobné zapojení. Dražší kompaktní 
zářivky používají trochu složitější za-
pojení s předžhavením elektrod a díky 
tomu mají delší životnost. Značkové 
zářivky jako Philips a Osram se od ne-
značkových liší hlavně použitím kva-
litnějších a správně dimenzovaných 
součástek, správnou barvou světla 
a nepatrně větší svítivosti. Setkal jsem 
se s neznačkovými zářivkami, u kte-
rých měla každá série jinou barvu 
světla a některé kusy měly barvu do 
fialova. Ekologický efekt úsporných 
zářivek je trochu sporný. Ušetři sice 
kolem 80 % energie, ale ve většině 
domácností energie spotřebovaná na 
svícení tvoři jen malou část účtu za 
elektřinu. Při výrobě zářivky se také 
spotřebuje více energie než u klasic-
ké žárovky Trubice obsahuje mimo 
jiné male množství rtuti, jejiž výpary 
jsou silně toxické Je nutné dbát na 
jejich správnou likvidaci. Kompaktni 
zářivky se určitě uplatni na místech. 
kde se svitl delší dobu V současně 
době je na mnoha mistech začínají 
nahrazovat moderni svitidla s LED, 
ale vysoká cena zatim bráni jejich ma-
sovímu nasazeni Vývoj LED však 
běží rychle dopředu a cena se také 
postupně snižuje Jinou alternativou 
jsou halogenove žárovky podobě 
klasické žárovky s větši svitivosti 
V článku uvedená zapojeni vznikja 

při opravě kompaktnich zárikek a slou-
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„Rozšíření” počtu 
sériových portů PC 

Karel Zelenka 

Většina novéjšich počítačů má už pouze jeden sériový port 
a nová periferní zařízení mají pro připojení k počítači převážně roz-
hraní USB. Přesto je použití sériového portu zejména při vývoji 
nejrůznějších amatérských zařízení nejjednodušším způsobem ko-
munikace vyžadujícím pouze základní znalosti programování na 
počítači. Casté přepojování různých zařízeni ke kabelu sériového 
rozhraní počítače mě přivedlo k návrhu obvodu, který dovoluje při-
pojit až 4 zařízení k jednomu sériovému portu. Připojena zařízení 
pak sice nemohou komunikovat současně, ale to je minimální ome-
zení, protože komunikace iniciovaná ze strany připojené periferie 

bývá málo častá. 

Obvod obsahuje pouze jeden pře-
vodník úrovni RS232/TTL, takže jsou 
přepínány přímo TTL úrovně. Pro je-
jich přepínání je využit analogový mul-
tiplexer CMOS 4052, který je řízen 
mikrokontrolérem PIC12F675 od fir-
my Microchip s interním oscilátorem 
o kmitočtu 4 MHz. Obvod muže být 
napájen přímo ze sériového portu po-
čítače prostřednictvím jeho linek DTR 
a RTS se zkratovanou propojkou JC. 
Linka DTR zároveň slouží k řízení ko-
munikace s mikrokontrolérem. Pokud 
je tato linka ze stavu SPACE (kladné 
napětí na lince) přepnuta do stavu 
MARK (záporné napětí na lince), je 
povolena sériová komunikace s mik-
rokontrolérem. Vstup inhibit CMOS 
4052 je pak nastaven do stavu H a je 
zablokován přenos signálů mezi jeho 
vstupy/výstupy. Po vysláni dat do mi-
krokontroléru, nebo pokud uběhne 
doba 524 ms bez úspěšného příjmu 
dat. je vstup inhibit CMOS 4052 opit 
přepnut do stavu L a komunikace je 

mezi jeho vstupy/výstupy povolena. 
Pokud chceme použit externí napáje-
ni, rozpojíme propojku JC a napětí pro 
stabilizátor 78L05 přivádíme na ko-
nektor JN nebo již stabilizované na-
pětí přivedeme na jeden z napěťových 
pinu konektorů TILO až TTL3. To 
muže být užitečné například tehdy, po-
třebujeme-li komunikovat s logickými 
obvody napájenými napětím 3 V. Pro-
pojky JL1 až JL3 slouží k volitelnému 
odpojení signalizačních LED, které 
ukazují stav napájeni a aktuální na-
stavení vstupu/výstupu multiplexeru 
CMOS 4052, a dovolí tak ušetřit ně-
kolik miliampér při napájení obvodu 
ze sériového portu počítače. Pro 
správné přepínání logických úrovní na 
vstupu GP2 mikrokontroléru je použi-
ta Schottkyho dioda 07, která díky 
svému menšímu napěťovému úbytku 
dovoluje použit R9 s větším odporem. 
Při připojení napájeni je rezistorem 
R10 zajištěna úroveň H vstupu inhibit 
CMOS 4052 do doby startu mikrokon-

troléru. Ten startuje již při napětí 2 V. 
a proto je po jeho startu vložena ča-
sová prodleva 100 ms pro dosažení 
většího napájecího napětí v obvodu 
Teprve poté je vstup inhibit přepnut do 
stavu L. Mikrokontrolér si uchovává 
poslední stav přepnutí portu v paměti 
EEPROM a je automaticky obnoven 
po připojení napájení. Obvod lze sa-
mozřejmě použít i jako přímý převod-
nik úrovní připojením ke konektoru 
J232. 

Pokud bychom potřebovali více 
sériových portu než čtyři, muzeme 
využít toto zapojení a nahradit stáva-
jící mikrokontrolér jiným typem s více 
10 porty. Pak mužeme počet TTL por-
tu jednoduchým zpusobem rozšiřovat 
přidáním dalších CMOS 4052. které 
budeme řídit (vybírat) přepináním 
vstupu inhibit. Jejich stejnojmenné vý-
stupy přitom vzájemně propojime. 

Protože si obvod pamatuje posled-
ní nastaveni, je použiti v praxi jedno-
duché a prakticky nevyžaduje žádné 
úpravy v komunikačních programech. 
Lze jej konfigurovat „ručně' iv dávko-
vých příkazech ovládacím programem 
s parametry, který zajistí přepnutí na 
požadovaný TTL port. Program v pří-
padě výskytu chyby vrací chybovy 
stav v návratovém kódu operačního 
systému, takže lze tuto proceduru 
automatizovat. Jak firmware pro mik-
rokontrolér, tak ovládaci program 
v jazyce C pro DOS, Windows a Li-
nux, včetně zdrojových kódu, nalez-
nete na webových stránkách http:// 
www aradio.cz. 

₹ I pouze pro výzkumně a opravné 
účely . Informace jsem čerpal při ob-
kreslováni a zkoumání zapojeni sku-
tečných zářivek a ze stránek uvede-
ných v odkazech. 

Odkazy 

[1) httplAvww pavouk.org/hw/lampt 
Moje stránka s popisem mnoha za-
pojeni zářivek. 

[2] http://www simandl.cz/stranky/ 
elektro/starterlstarter Mm Stránka 
s popisem elektronického zářivko-
vého startéru 

[3) httpl/vvww hw czimintochoderni 
cit zanvkyhtml Jak vybrat správ-
nou úspornou zářivku 
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Obr 1. Schema zapojeni přepinače sériových portú 

Plošný spoj je zhotoven na jedno-
stranně plátované desce o rozměrech 
80 x 50 mm. Obvod by měl pracovat 
na první zapojeni. pouze je třeba před 
vložením integrovaných obvodu IC1 
a IC3 zkontrolovat správné nape na 
jejich napájecích vývodech. K tornu je 
k dispozici testovací program pro po-
čítač s operačním systémem Win-
dows, který umožňuje nastavovat lin-
ky DIR a RIS a napájet tak obvod 
připojený sériovým kabelem k por-
tu počítače. Pokud by komunikace 
s počítačem nepracovala, budou pro-
hozeny linky 2 a 3 propojovacího ka-
belu. Parametry nastavení sériového 
portu jsou: rychlost 9 600 baudu, 
8 bitů na znak a 1 stopbit. Chcete-li 
přepínač vestavět do krabičky, je lépe 
nahradit konektory TTLO až TTL3 
a CAN9 typem vhodným pro montáž 
na krabičku. Konektory pak prop* 
me kabliky s deskou s plošnými spo-
iL 

Zpusob nastavování požadované-
ho TIL portu a komunikace s mikro-
kontrolérem je zřejmá ze zdrojových 

kódu, ale pro jednoduchost je zde prin-
cipiální postup: 

1. Obvod je napájen z externihozdro-
je nebo prostřednictvím linek DIR 
a RTS sériového portu (v případě 
připojení napájeni ze sériového 
portu je třeba vyčkat minimálně 
100 ms pro dosažení dostatečné 
úrovně napětí na kondenzátorech 
v napájecí větvi a povoleni komu-
nikace s mikroprocesorem). 

2. Nastavit linku DIR do stavu klad-
ného napětí na lince = logická 1 
na vstupu GP2 mikroprocesoru. 

3. Vložit prodlevu alespoň 50 ps. 
4. Nastavit linku DIR do stavu zápor-

ného napéti na lince = logická 
na vstupu GP2 mikroprocesoru. 

5. Vložit prodlevu alespoň 50 ps. 
6. Vyslat požadovanou dvoubytovou 

instrukci pro mikroprocesor. 
Pro nastavení portu má první byte 
hodnotu 3 a druhý byte je požado-
vaný port (0 až 3). 
Pro ziskánl stavu portu je prvni 
byte = 2 a druhý = O. 

7 Přečíst odpověď od mikrokontro-
léru, čímž se potvrdí správná ko-
munikace s mikrokontrolérem 
Odpověď je aktuální číslo TTL por-
tu plus znak CR (návrat vozíku) 
a znak LF (nový řádek) 

8 Nastavit linku DIR do puvodniho 
stavu 

Na závěr je třeba připomenout, te 
mikrokontrolér nemá hardwarový sé-
riový port. a komunikace je proto ře-
šena softwarové Při chybném postu-
pu programování mikroprocesoru by 
se mohlo stát, že se ztratí kalibračni 
údaje a sériová komunikace by nemu-
sela správně pracovat Pokud máme 
k dispozici osciloskop. problem lze 
vyřešit třeba tak, że přidáme ladicí 
informace do přijmu dat (např. změ-
no stavu linky GP1). Změřením doby 
mezi změnou stavu linky získáme 
údaje pro následnou úpravu hodnot 
délky bitu delbit1 a delbit2 ve zdrojo-
vém kódu. Pokud osciloskop nemá-
me, problem můžeme vyřešit buďto 
použitím jiného mikroprocesoru, nebo 
uvážlivým laborováním s hodnotami 
delbit1 a delbit2. 

Použité součástky 

R1 až R5 
R6, R7, R8 
R9 
R10 
Cl 
C2 
C3 
C4 
D1 až D6 
D7 
IC1 
IC2 
IC3 
LG 
LR1, LR2 
Q1 
Q2 
J232, TILO až 
TTL3 
JC, JN, JL1. 
JL2, JL3 
CAN9 
deska s plošnými 

4,7 kn 
15 kS2 
4,3 kn 
10 kn 
220 pF/25 V 
100 nF 
100 pF/25 V 
47 pF/25 V 
1N4148 
1N5818 
4052 
78L05 
PIC12F675 
LED 3 mm. zelená 
LED 3 mm, červená 
BC557 
BC547 

4x pin, jumper 

2x pin, jumper 
D-SUB konektor 9M 
spoji 

Obr 2 a 3 Deska s plošnými spoji přepínače (80 x 50 mm) a rozmístění součástek na desce 

r _ 
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Bezdrátové měření 
a vyhodnoceni s použitím 

platformy IQRF 
Bc, Josef Jebavý 

V aplikaci, která vyžadovala bezdrátové měření teploty z několi-
ka mist, jsem se rozhodl nasadit moderní platformu IC/RF, která 
umožňuje bezdrátový přenos dat, a propojit ji s PC, ve kterém se 

budou následně data zpracovávat. 

Popis hardware 

Na základě průzkumu trhu jsem 
zvolil jednoduchý způsob přenosu dat 
pomoci platformy IORF, kterou dodá-
vá firma Microrisc, s.r.o. IQRF je mo-
dulární řešeni pro vytvořeni jednodu-
ché bezdrátové sítě. Moduly obsahuji 
vf čip a mikroprocesor firmy Micro-
chip, dale je na modulu několik pasiv-
nich a aktivních součástek, které 
umožňují kontrolní měření teploty 
a napětí na modulu. Dale je možno 
použít vyvedené vstupy/výstupy mik-
roprocesoru. Moduly jsou velikosti kar-
ty SIM a jsou zasunuty v konektoru, 
který je připevněn k pomocné destič-
ce s plošnými spoji. Teplota je měře-
na snímačem od firmy Dallas typu 
DS18B20, který je k modulu připojen 

vodiči. Moduly jsou napájeny tfičlán-
kovým akumulátorem. Výsledná spo-
třeba celého zařízeni jev mém přípa-
dě minimální a baterie je schopna 
napájet zařízeni po dobu několika mě-
sicú. Sledováním napětí na modulu je 
možno kontrolovat stav baterie a pří-
padně ji vyměnit, je-li signalizován 
pokles napětí. Přijímací modul je pro-
pojen přes USB nebo RS-232 s počí-
tačem a je rovněž z toho samého roz-
hraní napájen. Na volném prostranství 
je dosah mezi moduly až 600 m. 

Popis software 

Obslužná aplikace běží na osob-
nim počítači (PC), kde je přijimaš při-
pojen přes rozhraní USB nebo RS-
-232 (obr 1). Program běži na stro-

0: stroj 0 : 32.68°C ; 

1: teplomer venku : 18.87°C ; 

2: stroj 2 : 23.0°C ; 

3: teplomer vevnitr : 24.31°C ; 

4: stroj 4 : 1.0°C ; 

5: stroj 5 : 1.0°C ; ovitiosicati. 

6: stroj 6 : 3.0°C ; 

7: stroj 7 : 5.0°C ; nwmams. 

Obr 2 Záznam desetidenního měřeni v grafu 

oral toplot P.O lllll on!: toploser verOu 

Obr . 1 
Okno obslužného 
programu v PC 

jich s operačním systémem Linux 
a Windows, nebo i jiným Zapotřebí 
je pouze Java a případně ovladač pro 
USB zařízeni. Tato aplikace pruběznš 
sbírá naměřené údaje, ukládá je do 
databáze a aktuální hodnoty zobrazu-
je. Právě díky databázi je možné poz-
ději exportovat data a zpracovat na-
měřené údaje například programy 
OpenOffice Calc, MS Excel nebo ji-
ným nástrojem. Na obr. 2 je graf ze 
záznamu desetidenního měřeni. 

Do budoucna uvažuji o samoob-
služném hardware. Konkrétně by to 
měl být embedded PC, který by ob-
sluhoval přijímač misto PC a jenž by 
byl připojen do sítě Ethernet, takže by 
už nebylo zapotřebí zapínat počítač 
Informace by se pak zobrazovaly na 
libovolném zařízení, které by mělo we-
bový prohlížeč. 
V připacié připojení na internet by 

se teplota dala kontrolovat i z jiného 
pracoviště. 

Realizace hardware 

Pro vyčítání dat do PC lze použít 
vývojovou destičku IQRF nebo zvolit 
i jiné rozhraní. napřiklad SPI, I2C, 
UART. Jä jsem zprvu použival vývo-
jovou destičku a pak použil i sériové 
rozhraní, kdy stačí u počítačů s tímto 
portem použít napětovou redukci 
s tranzistory nebo obvodem MAX232 
(obr 3). OM zapojeni se dají spájet 
ive vzduchu jako ,,vrabčí hnízdo". 

Moduly IQRF jsou zasunuty v SIM 
konektoru, připájeném na pomocné 
destičce. K desce je připojeno take 
teplotní čidlo a baterie (obr. 4. 5 a 6). 

Realizace programu 
pro hardware 

V modulech je již z výroby nahrán 
jednoduchý operační system, který 
obsluhuje vf část, rozhraní SPI a po-
skytuje několik dalších funkcí. Výkon-
ný program, který provádí měření, je 
napsán v jazyce C. Program vyčitä 
teplotu z čidla a data se pak posílají 
bezdrátově ke zpracováni. Mezitim 
celé zařízení spi a tím šetři energii. 
Pro slozitějši programy je potřeba znát 
asembler a zabývat se specifikací ar-
chitektury procesoru Microchip. Pro 
komunikaci je také potřeba vytvořit 
vhodný protokol jak pro bezdrátovou 
komunikaci, tak pro komunikaci mezi 
počitačem a k němu připojeným mo-
dulkem. 

Realizace programu 
pro počítač 

Programovací jazyk pro program 
na PC lze zvolit podle vlastnich nebo 
potřebných preferencí. Obzvláště na 
GNU/Linuxu je výběr z velkeho množ-
ství jazyku. Kromě jazyka C/C++/ob-
jektiv C jsem po velkém úsilí zpro-
voznil komunikaci v jazycich Jaya 
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Python, Vala, atol na 64bitových pro-
cesorech x86 a zařízeni s procesorem 
ARM. Přestože je to spíše u hardwa-
rových projektu méně obvyklé, zvolil 
jsem jazyk Java, se kterým mám nej-
více zkušenosti a jednoduše zajišťuje 
multiplatformovost programu Propo-
jením s Javou se tak další vývoj stal 
pohodlným, rychlým a robustním. Ná-
sledné propojeni s databází je pro zku-
šené vývojäře jen otázkou času a stej-
ně tak vytvoření vizualizačniho 
rozhraní' které muže být jako deskto-
povä (obr 1) nebo webová aplikace 
(http://iqrf.xeres.cz). 

Technické parametry 
modulů IQRF 

Poslední dostupné verze modulu 
jsou TR-52 a TR-53, jejich cena je ak-
tuálně okolo 500 Kč za kus. Druhý typ 
se liší pouze možnosti přímého při-
pájeni k desce Oba typy mohou mít 
ještě ruzně řešené antény. 

Komunikaörn kmitočet: 
868,35 nebo 916,50 MHz 

(pro EU nebo US), 
voli se softwarově. 

Mikroprocesor: PIC16F886. 
Napájecí napětí: 3,0 až 5,3 V. 
Napájecí proud: 

při uspání 4 pA (2 pA), 
za běhu max. 1 mA, 
příjem max. 13 mA, 

vysílání max. 24 mA. 
Dosah na volném prostranství: 

teoreticky max. 700 m. 
Velikost modulu: 25 x 14,9 x 3 mm. 
Provozní teplota: O až +70 °C. 

Použiti modulů IQRF 

Kdo by uvažoval o vývoji pro tuto 
platformu. je potřeba zakoupit vývo-
jovou sadu. Aktuálně nejlevnější 
(a nejmenší) vývojová sada stop 
4 200 Kč. Obsahuje 3 moduly, vývo-
jovou destičku a další drobné přislu-
šenstvl. Vývojová deska slouží k pro-
gramováni a dá se použit i pro 
komunikaci s PC. 
S vývojovou deskou a základním 

SW pro vývoj lze jednoduše vyzkou-
šet funkci modulu bez potřeby dalších 
součástek a instalace dalšího SW. 

Součásti vývojové sady jsou take 
jednoduché vzory programu pro mo-
duly, které se dap bez úprav použít 
k vyzkoušení základních funkci modu-
lu (všechny vzory se dap stáhnout 
i z webu výrobce). Obsahuje i vzor 
E08-TEMPERATURE, který pomoci 
vnitřní funkce modulu měn přibližně 
teplotu, a výsledný údaj posílá pomo-
ci SPI přes rozhranl USD do PC. Do-
poručený kompilátor pro překlad je 
CC5X, který je možné v Linuxu pro-
vozovat pomoci emulátoru" Wine 
Kompilace se pak dá volat z vývojo-
vého prostředí IDE, ze kterého se pak 
nahrává program do modulu 

P 
I N41% 25  

j. 

In 097 

IL 

MAX23/EL 
7,1 

Obr 3. Interface pro připojení IQRF moduli) k PC 

Obr 4. Deska s modulem IQRF, čidlem teploty 
a konektorem pro připojen! baterie 

S RI xc 

14K? ç 

SIM_13 

Obr 5. Zapojeni desky s čidlem 

Po nahrání zkompilovaného pro-
gramu do modulu ponecháme modul 
zasunutý ve vývojové desce a v PC 
pak můžeme periodicky vyčítat namě-
řenou teplotu, která se dá vyčíst jako 
ASCII text Teplota se dá vyčítat po-
moci IDE. V GNU/Linuxu navíc ještě 
mužeme použit pěkný grafický pro-
gram temperature_meter_gui 

Závěr 

Zde zmíněná platforma IQRF se 
tak v šikovných rukou muže stát moc-
nou pomückou nebo take nebezpeč-
nou zbrani; například zde popsaný 
příklad byl úspéšnä použit i ke sledo-
váni přistupu do ledničky 

Mohu nabídnout realizaci projektu 
nad moji již hotovou infrastrukturou 
A rád poradím těm, kteří chtějí pro-

vozovat IOU pod GNIJ/Linuxem. 
Kontakt na autora. Bc. Josef Jebavý, 
e-mail. josefjebavy@gmail.com, web: 
http.//xeres.cz, tel' 776 033 722. 

Jednoduchý program pro měřeni tep-
loty najdete i na http //wtsw aradto.cz 

I H 
t_Int_OX 

Obr 6 Příklad uspořádánl součástek 
na desce 

Zdroje 
a další informace 

[1] http://iqrf.xeres.cz - projekt pouti-
vajíci IORF s webovou vizualiza-
ct 

[2] http://multi.xeres.cz/- osobni web 
autora článku. 

[3] http://multixeres.cz/programovani/ 
iqrf - další zajimavé použiti IORF 

[4] http.-/Amwmicrorisc.cz - výrobce 
platformy IORF. 

[5] http/Mtvitutiort cz - oficiální strán-
ky IORF, dokumentace, vzory 
a programy pro Windows. 

[6] http://g4hub.comMandrallibiqrf 
repozitár knihovny pro Linux 

[7] http://gtthub cominandraAiorf - re-
pozitář IDE (vývojové prostředi) 
pro Linux 

[8]http.//open-nandra corn/ - stránky 
autora výše zmíněné knihovny 
a IDE. 

[9] http://github cominandraltempera-
ture_ineter_gui - program pro 
GNU/Linux, který vyčítá teplotu 
a graficky ji zobrazuje. 
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Procesory radu 

AVR XMEGA 
krok za krokom 

diel č. 3 — Časovače/šitače, Event System, USART 

Ján Tomlain 

V tomto pokračovaní nadviazem 
°pat na koniec predchädzajúceho 
dielu. Budem sa teda venovat' naj-
ma praktickému využitiu ES (Event 
System), čitačom/časovačom (cfalej 
len timer) a USART kanálu Präve 
kanálem USART začnem. pretože 
verké množstvo testov a výpisov bu-
dem pisat präve do terminálu v PC. 
úpine nám bude stačit' HyperTermi-
nál alebo akákofvek náhrada. Sche-
ma nášho testovacieho zapojenia je 
na obr. 1. Oproti minulému dielu je 
dopinený budič RS232, enkodér 
a vstup pulzov pre meranie periódy 
a frekvencie. 

2. USART kanál, 
nastavenia, možnosti 

USART kanál je podobne ako 
ostatné periférie navrhnutý v novom 
štýle. Näš obvod disponuje až ösmi-
mi USART, pričom pomenované sú 
USARTCO,C1.DO.D1,E0,E1,FO,F1. 
Pismenä určujú 10 port, kde sa vy-
skytujú vývody kanálov. Táto perifé-
ria nemá možnost dynamického ma-
povania RxD a TxD pinu, a preto je 
potrebné si naštudovat konkretne 10 
piny, kde nájdeme vyvedený USART 
kanál (lit [2]. str. 52). V našom zapo-
jeni pouzívame USART kanál CO. Ne-
smieme zabudnút pre pin TxD (PC.3) 
nastavit DIR. 

Pozrime sa na konkrétne nastave-
nie kanálu Pre naše testovanie bu-
deme používat' pripojenie 9600, 8, 
N, 1. Nastavenie vysvetlím rýchlo, 
preto2e v ňom nie je žiadna kompli-
kácia. USART kanál má 3 nastavova-
cie registre CTRLA, CTRLB, CTRLC. 
V registri CTRLA sú nastavenia pre 
prerušenia, ktoré máže vyvolat' kanál 
USART. Podobne ako u ATMEGA sa 
jedná o 2 základné. a to koniec 
jmu dát a koniec vysielania dát, tiež 
tam nájdeme aj prerušenie vyvolané 
uvornením DATA registra CTRLB 
a CTRLC registre ponúkajú konkret-
ne nastavenia USART. Píšeme nasle-
dovna 

USARTCO CTRLA = Ox00 
USARTCO CTRLB = Ox18, 
USARTCO CTRLC Ox03 

If fiadne pretušenia 
I/ povoteriò Tx Rx 
// B bitov. tfaelna 
patita, I st bit 

Tlout TIm 
T2out T2in 

R RI' ,', Plot.t 
3   Rio R216..! 

CI. E2, 

S. TI1 

Cl- C2-
V+ V 

1.‘x 1%3' 
CND 

Tab. 1 Tabufka pre výpočet nastaventa baudových rýchlosti 

Operating Mode Equation for Calculation 

Bawl Palo ' 

2 
6 

( L N NOS 9 

Rýchlost v Baudoch sa nastavuje 
do registrov BAUDCTRLA a BAUD-
CTRLB. Pričom platí vzorec v tab. 1. 
Hodnota BSCALE sa nachädza 
v hornom nibble registra BAUDCTR-
LB. Pre nás to bude hodnota 12, kto-
rá pri frekvencii oscilätora 2 MHz 
zaručí rýchlost 9600 bps. Pre minima-
lizáciu chyby odporúčam zopär výpoč-
toy s použitím ESCALE. Naša hod-
nota 12 jev skutočnosti 9615 bps. čo 
nám ale pre testovacie výpisy posta-
či. Zapisujeme nasledovne: 

USARTCOBAUNTRLA Ox12: 
USARTCO.BAUDCTRLB Ox00, 

Na komunikáciu po USARTe bu-
dem používat' štandardné funkcie vý-
stupu jazyka ANSI C, čiže funkcie put-

V3V 3V 

CND 

char a printf V prekladači Code/ist-
on sú už obstahnuté. Ak niekto z vás 
využíva iný prekladač. musí si vola-
nia funkcii putchar a printf upravit 
podfa svojich ekvivalentov. Ja budem 
používat výpis formou printf a štan-
dardného formátovania ANSI C apod 
Po pripojeni zariadenia do portu COM 
PC (prípadne cez USE-COM konver-
tor) skúsime sprävne zapojenie otvo-
renim daného COM portu v terminäh 

a funkciou. 

printfcATAIEGA64A1 Testlr\n'í 

3. Timer 

Timery v XMEGA sú vždy 16-bito-
vé a sú rozdelené na 2 typy a to na 
typ TO a Ti.Rázne procesory sú vy-
bavené röznym počtom timerov Naša 
xMEGA64A1 má konkretne 4 TO a 4 
Ti. Rozdiel v obidvoch je prakticky len 
jeden, a to taký. že každý TO má 4 tzv 
komparačné/zšchytné kanály (Com-
pare/Input Capture), zatiar čo každá 
Ti len 2. Opät nebudeme zachádzat 
do detailov a timer si predstavíme na 
základných prikladoch. 

3.1 Priklad I 
Periodické blikanie LED 

Tento príklad ukáže, ako rozblikat 
LED D1 (PA.1) pomocou čitačověho 

14,?4.34,44,54,64,74,87 VCC 

An 4,94 AVCC 
Pin 3,13,23,33,43,53,63,73,84,93 CND 

Pin 95 P4.0 
An 96 PA I 
Pin 97 P.4.2 

Pin 98 PA 3 
Pal 99 PA,4 

Pin IDO PAS 

AnI7 RxDO PC .2 
RinI8 TxDO PC 3 

n I P4.6 

S W I 

o Š) 

SZeZZt 

01 02 

ATWIEGA64A1 TQFP100 

Pulzy 3V3 

S 
-16ND 14 

U2 

z 

El 

A $2 
C 
B SI 

GND 

A3),chronous Ronnie 
Speed mode iCtectx o 

cur 
MD_ 

V iptc6j-Lit 2 

COndillons 

°SCALP o 

,!. 

BSCAL E 

3 

II 

12 

_51‘11 c4 

6 Mdb—I 

• iL 

Obr 1 Schema 
testovacieho 
zapojen/a 

Equation for Calculation 

„SEI Value 
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prerušenia Ako prvé uvediem klasic-
ké využitie timera. a tým je pravidel-
ně, periodické prerušenie' Využijeme 
timer typu TO, konkrétne TCCO. Ozna-
čenie CO nesie práve preto, lebo vý-
stupy komparačných kanálov sú na 
porte C. Najprv nastavíme CTRLA re-
gister. kde sa nastavuje zdroj hodin 
pre timer spolu s predeličkou CLKper 
Možnosti delenia sú o nice() bohatšie 
ako u MEGA, avšak pribudla možnost' 
pripojit ako hodinový vstup udalost 
z Event Systému (ukázem neskär pri 
enkodéri a 32-bitovom použití timera). 
Teraz budeme pisat. 

TCCO CTRLA = 047. II delička 1024 
TCCO.INTCTRLA = Ox02: II medium level 

Aktivujeme ešte prerušenie stred-
nej úrovne a nezabudneme povolit 
túto úroveň prerušeni aj v PMIC kon-
troléri (minulý diel seriálu). Teraz vy-
užijeme novinku, a tým sú registre pre 
nastavenie periódy. Už teda nemusí-
me po kazdom pretečeni nastavovat 
timer na hodnotu TOP minus naša 
hodnota. Nastaví me do registrov 
TCCO.PERH a TCCO.PERL našu hod-
notu, ktorou je 1953 (pri frekvencii 
systémových hodin 2 MHz asi jedna 
sekunda), a timer tak pošita od 0 po 
hodnotu registrov PER. 

TCCO.PER=1953. 111 s on 2 MHz a /1024 

Prerušenie: 

interrupt [TCCO_OVE_vect] void tca_ovf(vold) 

PORTA OUTTGLI=Ox02: blik LED D1 

3.2 Priklad II 
Meranie frekvencie 
s Event Systémom 

Ako dalši z príkladov uvediem po-
užitie timera na meranie frekvencie 
vstupných impulzov. Podía schémy si 
privedme na vstup PA.6 impulzy. Ak 
akurát nemáte žiadny takyto zdroj, 
mc5žeme prepojit výstup PA.1 so vstu-
porn PA.6. Tým budeme merat vlast-
ne generované pulzy za pomoci time-
ra CO. Na meranie ich frekvencie 
použijeme timer Cl Nastavlme si pin 
PA 6 ako vstup spolu s hranovým de-
tektorom na obe hrany (podía minu-
lého čísla). Ako som spomlnal, funk-
cia Input Capture (ďalej len IC) je 

Tab 2 Sprat/ante ttmera na udalostl 

spúštänä za pomoci ES Nakolko ES 
má 8 kanälov. zvolíme si pre jedno-
duchost' kanál O. ES nastavíme na-
sledovne-

EVSYS CHOMUX4x56, channel 0 na pin PA 6 
EVSYS CHOCTRL=Ox07, channel 0 na pin 

PA 6 max filter 

CHOMUX určuje, ktory z moznych 
zdrojov udalostí sa použije Prefix 
Ox50 určuje port A a Ox56 konkrétny 
pin PA.6. CHOCTRL poskytuje okrem 
mých aj nastavenia pre digitálnu fil-
tráciu. Hodnota Ox07 nastaví najvač-
ši počet systémových taktov hodin ' 
počas ktorých musí mať vstup ES 
kanálu konštantnú úroveň. To je vhod-
né pre ošetrenie zakmitávania vstup-
ných HW signálov. Teraz je potrebné 
nastavit' timer tak, aby bol na nasta-
venie ES aktívny. Budeme používat' 
kanál Cl (na CO si necháme blikat 
LED). Uvediem najskör sekvenciu pri-
kazov. a potom ich popíšem, 

TCC1 CTRLB=Ox10 
TCC1 CTRLD=OxA8 

enable A capture IN 
// meranie Periody, 
event channel 0 

TCC1.INTCTRLE3=0x02: II medium level preruše-
nie pre INPUT CAPT 

TCC1 CTRLA=Ox05: II 256 preddelička 

V registri CTRLA nastavíme pred-
deličku (zálezi akú presnost chceme 
mat a aké frekvencie impulzov oča-
kávame) a v dalšom prikaze (CTRLB) 
povolíme jeden zo 4 capture/compa-
re kanálov. Konkrétne kanál A (dalšie 
sú B. C, D). V registri CTRLD nasta-
vujeme, ako sa má správat timer na 
ES. Hodnota Ox08 určuje, ktory kanál 
ES sa má použif. Ox08 znamená ES 
kanál 0. Ox09 určuje kanál 1, atd'. My 
chceme kanál 0. Hodnota vo vrchnom 
nibble OxA0 určuje správanie timera 
a capture kanálu. Nastavenie timera 
je v tabul'ke 2. My volíme nastavenie 
FRQ. Toto nastavenieza pomoci zdro-
jov udalosti od ES merá peri6du impul-
zov, vždy na nábežných hranách' vid 
obr. 2. Ako už očakávame, treba po-
volit' prerušenie na capture kanál A. 
To urobíme posledným príkazom. „Te-
lo" prerušenia použijeme nasledovne: 

interrupt [TCC1_CCA_vect] void tcc1_compare_ 
capture_a_isr(void) 

prepared=1 
hodnotarTCC1 CCA 

EVACTI2:01 Group Configuration l Event Action 

000 

001 

010 

011 

100 

101 

110 

111 

OFF 

CAPT 

UPDOWN 

ODEC 

RESTART 

FRO 

PW 

None 

Input Capture 

Externally Controlled Up/ Down Count 

Ouadrature decode 

Restart waveform period 

Frequency Capture 

Pulse VVidth Capture 

Reserved 

exlernal semi 

events 

CNT 

)II 

V jadre programu si spravíme krät-
ky výpis 

If(prepared=1) 

preparedr9 
printtí,%04Y, Ir)rr hodnota) 

Ti šikovnejší si mózu upravit výpis 
tak. aby sa vypisovala pnamo frekven-
cia v Hz. Chcel by som ešte pozname-
nat', že takto vieme merat aj periodici-
tu mých udalostí. nielen tych externých. 
kedže ako zdroj udalostí sa dajú na-
stavit- aj iné vnútorne periférie. 

3.3 Priklad III 
32-bitový timer 

Ako som už spomenul v priklade 1 
ako zdroj hodin sa dá poutt aj uda-
lost z Event Systému' Model nášho 
použitia je jasný — vytvorit si 32-bito-
vý timer z dvoch 16-bitových tak. že 
po pretečeni jedneho sa za pomoci ES 
prihodí jeden krok ku tomu vyššiemu 
Takto vieme merar udalosti z ovefa 
váčším frekvenčným rozsahom. a to 
bez straty cennej presnosti. Pre jed-
noduchost a rýchlost použíjeme 2 ti-
mery, a to DO a D1. pridom DO bude 
zabezpečovat počitanie nižších 16 
bitov a D1 vyššich. ES kaná! 1 pnpo-
jíme na pretečenie DO, Treba spravit 
nasledovné nastavenie ES: 

EVSYS CH1 MU X=OxDO. char del ' ra r'rer 
DO ovf 

Prefix OxDO je pre timer DO a pre 
pretečenie časovača Pozor, nenasta-
vujeme ziadne digitálne fdtrovanie. 
Ostatné udalosti. ktoré je možně 
z timera získat-. sú v tab. 3. Tabufka 
ukazuje, ako fungujú posledne 3 bity 
Teraz nám ostáva už len nastavit- ti-
mery D1 a DO. 

TCD1 CTRLA=Ox29 

TODO CTRLArOx07 

hochncvý vstJc ES 
xanä, '! 
' 258 ctescaer 

Ako je vidiet. teraz sme si zostropli 
32-bitový timer bez interakcie hlavně-
ho procesu. Keby sme chceli merat 
frekvenciu. je potrebné nastavit kanál 
DO a D1 na toto meranie podía po-
stupu popisaného v lit [3] na str 12. 
V principe ide o to, že podobne ako 

Pencd fl 

Obr 2 Morante pertódy 

(Praktická elektronikaill01/2011) 
29 



v prIklade 2 aktivujeme meranie frek-
vencie na obidvoch timeroch, naprf-
klad na obidvoch použijeme caputre 
kanál A. Pritom však nesmieme za-
budnút povolit' EVDLY bit v timen i D1 
(CTRLD register). Toto nastavenie 
oneskori capture event pred eventom 
o pretetení timera Na meranie m6-
2eme použit' napr event kanál O pni-
padne iný, ktorý nám sprostredkuje 
informáciu o externom chant na pine. 
Prerušenie capture stet( snímat len 
na jednom z timerov (nezáleží na kto-
rom) a načitat obidve hodnoty za zá-
chytných registrov. My si jeho 32-bi-
tovú funkčnost odskúšame v hlavnom 
programe jednoduchým cyklickým 
výpisom -

printf("32bit Timer: V004X%04X\r\n", 
TCD1.CNT,TCDO.CNT); 

Obr 3 Reduktny modul pre Al 

Tab. 3. Udatosti timerov 

3.4 Priklad IV 
Vyuiitie enkodéra 

Väššina enkoderov má 2 výstupy, 
výstup A a výstup B Pntom na RC-
dom z nich je prltomný obdižnikový 
výstup, avšak tieto obdizniky sú na-
vzájom od seba posunuté. Takto sa 
dá astir. ktorým smerom sa enkodér 
otäča. Tento prfklad si začnite pisat 
do nového zdrojového kódu. nakofko 
budem používat ES kanál, ktorý som 
použil už v prIklade 3.211. XMEGA mä 
priamo pre dekódovanie signálu 
z enkodéra nástroj. Tymto nästrojom 
je už, ako inak, ES spolu s timerom. 
Budem praktickou cestou postupovat' 
priamo podfa návodu, ktorý näjdeme 
v lit. [1] na str 70. Najskár sa pozrie-
me, kde máme tieto piny fyzicky pri-
pojené. Podl'a obr. 1 je to PA.3 a PA.4 
Nakonfigurujeme ich ako vstupy 
a edge detektor na low level. Neste-
venia nebudem popisovat', vychädza-
jme z predchädzajúcich častf. ES ka-
nál 0 si nastavíme tak. aby ako zdroj 
udalostí bral pin PA.3. Povolíme kva-
dratúrne dekodovanie a digitálny fil-
ter Potrebne prlkazy 

EVSYS.CHOMUX z0z53, fl channel 0 na pin PA3 
EVSYSCHOCTRLrOx0F: It dekódoyanie povo-

lene + dig flit 

Pre dekódovanie je potrebny timer, 
ktorého hodnota sa bude menitvzá-
vislosti od otáčania enkodéra. V pr-
vom rade musíme nastavit', ako sa mä 
správat na udalost, ktorú dostane od 

TIC Event E Group Configuration Event Type 

o 0 0 TCxn OVF 

0 i 0 1 t TCxn_ERR 

0 1 X 

1 .0 C TCxn CCA 

I I 0 1 i TCxn_CCA 

1 1 0 t TCxn CCA 

1 1 1 TCxn CCA 
I I  

A
 V
R
 X
M
E
G
A
 

D4 rodina: 
ADC 200 „p' 

4 emneeieasevete 
2 USART 
) SPI 
I TW I 

3 TWI 
DMA 
°VW', 

.et .1,40..1 nos 

San411.1-404 

""4,oirtm 

AT•wewnot 

lOver-/Underflow (x = C, D. E or F) (n= 0 or 1) 

Error (x = C. D. E or F) (n= 0 or 1) 

(Reserved) 

Capture or Compare A (x = C, D. E or F) (n= 0 or 1) 

Capture or Compare B (x = C, D. E or F) (n= 0 or 1) 

Capture or Compare C (x = C. D, E or F) (n= 0 or 1) 

Capture or Compare D (x = C. D. E or F) (n= 0 or 1) 
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Obr 4 Ptehled rodiny D a A procesorov XMEGA 

"c"-- J 

ES kanálu 0 Toto nastavenie urGrd, 
me v registn CTRLD pouzivame timer 

EO 

TOE° CTRI.D=0/68 (i evcdcian.e ES  

TCEO CTRLP0 ,11 

V prvom prikaze sme povotit de_ 
kódovanie enkodéra a zvolili ES ka-
nál 0 V druhom prikaze sme len po-
volili. aby mal timer k dispozicií 
hodinový vstup. V lit [4] nám ódpo_ 
rúšajú nastavit aj PER register. ae 
tento register nemusíme nastavovat 
kedže prakticky je nám jedno. či ton 
točení enkodéra bude hodnota nee:-
búdat hodnoty od 0 po TOP alebo po 
PER. PER register nám rnöže bit už.-
točný vtedy, ak napríklad za pomoci 
enkodéra chceme nastavovat deci-
máme hodnoty len limitovaného roz-
sahu (napr IP adresu O až 255) Funk._ 
ciu dekodera pri testovaní si overíme 
cyklickým výpisom. 

printft,DD Timer %CtinO.n. TOE° CNT, 

Ako je možné vidiet. hodnota sa 
menf vždy o plus 2. alebo o minus 2 
Pričom hodnotu plus 1, resp minus 
je možné nadobudnút len v medzroo-
lohäch enkodéra 

4. Záver, v d'alšom diele 

Verim, že som poskytol cenné racy 
a uviedol zopär noviniek '<tore posky-
tuje ES spolu s timerom Rád by som 
uviedol viacero noviniek, avšak počas 
me° seriálu by som sa rád venoval 
aj ostatnym perifériám, a preto ne-
chám dalšie skúšanie na každom 
z vás, V dalšom diele uvediern DAC 
a ADC kanál. Zdrojové kódy jedrictii-
vych prikladov si mõžete stiahnut 
z webovnych stránok Praktickej elektro-
niky, kódy budú priebezne dopinane. 

Na obr. 3 je vidno hotovy redukčný 
modul pre obvod Al Pripominarn aj 
svoju e-mailovú adresu Johny@ 
tind.sk. 
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(TV) anténa Yagi 
se zalomenými prvky (1) 

Jindra Macoun, OK1VR 

Návrh úpravy komerčních TV antén na amatérské pásmo 28 MHz, pub-
likovaný v min ulém čísle PE-AR, doplňujeme popisem modifikované 
konstrukce se zkrácenými prvky. Opět se využívá původní nosné kon-
strukce - ocelového ráhna s příchytkami jednotlivých prvků. Všechny 
(rovné) prvky jsou však svislým zalomením zkráceny přibližně o 50 %, 
takže půdorysně „zabírají" antény stejnou plochu jako púvodní TV antény 
na K1. Svisle orientované, zalomené části prvků z drátových vodičů jsou 
ukotveny na anténní stožár. Tim se realizace antény velmi usnadní. 

Přeladění TV antén pro I. pásmo na 
přibližně poloviční kmitočet amatérské-
ho pásma 28 MHz, realizovaný „klasic-
kým" zpüsobem, tzn. prostým prodlou-
žením přímých (rovných) prvků není 
mechanicky ani elektricky složité [1]. 
Prakticky o 100 % však zvyšuje nároky 
na prostor (na plochu a jeji ‚půdorys") 
anténou zaujimaný, a tím take na polo-
měr otáčeni koncu anténních prvku. 

Nároky na prostor pro antény jsou 
ostatně problémem většiny zájemců 
o provoz na KV pásmech. 

Proto je tato problematika často 
probírána na internetu i na stránkách 
radioamatérské literatury. 

Vime, že pülvInný dipól mužeme 
zkrátit vloženou sériovou indukčností 

0,6 X 
r-

a) 0,14 A. 

0.36 A.  

1--1 ri-

b) i 

c) 

d) 

0 25  

AA 
VV 

0,25X1 

r:77 

0,14 X 
de/  

Obr . 1 Charakteristické tvary a obry-
sové rozměry (v X) 2prvkövých ante', 
se zalomenými prvky jsou znázorněny 
v poměrném měřítku: 

a) 2Y - 2prvková Yogi, 
b) Moxon Rectangle, 
c) HEX-beam, 
d) DD-beam 

nebo koncovou kapacitou, ale i kombi-
naci obou zpusobu. Praktická realiza-
ce není v těchto případech snadná 
z mechanických i elektrických duvodu. 
Zkrácením se anténa stává úzkopas-
movou. nastaveni zkracovacich prvku 
je obtížné a naladěni zkracovaně ante-
ny je tedy kritické. 

Snadněji lze aktivní, ale i pasivní 
přímé prvky zkrátit u antény ‚'agi jen 
jejich zalomením, takže anténa pak za-
birá menší prostor, resp. menši pudo-
rysnou plochu. 

Protože se pro zkrácení nepoužije 
ztrátových prvků' zisk poklesne jen re-
lativně málo oproti nezkrácené verzi. 

Bylo navrženo, realizováno a po-
psáno několik tvarových modifikaci kla-
sické 2prykové Yagiho antény se zalo-
menými prvky. Mezi nejrozšířenější 
patří především Moxon Rectangle (Mo-
xonuv obdélník, autor G6XN), dale tzv. 
HEX-beam (obrys celé konstrukce má 
tvar šestiúhelniku - hexagonu) a DD-
-beam (double delta - dvojice prvku 
deltovitého obrysu podle G3LD0). Au-
tory dalších tvarových úprav jsou 
VK2ABQ. G4ZU [21 

Na lehkou nosnou konstrukci, zho-
tovenou obvykle ze dvou až th nevodi-
vých (laminátových) úhlopříčných nos-
niku jsou napnuty zalomené prvky 
z drátových vodičů, což zhotovení an-
ten tohoto druhu usnadňuje a zlevňu-
je. 

Kromě DD antény jsou prvky ostat-
nich tvarových modifikací „lámány jen 
v horizontální rovině, tzn, v rovině pro-
cházející puvodnimi přímými prvky ho-
rizontálně polarizované antény. Cha-
rakteristické tvary nejuzivanějšich typu 
jsou znázorněny v poměrném měřítku 
na obr 1. 

Zminěné antény jsou popsány na 
četných stránkách internetových, ale 
take v našich časopisech [1, 21. V Goo-
glu postačí zadat typ antény a objevi 
se desitky stránek s odkazy na další 
linky. 

Tab 1 (rozměry V. Lz, Kz v mm) 

. , 
L . ri v  Lz Kz ' G Icil3ij 

0  — '«' 1 2760 ' 1550_1_ 1.6 . _._ 
15 5070 ' 2760 , 1700 I 1.5 
30 - 2350 - 2760 11820 1,3  
ľ 45 13éď7 2760 71880 _ 1.2 

Z jul 
170 
130 

50 

Lz 

V i 

Obr. 2. Bočníkový (TV) dipól se svisle 
orientovanými (u = 23 0) zalomenými 
prvky (Cu dráty e 2 mm), „naladěny 
na 28,2 MHz. Označené rozměry 
včetně elektrických parametru jsou 
v tab. 1. Plati v podmínkách volného 

prostoru 

Dale popisované modifikace je tedy 
možné označit za konstrukční varianty 
DD-beamu využívající TV antény nejen 
jako nosné konstrukce zalomených 
prvku. Takové uspořádáni se na webo-
vých stránkách neobjevuje. 

Zalomený diode' 
(TV) antény 

Prosté prodloužení původních prvku 
TV antény "přeladěni  na radioamatěr-
skä pásmo 28 MHz je sice elektricky 
jednoduchě. konstrukčně náročnější, 
ale rozměrově nevýhodně, protože dva-
krát zvětšuje poloměr otáčeni vnějšich 
konců antény 

Svislým zalomenim horizontálních 
prvků pomoci drátových vodičú, upev-
něných na koncích původnich prvku, Lze 
snadno realizovat anténu s menšími 
rozměry (i náklady) na nosné konstrukci 
púvodni (TV) antény 

Zatímco při určení délek prodlouže-
ných přímých prvků se vychází z po-
měru provoznich kmitočtů (s přihlednu-
tim k jiné štíhlosti prodloužených prvku)' 
je pro určení délky zalomených úseků 
účelné použit nekterý z anténních simu-
lačních programu 

Napájecí vlastnosti antény (impe-
danci, resp přizpůsobení) totiž ovlivňuji 
nove poměry na zalomených „vyso-
koimpedančnich" koncových částech 
jednotlivých prvků' jako je kapacita , 
vzájemná vazba, ale i průměr. resp 
štihlost drátových vodičů, včetně jejich 
připadni dielektrické izolace. 

Zisk antény se zalomením poněkud 
sníží ' protože se zkráti středni část záři-
Cú, vyzařující převážnou většinu vf ener-
gie, která podstatné phspivá zisku an-
tény. Zalomené, pop?. jinak tvarované 
konce prvku naproti tomu ovlivňuji spiše 
reaktanci anteny, tzn. její rezonanci 
a tím celkové přizpůsobeni. 

Výsledky modelováni lprvkové an-
tény — bočnikového dipelu, realizované-
ho pridavnými dratovými vodiči ke (TV) 
skládanému dipólu na 50 MHz (dle obr 
2), přináší tab 1 Ukazuje. jak se měni 
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K, 

K, 

Obr 3. 2ervkova anténa s bočniko-
vým TV dieřilem upravená na kmitočet 
28.2 MHz svislým zalomením přímých 
prvku. Rozměry a vypočtené elektric-
ké earametry'sou uvedeny v tab. 2. 
Platí v podmínkách volného prostoru 

jeho zisk (Gi) a rezonanční impedance 
(Z)s délkou zalomených části (K) v zá-
vislosti na úhlu zalomení (a), odečíta-
ném ze svislé polohy. Uhel lze snadno 
nastavit vzdálenosti (V), tzn. bodem 
ukotvení drátových vodiöü ke stožáru. 
Rozměr Vplatí pro délku použitého 
skládaného TV dipólu L,= 2760 mm. 

Konce zalomených vodičů se ukot-
ví ke stožáru izolační strunou. 

Impedance 50 š2 nebo 100 Q. 
vhodné pro napájení zalomeného boč-
nikového dipólu dle obr. 2, se dosáhne 
přibližně s úhly u = 45 a 25 e. Vyšší 
impedance je z hlediska širokopásmo-
vosti výhodnější. 

100ohmové napájení lze realizovat 
avrtylnným transformátorem z koaxiál-
Mho kabelu 75 a stočeného na svor-
kách antény do cívky — indukčnosti, 
která spiní i funkci symetrizačni. 

Při 50ohmověm napájení lze za-
bezpečit symetrizaci také tzv. koaxiál-
ním napájenim, při kterém je koaxiální 
kabel provlečen jednou polovinou sklá-
daného dipólu, od anténních svorek 

Tab 2 (rozměry -T)ri Ti—L, 
— L a Kisou v mm) 'no 1650 

15 -2760 i 1722 
30 ( 2760 1740 

_ 
L-11 KR 

2060 1530 
29604'1 600 
2960; 1540 

k mistu upevnění jeho nenapájené 
část; na ráhno antény V ochranném 
krytu anténních svorek se vnitřní vodič 
napájecího kabelu spoil s protilehlou 
svorkou a stineni se pfipoji na svorku 
přilehlou. 

Záření zalomených části „yypInr 
minima puvodniho ‚osmičkového" dia-
gramu dipólu Tim se zmenši jeho 
směrovost a zisk antény klesne přibliž-
ně o 1 dB 

Dvouprvková anténa 

se zalomenými prvky (obr. 3) je se-
stavena na ráhnu 3prvkové TV antény 
typu S 301 KL, která byla upravena na 
kmitočet 28,2 MHz vynechánim střed-
niho prvku a prodloužením přímých 
prvku [2], upevněných na koncové pří-
chytky ráhna s roztečí r =1500 mm, 
tzn. 0,14 2a2 [2). Tato rozteč vyhovuje 
pro sestaveni dvouprvkové antény. 
(Např. rozteč obou prvků antény Ma-
xon činí 0,133 2, .) 

Modelování ukázalo, že zisk antény 
i její přizpusobení nepříznivě ovlivňuje 
poměrně malá vzájemná vzdálenost 
(a tím i velká kapacitni vazba) všech 
čtyř konců zalomených prvku, směřuji-
-li k společnému upevňovacímu bodu 
na stožáru pod úhlem co > 15 c. Proto 
se od tohoto řešeni zatím upustilo 
a oba prvky se lámou jen ve svislé rovi-
ně, kolmé k zemi dle obr. 3. 

Rozměrové a elektrické parametry 
tohoto pokusného uspořádání přináší 
tab. 2. 

Jak bylo již uvedeno [1], nelze 2prv-
kovou (ale ani 3prykovou) anténu Vagi 
nastavit zároveň na maximální zisk i či-

Obr 4 ězimutätnt diagramy zatenf bočnikováho (TV) (Men-
lo na kmitočtu 282 MHz Dip& přímý, prodloužený samo-
nosnými nástavci C 16 mm (černá), zalomený svislými 

vodiči 02 min = 0 ' (modrä) , u= 23 ° (červenä) 

32 

VIFICCZP idE31 4 (),E Z iuj 
5,2 10.8 79 139 115 

, 10,8 80 +136 53 
- 6,0 10.0 t 85 145 40 

nitel zpětného zářeni (ÖZP). Proto se 
obvykle volí kompromisni nastavení 
za- maximem CZP a .před" maximem 
"zisku. které je vždy na vyššim kmitočtu. 
Nastavenim na maximálni zisk se sni-
žuje impedance a impedanční šířka 

pásma. 
Je zřejmé. że se diagramy zářeni 

antén s přímými a zalomenými prvky 
podstatně neliší, což se ostatně shodu-
je s praktickými provoznimi poznatky. 
Hlavni předností těchto zkrácených 
antén je snadnější umistěni (otáčení) 
v omezenějším prostoru a optimální 
výšce, která výrazně ovlivňuje zisk 
a elevačni diagram a tím i předpoklady 
pro dálkovou komunikaci. V minulém 
čísle PE-AR to dobře znázorňuji ele-
vačni diagramy na obr. 3 na straně 32 

Nezanedbatelným přinosem této 
„malé" jednopásmove antény je pak 
možnost porovnat její účinky s ruzný-
mi, nahodile napnutými, ale „přizpuso-
benými" dráty. které jsou stále ještě po-
uživány. 
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rSvétla a zvuk Rubrika pro zájemce o zvukovou a světelnou techniku 

Stereofonní zesilovač f VYBRALI JSME NA 

2x 250 Ws obvody CcJou, 
LME49810 

Alan Kraus 

Koncové zesilovače patří mezi nejčastější náměty radioamatér-
ských konstrukcí. Přes zdánlivou jednoduchost není jejich stavba 
až tak bezproblémová. Pokud neuvažujeme monolitické obvody, 
které dnes s výjimkou několika filtračních kondenzátorů a pár 
odporů nevyžadují prakticky žádné nastavování a při alespoň 
trochu pečlivé stavbě pracují na první pokus, vyžaduje stavba 
výkonnějších modelů přeci jen určité znalosti, praxi a zejména 
přístrojové vybavení. Díky posledním typům integrovaných budičů 
se však stavba kvalitního zesilovače stává dostupnější i pro širší 
masy radioamatérů. 

Polovodičové výkonové zesilovače 
můžeme rozdělit do tří skupin: 
1) Plni integrované, osazené mono-
litickým koncovým stupněm. 
2) Kompletně řešené z diskrétních 
součástek včetně budiče. 
3) S integrovaným budičem a dis-
krétním koncovým stupněm. 
Monolitické koncové stupně jsou 

vhodné pro male a střední výstupní 
výkony. Špičkové modely mají sice 
udávaný výstupní výkon až 120 W 
a i ostatní parametry, zejména har-
monické zkreslení THD+N, odstup 
s/š nebo rychlost přeběhu je na 
dobré úrovni. Určitým spíše kon-
strukčním problémem je ale odvést 
poměrně velký ztrátový výkon z male 
plochy čipu. To vyžaduje poměrně 
mohutný chladič s dobrým odvodem 

—o—kr 
•vcc 

seat 

Bus« 
v 
NC 

NC 
CANT) 
IN-
IN-

Ch  Nu 

Obr. 1. Zapo ere vývodů 
obvodu LME49810 

tepla od čipu a celkově nízkým tepel-
ným odporem, nebo se smířit sice 
s relativně vysokým špičkovým vý-
konem, ale zesilovač provozovat 
s podstatně nižším středním výko-
nem a tedy i s nižšími nároky na 
chlazení. 

Muto 

GND 

IN 

IN 

ClpFlag 

Diskrétní řešení má radu svých 
příznivců. Dříve bylo hojně používané 
zejména z důvodů neexistujících inte-
grovaných obvodů s vyšším napá-
jecím napětím. Další skupinou jsou 
high-endové zesilovače, kde si vývo-
jáři mohou dovolit používat sofistiko-
vaná řešení a nejkvalitnější součást-
ky. Dnes je to spíše otázka individuál-
ního vývoje, protože nejmodernější 
typy výkonových zesilovačů a zejmé-
na integrovaných budičů dosahují 
absolutně špičkových parametrů. 
Z pohledu amatérské realizace 

výkonového zesilovače jsou mým 
favoritem moderní integrované budi-
če, zejména od firmy National Semi-
conductor. Ta již před několika lety 
uvedla na trh stereofonní budič kon-
cového zesilovače s napájecím na-
pětím ±75 V a velmi dobrými elek-
trickými parametry LM4702. 0 něco 
později se objevily monofonní verze 
budičů řady LME498x. První byl typ 
LME49810, následovaný LME49811 
a LME49830. 
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Obr. 2 Vnitřní blokově zapojeni obvodu LME49810 
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A.Ale Inix1 

8 8111" 

+Vcc 

mä lei funkci mute a indikaci limitace 
extern( LED. 

Cy Výhodou je možnost zvolit výstupní 
výkon ve velmi širokém rozsahu diky 

+5V povolenému napájecímu napětí od _ 

+20 do -± 100 V 
Realizoval jsem v praxi s tímto 

obvodem celou řadu výkonových 
zesilovačů s nejrůznéjší topologií. 

CM Red • S výjimkou nastavení klidového prou-
10.4F 24311 du (papadně dalších prvků, jako jsou 

proudové a tepelné pojistky) žádný 
ze zesilovačů nevyžadoval doda-

R OE- tečné kompenzace a v žádném pro-
s" vozním režimu nevykazoval sebe-

menší známky nestability (náznaky 
oscilací, zákmity na pravoúhlém sig-
nálu apod.). 
To je vynikajícím předpokladem 

pro naprosto bezproblémovou repro-
dukovatelnost. Rada méně zkuše-
ných radioamatérů se totiž domnívá. 
že postavit si výkonový zesilovač, 
zejména podle ověřeného návodu je 
jednoduchá záležitost. Kromě toho, 
že musíte mít určité minimální přístro-
jové vybavení, je to i otázka praxe. 
Samozřejmě nejjednodušší zapojení 
s monolitickými koncovými stupni 

Obr. 3. Typické zapojeni obvodu LME49810 podle katalogového listu výrobce a minimem externích součástek lze 

Obvod LME49810 vyniká napá-
jecím napětím až ±-100 V, vysokou 
rychlostí přeběhu 50 V/ps (ale znač-
ně závislou na kompenzačním kon-
denzátoru na výstupu budiče) a velmi 
nízkým zkreslením THD +N 0,0007 % 
(při 1 kHz). 
LME49811 je zdánlivě identický 

obvod se shodným napájecím 
napětím ±100 V, ale jeho ostatní 
parametry, jako je rychlost přeběhu 
a maximální výstupní proud spíše 
připomínají 1/2 obvodu LM4702. 
S výjimkou o něco nižší ceny v něm 
proti obvodu LME49810 nevidím žád-
nou výhodu. 

Poslední z trojice, obvod LME49830 
je určen pro buzení koncových tran-
zistorů typu MOSFET. Ty totiž vyža-
duji pro nastavení klidového proudu 
vyšší napětí mezi gate. LME49810 
mä maximum 6 V což je pro některé, 
zejména spínací typy (IRF...) nedosta-
tečné. LME49830 má maximum až 
16 V, což pokryje s přehledem všech-
ny na trhu dostupné typy. Pokud ale 
uvalujete o klasických "nf" tranzis-
torech MOSFET, jako jsou 2SJ200 
(201)/2SK1529 (1530) od Toshiby 
nebo 2SJ351 (352)/2SK2220 (2221), 
pak lze použít LME49810, napští 6 V 
je dostatečné. 
Z mých zkušeností tedy doporučuji 

zvolit obvod LME49810. Mä nejvyšší 
rychlost přeb6hu, dostatečný výstup-
ní proud 50 mA a navíc je osazen 
Obvodem "Baker Clamp", který zaru-
čuje měkkou limitaci při přebuzení, 
coě potlačuje nepříjemná zkreslení 
ph dynamických špičkách. Obvod 
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postavit i bez zkušeností, ale to není 
zrovna náš případ. 

Další, zejména u amatérských kon-
strukcí hrubě podceňovanou otázkou 
je osazení ochrannými obvody. Podí-
váte-li se na 10 amatérských kon-
strukcí zesilovačů, uveřejněných na 
stránkách radioamatérských časo-
pisů, tak maximálně 2 budou obsa-
hovat komplexní ochranně obvody. 
Přitom cona materiálu na stavbu 
kvalitnějšího zesilovače nepřesáhne 

Obr. 5. Schema zapojeni obou kanálů koncového zesilovače 

částku několika tisíc korun, kvalitní 
reproduktory často stojí o řád vice. 
Přitom jakákoliv porucha zesilovače, 
která vede k průniku ss napětí (a to 
nejčastěji piného napájeciho) na vý-
stup nechráněného zesilovače pošle 
během několika desítek sekund re-
produktory do věčných lovišť. 

Kvalitní ochranné obvody by podle 
mého názoru mély být nedílnou 
součásti každého výkonového zesilo-
vače, pokus si ho jen tak nechceme 
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1•14007 

- • 12_1- • 
563 

č) ! 

232 

.cro, 

e  

Az, 

mlm 

pouštět do náhradní zátěže na pra-
covním stole. Jako minimum le to 
proudová ochrana při zkratu na vy-
stupu nebo připojeni nižší než jme-
novité zátěže, dale zpožděny start. 
samoztelině ochrana proti ss napéti 
na výstupu a tepelná ochrana Ně-
které typy ochran lze sice připojit 
pomocí externich modulů. ale vždy je 
výhodnějši tyto obvody umistit přímo 
na desku zesilovače Mimo jme to 
snižuje nároky na propojeni a tim 
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zvyšuje dlouhodobou provozní spo-

lehlivost. 
Pokud jde o výběr koncových tran-

zistorů, dnes je na trhu celá fade 
vhodných typů s maximálním napš-
tím UcE > 200 V. Existuje i několik 
typů, které mají v pouzdru integro-
vane diody pro teplotní kompenzaci. 
Podle mé je jejich cena zbytečné 
vysoká, jeden malý tranzistor v pouz-
dru TO220, umístěný na společném 
chladiči mezi výkonovými tranzistory, 
udělá stejnou práci. Nepatrné časové 
zpožděni mezi rychlým nárůstem 
teploty přechodu při skokové změně 
výstupního výkonu a oteplením snf-
macího tranzistoru se během pár 
desítek sekund vyrovná. 
Já osobně mám velmi dobré zku-

šenosti s výkonovými tranzistory 
Toshiba 2SA943/2SC5200 (pokud se 
samozřejmě jedná o originály) díky 
jejich dostupnosti a výhodné ceně. 
Samozfejmé lze použít i další typy, 
zejměna od firmy ON Semi a Fair-
child. V podstatě všechny mají shod-
ná pouzdra a zapojení vývodů. 

Pokud jde o pouzdra, v této kon-
strukci se počítá s tranzistory v plas-
tu. Zesilovač je určen především pro 
kvalitní domácí poslech, tedy s výraz-
nými dynamickými špičkami, ale 
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spíše nižším středním výkonem. 
Maximální výstupní výkon 200 až 
250 W na kanál je v tomto případě 
dostatečný. Každý koncový stupeň je 
osazen dvěma komplementárními 
páry výkonových tranzistorů. 

Obvod budiče LME49810 

Pro stereofonní aplikaci jednodes-
kového zesilovače by se možná 
mohlo zdát výhodnější použit obvod 
LM4702. Zhotovil jsem s ním několik 
výrazné odlišných konstrukcí, ale ve 
všech případech levý kanál vykazo-
val výrazně vyšší zkreslení THD+ N 
než pravý. Přes různé topologie 
a vesměs přísně symetrické uspo-
řádání obou kanálů na desce spojů 
(samozřejmě včetně zemí a napájenň 
jsem nenašel vysvětlení. I z tohoto 
důvodu jsem zvolil dvojici obvodů 
LME49810. 
Obvod je v pouzdru TO247 s pat-

nácti částečné asymetrickými vývo-
dy. Zapojení vývodů je na obr. 1. 
Vnitřní blokové zapojení je na obr. 2. 

Podrobnější technická data obvo-
du naleznete v katalogovém listu (volně 
ke stažení na: www.nationaLcom). 

Podíváme-li se podrobněji na blo-
kové zapojení obvodu (obr. 2), na 
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Obr 7. Schema zapojeni obvodu ochran 
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Obr. 6. SOA koncových tranzistorů 
2SA943/2SC5200 

vstupu je klasický operační zesilo-
vač, který převádí vstupní rozdílove 
napětí na výstupní proud, budící dvo-
jici výstupnich tranzistorů v záporné 
větvi napájení. V kladné napájecí 
větvi je zdroj konstantního proudu. 
Na rozdíl od většiny ostatních inte-

grovaných budičů má LME49810 
samostatné vývody pro snímací tran-
zistor kompenzace klidového proudu 
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Obr. 8. Schema zapojeni napejeciho zdroje 

Bias p a Biasm. Mezi ně se zapojuje 
klasický obvod se snímacím tranzis-
torem, umístěným na chladiči v tepel-
ném kontaktu s koncovými tranzisto-
ry (viz obr. 3). Výstupy pro buzeni 
koncových tranzistorů Source a Sink 
jsou pak přivedeny přímo na báze 

koncových tranzistorů. 
Na obr. 2 vidíme, že vývody Biasp 

a Bias m mají na čipu integrovánu 
dvojici diod. Ta vytváří základní před-
pětí pro koncové tranzistory v phi 
padě, že jsou oba vývody propojené. 
Zbývajíci vnitřní obvody na obr. 2 

představuji signalizaci přebuzení 
ClipFlag, vstup Mute a obvod pro kon-
trolu napěťových špiček na výstupu 
Osense. 
Maximální výstupní proud obvodu 

je 60 mA. Při typickém proudovém 
zesilovacím činiteli koncových tran-
zistorů h21, okolo 100 by tedy byl maxi-
mální výstupní proud zesilovače asi 
6 A. To je pro předpokládaný výstu-
pní výkon až 250 W nedostatečné. 
Musíme proto použít na misté kon-
cových tranzistorů Darlingtony nebo 
před ně zařadit proudový budič (což 
je výrazné levnější). Použil jsem opět 
komplementární dvojici 2SA1837/ 
2SC47a3 od stejneho výrohcf, (Toshiba). 

Popis zapojení 

Vstupní obvody zesilovače jsou na 
obr. 4. U moderních špičkových kon-
cových zesilovačů se čím dál častěji 
používají symetrické vstupy, známé 
z profesionální techniky. Symetrické 
zapojení výrazně potlačuje možnost 
rušení, indukovaného na vstup zesi-
lovače z propojovacího kabelu. Po-
kud je vstup zesilovače symetricky, 
nic nebrání tomu, zapojit ho nesy-
metricky a signal přivést například 
klasickým konektorem jack. Symet-
rické vstupy se řeší takřka bez vý-
jimky konektory XLR. Protože jsou 
oba kanály shodné, popíšeme si pou-
ze levý. 
Symetricky vstup je zde řešen kla-

sicky jednoduchým operačním zesi-
lovačem IC5B. Za ním následuje 
oddělovací kondenzátor C21. Proto-

že je celý zesilovač vázán od vstupu 
až na výstup stejnosmérné, je možné 
zkratovací propojkou JP2 kondenzá-
tor piemostit. Tuto variantu dopo-
ručuji, pouze pokud hrozí možnost 
výskytu stejnosměrného napětí na 
vstupu, necháme kondenzátor v sig-
nálové cestě. Minimální ss napěti 
v zásadě nevadí, protože koncový 
stupeň je osazen DC servem, které 
případné odchylky kompenzuje. 
Za vstupním zesilovačem je misto 

pro připojení potenciometru hla-
sitosti. Protože zesilovač je kon-
strukčně řešen tak, aby deska spojů 
byla umístěna podél zadní stěny 
zesilovače s žebrovaným chladičem, 
budou potenciometry hlasitosti k des-
ce připojeny kabelem. Mimo dvojici 
potenciometrů (nebo jeden tande-
mový) má zesilovač ještě výstupy pro 
několik indikačních LED (zapnutí, 
limitace, vysoká teplota, porucha - ss 
napětí na výstupu). Oba potencio-
metry i výstupy pro LED jsou vyvede-
ny na společný konektor pro plochý 
kabel. Tento způsob propojení je 
velmi jednoduchý a spolehlivý. 

Druhá polovina obvodu IC5A je 
zapojena jako sledovač a v podstatě 
pouze impedančně přizpůsobuje po-
tenciometr vstupu budiče. Pokud 
není potenciometr hlasitosti připojen, 
zkratujeme druhou propojku JP1. 
Na místě vstupního operačnítio ze-

silovače jsem použil vysoce kvalitní 
obvod LME49720. Jedná se o po-
slední vývojovou řadu firmy National 
Semiconductor s extrémně nízkým 
harmonickým zkreslením THD+N 
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0.000 03 % a širokým kmitočtovým 
rozsahem do 55 MHz. Obvod lze 
samozřejmě nahradit i běžnými typy. 
například NE5532. 

Koncový zesilovač 

Schéma zapojení obou koncových 
stupňů je na obr 5. Opět si popíšeme 
pouze levý kanäl. Na vstupu obvodu 
LME49810 je sériový odpor R23. 
vstup je uzemněn přes odpor R22 
47 ki2. Mezi výstupy Bias p a Biasm 
je zapojen snímací tranzistor 15. 
Trimrem P2 nastavujeme klidový 

proud koncových tranzistorů. Tran-
zistor 15 je umístěn na společném 
chladiči mezi výkonové tranzistory. 
Mä tak velmi dobrou tepelnou vazbu. 
Všechny použiti trimry jsou vice-
otäčkové. 
Na výstupech pro koncově tranzis-

tory Source a Sink jsou zařazeny 
nejprve proudové budiče 14 a 16, 
následované dvěma komplemen-
tárními páry koncových tranzistorů 
2SA1943/2SC200. Výstup zesilovače 
je osazen klasicky - sériovým RC 
členem R3/C7, omezujícím náchyl-
nost k vf kmitání v případě nepřipo-
jené zátěže, a indukčností Li, tvoře-
nou 16 závity drátu o průměru 1 mm, 
navinutými na trnu s průměrem 
12 mm. Upozorňuji, že počet závitů 
a provedení cívky L1 není nijak kritické. 
Výstup pro reproduktor je oddělen 

spínacími kontakty výkonového relé. 
Doporučuji provedeni dimenzované 
na trvalý proud 16 A. Samotný výstup 
pro reproduktor je osazen konek-
torem faston 6,3 mm. Tyto konektory 
jsou dostatečně proudové dimenzo-
vané a provozně spolehlivé. Diody 
D4 a D12 chrání koncové tranzistory 
proti případným indukovaným napě-
ťovým špičkám. 
To byla základní signálová cesta. 

Jak jsem již předeslal úvodem, kvalit-
ní zesilovač musí mit též kvalitní 
ochrany. Přímo v obvodu koncového 
stupni je obvod proudové pojistky. 
Tvoří ho dvojice tranzistorů T3 a T7. 
Na emitorových odporech R5 a R31 
se snímá úbytek napětí, odpovídající 
proudu koncovým tranzistorem. Toto 
napětí je přes rezistory R6 a 1129 
přivedeno na odporový dělič 117, 119, 
D6 a trimr P1. 
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Obr. 9. Zapojeni vstupního konektoru a napájeni 
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Problem s proudovou ochranou 
koncových tranzistorů se nazývá SOA 
(bezpečná pracovní oblast). 
Většina křemíkových bipolárních 

tranzistorů je náchylná na tzv. druhý 
průraz. Při určité velikosti kolekto-
rového proudu a napětí dojde k lo-
kálnímu ohřevu přechodu. V tomto 
misté se díky snížení napětí UBE zvýší 
proud. tím dojde k dalšímu ohřevu,, 
a se lavinovitě přechod prorazi 
aztranzistor je zničen. Proto je u vý-
konových tranzistorů obvykle SOA 
uvedena v katalogovém listu. Pro po-
užité koncové tranzistory je na obr. 6. 
Vidíme, že do napětí zhruba 50 V 

odpovídá křivka závislosti Ic/U cE 
maximální kolektorové ztrátě 150 W 
(P(I CMAX 15 A). Nad UcE 50 V se 
však výkonová ztráta tranzistoru 
snižuje. To je dano právě odolností 
proti druhému průrazu. Ta se stoupa-
jícím napitím klesá. Navíc jsou uve-
dené závislosti platné pro teplotu 
pouzdra 25 °C, což lze v reálném 
provozu zajistit jen obtížně - takže 
musíme uvedený maximální výkon 
dale redukovat. 
Problem s proudovou pojistkou je 

ten, že musí být dimenzována na ma-
ximální výstupní proud. Ten je při 
zatěžovací impedanci 4 f2 a vý-
stupnim výkonu 250 W přes 11 A. 
Špičkové výstupní napitá je pak 45 V. 
Napájecí napětí musí být s jistou 
rezervou alespoň -±50 V. Pokud 
dojde ke zkratu na výstupu a proudo-
vá pojistka bude nastavena jen na 
maximální špičkový proud (tedy 11 A), 
na kolektoru výkonových tranzistorů 
bude 50 V a při proudu do zátěže 11 A 
bude výkonová ztráta na 550 W! I při 
rozložení výkonu na dva páry kon-
cových tranzistorů je to výstupní 
proud 5,5 A, když z grafu SOA vidíme 
maximální proud při UCE 50 V jen 
3 A. 
K eliminaci tohoto problému se 

používá speciální zapojení, které 
k napětí z emitorového odporu kon-
cového tranzistoru přičítá určitou 
část rozdílu napětí mezi okamžitým 
výstupním napětím zesilovače a na-
pájecím napětím. Vychází se z toho, 
že pokud je zesilovač buzen do jme-
novité zátěže, při vybuzení stoupá 
napětí na zátěži a snižuje se UcE kon-
cového tranzistoru. Tím samozřejmé 
klesá výkonová ztráta na tranzistoru 
a výstupnr proud může být vyšší. 
Pokud je výstupní napětí nízké, je 
citlivost pojistky díky odporům R7 
a R19 podstatně vyšší a výstupní 
proud je omezován již při proudu 
okolo 1,5 A. Pro optimální nastavení 
Proudové pojistky jsou báze tranzis-
torů T3 a T7 Připojeny na běžce trim-
rů P1 a P3. Lze tak upravit citlivost 
podle použitého napájecího napětí 

Obr IQ. Obrazec desky spojů ze 
strany součästek (TOP) 
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a impedance připojených reproduk-
torů těsně nad limit pro vypnutí v ce-
lém výkonovém pásmu. 

Tyto proudové pojistky jsou obvyk-
le součástí většiny koncových stup-
ňů. K jejich hlavní nevýhodě patří 
fakt, že sice omezí maximální proud 
do zátěže a zabrání okamžitému zni-
čení koncových tranzistorů, trvalejší 
provoz do zkratu ale značně výkono-
vě namáhá koncové tranzistory, tak-
že se rychle ohřívají, nehledě na to, 
že provoz na hranici maximální vý-
konové zatížitelnosti je velmi rizikový. 
Důkazem jsou relativně caste opravy 
koncových stupňů i profesionálních 
koncových zesilovačů. 
V tomto zesilovači jsem proto 

použil princip, používaný i některými 
výrobci monolitických koncových ze-
silovačů. V kolektorech ochranných 
tranzistorů T3 a T7 jsou zapojeny 
LED optočlenů PC817. V případě 
aktivace pojistky omezí tranzistor T3 
(T7) proud z budiče do koncového 
stupně a současně se v obvodu 
ochran aktivuje časové zpoždění, 
které na dobu asi 2-3 sekundy odpojí 
buzení koncového stupně. Po uply-
nutí této doby se zesilovač opět ak-
tivuje. Pokud byl problem jen náhod-
ný, zesilovač pracuje normálně dál. 
V případě trvajícího zkratu se ihned 
odpojí a pauza se opakuje. Protože zesi-
lovač je proti době odpojení připojen 
do zkratu pouze zlomek sekundy, 
zůstává prakticky studený, výstupní 
výkon je zcela zanedbatelný. 
Celý zesilovač je vázán stejno-

směrně. Aby bylo na výstupu nulové 
stejnosměrné napětí, je použito DC 
servo. Výstupní napětí je přes rezistor 
R28 přivedeno na vstup operačního 
zesilovače IC7. Maximální napětí je 
omezeno dvojicí diod D9 a DIO. 
Operační zesilovač je zapojen jako 
integrator. Pokud je na výstupu fine 
stejnosměrné napětí než nulové, vý-
stup operačního zesilovače je přive-
den v opačné polaritě na vstup bu-
diče LME49810 a zajistí tak kompen-
zaci. Aby se neuplatňovaly dolní pře-
nášené kmitočty, jsou použity větší 
kondenzátory s kapacitou 1 1.1F včet-
ně další dolní propusti s C20 na vý-
stupu operačního zesilovače. 

Stabilitu zesilovače řeší jediný kon-
denzátor C14. Cim větší kapacita, tím 
je zesilovač stabilnějši, ale snižuje se 
rychlost preběhu a horní kmitočtový 
rozsah. Doporučuji proto tento kon-
denzátor osadit až na závěr při oživo-
vání. Záleží totiž výrazně na celko-
vém řešení zesilovače, napájecího 
zdroje a dalších okolnostech. Podle 
mých zkušeností je optimálni výchozí 
kapacita 15 až 18 pF a v závislosti od 
stability celého zesilovače ji můžeme 
následné snižovat. 

Obr 11. Obrazec desky spojů ze 
strany spoji (BOTTOM) 
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Obvod ochran 

Schema zapojeni ochranzesilo-
vače je na obr. 7. Jádrem celého c6  sys-

tému je operační zesilovač e l D 
zapojený jako OE komparátor. V ustá-
leném provozním stavu je na výstupu 

1C8-A, který sleduje ,přítomnost stej-
nosměrného napětí na výstupu, nulo-
vé vé napětí. Odporovy, dělič R49cř D 

zajišťuje na invedujicim vstupu I -napětí asi 3 V. Na.neinvertupcim R56 vstu-

pu je napětí děliče R34+R3.6/ 
Protože na výstupu IC,8-C je, piné 

se ria vývodu kladné výstupní napětí. 
12 IC8-D přibližně 5 Vystup IGB-D je 
tak na vysoké úrovni. Přes diodu D21 
je aktivován komparator IC9, -B, na . 

jehož výstupu je proudový zdro.j, 
s T14 a T16. Tranzistor T16 napájí 
cívky obou výstupnich relé, zapoje-
ných do série. Pokud použijeme relé 
na napětí 24 V, můžeme je napájet 
prima z napájecího napětí zesilova-
če. Zdroj konstantreo proudu zajiš-
ťuje spolehlivé sepnutí i při kolísa-
jícím napájecím napští. To musí být 
samozřejmé vyšší než asi 40 V. Při 
nižším musíme použít relé s napětím 
12 V. Druhý výstup z IC8-D aktivu-
je/deaktivuje funkci MUTE obou budi-
čů LME49810. Spínače relé a funkce 
MUTE nejsou k výstupu komparátoru 
IC8-D připojeny přímo, ale přes para-
lelní kombinaci odporu a diody se 
zpožďovacím kondenzátorem. Jde 
o to, zie při aktivaci zesilovače se nej-
prve přes diodu 021 sepne výstupní 
relé a teprve s malým zpožděním 
uvolní funkce MUTE. Reid tak sepne 
bez vybuzení. To same při odpojení 
zesilovače - nejprve se přes diodu 
D22 aktivuje funkce MUTE a teprve 
později rozepne relé. Kontakty relé 
tak nejsou ohroženy možným vzni-
kem oblouku při rozpínání za piného 
provozu. Operační zesilovač IC8-A 
sleduje stejnosměrné výstupní na-
pětí. Z výstupů obou zesilovačů R-
-OUT a L-OUT je nejprve RC členem 
odstraněna střídavá složka a výsled-
né stejnosměrné napětí přivedeno na 
dvoucestný usměrňovač s 1C8-A. 
Pokud se na výstupu objeví kladné 
nebo záporné stejnosměrné napětí, 
na výstupu IC8-A se objeví kladné 
napětí. Pokud převýší asi 2 V, výstup 
komparátoru IC8-D se překlopí a od-
pojí buzen( a reproduktory. 
Tepelnou ochranu zajišťuje odpo-

rový můstek na vstupu 1C8-B. Ten je 
tvořen NIC termistorem R50, připev-
něným na chladič mezi oba koncové 
stupně. Přesná teplota vypnutí se 
nastaví trimrem P4. Vzhledem k hys-
terezi. dané odporem R45, musí 
teplota chladiče nejprve asi o 5 'OEC 
Poklesnout. než dojde k opětovnému 

Obr. 17 flou ožení soutästok na 
(lose° s plošnými spoji 

Y o 

oCao 

otogoo 4 0 

0,041 «it» 

ill • • 

ree-4 
NO 

(CI KRAUS audio 2010 

2x 250 Vi POWER AMPLIFIER 

40 
( PraktIcka elektronika :MI 01/2011 



Obr. 13. Fotografie jednoho kanálu zesilovače s obvodem LME49810 

zapnutí. Poslední operační zesilovač 
IC8-C sleduje aktivaci proudově po-
jistky v koncových stupních. Pokud je 
kterýkoliv ze čtveřice optočlenů akti-
vován, výstup komparátoru IC8-C 
přejde do nízké úrovně a přes diodu 
D11 se vybije kondenzátor C30 a vý-
stup IC8-D se preklopí. Kondenzátor 
C29 zajišťuje zpožděný start zesilo-
vače. Po připojení napájecího napětí 
se nejprve přes odpory R34 a R36 
a diodu D20 musí nabít C29 a teprve 
pak je zesilovač aktivován. 
Výstupy jednotlivých ochranných 

obvodů jsou vyvedeny take na indi-
kační LED (TEMP a ERROR). 

Napájecí zdroj 

Koncový zesilovač vyžaduje dvoje 
symetrické napájecí napětí. Jedno je 
určeno pro napájení koncového zesi-
lovače a druhé pro pomocné obvo-
dy. Obě napětí jsou nestabilizovaná. 
Pokud jde o filtraci napájení konco-
vého zesilovače, obecně platí: čím 
více, tím lépe. Musíme vždy volit kom-
promis mezi kapacitou kondenzátorů 
a rozumnou cenou, protože filtrační 
kondenzátory jsou jednak velké a hlav-
ni drahé. V zásadě bych doporučil 
minimálně 20 mF v každé napájecí 
větvi. 

Napájecí zdroj pro pomocné obvo-
dy má vlastní stabilizaci, takže vysta-
číme pouze s usměrněným napětím 
2x 20 V. Maximální odběr je do 
500 mA. V podstatě je možné toto 
napětí odvodit i z napájecího napětí 
pro koncový stupeň, ale musíme ho 
nejprve snížit na asi 30 V. protože na 
stabilizaci napájení ±15 V jsou pou-
žity monolitické regulatory s maxi-
málním vstupním napitím 35 V, nehle-
dě na zbytečnou výkonovou ztrátu 
při snižování napětí r 50 V na 15 V Je 

proto jednodušší nechat navinout na 
síťový transformátor dvě pomocná 
vinutí s napětím 2x 14 V až 15 V. 
Schéma zapojení napájecího zdroje 
±-15 V je na obr 8. Diody D1, D2, D5 
a 07 jednak zabraňují přepólování 
napájecího napětí při eventuálním 
defektu některé součástky, a součas-
ně vybíjí filtrační kondenzátory za 
integrovanými regulatory při vypnutí 
napájení. 

Propojovací konektory 

Signálové vstupy jsou osazeny 
konektory PSHO3 (GM), pro každý 
kanál je jeden. Připojení potencio-
metrů (nebo stereofonního potencio-
metru) je pomocí konektoru MLW16 
(GM). Jeho zapojení je na obr. 9. 
Mimo vstupy a výstupy z poten-
ciometrů (L-TOPOT, L-FROMPOT, R-
-TOPOT a R-FROMPOT) je zde ještě 
napájecí napětí +15 V a výstupy pro 

THD.N A 

. 0500% 

signálové LED. Všechny LED mají 
předřadné rezistory umístěny na des-
ce zesilovače, takže jejich vývody se 
zapojují pouze mezi napájecí napětí 
+15 V (anodou): TEMP, ERROR 
a SIGNAL nebo zem (katodou): LIMIT. 
Výhodné je umístit potenciometry 
hlasitosti i indikační LED na společ-
nou desku spojů a obě desky (kon-
cového zesilovače a potenciometrů) 
propojit plochým kabelem, osaze-
ným samořeznými konektory PFL/ 
/PSL. Tím se celé propojení zesilova-
če výrazně zjednoduší. 
Na obr. 4. je mimo vstupních zesi-

lovačů ještě zapojení obvodů signali-
zace přítomnosti signálu na vstupu 
zesilovače (SIGNAL) a indikátor limi-
tace (LIMIT). 
Výstupy z obou koncových zesilo-

vačů jsou přivedeny přes diody D3 
a D31 na bázi tranzistoru T12. V pří-
padě otevření tranzistoru T12 se 
nabije kondenzátor C28, který násled-
ně až do svého opětovného vybití 
udržuje otevřený tranzistor T10. V je-
ho kolektoru je zapojena indikační 
LED (SIGNAL). 
Obvody LME49810 mají přímo vý-

stup pro připojení LED, indikující limi-
taci výstupu. Tento výstup obsahuje 
tranzistor s otevřeným kolektorem 
a doporučeným proudem 5 mA. Proto 
jsou oba výstupy ClpFlag obvodu 
LME49810 připojeny na odporový 
dělič R32/R21 a R85. Ten omezuje 
proud do vstupu ClpFlag na 5 mA. 
Protože signal na tomto výstupu je 
pouze po dobu trvání limitace, Tran-
zistor T9 nabíjí kondenzátor C23, 
z kterého je následně napájena indi-
kační LED. Tím se i krátkodobé pre-
buzení stane viditelným. 

Stavba 

Zesilovač je navržen na dvoustranné 
desce s plošnými spoji o rozměrech 
120 x 300 mm. Obrazce desky spojů 
jsou na obr. 10 (TOP) a obr. 11 (BOT-

20080706 13:28 

Hz ki 1 : IN W Ir 

Obr 14. Závislost harmonického zkresleni THD4 N na kmitočtu 
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Obr 15. Kmitočtová charakteristika zesilovače 

TOM). Rozložení součástek na desce 
je na obr. 12. Vyrábět takto složitou 
desku amatérsky je poměrně kompli-
kované, proto jsou výrobní podklady 
ve formátu Gerber a Excellon volně 
ke stažení na adrese: vnvwstaveb-
nice.netlarlar01-2011.zip. 

Doporučuji zhotovit desku z mate-
riálu FR4 o sile 2 mm se silnějším plá-
továním 35 nebo 70 pm. Zesilovač má 
všechny výkonové tranzistory umís-
těny podél zadní strany desky spojů 
tak, aby šly snadno přišroubovat na 
pomocný hliníkový úhelní< o síle 4 až 
5 mm, pomocí kterého se jednak des-
ka mechanicky spojí s chladičem, 
a současně uhelnik slouží pro převod 
tepla z koncových tranzistorů na chla-
dič. Vzhledem k šířce desky 300 mm 
je ideální použít podélně žebrovaný 
chladič s šířkou právě 300 mm. Do-
dávají se různá provedení. Doporu-
čuji provedení s výškou žeber 25 až 
40 mm. Jak jsem se zmínil již úvo-
dem, tento zesilovač je konstruován 
zejména pro kvalitní domácí repro-
dukci, takže mechanické provedení 
s přenosem tepla na chladič pomoc-
ným uheInfkem je vyhovující. Pro 
profesionální oztiušování, kdy se čas-
těji pohybujeme na hranici maximál-
ního výkonu, by bylo vhodnější jiné 
uspořádání, s tranzistory umístěnými 
přímo na chladiči. 
Pokud jde o oživení, tato kon-

strukce není určena pro začátečníky, 
takže vysvětlovat, jak se má osadit 
deska spojů by bylo nošení dříví do 
lesa. Obrovskou výhodou použití ob-
vodu LME49810 je vynikající repro-
dukovatelnost. Během posledních 
dvou let jsem postavil několik desítek 
zesilovačů s tímto obvodem a ani 
v jednom případě nebyly s oživením 
jakékoliv problémy. V podstatě se 
pouze nestaví klidový proud (stačí 
asi 50 mA na jeden par koncových 
tranzistorů), potom trimry proudově 
ochrany. Nejprve najdete polohu, 
kdy se začíná ochrana aktivovat 

a pak se asi o tři otáčky vrátíte zpět. 
Jako poslední se nastavuje tepelná 
pojistka. Ideální je použít bezkon-
taktní IR teploměr. 
Pokud jde o technické parametry, 

změřené vlastnosti zesilovače jsou 
trochu za ideálními katalogovými 
údaji obvodu LME49810, což je dáno 
tím, že obvod jev laboratorních pod-
mínkách testován samostatné, bez 
připojených koncových tranzistorů. 
Na obr. 14 a 15 jsou reálné naměřené 
parametry jednokanálového zapojení 
tohoto zesilovače, který je na obr 13. 
Vidíme, že kmitočtová charakteristika 
je prakticky rovná od 10 Hz (dolní mě-
ad rozsah AP) až do 100 kHz, v pás-
mu +0, -0,35 dB. 
Také harmonické zkreslení THD+N 

je 0,02 % na kmitočtu 1 kHz a nepře-
sáhne 0,05 % v celém kmitočtovém 
pásmu. A to je měřeno pro šířku pás-
ma 10 Hz až 80 kHz, při omezení na 
pásmo 22 Hz až 22 kHz je THD +N 
ještě nižší. 

Seznam součástek 

Rezistory 

R1,135, F131, F142, F161, 
F167, R93, F196 0,4712:2 W 
F113, F122, R76, R84 47 kš2 
F114, R23-24, F177, R86-87 1 kS2 
F117, F125, R37-38, F140, F152, F164, 
F115, R78-80, R16, R88 10 kfl 
R19, R54, R70, F182, R7 56 kS2 
1320, R83, FI71 R8 
F121, R85 
F129, F169, F192, R6 
R3, R2, R63, R95 
R30, F133 
1:132 
R35 
F14, F143, F146, F157-60, 
R39, F194 
R41, F149 
R44 
F145 

82 ki2 
R47-48, F134, F153, F155, R26-28, 
R56, R89-91, R51, R36 1 MS2 

47 12 
3,3 kl2 
220 12 
10 Q 

5,6 kS2 
330 S2 
8.2 kS2 

100 kS2 
220 kS2 
12 kS2 

R50 
R62 
R65-66 
R68 
R73 , R10 

R74, All 
R75, R12 
119. F11 8. -• o. R72, R81 

Kondenzátory 

C1, 049 

C14, C40 

NTC 47 ki2 
33 kf2 
120 kS2 
22 f2 

2,2 ki2 
1,5 kll 
390 i/ 
39 k(2 

220 pF/100 V 
2,2 mF/25 V 

15 pF 

C23 2,2 pF 2/50 V 

02-4, 09-10, C12-13. C17-19, 
024-28, 033. 035, C38-39, 043, 

047-48, 050 
C29 
030 
C31-32 
C34, 036 
C37, C7 
C41-42, C15-16 
C45 C21 
046. 020, 022, 044 1 pF 
06, 08 10pF/25 V 

Polovodičové součástky 

D10-11, D6, D13-16, D19-24, 
D3, DB, D27-31, D9 1N4148 
D1-2, D4-5, D7, D12, 
D25-26, D32 1N4007 
D17-18 ZD 12V 
710, T12 BC550 
71-2, T13, T15 2SC5200 
T14 BC548 
T16 0.0677-H 
73, 717 BC546 
T4-5, T18-19 2SC4793 
Ta, T20 2SA1837 
T7, T21 BC556 
T8, T11. T22-23 2SA1943 
T9 BC560 
Cl 7815 
102, 106, IC10, 1013 PC817 
103 7915 
104, IC11 LME49810 
IC5, 1012 LME49720 
107, 1014 TL061 
108 TL064 
109 TL062 

Ostatní 

JP1-4 

K1, K11, K2, K10, K7-8, 
K3-4, K9 
K5 
L1-2 
P1, P3, P5, P7 
P2, P6 
P4 
RE1-2 

100 nF 
4,7 pF 7/25 V 
22 pF /25 V 
47 pF/16 V 
1 pF /50 V 

10 nF 
150 pF 

47 pF /25 V 

JUMP2 
K6 FASTON 

PSHO3 
MLW16G 

16z D12 mm 
PT 2,5 ki2 
PT 200 š.2 
PT 101(12 
RE LE-RP 

Závěr 

Uvedená konstrukce představuje 
vysoce kvalitní řešení špičkového 
domácího stereofonního zesilovače. 
Vynikající technická parametry a dob-
rá reprodukovatelnost jsou zajištěny 
použitím moderního integrovaného 
budiče LME49810. 

42 
Praktická elektronika -

01120.1 



POČÍTAČE 
a INTERNET 

Connect "ne 
I.. • eeeee 66 66 66 

s— ca,—. 

Rubriku připravuje ing. Alek Myslík, INSPIRACE. alekenspirace cz 

lectemialogy Products *WM News 

••..p, • Wi-REACH 3G Personal Hotspot 

Embedded WOE Pcmerr Specisertärz; So, ContenTs 

()nice 

tene•r, 

%Mittens' 

›e r 
win 

‘t‘ek VAG 
I WF-INACM 

Search 

Ode Om Mat.ei 

Where Ir. Boy 

Correct One's vée-OfsCar persond Wee hotspot comects we' enabled deices 

to the nternet thrash the need* network. Whether on IM beach, e Me cm, 

on tee Um «ells part, you and your frees Carb paddy and cesty tans 

trn mime with ordy ase Ounce to push. 

The prevalence of WM necrorts awl en ley come ten between 

ClenCes ind the natwcek. Everyone who (45e' devices WO, al letOin• 

ROAS. Oak Ind laentOrret1 to COrt*C1 ve WOE 

rs 

mown. Un vomn that you wis be able to pan 9,4•11OE •MO • WOE' MOE'vat 

imelentd by the trend IA Mare Wirt net-watt and the lamed reach o' those 

networks. 

Corded ifs 

Viel-itEACH aassic 
FORUM 

Pa 

Produc 

Suleert 519e 

&me. 

*lame, Noe m. user Crnen 

em•••1.1earameee 

rats Pe...m. me. Geese, to 

--

- 

KAPESNÍ 3G WIN HOT-SPOT 
Připojení k Internetu se rychle rozšiřuje i do mobilních zařízeni. Mist, kde se lze připojit bezdrátově 

přes tzv. hot-spot, přístupový bod k bezdrátové síti WLAN, není mnoho, a přistupově body mají obvykle 

malý dosah. Připojení k Internetu ale rozšiřuji, zrychlují a zlevňuji mobilní operátoři. K jedné SIM kartě, 
na které máte nějaký datový tarif, se ovšem běžně připojí jen jedno zařizeni. A je-li potřebný signal 

pouze „u okna", musíte tam stát take, at's telefonem nebo notebookem. 

Navíc je-li datová karta jen v telefo-
nu (což je obvykle výhodnější, zvláště 
u "chytrých' telefonu), notebook nebo 
PDA obvykle přes telefon snadno nepři-
polite Přemisťováni SIM karty mezi te-
lefonem a modemem notebooku take 
není praktickým řešením 
A proto tady teď stručně popisujeme 

tuto šikovnou krabičku s názvem Wo-
Reach Crass(c od fumy ConnectOne 
Za velmi přijatelný peníz okolo 2000 Kč 
řeší porněrne komfortně pohodlnější 
a vícenásobné připojeni Je to v pod-

state router — do Internetu ho připojuje 
standardní 3G/4G modem se SIM kar-
tou (není součásti přístroje, předpoklá-
dá se, że ho mate), navenek funguje 
jako Win hot-spot. přístupový bod s do-
sahem 30 až 100 m, ke kterému se lze 
připojit jakýmkoliv přístrojem vybave-
ným Win (telefon, tablet, PDA note-
book, stolnl počitač. další přístupový 
bod ap ) Router tak lze v případě potře-
by umístit tam, kde je nejlepší mobilní 
signal a se svým telefonem nebo note-
bookem mužete sedět pohodlné u sto-

lu v jeho dosahu Současné se muže 
připojit až 10 uäivatelu kteří jsou při 
tom od sebe odděleni (,nevicti- na se-
be) Je tak možně dočasné poskytnout 

připojeni k Internetu i několika dalším 
lidem v bezprosttednim okolí Celkový 
počet povolených VVFipřipojeni 12e na-
stavit předem přesně a zabránit tak dak 
šim nežádoucím pripojenim 

Připojení je samozřejmě zabezpe-
čeně všemi běžnými zpusoby a lze ho 
navíc omezit na určitě IP nebo MAC ad-
resy Router obsahuje server DHCP 
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WiReach Classic 
od firmy ConnectOne 

takže umí sám přidělovat IP adresy (lze se jistě připojit take 
s vhodně nastavenou vlastní pevnou adresou); DHCP ser-

ver se dá i vypnout. 
Router WiReach Classic funguje nejen se všemi běžně 

používanými 3G/4G datovými modemy mobilních operá-
toru ale i s moderny pro CDMA, a sit' CDMA u nás má na 
rozdíl od sítí 3G/4G velmi dokonalé pokryti téměř po celé 
republice. 

Popis WiReach Classic 
Router je v pouzdře o rozměrech 130x80x20 mm a váži 

110 g. Jak je patrné z fotografie vpravo je pouzdro téměř 
prázdné, destička s elektronikou zabírá maximálně čtvrtinu 
prostoru. Značnou část zabírá zvnějšku přístupná prohlubeň 
s USB konektorem, určená pro připojení běžného modemu 
3G/4G. Další prostor zabírá Li-Ion baterie, která udrží celé 
zařízení (včetně modemu) v provozu po dobu asi 5 hodin. 
Dobiji se bez USB portu počítače (5 V/1 A) nebo ze síťového 
nabíječe. Potřebný kabel se zdvojeným konektorem pro při-
pojent do dvou USB portu (kvůli odběru až 1 A) jev příslušen-
ství, jev něm i samostatný síťový napáječ. K routeru se na-
bíjecí/napájecí kabel připojuje přes konektor mini USB. Vybi-
tá baterie se nabije v průměru asi za 2,5 hodiny, pokud je 
ale přístroj zároveň používán, prodlužuje se doba nabíjeni 
asi na čtyřnásobek. 
V dlouhém seznamu kompatibilních modemu, který je 

neustále rozšiřován a jev aktuální podobě na webu výrobce 
(www.connectone.com), jsou i u nás běžně používané mo-
demy Huawei El 750 (T-mobile, 02), MF626 (T-mobile), Mo-
bile Connect flash K3765 (Vodafone), AnyData ADU-510/ 
520L, Vertex VVV110L (U:fon) a úspěšně vyzkoušený je 
i CDMA modem Axesstel MV110NH (pro CDMA připojení 
od 02). 

Na kratší boční straně pouzdra je zapínací/vypínací tla-
čítko, konektor mini USB pro nabíjení baterie, dvě LED pro 

WI-REACH Personal Hotspot 

indikace připojení 
k WiR sili 

konektor mini USB 
pro napájeni/nabíleni 

tlačítko RESET 

indikace zapnutí 

,,Vnitrek" routeru WiReach 

Destička s elektronikou routeru WiReach 

Connect —re. WI-REACH Personal Hotspot 
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Paean:al 

WI-REACH Personal Hotspot Correct -"ne 

Haw We I MCP, GOMM Maria Refl'41 legal* Ildain 

Cellular Configuration 

obat 

gee omen 1. aka. ens. 'wawa WI-Man 

Nastavení údajů pro připojení k mobilnímu operátorovi 

indikaci zapnutí a připojení k bezdráto-
vé sin a male zapuštěni tlačítko pro 
RESET přístroje. 

Uvedeni routeru do provozu je po-
měrně snadné a rychlé. Nejdříve je nut-
né nabít baterii (asi 3 hodiny). K nasta-
vení potřebných parametrů má router 
zabudované webove konfigurační roz-
hraní, přístupné z internetového prohlí-
žeče libovolného počitače ve stejné síti. 
Přistroj tedy zapnete a připojíte se k ně-
mu přes WiFi z počítače nebo note-
booku. WReach Classic má od výrobce 
nastavenu IP adresu 192.168.0.1, po-
čítač musí být samozřejmě ve stejné 
síti nebo nastaven na přiděleni IP ad-
resy ze serveru DHCP. Ten je zabudo-
vanýv routeru a takto nastavenému po-
čítači správnou IP adresu po chvíli při-
deli. V bělném internetovém prohlížeči 
potom napíšete do adresního řádku 
http://192.168.0.1 a zobrazi se vám zá-
kladní panel konfigurace routeru. 

Nastaveni routeru 

Konfigurační menu routeru má de-
vět záložek. Pod nadpisem Home jsou 
v dílčích záložkách zobrazeny obecné 
informace — IP adresa routeru. jméno 
SSID, status připojená' MAC adresa rou-
teru, zvolené zabezpečení, verze firm-
waru a status modemu, dále pak údaje 
o době připojení a množství přijatých/ 
odeslaných dat a nakonec detailní in-
formace o připojeném modernu. 

Pod záložkou Cellular je zapotřebí 
nastavit připojovací údaje k poskytova-
teli mobilnlho připojení —vytáčené cis-
lo, APN, uživatelské jméno a heslo. Pod 
další záložkou, označenou WiFi, se na-
stavuje konfigurace WiFi strany routeru 
— použitý kanál, SSID (jméno, kterým 
bude označen tento přístupový bod), 
zabezpečení (mute být WEP64 nebo 
VVEP128). Následuje záložka DHCP— 
zde se nastavuje základnl IP adresa, 
maximálni počet přidělovaných adres. 
doba, na kterou se adresy přiděluji a pri-
mární a sekundärnl adresa DNS; na 
dale( stránce je vidět seznam aktuálně 
připojených klientu, kterým byla přiděle-
na adresa Pod záložkou Gateway lee 
nastavit přesměrování portu jtzv port 

WI-REACH Personal Hotspot Correct "re 

an. Saw WWI ‚a.w. adaee flamte Wan, Mina 

DHCP Server Configuration 

%Can Stirtull tweed 

Sea IP Addrat 

„a amber of alma (p Weat Otte' 

lea. aim (ralmita) 

Panty Dies Adana 

aavaie Dia »Ada,* 

CI =CZ 

PI 

to 

Konfigurace DHCP serveru, pfidelufIcIho IP adresy uživatelům 

forwarding) a zobrazit přehled takto de-
finovaných připojených klientů. Další 
záložka Profiles poskytuje možnost de-
finovat až 7 různých konfiguračních pro-
filu, pro případ že používáte rüzné posky-
tovatele připojení a/nebo různé mode-
my, připojované k routeru. Záložka Re-
mote update dává možnost aktualizace 
tabulky kompatibilních modemů (obsa-
huje parametry, na které se musí router 
nastavit pro jednotlivé typy) a aktuali-
zace firmwaru routeru (každý nový firm-
ware obsahuje vtu chvíli nejaktuálnější 
tabulku modemů). Potřebné soubory 
(tabulku nebo firmware) je zapotřebí 
nejdříve stá hnout z Internetu a uložit do 
počítače' z kterého se pak přes WiFi 
nahrají do modemu. Poslední záložkou 
je Admin, lze zde nastavit přístupové 
heslo pro konfiguraci (aby neměli všich-
ni uživatelé přístup k těmto stránkám) 
a funkci mkeep alive", která zabraňuje 
automatickému odpojení modemu od 
Internetu při delší nečinnosti. 

Výdrž routeru na vestavěnou baterii 
závisí na ruzných okolnostech — na poč-
tu připojených uživatelu, množství pře-

dávaných dat a v neposlední míře na 
kvalitě signálu 3G/4G nebo COMA sítě 
(slabý signál vyžaduje větší výkon a ba-
terie se dříve vybije). 

Router WiReach Classic (i další vý-
robky firmy ConnectOne) u nás nabízí 
česká pobočka firmy Spezial Electronic 
(kontakty na www.spezialicz). 
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VIRTUÁLNi AUDIO KABEL VAC 
Software Virtual Audio Cable 

(VAC) aplikuje princip fyzického 
propojovacího kabelu do virtuál-
ního prostředí audio aplikací OS 

Windows. 

Tak jak se tradiční audio přístroje 
(CD přehrávač. FM přijímač, zesilovač, 
magnetofon, mixážní pult, videorekor-
dér' ap.) v reálném světě propojuji mezi 
sebou kabely s konektory. tak propojuje 
virtuální kabel VAC softwarové progra-
my s obdobnými funkcemi (CD/DVD 
přehrávač, mixer, internetové radio, te-
lefon VolP, rekordér) uvnitř operačního 
systému Windows. 

VAC obsahuje ovladač (driver) pro 
Wndows WDM/KS, který vytvoří sadu 
virtuálních audio zařízení, nazvaných 
virtuálni kabely. Každý kabel mä dva 
porty, vstup a výstup. Tyto porty jsou 
v každém vytvořeném virtuálním ka-
belu propojené tak, že všechna digitální 
audio data, přivedená zezdroje signálu 
na vstup VAC, se automaticky přene-
sou na port pro vstup do dalších virtuäl-
nich (softwarových) zařízení (progra-
mů), které je mohou dale zpracovávat 
(přehrávat). 

Virtuální kabel by se dal take přirov-
nat k běžné zvukové kartě počítače' je-
jíž vstup a výstup jsou interně přímo 
propojené, tedy co na vstupu. to na vý-
stupu, ale v digitální podobě (zatímco 
běžná zvuková karta mä standardní 
vstupy a výstupy analogové). 

Každý port každého virtuálního ka-
belu mule být připojen k vice aplikacím 
současně (multiklient) a každý „klients 
dostane „svoji kopir signálu. Jednotlivě 
virtuální kabely jsou na sobě zcela ne-
závislé. VAC reprezentuje tu nejnižší 
vrstvu zpracování audio signálu a může 
být efektivně využíván v kterékoliv vyšší 
vrstvě (aplikace pracující s KS, Direct-
Sound a MME podsystémy, ovladače 
ASIO ap.). 

Co se s VAC dá dělat 

• propojit dye nebo vice audio apli-
kací do řetšzce, ve kterém každá násle-
dující aplikace přijímá signal vyprodu-
kovaný předchozí aplikaci. Je tak moz-
ne např propojit audio přehrávač se 
zvukovým procesorem a pak propojit 
zvukový procesor s analyzátorem nebo 
osciloskopem k vyhodnoceni výstupní-
ho signálu 
• zachycovat digitální audio signal 

z aplikaci přehrávajících ho na porty 
MMENVave, DuectSound nebo WDM/ 
KS Audio Lze třeba propojit Real Audio 
Players programem Audacity a zazna-
menat (nahrát) libovolnou east přehrä-
vaneho zvukového signálu v reálném 
čase bez ‚táty kvality Nebo využít VAC 
k propojeni komunikačního programu 

aplikace t 
carci audio segnaluj 

[zdroi audio signal u) 

aplikace 
(-  

aplikace 
(zdroj audio šignatu) 

at' 

virtuální 
kitiétVÁd 

aplikace 

e 
aplikace 

13 
4Le aplikace 

verrte autc Sya 

Obr. 1. Názorné schéma zapojení virtuálního audio kabelu 

Skype s nahrávacím programem a na-
hrávat si uskutečněné hovory. 

• nahrávat originální digitální audio 
data produkovaná aplikacemi, které ne-
vytvářejí soubory WAV a posílají audio 
v reálném čase pouze do MME/Wave, 
DirectSound nebo WDM/KS, 
• digitálně směšovat několik zdroju 

audio signal(' dohromady a výstup při-
vest do nahrávacího programu, 
• digitálně distribuovat (sdílet) au-

dio signal (stream) mezi několik nahrá-
vacích programu současně, 
• převádět audio data z jednoho 

formátu do jiného v reálném čase, 
• Wee zmíněnou vlastnosti multi-

klient' vybavit jakýkoliv audio program. 
který ji sám nemá 

Co se s VAC dělat nedá 

• převádět sekvence MIDI na audio 
signál, 
• tajné zachycovat audio signal při-

cházející z/do nějakého audio progra-
mu, aniž by byl VAC vřazen do cesty 
signálu (signal jim musí procházet). 
• přenášet audio data přes počíta-

čovou sit 
VAC však muže is těmito úkoly po-

moci využitím dalších programu: lze 
ho např. použít k propojení výstupu au-
dio aplikace na vstup nějakého progra-
mu, který přenáší audio signal přes po-
čítačovou sit. 

fee p.n... 

kin`, ri 

iinixtted mine Yin 

Sine 

se R : 

Jak VAC funguje 

Virtuální kabel se chová stejně jako 
skutečný kabel. V reálném světě potře-
bujete propojit každý výstup zdroje sig-
nálu (např. magnetofon. elektrická ky-
tara. CD přehrávač ap.) se vstupem 
např. zesilovače nebo mixážniho pultu 
samostatným kabelem. V počítači to 
funguje obdobně. V počítači jsou dva 
typy objektu, které mohou být zdroji ne-
bo příjemci audio signálu —softwarové 
aplikace (programy), které přehrávají 
nebo nahrávají či zpracovávají audio. 
jako nape. WnAMP. Skype Audacity 
Cakewalk, Sound Forge ad.. a hardwa-
rová audio zařizeni —zvukově adaptéry 
(zvukové karty). V operačnim systému 
Windows neexistuje způsob. jak přímo 
propojit výstup jedné aplikace a vstup 
jiné aplikace. Jediná možnost. jak to 
udělat, je využit vícekanálovou zvuko-
vou kartu a nasměrovat výstup první 
aplikace na vstup jednoho kanálu zvu-
kové karty. jeho výstup fyzicky kabe-
lem) propojit na vstup druhého kanälu 
a výstup druhého kanálu interne na-
směrovat na (nahrávací) vstup druhe 
aplikace. 

Je nutné mit na paměti. że kažay 
virtuälni kabel VAC je pouze jednosměr-
ný Signal ze zdroje lze připojit riouze 
na jeho vstupní port a pouzezjeho výs-
tupu lze tento signal odebirat k dalši-
mu využití. 
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Virtuálni kabel lze používati bez na-
instalované zvukové karty v počítači— 
datové toky budou správně propojeny, 
neuslyšíte ale Žádný zvuk. VAC žádný 
zvuk nevytváři, přenáší pouze data vy-
tvářená aplikacemi. Když správně pro-
pojíte různé reálné přístroje a nepřipo-
jíte k řetězci na konec reproduktory, ta-
ke nic neuslyšíte A zvuková karta počí-
tače s připojenými reproduktory je tím 
zařizením, které měni digitální data na 
slyšitelný zvuk. 

Přehled vlastnosti VAC 

• VAC potřebuje operační systém 
Windows 2000/XP/Vista/VVin7 (verze 
32 i 64 bitů)' 

• vytvoří al 256 samostatných vir-
tuálních kabelu, 

• přenese prakticky jakýkoliv fixed 
point PCM audio format (vzorkování 200 
až 1 000 000 vzorku/s, 8 až 32bitový 
vzorek, 1 až 8 kanálu), formáty floating-
point nejsou podporovány, 
• prakticky nulová latence při použi-

tém maximálním kmitočtu přerušeni 
(interrupt), 
• ke každému portu lze připojit ne-

omezený počet klientů. 

• VAC umožňuje směšování vice 
signálů z výstupnich portu klientu, 
• umí konverze PCM formátů v reál-

ném čase, 
• umožňuje pracovat s hlasitosti 

jednotlivých signálů, 
• používá audio technologii WDM/ 

KS. která je nativni pro Windows 2000 
at Windows 7. 

Jednoduché otestováni VAC 

Výsledkem úspěšné instalace VAC 
je zařízeni Virtual Audio Cable, které 
se objeví ve Správci zařízeni (v Ovlá-
dacích panelech) ve skupině Padiče 
zvuku, videa a herních zařízeni (obr 3). 
Dale se nainstalují dvě samostatné 
aplikace — VAC Control Panel (obr. 2) 
a Audio Repeater (obr. 4). 

VAC Control Panel je samostatná 
aplikace, která umožňuje sledovat čin-
nost virtuálních kabelu a nastavovat je-
jich parametry Zobrazuje současné 
všechny nainstalované virtuální kabely 
a jejich parametry. 

Audio Repeater je jednoduchá apli-
kace, která přenáší audio stream mezi 
porty Wave In (vstup) a Wave Out (vý-
stup) zabudovaných audio zařízeni. Ve 
spolupráci s virtuálními kabely může 
být použit nag k propojeni audio výstu-
pu ze zvukové karty k virtuálnímu kabelu 
nebo k monitorováni signálu prochá-
zejícího virtuálním kabelem prostřed-
nictvím zvukové karty s reproduktory 
Program Audio Repeater lze podle po-
třeby spustit a používati vícekrát sou-
časné. 

Pro nejjednodušší použití (otestová-
ni) virtuálního kabelu spusťte nejdříve 
nainstalovanou aplikaci VAC Control 
Pelleta ujistěte so. že zobrazený virtual-
n1 kabel je nakonfigurován se základ-
nlmi parametry 
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Obr. 3, V Ovládacích panelech Windows 
ve Správci zanzenl se nove objevl 

Virtual Audio Cable 

Základní (defaultní) nastaveni virtu-
álního kabelu v programu VAC Control 
Panel: 

Maximum instanci 20 
Přerušení (interrupt) 5 ms 
Kmitočet vzorkování 

44100 až 48000 vzorku/s 
Rozlišení 8 až 16 bitů 
Počet kanálu 1 až 2 
Hlasitost vypnuto 

VAC Control Panel nechte otevřený. 
Spusttejakoukoliv aplikaci s audio vý-
stupem (media player. tonový genera-
tor ap.), která umožňuje nastavení výs-
tupnífio audio zařízení a zvolte Virtual 
Cable 1. Nic neuslyšíte, ale Control pa-
nel uká2e jeden nebo dva nové přehrá-
vané datové proudy. Pokud něco slyší-
te, znamená to, że aplikace směruje 
svuj výstup do zvukové karty a ne do vir-
tuálního kabelu. 

Když je vše v pořádku a signal jde 
správně do virtuálního kabelu, spustfe 
aplikaci Audio Repeater a zvolte Virtual 
Cable 1 jako vstupní zařízeni a zvuko-
vou kartu počítače jako výstupní zaří-
zení. Nastartujte Audio Repeater— nyní 
musíte slyšet zvuk z reproduktoru počí-
tače a Control Panel ukazuje nový da-
tový proud. Dokládá to, że audio data 

IVA., tam 1 

Cue. 
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Clue. 

3 ard• se "la) 

hi pie lingt 114 
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jsou přenášená z přehrávače přes vir-
tuální kabel do programu Audio Repea-
ter a ten je dale předává do zvukové 
karty úspéšné jste vytvořili funkční sig-
nálovou cestu pomoci virtuálního kabe-
lu Vzhledem k použiti univerzálního zá-
kladniho nastavení virtuálního kabelu 
muže někdy nastat mime zhoršení kva-
lity signálu oproti přímému propojení 
aplikace se zvukovou kartou protože 
může docházet ke konverzím formátu 
Je proto zapotřebí si „pohre s nasta-
vením všech parametru virtuálního ka-
belu a přenášených formátu ve VAC 
Control Panelu. Postup nastavování je 
velmi podrobné popsán v nápovědě. 

Pokud chcete poslouchaný signal 
zároveň nahrávat, spustle nějaký na-
hrávací program, jeho vstup nastavte 
na Virtual Cable 1 a zahajte nahráváni. 
V Control Panelu se objeví další datový 
proud, indikující připojeni nahrávacího 
programu k virtuálnímu kabelu. Ke kaž-
dému „konci virtuálního kabelu lze při-
pojit libovolný počet přehrávacích nebo 
nahrávacích aplikací 

Mějte stale na paměti, že VAC sám 
pouze přenáší audio data ze vstupu na 
vystup každého jednotlivého virtuální-
ho kabelu. Nesměruje výstupy ani vstu-
py žádných hardwarových zařízení a ne-
vstupuje do žádného signálu, do jehož 
cesty ho explicitně nepřipojíte. Nemá 
žádný implicitní vztah ke kterémukoliv 
audio zařízení či aplikaci. 

Program Virtual Audio Cable je 
stale zdokonalován, jeho poslední ver-
ze 4.10 (která už ma ale několik drob-
ných oprav) jez 15. 2. 2010 Je to share-
ware a jeho cena je udávána mezi 29 
a 55 USD Puvodni stránky jeho autora 
(http://software.muzychenko net), na 
které je všude odkazováno, jsou již del-
ší dobu nedostupné. Software zřejmě 
prodává hlavni společnost NTONYX 
(www.ntonyx.comNac.htm). Zadäte-li do 
vyhledavače Google Virtual Audio Ca-
ble, najdete mnoho webových adres. 
odkud si program muzete stáhnout 
a vyzkoušet, popř koupit. 

VAC 

twtuai,,Kabe aplikace 

rplikace VAC 

Repeater 
A idio 

Obr 4 Okno programu Audio Repeater a mo:ny zpusob jeho 

rekorder 

rekorder 

Deafen! 
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TECHNICKg ZAJÍMAVOSTI 
USB station 2 

USB Station 2 patří do rodiny sitb-
Web miniserveru Synology (naposledy 
jsme v loňském listopadovém čísle po-
pisovali jednodiskový DS110j)— na roz-
díl od všech ostatních však neobsahuje 
prostor pro pevný disk: je určen pro sdí-
lení USB disk') a pamětí. A to je take 
jediný podstatný rozdíl od zmíněného 
DS110j. Používá stejný operační sys-
tem DSM jako ostatně servery Synology 
a má tak take přibližně stejné možnosti. 
Ve stručnosti: 

USB Station 2 má pěkné ovládací 
rozhraní, přístupni z kteréhokoliv počí-
tače v siti přes běžný internetový prohlí-
žeč (nemusi se tedy instalovat žádný 
další software). K práci se soubory na 
připojených USB pamětech je zde k dis-
pozici Prohlížeč souborů, ve kterém lze 
kopírovat, přesouvat a mazat soubo-
ry na externich pamětech stejně po-
hodlně. jakov počítači. Ještě dokonalej-
ší je File Station, jednoduché webové 
rozhranl pro správu souborü, ve kterém 
se mohou zobraziti všechny adresáře 
a soubory v místním počítači a myší 
lze přetahovat soubory mezi adresáři 
počítače a externími disky serveru jako-
by všechno bylo vjednom počítači. Pro 
stahovánf souborü je k dispozici i klasic-
ký FTP server s detailně nastavitelnými 

Technické údaje 

USB Station 2 

Procesor: 
RAM: 
Pevný disk USB 
LAN: 
Rozhraní: 

Souborový system: 

Sdílení: 
uživatelské účty 
souběžná připojeni 

Strove protokoly: CIFS, AFP, FTP, 
WebDAV Telnet, SSH 

Zabezpečeni: FTP přes SSUTLS, 
HTTPS 

Správa: upgrade firmware, 
upozorněni e-mailem. 

podpora DONS. PPPoE, 

Aplikace: Audio Station, FTP server, 
Download station, 

Mediální server 
DLNAIUPnP server 'Tunes, 

server pro tiskárny 
122x111x46 mm 

0,147 kg 
0 dB 
5 W 

od 2100 Kč vč DPH 

800 MHz 
DDR2 128 MB 

až 2x 3 TB 
10:10011000 Mb/s 

2x USB 2.0 

EXT4 EXT3, 
FAT32, NTFS 

max 32 
max 32 

Rozměry: 
Váha: 
Hlučnost: 
Spodeba: 
co,,,.: 

5 4 2 3 

Pohled na USB Station 2 zezadu a zepředu: 1- indikační LED napáejní. plIpojenl k LAN 
a práce s USB diskem. 2- dva USB potty. 3 - dekko RESET. 4 - konektor RJ45 pro pea-

fen( k LAN, 5 - konektor napájení 

externí 
USB disk 

počítač 

WiFi router 

et. 
televizor 

reproduktory • 

aZINIM 

dálkové 
ovládáni 

404121J. 
tiskárna přes USB 

digitálni media centrum 
 I I  

1 

¡I El 

stereo system 

Možnosti propojeni USB Station 2 s dalšími přístroji 

přístupovými právy a možnosti zabez-
pečeného přístupu. 

Velmi pěkná je multimediálnI ap-
likace Audio Station —využívá technolo-
gii AJAX a funguje jako komfortní pře-
hrávač hudby (přímo v internetoyém 
prohlížeči, neni potřeba na počítači nic 
instalovat) s možnosti tvorby nebo im-
portu playlistu a zobrazováním MP3 
tagü. Dají se přehrávat soubory AAC. 
FLAC, M4A, MP3, Ogg Vorbis, WMA, 
VVMA VIZOR Jsou podporovány sezna-
my skladeb (playlisty) ve formátu M3U 
a WPL. Aplikace má i výkonné vyhledá-
ván!. V Audio Station lze take poslou-
chat internetová rádia. Mulete se připo-
jit i z mobilního telefonu (iPhone, An-
droid, WM) a poslouchat svoje sklad-
by z USB Station 2 i na něm K přehrá-
váni hudby na zarizenIch Apple je zabu-
dovany i server iTunes. 

USB Station 2 mát aplikaci pro sta-
hování souboru z Internetu. tzv Down-
load Station. Umí stahovat soubory jak 
přes HUP a FTP, tak i populárními sys-
témy Bit Torrent a NZB. Lze stahovat ta-
ke např. ze služby Rapidshare s před-
nastavenými přihlašovacími údaji pré-
miového účtu Detailně lze načasovat 
stahováni (např. na výhodné noční ho-

diny) a ráno když se vzbudite mate sta-
žené soubory pěkně poskládaní v na-
staveném adresáři. Nemusí kvůli tomu 
být celou noc zapnutý hlučný počitač 
s velkou spotřebou. 

Hlavními přednostmi USB Station 2 
jsou tedy malá spotřeba (5 W), nehluč-
ný provoz a příznivá cena (od 2100 KO) 

Nabíječ USB do auta 
Dobrý nápad — čtyři USB napájeci, 

nabíjecí konektory na jednom standard-
nim konektoru do auta Výstupni napit' 
5-5,5 V, celkový odběr až 2A. naprázd-
no 50 mA. účinnost 65% rozměry as 
100 x48 x48 mm. váha 55 g. cena 14 
na ttwts, usbfever. corn 

Praktechv Use napkeiž'triablež OC auta 
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Obsah sady Grove Starter Bundle pro pr/ni pokusy 

Grove Starter Bundle 
Grove System je sada modulu, které 

umožňuji snadno a bezpečně zkoušet 
a vyvíjet ruzné aplikace s univerzálním 
jednočipovým mikropočítačem z projek-
tu Arduino (viz PEAR 1/2009) a jemu 
podobných. Ardu/no je otevřeny (Open 
Source) projekt, ke kterému je bezplat-
né dostupná kompletní dokumentace 
hardwaru i softwaru a osazené a ožive-
né desky jsou cenové velmi dobře dos-
tupné (od 20 USD podle vybavení). 

Jednodeskový mikropočítač Ardu/no 

Se. bal. Wale ee, 
buswed by Mew., .11-

n  

na který se nasune základní propojovací 
deska stavebnice Grove System 

Grove System má usnadnit využívá-
ní mikroprocesorových obvodu i úpl-
ným zašátečnIkum zjiných oborů. aby 
mohli tyto technologie začit využívat 
I ve zcela nových aplikacich. Stavebni-
ce umožňuje sestavovat jednoduché 
aplikace bez pájeni, pouhým propojová-
nim modulu a základnlho mikropočI-
tače připravenými kabely s konektory 
Základní stavebnice — Grove Startor 

Priklad spojováni modulu ples 
základní desku, nasazenou 
na Ardu/no 

Základní moduly (twigs), obsažené 
ve stavebnici Grove Starter Bundle 

Bundle — stojí pouze 29 $ a obsahuje 
základní propojovací desku (k nasunuti 
na modul typu Ardu/no), devět jednodu-
chých modulu, nazývaných ‚twig  (viz 
dale), modul LCD zobrazovače a 10 
propojovacích kabelu s konektory. 

Seznam modulu: 
Modul piezoelektrického bzučáku 

(1) — lze ho připojit např. k digitálním 
stupüm a vydává zvuk, je-li na jeho vstu-
pu úroveň log. 1. 

Modul tlačítek (2) — obsahuje dvě 
nezávislá tlačítka (červené a zelené) 
připojená přes rezistory (tzv pull-down) 
na kladně napájecí napětí a využitelná 
jako digitální vstupy. 

Modul LED (3) — jsou na něm dvě 
nezávisle LED, červená a zelená. Obě 
pracuji s napájecím napětím 5 V a ode-
birají 3 mA. Jsou vhodné jako indiká-
tory výstuprůch signálů nebo pulsniho 
prubéhu. 

Modul polohového spínače (4>—je-
-ho funkce je shodná s funkcí tlačítka, 

k sepnutí ale dojde nikoliv stiskem, ale 
nakloněním modulu. 

Modul potenciometru (5)— umožňuje 
vytvoření analogového vstupního sig-
nálu úrovně mezi 0 a napájecim napé-
tim (obvykle 5v). Hřídeli potenciometru 
lze otáčet v rozmezí 300° s lineárním 
prubéhem výstupniho napětí. Odpor 
potenciometru je 10 MI Modul Ize vyu-
žít i jako indikátoru natočení. 

Modul teplotního &fie (6)— využívá 
termistoru, jehož odpor se mění s okolní 
teplotou (se zvyšující se teplotou klesá). 
Pracuje v rozsahu -40 až +125°C s přes-
ností ± 1,5°C. 

Modul relé (7)— je digitální spínač 
(v klidu rozepnutý) ovlädajici rele, které 
muže spinat větší napiti (až do 250 V) 
a proudy (do 10 A). Sepnuti indikuje 
kontrolni LED. 

Univerzálni modul (8) — umožňuje do 
celého systému přidat vlastni součástky 
nebo obvody a připojit je ke kterémuko-
liv ze 4 vývodu Na destičce jei samo-
statné využitelné tlačitko 

Modul LCD zobrazovaáe (9) — ma 
dvě části, na jedné je samotný dvouřád-
kový LCD displej (2x 8 znaku). na druhé 
jsou obvody potřebné pro připojeni dis-
pleje k mikropočitači 

CP ra   e le kt ro n ka - 01 /201D 
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http://dangerciusprototyPes.com 

Tento server zveřejňuje každý měsíc jeden nový hardwa-
rový open source projekt — konstrukci menšího přístroje ne-
bo pomucky. Projekty jsou technicky velmi kvalitní a propra-
cované. Autor se snail vzbudit takový zájem, aby bylo možné 
prodávat osazené a oživené desky k jednothvým projektum 
(obvykle za velmi přijatelné ceny 10 až 40 USD). Prodejem 
se zabývá Seed studio (vvww seedstudio com). 

http://hackaday.com 

Každý den jeden "hack" — dobrý technický nápad, „udělát-
ko", vylepšení, "finta" nebo úprava něčeho stávajícího — přiná-
ší tento server a každopádně je přínosné ho jednou za čas 
navštívit a inspirovat se, 

teri 
1••••• err PS. MO lei, Nis. W.... 

_• Nip INt•Iß.” - 0 W.. C. 

4Akit• 
pale HAM'. RDAY o 

http://wikileaks.piratskenoviny.cz z 

Zrcadlo (kopii) populárního serveru Wikileaks umístily 
na svui web Pirátské noviny, oficiálni web Ceske pirát-
ské strany Podobných kepii celého webu le na Internetu 
již několik stovek 

lye 

http://lifehacker.com 

A další "hacky" — drobné nápady. finty a realizace, tento-

krát ze všech oboru lidského života Je to hodně "po americ-
ku", občas pro naše vzdělané kutily až příliš primitivní. 

www.hwkitchen.com 

V této ‚hardwarové kuchyni" profesionálnich vyvojefu 
drobných mikropočítačových hardwarových ĺ softwarových 
projektu si mužete koupit veškeré díly a přislušenstvi pro 
práci s jednodeskovými mikropočítači nejen typu Arduino 
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RÁDIO „HISTORIE" 

Lodné rádiostanice 
SAILOR 

PaedDr. Miroslav Hornik, 0M3CU 

Lodné radiostanice dánskej firmy A/S S. P. RADIO sé u nás prakticky nezná-
me. Pritom jednu z nich, SAILOR, zložené z vysielača 76D a prijimača 66T mal 
v rokoch 1972/74 na palube jachty Nike al prvý československý osamelýjachtär, 
ktorý oboplával zem, Richard Konkolský. Neskár získal aj rádioamatersku znač-
ku OK2BRT, alebo OK4BRTImm. 

Firma A/S S. P. RADIO vznikla v roku 
1948 z firmy Samuela Petersona fungujú-
cej od roku 1930. Typová rada SAILOR 
vznikla pre potreby jachtárov a malých ry-
bárskych lodi začiatkom 60. rokov. Cha-
rakteristickými rysmi sú tranzistorové 
Aimee a vysielače s hybridným osado-
ním. Konkolský dostal rádiostanicu na 
svoju jachtu Nike ako povinnú výbavu 
osamelých moreplavcov prod štartom 
pretekov OSTAR 72. Se-, než si popíše-
me Konkolského zostavu. spomenieme 
predchädzajúce modely rady SAILOR. 

Prvým prijimačom zo série SAILOR 
bol typ 16T. Koncepcia bola klasická, AM 
superhet s vf zosilhovačom a záznejovým 
oscilátorom (BFO) pre prijem nemodulo-
vanej telegrafie CVV. Pohrad na prijimač 
je na obr. 1. Rozmery prijimača sú 335 x 
x 220 x 150 mm (š, v, h) a hmotnost je 
6,5 kg. Pripmač je osadeny 9 germánio-
vými tranzistormi, použiva medzifrekven-
ciu 470 kHz a 4 podrozsahy prekrývajú 

rozsah 150 až 280, 280 až 425 kHz 
a 0,525 al 1,6 a 1.6 až 4 MHz. Tieto roz-
sahy sú zvolené podía určenia prijimača 
pre male plavidlá. Prvé tri rozsahy sú ur-
čené na zameriavanie rádiomajákov pre 
potreby navigácie. Samozrejme, je možný 
aj prijem rozhlasových stanic. Rozsah 
1,6 až 4 MHz obsahuje pásmo 2 MHz po-
užívané pre lodnú komunikáciu na kratšie 
vzdialenosti. Citlivost je na všetkých roz-
sahoch lepšia ako 5 pV. Obsahuje aj 
hlavnú rádiofonickú bestiovú frekvenciu 
2182 kHz. Pre zameriavanie v rozsahu 
280 až 420 kHz sa použiva rámová ante-
na umiestnenä tak, aby nebola ovplyvho-
vanä kovovými častami takeláže. Pre 
všeobecný prijem sa použiva drčtová an-
téna, najčastejšie spoločná aj pre vysie-
lač. Napájanie prijimača je možné z pa-
lubnej siete 12, 24 alebo 36 V U", ale 
prijimač je možné napájat aj z interněho 
zdroja 4 x 1,5 V (verkě monočlánky). Zau-
jimavostou rady SAILOR je čislovanie, 

et 
.1 c.r iè 

Obr 1 Pniimeč SAILOR 16T 

ktoré vzniká ako posledně dvojčishe roku 
zavedenia do výroby v obrátenom poradi. 
Schema tohto prijimača je na obr. 2. 
S prijimačom 16T sa začal použivat 

vysielač 260. Tento vysielač je na obr. 3 
a bol riešeny ako hybridný. Merle, oscilá-
tor a modulator sú tranzistorové a konco-
vý stupeň je elektrónkový. s dvoma elek-
trónkami 6146. Vysielač mä 11 kanálov 
osadenych kryštälmi. Polohy prispčsobo-
vacích prvkov koncového stupha k ante-
ne sú v poličkach nad úclajom frekvencie. 
Frekvencie sa menili jednoducho prepnu-
tim kanálu a nastavenim troch prepina-
c'oy. Rozsah je 2 až 2,555 MHz. Prevádz-
ka je možná iba AM. výkon vysielača je 
25 \At Napájanie je 12 V Un a prevádzko-
vé napätia sa získavajú tranzistorovým 
meničom. Rozmery vysielača sú 330 x 
381 x 165 mm (š. v, h) a hmotnost 18 kg. 
Na obr. 4 je vnútorné riešenie vysielača 

Náhradou za prijimač 1ST bol o tri 
roky neskeir prijimač 46T. Tento prijimač 
je na obr. 5 a mä oproti predchodcovi 
zmenené rozsahy Medzifrekvencia 
zostala rovnaká. Rozsahy sa zmenili na-
sledovne. 170 až 270, 270 až 400. 600 až 
1400 a 1800 až 3600 kHz. Citlivost' 
a ostatně parametre sa nezmenili. šírka 

) pásma je regulovaná v nf stupni prepína-
cam, ktorým sa zapina a BFO. Merací 

Obr . 3 Predný panel vysielača 26D Obr 4 Vnidreišok vysteleda 26D 
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Lee de Forest „otec rádia" 
a jeho současníci 

Ing. Jan Lexa 

Traduje se, že Lee de Forest (1873 — 
yyprävění se pokusime zjistit, jestli to 
současní vynálezci a vědci. 

Nei se pustíme do déni kolem Lee de 
Foresta, připomeňme si podobné historic-
ké události, které se odehrály zhruba 
o deset let dříve, tedy před tim, než se 
stal de Forest .otcem rádia'. Tehdy šlo 
o to, kdo první předvedl jiskrové bezdrá-

1961) byl „otcem radio". V následujicim 
tak skutečně je a jak to ovlivňovali jeho 

tové vysiláni a jeho příjem. Byl to Ital G 
Marconi, Němec K. Slaby, Rus A. S. Po-
pov nebo někdo jiný? Všichni použili k de-
tekci už dříve vynalezený koherer (skle-
něná trubička s dvěma elektrodami, mezi 
kterými byly kovové piliny s oxidačni vrst-

Obr. 1. Replika Marconiho prijimače s kohererem vyrobená k natáčeni filmu 
pro TV stanice ZDF a ARTE na podzim 2009 

lR e E  2 

Obr. 2. Elektrolyticky „Responder"-
- detektor de Foresta z r 1901 

jako U S. Patent 716 334 

vou), který změnil odpor při detekci vzdá-
leneho jiskrového výboje. A. S. Popov 
tento jev poprvé převedl 7. května 1895 
(aniž by to patentoval) a v Rusku se tento 
den oslavuje jako .Den rádia'. Na jaře 
1896 Popov uskutečnil rádiový přenos 
mezi dvěma budovami v Petrohradu. 
Marconi, který si postupné patentoval 
všechny své vynálezy, předvádi v Itálii 
v létě 1895 přenos na vzdálenost asi 
1.5 km díky dlouhé anténě. V Německu 
to byl A. Slaby, který asistoval Marconi-
mu. Před těmito vynálezci uš Nikola Tesla 
v r. 1893 v St. Louis demonstruje bezdrá-
tový přenos. 0 rok později, rok před Mar-
conim, Oliver Lodge předvádí 14 srpna 
1894 v Oxfordu take rádiový přenos 
a o pet dni později i přenos morseovky. 
V Kalkatě v listopadu 1894, Ind J Chan-
dra Bose take veřejné předvedl bezdráto-
vý přenos, ale nic si nepatentoval. 

Mezi těmito průkopníky jsou mnozí 
další, a přesto se Marconi povaluje za 
toho .prvniho'. Marconi a Slaby (bez Po-
pova a dalších) figuruji nap?. ve vědecko-
-populárním filmu o vynálezu rádia natá-
čeném v Praze pro německé televizní 
stanice ZDF a ARTE pod vedením ně-
meckého režiséra (na podzim 2009). Au-

prístroj slúži ako indikátor sily signálu 
a na kontrolu napájacieho napotia Pohfad 
do prijimača je na obr. 6. Prijimaš bol vy-
rábaný aj vo verzii 4610. ktorej nebolo 
možné zamenavame, ale rozsahy bob 150 

Obr. 5. Pnjimač 
46T (vra vo) 

Obr 6. Vnútomé 
usponadanie 
pdjimača 46T 

(vpravo) 

Obr. 7. Pnjimač 
46TD (vra vo dolu) 

al 350, 500 at 
1600 kHz, 1,6 až 
4 a 4 až 8 MHz. 
Vzhrad tejto verzie 
je na obr. 7. 

Model 560 je pre radu SAILOR nety-
picky riešený vysielač, namontovaný spo-
lu s prijimačom 56T do jednej skrine 
Vedra prijimača je namontovaný aj nf zo-
silšovač s reproduktorom. Výraznou zme-
nou oproti predchädzajúcim prijimačom 
je pridanie piatich polůh, v ktorých je priji-
maš v KV rozsahu riadený kryštálom. 
Opat' sa však zmenili rozsahy prijimača 
na 150 at 280, 280 at 430. 550 až 1600 
a 1600 až 4500 kHz. V prvej polohe je 
besňová frekvencia a štyri dale's) sú tubo-
vorne pouziterne. samozrejme v rozsahu 

KV. Vstupné obvody sa v tomto pripade 
dolactuju hlavným ladením prijimača Vy-
sielač je riešený a ko trojelektrónkový, pn-
čom kryštelovy oscilátor so 16-polohovým 
prepinačom je osadený jednou 6146 a 
v koncovom stupni sü ive 6146. Výkon je 
asi 401N a je možně ho prepnüt na 25 %. 
Napájacia east je nešená a ko tranzistoro-
vý meanie z 24 V Pravdepodobne išlo 
o zariademe na vaššie lode Riešenie je 
na obr. 8 (obrázok bude v nasIedujöcom 
čísle). 

(Dokončeme nabudUce) 
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Obr. 3. Ukázka de Forestovy akcie za 50 $ 

)tor tohoto článku spolu se sběratelem 
Aloisem Veselým poskytli pro tento film 
vlastnoručně vyrobenou repliku Marconi-
ho jiskrového přijimače s kohererem 
a dalšími potřebnými replikami, které lze 
spatřit na obr. 1. 

Po tomto zpětném historickém skoku 
se podívejme, jak se vie vyvíjelo dale, po 
roce 1900. Jak již bylo zmíněno na začát-
ku, budeme probírat tvůrči život americ-
kého občana Lee de Foresta, který na za-
čátku minulého století podstatné ovlivnil 
vývoj radio. Mnoho let usiloval o to. aby 
mu byl přiznán vynález první elektronky, 
která zesilovala. Po mnohaletých tahani-
cích kolem patentů přišel nejvyšší soud 
USA v roce 1934 k závěru, že proklamo-
vaná detekéni elektronka z roku 1907 
neni zesilovačem, ale až v létě 1912 při-
hlášený patent, který zobrazuje elektron-
ku, která zesiluje. Lee de Forest mil 
o sobi značné mínění, nechal se nazývat 
i jako „Dobyvatel vesmíru" a „Otec rádia". 
Prohlašoval take: „Objevil jsem neviditel-
nou říši v ovzduší, sice nemateriální, ale 
tvrdou jako žula". 

Můžeme říci, že de Forest zářil, diky 
svým „proslovům" až do své smrti roku 
1961. Pak se však řada technických his-
toriků v USA (Hugh Aitkin [1], Susan 
Douglas [2], Tom Lewis [3] a další) na 
jeho životní dráhu vrhla a tuto gloriolu po-
někud narušila. 

Dětství a studijní roky 
(1873-1899) 

Lee de Forest se narodil 26. srpna 
1873 v obci Bluffs ve státě Iowa. Jeho 
otec se stal v r. 1879 v Tallegedš (Alaba-
ma) fiditelem školy, kde de Forest trávil 
školni léta. V tie době již slavni vynálezci 
Tesla a Edison byli jeho hlavními vzory 
a jeho snem bylo stát se take tak slay-

Obr. 4. De Forestúv elektrolytický „Spade Detector 

nym. Neustále sledoval nové patenty 
✓ časopisu „Patent Office Gazette" 
✓ mistnim knižním obchodě. Prováděl 
různá vylepšeni v domácnosti, psal do-
konce básni a toužil po inženýrském 
vzděláni. R. 1893 započal svá strojařská 
a elektrotechnická studia na univerzitě 
v Yale. Učil se německy a francouzsky, 
ale nebyl nijak spokojen s výukou na uni-
verzitě. Do svého deniku, který psal od r. 
1891, uvedl: „Chci vydělat miliony dolarů". 
Mezi studenty platil za samotáře a často 
si ho dobírali za jeho „opiči" obličej. Po 
ukončeni studii na univerzitě zůstal a pro-
moval údajně s méně originálni dizertačni 
prací, která se zabývala chováním 
Hertzových yin na dvoudrátovern vedení. 
R. 1899 získal hodnost Ph.D. Předsevzal 
si, že udělá kariéru v bezdrátové telegra-
fii. V těchto letech se Marconimu právě 
podařilo překonat kanál La Manche 
a v USA Reginald Fessenden pronesl 
vzrušující přednášku o možnostech bez-
drátové telegrafie. 

Forestova představa 
amerického systému 
bezdrátové telegrafie 

(1900-1906) 

Mladý de Forest se ucházel o práci 
u o rok mladšího Marconiho, pak take 
u Tesly, ale bez úspěchu. Nakonec na-
stoupil v Chicagu k Western Electric Co. 
do dynamo-oddělení za 8 E týdni. To mu 
však příliš nevyhovovalo, protože to 
s bezdrátovou technikou nemělo nic spo-
lečného, takte se zanedlouho probojoval 
do laboratoře této firmy, kde mu bylo 
umožněno ve volnem čase pracovat na 
detektorech a bezdrátové technice. De 
Forestovi bylo již za studii zřejmé, že de-
tektory typu Marconiho koherer nejsou to 

prove k detekci 
a přijmu bezdráto-
vé telegrafie pro 

jejich malou citlivost. Mel utkvělou před-
stavu o „americkém systemu', který pře-
koná konkurenci Marconiho v Anglii, Sla-
bého (Slaby) nebo Brauna v Německu 
a Ducreteta ve France. Amerického vyná-
lezce Fessendena dlouho ignoroval. 

Oproti těmto pionýrům vědy Forest 
neměl peníze, styky a ani dostatek zkuše-
ností. Po večerech trávil čas v knihovně 
a studoval hlavně evropskou technickou 
literaturu a patenty. Tam take narazil na 
elektrolytické detektory od A. Neug-
schwendera a E. Aschkinasse. De Forest 
tyto detektory napodobil a požádal kolegu 
E. Smythe, který již nijaké patenty vlast-
nil, o spolupráci. Asi po roce se jim poda-
řilo vyrobit detektor, sestávající ze dvou 
cínových elektrod, vzdálených od sebe 
0,1 mm. Mezi nimi byla vodivá pasta a de-
tektor byl zapojen v sérii s baterii a slu-
chátkem. Vf pole z jiskfišté vodivý 
můstek pasty přerušilo na rozdil od stáva-
jícího Marconiho kohereru, kde se nao-
pak snížil odpor kovových pilin mezi elek-
trodami. Forestev detektor nebyl však 
schopen detekovat rychlou telegrafii. Díky 
tomu, že Smyth zaplatil patentový popla-
tek. byl tento detektor r. 1900 patentován 
jako „responder. 0 rok později se Forest 
poučil na podobném francouzském detek-
toru a svůj „responder vylepšil tint že 
vše umístil mezi dye elektrody do trubičky 
a pastu nahradil glycerínem a vodivými 
substancemi. Kvalita detektoru byla stale 
špatná (údajně lepši než koherer), ale na-
konec jej patentoval (obr 2). 

Prameny 

[1] Aitkin, H. G J.: The Continuous 
Wave Technology and American Radio. 
1900-1932. Princeton/NJ 1985. 

[2] Douglas, S. J.' Inventing American 
Broadcasting, 1899-1922 Baltimore 1987. 
[3] Lett's, T: Empire of the Air — The Men 
Who made Radio. New York 1991 

(Pokračovani) 

Obr 6. De Forestova stanice na Portoriku v r 1905 (dole) 

4 

Obr 5 Pt °mien! White (stolici) a de Forest v pavilonu Amencan 
De Forest Melees Telegraph Co na al/Move výstavě r 1904 
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Vývoj poválečné 
radiotechniky v SSSR 
JIŽ několikrát men čtenáři PE-AR příležitost seznámit se se začátky radiotech-

niky v bývalém Sovětském svazu a s jejim postupnym vývojem — o předválečné 
a válečné době to bylo v úvodu článku o radiolokaci v PE 12/2009, něco z pová-
lečné historie jsme zaznamenali v úvodu článku o přijimači KROT (AR 11/2005). 

Pochopitelně, že na technologické 
špičce byly instituce, zabyvajici se vývo-
jem přístroji) k uspokojování požadavku 
přicházejících od různých složek armády 
a dá se předpokládat, že ani v dnešni 
době tomu není jinak. Ale to není typické 
jen pro Rusko — stejně tak tomu bylo a je 
i u nás a v západních zemích. Ať se to 
komu libi nebo ne, na moderní výzkum 
a vývoj špičkových technolog" jsou zapo-
třebi nemalé finance a těmi disponují pr-
vořadě armádní složky, a to hlavně tich 
států, které mezi sebou soupeři. 

Prakticky až do 50. let minulého stole-
tí radiotechnický průmysl v SSSR ve 
srovnání s ostatním světem silně zaosta-
val. Moderní elektronky byly vesměs kopi-
emi amerických, at se již podíváme na 
„kovoyoů řadu, později heptalové .minia-
tury" či poslední typy novalovych elektro-
nek. Pro první modernější přijimače a te-
levizory se rezistory a kondenzátory 
dovážely a kdo pamatuje na rozhlasové 
přijimače či první televizory se svařova-
nými spoji místo klasického pájeni (Ne-
můžeme si dovolit závady zaviněné stu-
denými spoji!"), jediné. co mule ocenit, 
byla spolehlivost O mechanickém prove-
dení raději pomlčíme. Jenže tento trend 
přetrvával i v produktech pro armádu a ta 
již dál nechtěla zaostávat. 
V r. 1956, tedy před 55 lety, byl v zá-

jmu obrany vlastr založen ústav NI1-129 
Ministerstva radiotechnického průmyslu 
(Minradioproma), což bylo pravděpodob-
ně krycí označeni uskupeni, které dostalo 
za úkol pracovat na výzkumu v několika 
oblastech: na systémech k přenosu infor-
maci (SPD), radioreléových systémech 
(RRS), systémech využívajících tropo-
stench šíření (TRRS) a systémech pro 
družicové spojeni (SSS). V r. 1966 byl 
ústav přejmenován na Moskevský vědec-
ko-výzkumný radiotechnický institut 
(MNIRTI). Postupem času byly v tomto 
ústavu vyvinuty přístroje, které jsou dnes 
na úrovni světové techniky. Pamětníci si 
možná vzpomenou na obrázek uveřejně-
ný na zadní straně časopisu _Reporter" 
v r. 1968, kde byl pro srovnáni pohled do 
řídicího kosmického střediska v SSSR 
a do obdobného v USA. Tehdy to byl set-
še úsměvný pohled — dnes se tato praco-
viště liší prakticky jen popisem přístrojů. 
Ale podívejme se. co postupné vzešlo 
z jednotlivých vývojových pracovišť. 

Hned od počátku byl hlavni důraz kla-
den na vývoj systémů RRS, nebot' dřívěj-
ší způsob předáváni zpráv po telefonních 
linkách byl při modernizaci armády ne-
myslitelný. Konečně řada zde vyvinutých 
souprav se pak používala i v civilním sek-
toru. První systémy pracovaly na kratší 
vzdálenosti desítek kilometrů. R-402 (Lju-
tik, dokončeny z předchozího vývoje hned 
v r 1956), za dva roky následoval R-404. 
Levkoj R-406 z roku 1962, o který byl 
ohromný zájem a vyráběl se dalších 15 
let. Pak soupravy Radian a Cikloida z let 
1963 a 1967 (s posledními třemi bylo 

možné se setkati u nás), pak následoval 
R-416 Granit, v r. 1981 Integral a 1988 R-
-421 Gvajula a Linija (viz obr. 1). První 
přístroje byly pro fixní montáž, další se 
používaly i na mobilních prostředcích, do 
70. let se jednalo o analogové přenosy 
zprvu na decimetrových, pak i centimetro-
vých vinách; tam se již používala i novin-
ka — impulsnš-fázová modulace. Pak byly 

vyvinuty i speciální mobilní soupravy pou-
žívající kmitočtovou modulaci pro televiz-
ní přenosy a soupravy pro vícekanálovou 
telefonii s kmitočtovým přídělem jednotli-
vých kanálů. 
V 70, letech začala MNIRTI pracovat 

na digitálním zpracování signálů a se 
speciálními druhy modulaci, které jednak 
umožňovaly zvýšit přenosovou rychlost, 
jednak zlepšit efektivnost přenosů. Dale 
byly v 80. letech vyvinuty systémy využí-
vající širokopásmove přenosy, ale s auto-
matickým vykličovánim poruch úzkopás-
mového charakteru, speciální kódovací 
režimy schopné opravovat chyby při ruše-
ni, automatické rychlé preladování (fre-
quency hoping), přistroje pro automatic-
kou úpravu směrového diagramu antén 
atp. Již zmíněná souprava Gvajula byla 
jednou z posledních technologických 
vymoženosti, které byly vyvíjeny na ar-
mádní požadavky, pro spojeni nejvyšších 
štábů. Umožňovala přenosy až na vzdá-
lenost do 300 km s mezistanicemi po 
15 km, a to digitálně rychlostí 8,5 Mb/s; 
stanice je mobilní umístěná v jednom au-
tomobilu KAMAZ s přívěsem' Sériově se 
však vyrábět nezačala. Potom byly v krát-
ké době vyvinuty další mobilní stanice 
řady Linija. které již pracovaly na kmito-
čtech 7 — 8 GHz, jsou používané hlavně 

Obr 1. Stanice 
radioreléového systému 

R-421 Linija (dole) 

Obr. 3. Souprava Brig-1 (přišté) 

při televizních přenosech, ale umožňuji 
i sestavovat menši sité. Posledním ty-
pem, který byl vyvinut, je digitální stanice 
Prosvét. Některé další typy, které jsou 
připraveny k výrobě, pracují na milimetro-
vých vinách a zajišťuji zabezpečené pre-
nosy s datovým tokem až 155 Mb/s. 

Druhým útvarem na MNIRTI je skupi-
na zabývající se výzkumem v oblasti We-
nt VKV prostřednictvím troposférického 
rozptylu. Na rozsáhlém území mnohdy 
s těžce přístupným terénem má zvládnuti 
této technologie (zhusta používané v Ka-
nadě a na Aljašce) podstatný význam. 
Pokusy začaly v r. 1958 a během th let 
byla úspěšně odzkoušena souprava 8a-
klan R-408, která pracovala na decimetro-
vých vinách s rozměrnou anténou o prů-
měru 10 m. Po několika vylepšeních se 
začala vyrábět sériově a umožňovala na 
12 kanálech spojeni do vzdálenosti 120 
až 150 km. Od r. 1969 se začaly vyrábět 
radiostanice Atlet a Albatros) v několika 
provedeních, s anténami o 0 od 5 do 
10 m, ze kterých bylo mane skládat dál-
kové trasy až s deseti skoky po 150 až 
250 km, určené pro duplexní provoz 24 
telefonních kanálů. Jednotlivé soupravy 
byly mobilní na automobilech ZIL-131 
a URAL-375. Dalším vývojovým typem 
byla stanice Atlet-D R-420 (viz obr. 2), 
která pracovala rovněž na decimetrových 
vinách a měla vštši dosah — jednotlivé 
skoky mohly mít 350 až 400 km. 

(Dokončeni příště) QX 

Obr 2. Radiostanice R-120 Atlet-D no voze ZIL-131 
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Počítač v ham-shacku LXXX 
VOACAP Online — 

předpověd' šíření krátkých vin 
(Dokončeni) 

Problémem bývají take časté chyby 
v zadáni parametrů, zejména použiti 
URSI koeficientů, použiti nesprávného 
předpokládaného vyhlazeného čísla.slu-
nečních skvrn (vhodné je pouze čislo, 
získané s využitím Lincoln-McNishovy 
vyhlazovací funkce), použití nevhodného 
SNR s ohledem na šířku pásma (hodnoty 
must byt v dBHz), chybný výkon vysilače 
(musí být uveden v kW a je nutné počítat 
se skutečným výkonem, přivedeným do 
antény), špatné zadáni SSN (udává se 
pro měsíc, nikoli pro měsíc a den — chyba 
mä za následek automatické použiti koefi-
cientü URSI), nesprávné nastavení poža-
dované spolehlivosti (doporučuje se 
používat 90 %), nesprávné hodnoty prů-
myslového šumu (man made noise), ne-
vhodná volba přijímací či vysílací antény 
a konečně nevhodná volba metody (na 
výběr jich je 30). 

Výhodou zjednodušené aplikace VO-
ACAP Online je právě v tom, že jsou 
prakticky vyloučeny výše uvedené chyby. 
Radioamatér potřebuje většinou znát, 
jaká je pravděpodobnost, že se dovolá 
v určitou hodinu na určitém pásmu do po-
žadovaného místa, případné v jakou hodi-
nu na jakém pásmu mä šance se dovolat. 
Střednědobá předpověd, zohledňující 
take vlastnosti antén a použitý výkon, je 
take vhodná k rozborům, jak se změní vy-
hlídky na úspěšné spojeni při použiti 
antény Vagi misto vertikální antény, jaký 
vliv bude mit např. sníženi výkonu ze 
100 W na 5 W nebo jak dlouho bude „pro 
nás otevřené" pásmo při použiti vertikálu 
namísto antény Vagi. Použiti takové před-
povědi je opravdu mnoho, zejména pokud 
plánujeme; samozřejmě ji však můžeme 
použit např. i tehdy, když chceme vědět, 
kdy je vhodné jit na KH6" a na jakém 
pásmu. 

VOACAP Online tedy uživateli pomů-
že tim, že: 

• automaticky zjišt'uje aktuální číslo slu-
nečních skvrn; 
• poullvá doporučenou metodu vypočtu 
(Method 30); 

• používá referenčril SNR (poměr signál-
šum, signal-to-noise ratio), optimálně na-
staveny pro kvalitativní požadavky, odpo-
vidajlcI provozu CW. 

• použité modely antén a jejich vyzařova-
cí diagramy jsou ověřená; 
• do použitého výkonu jsou zahrnuty 
zträty v napájecím systému antény (pro 
vypočet je použito 80 % výstupnlho výko-
nu, zadarne-li výkon 1000 W. objeví se ve 
vysledku 800 WE 
• múžete experimentovat s výkonem - 
VOACAP Online je zvlášť výhodný pro 
pčirnivce ORP se zájmem o DX provoz; 

• ionosférické koeficienty jsou použity 
v souladu s teoretickými předpoklady. 

VOACAP Online je v provozu již od 
května 2010. Poslední změnou (31. 10. 
2010) je použití Google Maps pro zadává-
ní stanoviště vysílače a přijímače — odpa-
dá nepohodlné zadáváni souřadnic, nyní 
stačí posunout červenou značku do místa 
vysílače (vaše QTH) a modrou do mista 
přijimače (DX protistanice — viz obr. 1 
v předchozím čísle). 

Dale jíž jen zadáme datum (měsíc 
✓ roce), výkon vysílače a typy antén na 
vysílací a přijímací straně a klikneme na 
tlačítko „Run the prediction!". Výstup je 
pině grafický (obr. 2) a obsahuje vše po-
třebné. 
Z předpovědi v tomto příkladu vyplý-

vä, že nejvhodnější dobou ke spojeni 
s KH6 bude 16.30 UTC na 14 MHz a że 
při použití půlvInnäho dipólu a výkonu 
100 1A/ na obou stranách bude spojení 
uskutečnitelné s 45% pravděpodobností. 
Tento závěr pak bude platit s 90% prav-
děpodobnosti během listopadu 2010. 

Při zadávání vstupních parametrů lze 
využit veškerých možnosti manipulace 
s Google Maps, např. klávesy PgDn, 
PgUp, Home, End pro pohyb mapy, 
(plus) a - (minus) pro její zvětšování, ko-
lečko myši apod. Tyto možnosti jsou ur-
čeny i použitým prohlížečem a jeho na-

stavením. 
Dalším krokem při vývoji VOACAP 

Online bude rozšíření o výpočty pokryti 
určité oblasti (VOAAREA). 
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Domácí konstrukce 
magnetické přijímací antény 
Již dlouhou dobu jsou v popředi zájmu rádiových posluchačů aktivni 

antény vhodné k provozu v pokojích, na oknech nebo balkonech. Jejich 
použiti pro ty, kteří si nemohou dovolit venkovní antény, je známé, 
ovšem právě tak i jejich nevýhody: zpravidla jsou koncipovány se zkráce-
ným zářičem a širokopásmovým předzesilovačem s ,ffizkoimpedanáním' 
přizpůsobením na vstupu. Širokopásmový koncept ale vyžaduje speciální 
a proto drahé součástky a komplikované zapojení anténního zesilovače, 

aby bylo možné dosáhnout ještě akceptovatelné odolnosti proti silným 
signálům. U námi nejčastěji používaných přijímačů, většinou vyšší stied-
ní třídy, dochází při přijmu signálů s vysokou úrovní k přebuzení vstup-
ních obvodů a problémům s křížovou modulací. Pomoci mide preselek-
tor, vřazený mezi aktivní anténu a přijimač. Znamená to ovšem ladicí 
úkon navíc. Ten je nutný téměř při každé změně přijímaného kmitočtu. 

Další řešeni, zajimavé pro každého 
posluchače, který chce nebo musi mít 
svoji anténu v pokoji, se nazývá magne-
tická anténa. 

Magnetická anténa je v podstatě civka 
o velkém průměru, vyladěná do rezonan-
ce na požadovaný kmitočet paralelně při-
pojeným kondenzátorem. Magnetická 
složka elektromagnetického vinění nain-
dukuje v takové cívce napětí. Připojení 
antény na přijimač bývá zpravidla řešeno 
vazební smyčkou. Takovouto anténu lze 
použit s dálkově ovládaným ladicím kon-
denzátorem (v kvalitním provedeni) i pro 
vysíláni. Pro přijímací účely můžeme po-
et běžný kondenzátor, a pokud budeme 
anténu používat přímo u přijimače (cot je 
nejčastější případ), navíc bez nákladného 
nebo složitého dálkového ovládáni kon-
denzátoru. 

Anténu lze pořídit s minimálními ná-
klady a ke stavbě potřebujeme následují-
ci dily: 

- dvě tenké laťky. asi 70 cm dlouhe, 
pro výrobu nosného kříže; 

-3.2 m koaxiálního kabelu RG 213; 
- asi 5 m koaxiálního kabelu RG58 pro 

vazební smyčku a podle potřeby pro ph-
vod k přijimači. 
- ladicí kondenzátor (středovInný) asi 

500 or; 
- kousek ocelového L profilu (viz text); 
- kousek zapojovacího vodiče — pár 

vhodných kabelových příchytek. 

Na obr. 1 je vidět celá sestava. Pri-
mární vinuti sestává z jednoho závitu ko-
axiálního kabelu RG 213, který je dosta-
tečně samonosný. aby byl zachován 
kruhový tvar antény. Závit je uchycen na 
latkový kříž kabelovými příchytkami. Na 
obou koncích anténní ho závitu je odstra-
něna izolace v deice asi 2 cm, a je tak ob-
naženo opletení. Vnitřní vodič koaxiálního 
kabelu je nefunkční a zůstává volný. 

Na jeden konec opleteni opatrně (aby-
chom neroztavili izolant vnitřního vodiče 
a nezkratovali jej se stiněnim — oplete-
ním) připájíme co nejkratším vodičem 
stator a na druhý konec opletení (rovněž 
co nejkratšim kouskem vodiče) rotor ladi-
cího kondenzátoru. Kondenzátor nejprve 
připevníme co nejblíže a mechanicky co 
nejstabilněji na nosný kHz u konců antén-
ního závitu, podle obrázku. 

Opletení kabelu RG 213 je v tomto 
případě využíváno namísto měděné tru-
bičky, svinuté do kruhu, a tvoří tak vlast-
ně jeden závit vodiče o velkém průřezu, 
a tedy o vysokém činiteli jakosti cívky O. 
Při použití doporučeného typu kabelu. 
rozměrech a kapacitě ladicího kondenzá-
toru se obvod — anténa nechá ladit v roz-
sahu asi 4 až 30 MHz. Pokud nehodláme 
přijímat signály v pásmu 30 MHz, lze po-

Obr. 2. Detail 
vazební smyčky 

(vpravo) 

Vazebni smyčka z RG 58 
`<" (viz detail) 

, Anténní závit z RG 213 
o priintu asi 70 cm 

Otočný kondenzátor 500 pF, 
rotor t stator spojeny s optelenim 

POZOR, Tato antena je určena mn pro phjem. nikolor pro voilánst 

sunout laděni a příjem k nižším kmito-
čtum. 
K navázání a připojeni magnetické 

antény na přijimač vyrobí me smyčku 
z koaxiálního kabelu RG 58 Detaily pro-
vedení jsou znázorněny na obr. 2 Na 
konci kabelu vazební smyčky spojí me 
vnitřní vodič s opletením a připájíme na 
obnažení opleteni tak. abychom vytvořili 
kruh o průměru asi 20 cm. Pro impedanč-
ní prizpüsobení odizolujeme plášť kabelu 
ve středu smyčky a v deice asi 1 cm úpl-
ně přerušíme opleteni. Vnitřní vodič ne-
přerušujeme! 

Lepicí páskou pote připevníme smyč-
ku k anténnímu závitu. Tim je magnetic-
ká anténa hotová a nakonec ji můžeme 
pomocí kousku L oceli připevnit ke vhod-
němu podstavci, nejlépe otočně. aby bylo 
možné ji natáčet do požadovaného smě-
ru. 

Kdo pracuje s relativně málo citlivým 
přijimačem, může uspořádáni dopinit an-
ténnim předzesilovačem. Lze doporučit li-
bovolný. širokopásmový. nejlépe .nízko-
šumový' typ. 

Nyni už by neměly nastávat problémy 
se silnými signály. 

Anténa ukázala v praktickém provozu 
následujíci vlastnosti: 

1. Má velmi ostré maximum při laděni 
do rezonance, a odstraňuje tak všechny 
problémy se zahlcením přijimače silnými 
signály. Zároveň tím vylepšuje málo odol-
né nebo méně citlivé přijimače. 

2. Směrový účinek antény je závislý 
na přijímané frekvenci a příjmové situaci 
a činí asi 10 dB, col v mnoha případech 
stači k příjmu stanice jinak překryté odliš-
ným signálem stejné frekvence. 

Anténa sice nevyniká továrním desi-
gnem a zpracováním, ale po technické 
stránce naprosto vyhovuje, a pokud pou-
žíváte přijimač střední třídy. sami budete 
příjemně překvapeni podstatným zvýše-
ním jeho výkonnosti. Samozřejmě i u pra-
vého komunikačního přijímače poznáme 
zlepšeni přijmu. 

Podle zahraničních pramenů 

Detail 
Vazebni smyčka 

pc - 2! 3 

-ho-

Připevnit 
lepicí páskou 

tic-9) r. 

Na tomto mistě opleteni 
v deice asi 2 cm úpině přerušit 

Niter smyčky asi 20 cm 

Na konci kabelu RG 58 
opleteno a vnitřní vodič spojit 
a potom společné phpajet 
na obnažené opleteni 

K plijimgi nebo předzeslovg`i 
Obi Celková sestava magnetické přnimaci antény 
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Stavba a oživování 
radioamatérských zařízení 

Ing. Vlastimil Ješätko, OK1ZKQ  

Během své dlouholeté praxe v konstrukci a opravach různých elektronických 
zařízeni jsem získal řadu zkušeností, o které bych se rad se čtenáři podělli. Před 
několika lets, jsem 51 spinil celoživotni sen a získal radioamatérskou koncesi. Po 
dlouhém průzkumu řady článků na internetu jsem se rozhodl, že si vysilaci zaří-

zeni postavím sám (obr. 1). 

Úvod 

Radioamatéři z celého světa zveřejňu-
ji na svých stránkách popisy svých zaří-
zeni, zkušenosti se stavbou atd. Podmín-
kou pro podrobné studium těchto článku 
je většinou pasivní znalost angličtiny, kte-
rá je nejvíce rozšířena. Ale i prohlížení 
schémat a fotografií zařízeni múze být 
užitečné, pokud si přeložíme základni vy-
hledávací klíčová slova Po zadání 
hesla: „home brew QRP transceiver" 
(transceiver: vysílač i přijímač v jednom 
celku, zkratkou TRX) máme postaráno 
o zábavu na několik večerů. Výraz "home 
breW (doslova . doma vařeno) je zde pou-
žíván častěji než „home made" (doma 
uděláno, vyrobeno). Zkratka QRP zname-
ná malý vysokofrekvenční výkon do 5 W, 
v této třídě je většina jednodušších popi-
sovaných zapojení. Po získání konstruk-
térských i provozních zkušeností není 
problem výstupni výkon zvýšit přídavným 
koncovým stupněm (obr. 2), kde si opět 
můžeme vybrat z mnoha popisů. 

Tito autoři často dávají k dispozici 
i obrazce plošných spojů, výpisy zdrojo-
vých program) mikroprocesorů a další in-
formace, s poznámkou: „ne pro komerční 
využití". Jejich důvěra by neměla být zne-
užívána. spoléhají na solidaritu a pocti-
vost radioamatérů, v duchu hamspiritu 

Podle svých zkušenosti můžeme bud 
postavit zařízeni podle některého kom-
pletního popisu, nebo - což je můj ¡Aped 
- použit jen základní nápady od různých 
autorů a použit je pro vývoj zařízeni podle 

Obr I KV bansceiver OK 'D«) (10fISCI vyroby 

vlastních představ. Pochopitelně se 
v těchto návodech občas vyskytuji chyby. 
jak ve schématech, tak na obrazcích 
plošných spojů Nejde o tovární doku-
mentace. Proto by se raději do těchto 
konstrukci neměli pouštět radioamatéři 
bez základních obvodářských znalosti. 
nebo by mili mít někoho, kdo by jim v pří-
padě problémů poradil. Bohužel znám ze 
své praxe i případy, kdy v běžné prodejní 
síti prodávaná elektronická stavebnice 
obsahuje chyby, díky kterým je bez dal-
ších úprav neoživitelná 
V tomto článku se budu věnovat vý-

hradně zařízením pro krátké viny v rozsa-
hu 1,8 až 28 MHz (tj. 160 až 10 m). 

Volba celkové 
koncepce zařízeni 

Po vzpamatování se z mnoha probdě-
lých nocí na internetu si v klidu promyslí-
me, co vlastně od zařízeni budeme chtit. 
Stojí za to tuto fázi nepodcenit. Jinak 
snadno dojde k tomu, že ve zvolené 
skříňce dodatečně přibývají různě přile-
pené přídavné destičky s plošnými spoji 
a některé části se stávají špatně přistup-
né, v horším případě se nám to dovnitř už 
vůbec nevejde.To neni humorná vlolka 
pro odlehčení suchopárného čiánku, ale 
mnou ověřená častá realita. V prodeji je 
dnes velký výběr plastových i kovových 
skříněk za přijatelné ceny, je možné i po-
užití skříněk z rozebraných starých měři-
cích a jiných přistrojú. Raději si tedy ne-

cháme ve vnitřním prostoru rezer yu 
hodný je pfedni I zadní odrima+evei pia 
nel, hlavni kvuli mechantcrému °proof> 
váni v amatérských podmínkách 

Volba pásma 
a druhu provozu 

Pro první začátky je nejvhodnejši Jed_ 
nopásmový nebo dvoupásmový transcei-
ver pro provoz CVV z duvodu neisnazšiho 
oživení Za vhodná pásma považuji 35 
a 7 MHz (80 a 40 m). připadne 101 MHz 
(30 m). Tato pásma lze vétšmou využivat 
celoročně. jen s ohledem na denní dobu 
Pásmo 3,5 MHz je vhodné pro záčatešni_ 
ky, najdeme zde i CW provoz nizšim: 
rychlostmi. 

Jedno z hledisek jeito. zda se chce-
me zúčastňovat radioamatérských závo-
dů. Plánujeme-li využiti zařízeni jn o 
přenosného. pro víkendové použiti na 
chalupě nebo na cestách. pak musime 
počitat s tim, že na kmitočtech 3.5 MHz 
a 7 MHz bude často v této dobe závcdni 
provoz. Na pásmu 10.1 MHz se nezá 'Jo-
di. ale bývá tam měně stanic Přenied 
o dění na jednotlivých pásmech je dobre 
získat nejprve poslechem. s vyuzitin p'-
jímače. který umožňuje přijem CW 
Vhodný. ale cenově poměrné náročný ;e 
některý z prodávaných pfehledovych ph-
jimačti, nebo mužeme použit bežný roz-
hlasový přijimač. který některé z radioa-
matérských pásem pokrývá a dcpinírt ho 
zäznějovým oscilátorem. což muže byt 
zároveň první konstrukčni zkušenost 
Některé přenosné rozhlasove přuimače 
levnější třídy. které jsou dnes na trnu 
příjem CW a SSB signálu umožňuji 
když s menší kvalitou 

Nemáme-li radioamatérskou konces, 
ale chceme zatim na těchto päsmech Jen 
poslouchat (existuje i kategorie radioarna-
ter - posluchač. včetně výměny CSL líst-
kü s potvrzenim zachyceneho spojen.i 
můžeme se pokusit o stavbu ně ktereho 
jednoduchého prijimače pro arnaterská 
pásma, nejlépe přímosměšujiciho 

Velkého rozšiřeni dnes dosahuje chg.-
talní provoz PSK31, ale vzhledem mo-
dulaci SSS a náročnosti na stabil:tJ 
nosného kmitočtu lze stavbu takoveho za-
řízeni doporučit jen zkušeněišim kon-
struktärum Tento provoz ma jecn.., vyno-
du, o které jsem se zatim ještě nikde 
nedočetl Máte-li své vysilaci praco‘ište 
z prostorových duvodu třeba v rohu ku-
chyně, pak nezbyvä nez s provozem CA' 
čekat na pozdni večer Oproti tornu pro-
voz PSK31 lze poučivat i hěhern hlučne 
rodinne činnosti, ovšem jen do te doby 
net ses yami někdo z legrace začne 
tahovat o klavesruci nebo varn začne e:-
dit s pOčitačovou myši po stole 

Volba zapojeni 

V současne době existuje ni‘ol za-
kladnich typu transceiveru. vhocun, en oro 
arnaterskou sta' bu 

Rozděleni podle priiimaci ZOESSt 
- Pfimosměšuiloi "je je 

produkt smišmam jíž ohm° nízotře1/4 
venčni signal 
- Superhet s jednim směšo‘ae're 

užbalici mez trekveněni f itr sestaxen) 
často z běčnš dosturnych kOEvstalu 

Superhet s dvojim smesoven,rn „je 
t mezttrekvence :e zvolena Fad,. oes 
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Obr 2. Lineární koncový zesilovač domácí výroby OK1ZKQ 

tek MHz a druhá v Řádu jednotek MHz. 
Dosahuje se vyšší odolnosti proti zrcadlo-
vým signálúm, ale pochopitelně za cenu 
vštši složitosti a náročnějšího slaďováni. 
I zde jsou často používány filtry z běž-
ných krystalů 
- SOR pčijimač, který pro dekódování 

používá zvukovou kartu počítače. Tento 
typ přijimače se rychle rozviji a ve spoje-
ni s vhodným programem dokáže dekó-
dovat prakticky jakýkoliv druh radioama-
térského provozu. Na obrazovce monitoru 
máme zobrazen virtuální přední panel 
transceiveru se všemi běžnými prvky, 
které ovládáme počítačovou myši. Tim se 
nám mechanické řešeni zjednoduší na 
skříňku s několika konektory a přepínači. 
Tato technologie se používá i v mobilních 
telefonech a nejmodernějšich profesionál-
nich radiostanicích. 

Řešení vysílací části je obvykle závis-
le na zapojení přijímače, některé bloky 
bývaji používány pro přijímač i vysilač 
a přepínány pomoci relé nebo spínacích 

Jednou z nejdůležitějších části trans-
ceiveru je zdroj kmitočtu pro směšovač. 
Pro prímosměšupci zapojení nebo super-
het potřebujeme co nejčistší sinusový 
průběh, pro SDR naopak obdélníkový 
praišh. Dalším důležitým parametrem je 
stabilita kmitočtu čtyři základní používa-
ná zapojeni jsou tato: 
- Tranzistorový oscilátor s laditelným 

LC obvodem nebo s rozlaďovaným krys-
talem pro užší rozsah laděni (pokrytí CVV 
pásma). Často je takto využíván interni 
oscilátor v obvodu NE602 a jeho ekviva-
lentech. S rozlaďováním krystalů jsem 
prováděl mnoho zkoušek, v dalším se 
o této problematice zmíním podrobněji. 
- Tranzistorový oscilátor s kmitočtem 

stabilizovaným pomoci přídavného obvo-
du. Zde najdeme dva typy zapojeni: stabi-
lizaci na poslední nastaveny kmitočet 
(FLL) nebo stabilizaci na přednastavený 
kmitočet (PLL) většinou s použitím pro-
gramovatelného integrovaného obvodu 
(MC145151 apod ) 
- Speciální obvod DDS, např typu 

AD9851 Po dopiněni o ridici logiku (na-
příklad s použitím mikroprocesoru PIC) 
získáme stabilní zdroj sinusového signálu 
a možnost programování dalších funkci: 
RIT, odečteni nebo přičtení mezifrekvenč-
Mho kmitočtu pro potřebu digitální stun-
nice, posun kmitočtu pro různé druhy 
provozu atd 1 yto obvody se vyrábějí 

v provedeni SMD a jejich cena přesahuje 
1000 Kč. 
- Pro SDR je vhodný přesný zdroj ob-

délníkového signálu. např. programova-
telny integrovaný obvod Si570. používaný 
v projektu SoftRock. Opět jde ale o prove-
dení SMD a vyššl cenu Jednopäsmový 
TRX lze řešit s krystalovým oscilátorem 
a tvarovačem z logických obvodů. 
K použiti běžně prodávaných krystalir 

existuje základní řada, ze které lze vybrat 
kombinace pro mezifrekvenci a oscilátor 
tak, abychom pokryli úsek žádaného radi-
oamatérského pásma. Zvolíme-li napři-
klad pro mezifrekvenci krystal 10,7 MHz, 
pak při použiti krystalů 14,318 MHz 
a 17,734 MHz pro oscilátor rozlaďovaný 
přídavnou sériovou indukčnosti a pro-
měnným kondenzátorem směrem pod 
jmenovitý kmitočet pokryjeme část, nebo 
s menši stabilitou i cely CW úsek pásem 
3,5 a 7 MHz. 
S vymýšlením kombinací krystalů 

jsem strávil mnoho času, abych posléze 
zjistil, že už to na internetu udělal někdo 
za mne, do šikovné tabulky. 

Častým prvkem u dokonalejších kon-
strukci jsou mikroprocesory řady PIC 
nebo AVR. Každá generace konstruktérů 
mivä svůj ,strop". který se těžko překoná-
vá. Někdo skončil u elektronek, někdo 
u tranzistorů a tak dale. Je-li u zapojeni 
k dispozici výpis zdrojového textu ve for-
mátu „hex". nemusime se ušit žádný pro-
gramovací jazyk a stačí si postavit jedno-
duchy programátor podia některého 
popisu na internetu Jde o objímku pro 
mikroprocesor. několik rezistorů a diod, 
které snadno umístíme na kousek univer-
zálni desky plošných spojú. Propojení 
s PC je většinou přes sériový port Ob-
služný program pro programátor najdeme 
take na internetu. V začátcích to většinou 
znamená věnovat nějaký čas pro zí skání 
praxe v používáni programovacího soft-
waru. ale výsledek stojí za to 
S několika součástkami získáme 

např. číslicovou stupnici s LCD displejem. 
kde si muZeme zadat mezifrekvenci přijí-
mače, počet zobrazovaných znaku apod. 
Klasické řešení s logickými obvody vy-
chází mnohonásobně sločitájái. rozměr-
nější a měně flexibilní Z dalších aplikaci 
uvedu jako přiklad digitální PSV-metr, 
kde krom výpisu hodnot postupného 
a odraženého výkonu je zobrazen i po-
hyblivý ukazatel PSV typu bargraf. 

• • • 

Na závěr této části ještě uvedu někte-
ré zajimave internetové stránky: 

- NNIG - typické zapojeni jednopás-
movóho transceiveru pro CW provoz, lze 
nalézti plošně spoje pro přijímací a vysí-
lací část, vhodně pro postupné oživováni. 

- F6BOU - podobné zapojení pro pas-
mo 7 MHz, vtetněi plošného spoje 

- 0M3C PH - univerzální digitálni 
stupnice pro transceiver, osazená mikro-
počitačem PIC a zobrazovačem LCD. 

- YU I LM - mnoho článků o problema-
tice SDR, včetně konkrétních zapojení 
i s plošnými spoji, např. AVALA 01 je 
jednodeskový jednopäsmovy CW/SSB 
transceiver včetně koncového stupně 
s malým výkonem (ORP). I u tohoto velmi 
dobře zpracovaného transceiveru najde-
me chyby na plošném spoji, naštěstí už 
jsou popsány, takže odpadají nepříjem-
nosti s pracným hiedáním, proč něco ne-
funguje. Na základě tohoto transceiveru 
již v zahraničí vznikla i stavebnice. 

Na serveru wwvv.hamrachoindla (cir-
cuits - DDS VFO) najdeme kompletní po-
pis výborné jednotky DOS s obvodem 
AD9851. Tuto jednotku jsem postavil 
a jsem s ni velmi spokojen. Kromě zá-
kladních funkci umí i automaticky zjistit 
nastavený kmitočet a přes port mikropro-
cesoru přepnout na správnou pásmovou 
a dolní propust. stejným zpusobem přepí-
nat i obvody pro změnu CW/SSB. Celko-
vá cena dnes vyjde asi na 2000 Kč, ale 
získáme DDS pro vicepásmové zatizení 
na téměř profesionální úrovni, se zobra-
zením všech důležitých údajů na displeji 
LCD, malou klávesnici pro zadáváni ně-
kterých parametrů a ladšnim rotačním 
mechanickým snimačem polohy. Lze ji 
uvést jako příklad toho, le Moo je potře-
ba občas dobastlit". Tato jinak výborně 
popsaná a zpracovaná jednotka mě po-
trápila s tim, że občas náhodně zapnula 
jiné propusti, než méla. Po několika veče-
rech pokusů jsem závadu odstranil pilda-
nim rezistorů mezi datové vodiče mikro-
procesorů a zem. Podobný problem může 
nastat při pouliti příliš dlouhých propojo-
vacích vodičú, při průniku výstupního 
kmitočtu do mikroprocesorové části vinou 
špatného elektromagnetického stínění, 
při nedostatečném blokováni napájeni in-
tegrovaných obvodu nebo při použiti ekvi-
valentu součástky. která se už nevyräbi. 

Závěr 

Tento článek zhruba shrnuje základní 
problematiku amatérské stavby vysila-
cích zařízeni pro krátké viny. Pro ilustraci 
se mulete podívat na fotografie mého za-
řízeni. Jsou použity sktišky od rozebra-
ných starých mšticich přístrojů. K me-
chanickému zpracováni jsem použival 
náfadi, které má skoro každý kutil doma 
ruční vrtačku, pilku na železo, lupenkovou 
pilku, sadu pilniku. Přiznávám, że vnitřek 
již není tak vzhledný Nejduleždájší je čas 
a trpělivost Kdybych se pokusil vyčislit 
cenu na základě mnoha desítek pracov-
nlch hodin, jistě by překročila cenu profe-
sionálního přistroje Ale radost ze spo-
jeni. které se uskutečnilo s poutitim 
vlastnoručně postaveného zařizeni, za to 
stojí Doufám, že tento článek probudí 
z letargie někoho. kdo už bastlení vzdal. 

(Pokračovaní přištěi 
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Radioamatérská DX expedice 
na Jižní Orkneje 2011 

Jan Sláma, OK2JS 

Obr 1. Ostrov Signy v antarktickém souostroví Jižní Orkneje 

Známá expedišni skupina MICRO-
LITE PENGUINS uspořádá další velkou 
expedici opět do oblasti Antarktidy, a to 
v době od 27. ledna do 8. února 2011. 
V mezinárodním týmu je 13 známých 

radioamatérů: EY8MM, K9ZO, ND2T, 
9V1YC. KOIR, N1DG. VV3VVL, K6AVV. 
N6MZ. N4GRN, VVB9Z, VV7EVV a VE3EJ. 
Celou skupinu dopraví na ostrov Signy 
(obr. 1) a zpit loi Braveheart která záso-
buje právě výzkumnou vědeckou základ-
nu na tomto ostrově. Značka expedice je 
VP8ORK 

Expedice s sebou poveze velice dobré 
vybaveni jak po stránce vysílacího zaří-
zeni, tak i antén. Firma Elecraft jim po-
skytla 7 transceiver(' K3. Od firmy Acom 
budou mít 3 lineární zesilovače Acorn 
1010 a 2 Acom 1000. Hodlají zřídit něko-
lik vysílacích stanovišť a pracovat budou 
na všech KV pásmech od 160 do 10 m 
(včetně 6 m). Používat budou všechny 
druhy provozu - CVV, SSB a digitálni 
módy. Hlavně se však zaměří na provoz 
na spodních pásmech 160, 80 a 40 met-
rů. Jako antény chtějí používat pro pás-
mo 160 m osvědčenou anténu Battle Cre-
ek Special. K tomu ještě další záložní 
26metrový drátový vertikál od firmy Spi-
derbeam. Pro pásmo 80 metrů vertikál 
SteppIR s cívkou pro CVV provoz. A dva 

18metrové drátové vertikály opět od firmy 
Spiderbeam. Celou antinní farmu dopiní 
další vertikály a drátové systémy pro 
ostatní pásma. Pro poslech budou použí-
vat take osvědčené antény Beverage 
a system čtyř fázovaných vertikálú a 
spleen) od firmy DX Engineering s mož-
nosti poslechu současně na třech rádiích. 

Výprava je tedy velice dobře připrave-
na a celý tým skýtá záruku navázání vel-
kého množství spojeni. Snad i podmínky 
šireni se udrží alespoň na současné 
ůrovni. Pro nás Evropany je tento směr 
celkem vhodný, ale určitě budeme muset 
překonat hradbu silných radioamatér-
ských stanic z jižní Evropy, které tam 
map ještě podstatně lepši příjmové pod-
mínky. Proto musíme doufat, že se celá 
výprava dostane do antarktickš oblasti 
v pořádku a yeas_ V té době by se tam 
milo počasí zlepšit, ale i to se mute veli-
ce rychle měnit. 

Podrobnosti k novým zemím DXCC v Karibiku 
Od počátku loňského roku kolovaly na 

amatérských pásmech i v časopisech 
zvěsti, že se seznam DXCC zemi rozšíří 
o nové země. A skutečně se tak stalo 
k 10. 10. 2010 podle výsledků referend, kte-
ré proběhly na jednotlivých ostrovech. 

Když se podíváme na vývoj v pováleč-
ném období, kdy byly jednotlivé země 
DXCC nově definovány, vidime (podle kni-
hy Amatérské radiotechnika, Praha, Naše 
vojsko, 1954), że pod prefixem PJ jsou za-
hrnuty všechny ostrovy, které patřily k tzv. 
Holandské Západní Indii: Aruba, Bonaire, 
Curacao, St Eustatius. St. Maarten a Saba. 
Z těch letí Aruba, Bonaire a Curacao na se-
veru pobřepti Venezuely, ostatní obklopeny 
skupinami VVinwardských a Leewardských 
ostrovu (rúzné VP2..) asi 900 km (hrubý od-
had) na severovýchod. Někdy v začátku 
70. let minutého staled' došlo na jejich roz-
dělení do dvou DXCC entit - ty první patřily 
k Jižní Americe. ostatní k severoamerické-
mu kontinentu 

Aruba, která leží doslova na dohled od 
Venezuely. se rozhodla jít vlastni cestou - 
obyvatelé tam již v r. 1986 uspořádali refe-
rendum a osamostatnili se. Tento ostrov je 
z amatérského hlediska nejaktivnější a pod 
novým prefixem P4 tam již pracovaly desít-
ky stanic, v každém větším závodě se ni-
joke ozvou 

Po r. 2000 pak proběhla referenda i na 
ostatních ostrovech, ve kterých měli obyva-
telé rozhodnout zda zůstat nadále součásti 
Holandských Antil (Netherland Antilles). 
ziskat vlastni vládu, ale zůstat součástí Ni-
zozemského království, integrovat ses Ni-
zozemím nebo získat úpinou nezávislost 
Ostrov Curacao zvolil svazek s Hol Antila-
mi, stejně tak St Maarten (který je navíc 
rozdělen na francouzskou a holandskou 
část) Ostrovy Bonaire, Saba a St. Eustati-
us zvolily přičlenění k Holandsku se zvlášt-
ním statutem Každý se stal dalšim nizo-
zemským mistem(!) přiřazeným k provincii 
North Holland, bude mit svého starostu, 

Dle možnosti přístupu na internet by 
měla výprava mít log aktivní on-hne. 

OSL agendu za tuto expedici vybavuje 
známý Garry, VE3XN Jeho adresa-

Garty Vernon Hammond, 5 McLaren 
Avenue, Listowel, ON N4W 3K1, Cana-
da. Přednostně vyřizuje listky zaslané di-
rect Požaduje SAE + 2 US dolary nebo 
1 nový IRO. Pokud požadujete QSL jen 
via bureau, neposílejte je via bureau, ale 
využijte jejich On-Line Request System, 
Všechny informace budou na jejich webo-
vé stránce: 

http://www.vp80.comfindex.htm 

Jejich log bude take nahrán po čase 
do LotVV. 

Ještě něco krátce o těchto ostrovech. 
Byly objeveny v roce 1821 dvěma námoř-
níky. Byli to Nathaniel Brown Palmer 
a George Powell. Pojmenovány byly tedy 
jako Powells Group. Hlavní ostrov byl na-
zván Korunovační, právě v tom roce pro-
běhla korunovace anglického krále Jiřího 
IV. V r. 1823 James Weddell, který je 
znovu navštívil, je přejmenoval na South 
Orkney Islands po stejných ostrovech ve 
Skotsku, které však leží na severu. 

Postupné byly tyto ostrovy navštěvo-
vány mnoha velrybářskými výpravami 
bez valného zájmu o ně, až do doby, kdy 
v roce 1903 navštívila tuto oblast expedi-
ce kapitána Williama Speirse Bruce na 
lodi Scotia. Výprava dokonce přezimovala 
na jednom z ostrovů. Bruce ho prozkou-
mal a pojmenoval Laurie. Byla tam zřize-
na meteorologická stanice, která byla 
v roce 1904 prodána argentinské vládě. 
Ta později v roce 1951 přejmenovala tuto 
stanici na Orcadas Base. Je to vlastně 
nejstarší výzkumná vědecká základna 
v celé Antarktidě, která je stale v provozu. 
V r. 1908 britské Spojené království vy-
hlásilo tuto oblast jako suverénní teritori-
ální součást Spojeného královstvi, která 
administrativně patři pod správu na 
Falklandských ostrovech. 
V r. 1947 byla na ostrově Signy (obr. 

1) založena biologická výzkumná stanice 
a tento ostrov od r. 1962 path do nově 
ustaveného Britského antarktického teri-
toria. 

OK2JS 

radní, budou mít nizozemské hlasovaci 
právo a občane budou take občany EU. At 
na drobně dočasné výjimky tam take bude 
platit nizozemské právo, ale měnou má být 
americký dolar 

Púvodní entity byly přeřazeny mezi 
země zrušené a do seznamu DXCC jsou 
zařazeny čtyři nova. PJ2 - Curacao. PJ4 - 
Bonaire, PJ5 a PJ6 - Saba a St Eustatius 
jako jedna entita (jsou blízko sebe) a PJ7 - 
Sint Maarten. 

Ovšem další změny na sebe asi nene-
chají dlouho čekat. V závěru r 2010 mila 
být ruskou dumou odsouhlasena nova do-
hoda o využíváni mořské cesty mezi Rus-
kem a Finskem (ve Finsku již byla ratifiko-
vána) a ostrov Malyj Vysotskij tim ztratí 
zvláštní statut a bude pinoprávnou součásti 
Ruska - je jen otázka, zda nova smlouva 
začne platit ihned nebo až od r 2013 podle 
pilivodní dohody 

Chystaji se i další referenda v Africa 
(Jižní Sudan). 

0 X 
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Předpovědi podmínek šíření KV v příštích letech 
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Obr 1 a 2. Číslo slunečních skvrn ve 23. a 24. cyklu (vlevo). Vpravo motýlkovy diagram cyklů d. 21 až 23, včetně počátku 
cyklu 24 Svislé černé cárky označuji minimum aktivity na severní a flint polokouli Slunce 

Důsledkem sloučeni časopisů PE 
a AR bude zmenšeni plochy, věnované 
předpovědím podmínek šířeni KV, na po-
lovinu. počínaje předpovědí na únor 
v příštím čísle. Předpověď na leden vyšla 
ještě v posledním loňském čísle AR. Gra-
fickou část ponecháme v původním roz-
sahu čtyř tras, protože jde o minimum, 
nutné k vytvoření představy o aktuálních 
možnostech ionosféry. Text bude proto 
muset být podstatně stručnější, bez hlub-
šIch úvah o celkovém vývoji a v analý-
zách bude místo jen na nejvýznamnější, 
anebo nejzajímavější jevy. 

Pro zájemce o obšírnější informace je 
již desítky let určena pravidelná čtvrtho-
dinka před OK-OM DX kroužkem, přes-
něji každou neděli od 07.15 místního 
času, nově na kmitočtu 3773 kHz, neboli 
nad segmentem, doporučeným pro závo-

dy, a vede ji již tradičně Petr, OK1MGW. 
Ještě podrobnější informace a komentáře 
lze získat během našich skedü o víkendu 
na 3740 kHz od 13.10 mistniho času (až 
sluneční aktivita ještě o něco stoupne, 
plánujeme návrat do pásma 40 metrů od 
13.00 LC). 

Již jen samotná skutečnost, že v roce 
2010 bylo pětkrát méně dnů se Sluncem 
beze skvrn než v roce 2009, nepochybně 
ukazuje na vzestup vstříc maximu 24. 
cyklu a totéž dobře vidíme na křivkách 
čísla skvrn (obr. 1) i na motýlkovém dia-
gramu (obr. 2. http://www.sidc.oma.be/ 
html/papi22c.html ukazujícím výskyty 
skvrn v jednotlivých slunečních širkách). 
Jediné, co nás může trochu mrzet, je, že 
sluneční aktivita roste pomalu. Díky helio-
seismologii známe i důvod: pomalejší 
proudění plazmatu pod slunečním povr-

chem. Ke zpřesněni předpovědi to ale při-
liš nepomáhá. i když se jednotlivé předpo-
vědní metody prozatim většinou shoduji 
na maximu R = 90 ±10 v roce 2013. Pesi-
mističtější výsledky dává klasická před-
povědní metoda SIDO (SM, základem 
je interpolace Waldmeierovy standardní 
křivky, odhadovaná chyba se pohybuje 
v rozmezí od 7 % pro příští měsíc do 
35 % za rok), naopak vyšší čisla poskytu-
je metoda kombinovaná (CM, používající 
regresni techniku, spojenou s očekává-
nim na základě geomagnetické aktivity 
a s Waldmeierovou standardní křivkou 
podle Klause Denkmayra). Na ni navazuje 
optimistická extrapolace (OKI HH), kterou 
můžeme považovat za hranici, nad nit 
v tomto cyklu sluneční aktivita nejspíše 
nestoupne (viz obr. 1). 

OK1HH 

Jake jsou podmínky šíření a otázky související 

V posledních dvou-třech měsících 
loňského roku se v jednom českém 
kroužku na pásmu 80 m pravidelně ketch!) 
ráno přetřásala otázka špatných až _nej-
horšich" podmínek, přičemž hlavnim pro-
pagátorem těch údajně .nejhoršich" byl 
OK1AMM. Není to žádný začátečník, 
proto jsem tyhle řeči bral jako nadsázku či 
provokaci. Dojal mne však, když v polovi-
ně listopadu prohlásil. že ....je to katastro-
fa, před půlnoci jsem naladil 20m pásmo 
a nebyla tam ani jedna stanice!". Bodejť 
by byla - v každé literatuře, kde se píše 
o šířeni vin a vlivech roční doby na ně, se 
lze dočíst, te je to pro zimní období (na-
víc při ionosféře teprve se vzpamatováva-
jIcl z nezvykle dlouhého minima slunečni 
činnosti) běžný úkaz, včetně vysvětlení, 
proč, Jisti, výkyvy v ruznia úrovni útlumu 
lze pozorovat i v době maxima sluneční 
činnosti, při slunečním toku v okolí hodnot 
80 - 90 o to vice. Ale ujišťuj' všechny. že 
Slunci je úpině lhostejné, zda jsme žili v 
dobách totality či mama kapitalismus - 
proto doporučuji oprášit např ..Metodiku 
radioamatérského provozu" nebo jakou-

koliv jinou knihu pojednávající o šíření yin 
v KV pásmech. byt ji vydal ještě Sva-
zarm. V Radioamatérském zpravodaji asi 
před 35 lety byla uveřejněna kapitola _Kdy 
sledovat pásma" a platí dodnes. 

Fenomén málo obsazených pásem je 
bohužel silně ovlivněn úbytkem vysílají-
cích radioamatérů. Většina jich dnes mis-
to vysílání sleduje cluster a na pásmu se 
ozve teprve tehdy, je-li ohlášena nějaká 
zajímavá stanice. Stačilo například. aby 
expedici ZL8X nikdo oznámil s kmito-
čtem na 24 MHz a drive zcela prázdné 
pasmo náhle ožilo desítkami volajících. 
Tento fakt neovlivní ani to, že od března 
letošního roku budou podmínky zase 
o hodně lepší. Faktem je. že tak malou 
strmost křivky sledující hodnoty sluneční-
ho toku předpokládal málokdo. Nezbývá. 
než sledovat pečlivě pásma a krátkodobé 
predpovédi. Pokud chce někdo odsuzovat 
využívání moderních technologii k těmto 
učelum (a slýcháme to často!), měl by od-
soudit i nedělní zprávy o chystaných di 
probíhajících expedicích a ohlášených 
kmitočtech! 

Stále více se mno₹i dotazy nových ra-
dioamatérů, zda nevydám znovu nějakou 
učebnici (prý jako kdysi...) s uvedením ci-
zojazyčných textů pro radioamatérská 
spojení na fonü. Nevydám, nejsem vyda-
vatel. Ale již příští číslo PE-AR přinese 
právě v rubrice určené začátečníkům 
Vysíláme na radioamatérských pás-
mech" informace. které - jak doufám - 
začínající radioamatéry potěší. 

Stále plati. ₹e je možné náměty. dota-
zy a přáni zasílat na adresu 

.1.pecek@emall.cz. nebo ok2qx@crk.cz 

QX 

GERMAN AMATEUR 

Dekorační QSL-Iístek je z nemeckeho 
rachoklubu v Ludivigsfelde 
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Vysíláme na radioamatérských pásmech XCI 
Tato čast textu v oddile „Z radioamaterskeho světa- se zaměřuje na začinajici 

radloarnatery a měla by Wayne sloužit jejich praktickému seznamováni s aktivita-
mi na radioamaterskych pásmech, o déni v ionosféře, provozní praxi, může se 
zde objevit připadni I technická tematika. Aby pinila svůj účel, je nezbytná spolu-
práce se čtenáři, kteryrn je určena. Proto přivítám všechny připominky, přip. ná-
měty na zpracováni iádaneho tématu, o kterém si myslite, že by mohlo zajímat 
i další zájemce o náš krasný koníček a sport. 

Podmínky ke stanovení 
zemí platných do DXCC, 

stručný vývoj 

Pro každého, kdo se zajimá o DX prá-
ci na radioamatérských pásmech, je po-
jem .DXCC země nebo take „DXCC en-
tita něčím, co soustavně sleduje, a snaží 
se o navázáni spojeni pokud možno se 
všemi existujicimi. A pochopitelně, pokud 
má navázaná spojeni, aby za nä take zís-
kal C1SL listky! Pokud jich má již vätši po-
čet, vede si přehled take o tom, na kte-
rých pásmech s jednotlivými entitami již 
spojeni má. a doplňuje pak ta chybějící. 
Alespoň stovku jich pak musi mit k ziská-
ni toho nejpopulárnějšího diplomu na svě-
tě. DXCC. 

Snaha ziskat nějaké to oceněni - nej-
častěji diplom za soustavnou práci na 
radioamatérských pásmech, neni ničím 
novým. Již od začátku, co začali radioa-
matéři navazovat dálková spojeni, se 
chlubili na stránkách radioamatérského 
tisku svými úspěchy. Prvním diplomem, 
který se za navázaná spojeni začal vydá-
vat, byl WAC, za spojeni se všemi konti-
nenty. Pochopitelně to vedlo k oživeni 
provozu, k experimentům jak s vysilací 
technikou, tak s anténami. 

Později se hledala další kritěria, je-
jichž spiněni by určitým způsobem dekla-
rovalo zručnost, vybavenost a hlavně 
úspěšnost jednotlivých operátorů. Spoje-
ni s jednotlivými státy bylo druhou mož-
nosh, která se přimo nabízela, až hodně 
později to začaly být prefixy, zóny, politic-

ké děleni států na okresy, provincie, 
county atp. Ovšem hned z počátku vy-
vstala otázka, jaká územi mezi zemi vů-
bec počitat Mail být jednotlivé státy, ze 
kterých se skládaly USA, uznávány za 
.zem?, nebo jen USA jako celek? Před 
vyhlášením známého DXCC programu 
navrhl W1C BD. Clinton B. de Soto - teh-
dy asistent sekretáře ARRL, již v prosinci 
r 1935 seznam otázek, které by měly být 
před vyhlášením podmínek nového diplo-
mu zodpovězeny Výsledkem byl pak prv-
ril seznam zemi, který se od toho dnešni-
ho značně lišil. Je třeba si uvědomit, że 
v době před 2. světovou válkou existovala 
řada samostatných státu, jejichž názvy 

, — - 

C I 

materaý otter 
0XCC mete 

Obr I Pokud neznedené ktuttuce men 
350 km e všechny ostrovy pelf! pod Jed-
nu spree,/ pelt teciny z ostrovu A, B C 
němirto byr III/la/OE 2' sernostetnou 

DXCC enta'  

dnešni populace ani nezná Byly však při-
jaty určité zásady, které se pak uplatnily 

vyhlášeni prvního oficiálního pováleč-
ného seznamu zemi DXCC Zde jsou ně-
které z nich: 
• Aljaška a USA jsou samostatné DXCC 
země, neboť jsou geograficky rozděleny 
Stejně i Mexiko a Spojené státy, kde exis-
tuje politické rozdělení. 
• Tasmánie a Austrálie jsou samostatné 
země pro DXCC, neboť jsou geograficky 
odděleny. 
• ZS. ZT a ZU platí za jednu zemi, nebol 
tam neexistuje ani politické ani geografic-
ké odděleni. ale ZE (Rhodesie) je na dru-
hé straně samostatnou zemi. 
• Skotsko a Anglie jsou samostatné 
země, obdobně jako Irsko. 

Přicházela řada návrhu, například na 
rozdělováni podle čísel v prefixu, ale ty 
byly vzápěti odmitnuty s poukazem na to, 
že ne všechny státy přiděluji čísla v prefi-
xu podle zeměpisného děleni. První navr-
žená zásada tedy byla jednoduchá 
• Každý jednotlivý zeměpisný nebo poli-
tický subjekt je považován za zemi 
K tomu však platili dodatek. le ...při-

jmout samotné geografické nebo politické 
dělení by nebylo správné, proto bude vy-
tvořen seznam úzernt u kterých lze na-
lézt společný jmenovatel a podle tohoto 
seznamu se pak amatéři mohou snažit 
o úspěch." 

Diskuse trvaly několik let a nakonec 
přinesl Radio Amateur Handbook vydaný 
pro rok 1939 (tehdy 16, vydáni) na straně 
430 - 432 seznam 248 zemi, které se 
uznávaly jako samostatné pro vydáváni 
diplomu - bylo stanoveno, že se bude vy-
dávat za spojení se stovkou z nich a pod-
le toho byl určen i jeho název DX Century 
Club. ve zkratce DXCC. Najdeme tam 
země. které v tě době neměly ani přidělen 
prefix Nebyly tam státy jen podle politic-
kého däleni, mezi radioamatéry se jedno-
duše ujal pojem DXCC zemi. Jenže za-
čala válka a soustavná práce na piněni 
jeho podminek tim byla znemožněna 

Velké zmény tento seznam doznal po 
skončeni války Řada státu zanikla na zá-
kladě politických změn. některé zemi 
vznikly dohodou o extentonalnim üzemi 
(stanice v budově ITU v hneve nebo 
územi se zvláštni správou (Terst. Sár-
sko) ap. čas od času byl seznam aktuali-
zován, některá üzemi ze seznamu vypad-
la, jiná tam byla zařazena V r 1998 bylo 
oznámeno, że probihá revize pravidel. 
která by pak male platit pro nove tisictleti 
Opět byly diskutovány ruzne nazory, 
z nichž dva směry byly převažující jeden 
obhajoval striktně likvidovat všechna do-
savadní problematická územi, druhy pro-
sazoval ponechat dosavadní stay a stano-
vit jen kritoria pro uznáváni novych entit 
Zastánci druhého názoru zvitäzili 
(Osobně se domnivám, że prva varianta 
by byla _čistäišť a od r 2000 se mohly 
začit pinit podminky nového DXCC bez 
reliktu ji ušánych zemi" I I v současnem 

seznamu zemi je tedy obsažena část 
..zrušenych zemí" (entity které platily jen 
v určitém časovém obdobi nebo do urči-
tého data). starší amatéři se stále někte-
rými z těchto entit chlubi. i když dnes 
nemá nikdo možnost spojení s nimi navá-
zat Změnila se však od r 2000 pravidla 
pro hlášení počtu entit pro ..DXCC honor 
roll, což je přehled značek stanic s nejlep-
ším skóre. který se periodicky zveřejňuje 
v časopise ARRL - OST. 

Podivejme se tedy na ustanoveni, co 
se za DXCC entitu pokládá dnes Oficiál-
ni zněni najdeme na webu ARRL. 
www.arrl.orgietverds/DXCC/rules htm 
Převedeno do obvykle užívaných pojmu, 
má pět základnich kritérii stručně toto 
znění 
1) Entity na bázi politické odlišnosti - jsou 
odděleny vzájemně rozhodnutim vlád či 
jiného politického uskupeni, jsou osídleny 
domorodým obyvatelstvem, které není 
složeno převážně z vojenských nebo vě-
deckých pracovní ků. a splňuje alespoň 
jednu z dalších podmínek. 

a) být členským státem OSN 
b) získat samostatný blok prefixu ITU. 
c) být trvale osidlen a mit mistni sprá-

vu ve vzdálenosti alespoň 800 km od ma-
teřské. 

Objekt pak musi být uveden bud na 
seznamu _Dependencies and Areas of 
Special Sovereignty (viz inns, state.gov" 
shnels/105-tahtm), pokud má mistni sa-
mosprávu, nebo na seznamu OSN .Non-
Self-Governing Territories- (viz nun/ un 
orgeepts/dpi/decolonšzationi(rustahtm) 
2) Entity na bázi geografického odděleni - 
v případě, že je entita rozdělena na dvě 
nebo vice části. C'ast na které leží hlavni 
město, se považuje za .mateřskou" zbý-
vajici mohou byt uznány za samostatné 
entity: 

a) jsou-li odděleny jiným üzenlIm del-
ky na vzdálenost nelmériš 100 km (měře-
no v kterékoliv části libovolnym směrem). 

b) u ostrovnich území 
- je-h jeden ostrov vzdalen od ostat-

nich alespoň 350 km (měřeno od ostrova. 
na kterém leži hlavni nisto - viz obr. 1). 
- jsou-li dva nebo vice ostrovti odděle-

ny od mateřského nejméně 350 km a od 
sebe 800 km (viz obr 2). 
- je-li mezi ostrovem mateřskyrn a ji-

ným dalši ostrov, nalečici jiné DXCC en-
titě, a mateřsky ostrov lei cely v prostoru 
vymezeném tečnou. vedenou. jak je na-
značeno na obr 3 

enatelskv °see% 
DXCC g;ntke A 

Obt 2 Ostrott C spatu: rodre.n4 OE 
pro santastetne entit' CI\CC 
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KV 

Kalendář závodů 
na leden a únor (urci 

151 LZ open Contest 
15 -16 1 HA DX Gamest 
15 -161 UK DX RTTY 
15 -16.1 NAV? SSB 
22 -23 1 YL ISSB et Party SSB 
22 -23.1 BARTG RTTY Sprint RTTY 
28 -30 I. CO WW 160 m DX Contest CW 
291 WAB Phone 160 m SSB 
29 -30.1 French DX (REF) CW 
29.-30 1 European Comm. (USA) SSB 
52 SSB 1OEga SSB 
52 AGCW Sanht Key ON 
5-62 YL-ISSDer Party CW 
5-62 Mexico RTTY RTTY 
62 Provozni aktv CW 
72 Aldivita 160 SSB 
11 -13 2 YL-01.1 Contest SSB 
122 CM Activily CW.SSB 
12 -13 2 CQ WW RTTYWPX RTTY 
12 -13 2 PACO CW+SSB 
12 -13.2 First RSGB 1811Hz CW 
142 AMA-n.1 160 CW 
162 AVOW Semiautomatic CW 
18 -19 2 Russian VVW PSK PSK31 
19 -20 2 AR RI DX Contest CW 
25 -27 2 CO WW 160 m DX SSB 
26 -27 2 French DX (REF) SSB 
26 -27 2 European Commune (USA) CW 
272 OK-CRP Contest CW 
272 HSC CW CW 

CW 
CW/SSB 

RTTY 

03 CO-06 03 
1200-12W 
12W-1200 
18 00436 W 
W CO-24 W 
12W-12W 
22130-22W 
1900-2100 
06W-1800 
1300-13W 
06 00-08 00 
16W-19W 

03W-24W 
18W-18W 
06W-07W 
20.30-21.30 
14 W-02 W 
05 00-07 00 
W 00-24 W 
12W-1200 
21 00-01 03 
2030-21 30 
19W-20.30 
21.W-21.W 
W 00-24 W 
2203-22W 
05W-18W 
13 03-13 00 
06 03-07.30 

viz podm. 

Výsledky z mezinárodních závodů 

Řadu dotazů dostávám na výsledky 
ze závodů - časopis Radioamatér otisku-
je jen ty z tzv. „velkých" závodil Zde 
však nelze otiskovat ani ty nezbývá než 
sledovat webovó stránky pořadatelů nebo 
tvww.grz ru, kde ve výběru najdete .závo-
dy" (sorevnovanija - neznali azbuky si 

mohou stránky přepnout do výborného 
anglického překladu) a tam najdete jak 
podminky závodů, tak j jejich výsledky 
z několika předchozích ročníku Podmín-
ky většiny závodu v češtině najdete na in-
ternetových stránkách našeho časopisu . 
www.aradio.cz (na stránce výběr vlevo 
dole), odkud sr je muzete stáhnout k vy-
tištěni. 

Poznámka k časům 
uvádkným v našich kalendářích 

Pied časem byla vedena na 80m pás-
mu dle mého názoru účelová diskuse 
o tom, kdy závod konči, když v podmin-
kách či kalendáři je uveden čas od - do 
např. 06.00 - 18.00. Je snad mimo po-
chybnost, že stanice mohou začit závodit. 
jakmile se na digitálních hodinkách objeví 
06.00 (pokud jsou tyto nastaveny na čas 
UTC) a v momentě, kdy se tam objeví 
18.00, musí práci skončit. Pikantní na 
celé záležitosti bylo jen to, le diskusi ved-
ly stanice, které bývá slyšet ještě dvě-th 
minuty po skončeni závodu, jak vesele 
navazují spojeni... Pokud je závod dvou-
či vícedenní, pak se první časový údaj 
vztahuje k prvnímu, druhý k poslednímu 
datu. Peklo by se samozřejmost, ale i ta-
kový dotaz jsem dostal. 

Adresy k odesílání deníků přes internat 

Ani v letošním roce se situace nezměnila 
a mnoho poladatelu mélo ještě v listopadu, 
kdy se kalendář připravuje. údaje platné pro 
rok 2010. Proto si adresu ověřte před ode-
sláním na webu pořadatele, mnohdy ke 
změnám dochází těsně před závodem. 

AGCVV Straight Key: htp@agcmde 
AGCVV Semiautomatic: 

semiautomatic@agcwde 
Aktivita 160: wwwel6anet (formulář) 
ARRL DX: dxcw@ard.org 
CO 160 m SSB: 160ssb@kkn.net 
CO 160 m CW: 160cw@kkn.net 

HA DX. hadx@mrasz.axelero net 
LZ open- 1z1gl@yehoo.com 
OK-ORP karat line@seznam.cz 
PACC pacc@dutchpacc.com 
Provozní aktiv oklhcg@weblightmlo 
REF (CW): cdfcw@ref-union.org 
REF (SSE3) . cdfssb@ref-union.org 
RSGB 160 m: 1 st160.1ogs@rsgbhlcc.org 
SSB 

http://ssbliga na gano cz (formula?) 
USA ubacw@uba. be. ubassb@uba.be 
VVVV RTTY WPX. vvpxrtty@kkn.ne 
YL-ISSEVer ve1pm@ns sympatico.ca 
YL-OM. nOwbv@earthlinknet 

12 
52 
52 
62 
62 
62 
62 
8.2 
102 
122 
122 
152 
172 
202 
20.2 
202 
22.2 
262 
272 

VKV 

QX 

Kalendář závodů 
na únor ¡fro' 

VKV akainta, NA *1 144MHz 18 0122 08) 
Winter -EST 1.3 GHz ex-11 DO 
Winter - BST 2 3 a/ 5 7 GHz 11 0043 30 
Zmini C1RP závrad 432 MHz 30-11 
Zimní QRP závod') 144 1‚'Hz 11 00-1303 
Winter -EBT 432MHz C900-11 00 
Winter BBT 
VKV aktata NA 
VKVaktUa NA 
FM Poe 
Mists ČR děti ' 
VKV aktana NA 1.4 GHz 1800-220C 
VKVaktivita NA 70 MHz 18 CO-22 CO 
Provozní akty 144MHz-76 GHz 080111W 
Mist' ČR děti OEI 145 a 432 MHz COE8 W-11 X 
OUR Actvny Corn 432 MHz-76 GHz 09 03-11 W 
VKV alerta NA rc kruhnä casrria 18 00-22 W 
Winter - BBT 24 GHz a vyše CO 00-13 CC 
Writer - BBT 10a 24 Gina 0900-1300 

144 MHz 11.03-13.00 
432 1.1Hz 18 00-22 00 
50MHz 18 C0-200 

145 a 432 MHz 09W-11.03 
145a 432 MHz 0909-1100 

1Nordic Activity Contest 
.1Deraky na OK1DOM@seznam cz 
.1Hlášeni na OK1OHK 

OVA 

entita C 

Ohr 3. Mateřsky ostrov DXCC (entita A). 
ostrov patřící politicky k mateřskému os-
trovu pro DXCC (entita C): mezilehlý ost-
rov (DXCC entita B) 

3) Samostatnými entitami zustávail 
4U1ITU, 4U1UN. Antarktida jako celek 
(území pod 60 j š ), ostrovy Spratly po-
kud provoz odtamtud bude potvrzen ně-
kterým okupačním úřadem včetně přídělu 
značky, Zapadni Sahara - SO. která do 
vyřešeni problému suverenity platí za 
RASO Obecně subjekty , které jsou na 
seznamu zemi DXCC z r 1998 zůstávají 
v seznamu nadále, když nesplňuji dneš-
ni kritena, dokud se nezménl status, pod-
le kterého byly puvodně do seznamu za 
řazeny úzerni zde nejmenovaná byt 
rnaa obdobný statut, nemohou byt pu) 
D/CC nové uznávána 
4) Werrí. která nelze za samostatné enti-
ty (inlet jsou 

a) extentoriálni území jakéhokoliv dru-
hu pamätky, velvyslanectví, diplomatické 
mise, konzuláty. úřady OSN ap 

b) jakékoliv oblasti s omezenou svr-
chovanosti - domorodě oblasti, rezervace 

c) jakékoliv oblasti označené jako de-
militarizovaná zóna, neutrální či nárazni-
ková zóna ap.: 

d) nevyužité plochy či taková území, 
která nejsou ve vlastnictví uznané vlády 
5) Kritéria pro odstraněni entity DXCC ze 
seznamu: 

a) Pokud entita již nesplňuje kritéria. 
podle kterých byla do seznamu zařazena 
Pokud však splňuje některé další kritéri-
um, zustane na seznamu. 

b) Pokud byte přidána do seznamu 
na základě věcně chyby (špatné měřeni. 
nepřesná mapa apod ), ale za předpokla-
du, że se na chybu prude do pill let od 
zařazeni do seznamu 

Zajímavou verzi platného seznamu 
zemi k 30 9. 2010 najdeme na webu 
www deltedx net/ABCDVSections/DXCC 
List /Um, kde jsou i doplňující informace 
(některé (give poutivene prefix}, ap.) 

Co by mohlo él nemohlo byt subjek-
tem pro DXCC, je stale diskutovaná otáz-
ka a např v červnu 2006 bylo přijalo nove 
doplňuj ici ustanovenl, které tano:mtlo do 
selnalrit) zemí zařadit ostrov Swain Ač to 

nezní příliš čist& je lepší o těchto rozhod-
nutích nediskutovat (změnit je nemuže-
me) a pokusit se spojeni s nově zařaze-
nou entitou co nejrychleji navázat. Diky 
expedicím, které jsou povětšinou vždy do-
předu připraveny novou entitu aktivovat, 
bývá navázáni spojeni snadné, spíše je 
dnes problem získat za takové spojeni 
QSL lístek přes byro 

Podle mvw.deltechi net/ABCOVSecti-
ons/DXCCEntity htm zpracoval 

QX 

Další webové stránky ke studiu a do-
piněni této tematiky naleznete zde . 

- Článek C B. DeSota z roku 1935. hap /7 
www n4gn cornAvlebdl.html 

- Předválečný seznam DXCC zemi z roku 
1939 
http .//unny guernsey net.,--sgibbs/aine-
teur_redioid‘cc39 html 

- První povalešný seznam DXCC zemi 
http /Amu, guernsey net/-sgbbsleme-
teur redioid‘cc0247 html 

- Aktualni oficialre seznam ‘( CC http 
nium errt orgniwerdsnAccArst_le0 html 

Aktuální tabulka pretiM přidělen' ch IT Li 
http bide ito ch/raclioclub/n/ep42 htrn 
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