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NÁŠ ROZHOVOR] 

s manažerem produktového od-
děleni společnosti GM electronic, 
spol. s le. o. panem Inge Martinem 
Škutkem. 

Společnost GM electronic mä za 
sebou dvě destileti na přelomu 
tisicileti a zapotali jste S Hai 
jistě souvisi nové vize a směry. 
Seznämite naše čtenáře s tim, 
co mohou otekávat? 

Jistä, začnu-li loňským rokem, tak 
pro společnost byl velmi rušný a piný 
velkých rozhodnuti. Nèkterá již naši 
zákaznici poznali, jiná na teprve 
čekaji. Asi nejvätšim projektem je 
stavba moderniho poloautomatizova-
ného skladu. Tuto mnohamiliónovou 
investici bereme jako nejvýznamnějši 
krok do nové dekády. Dnes se stavba 
již pomalu chýli ke konci a po nastar-
továni provozu zákaznik velice rychle 
pozná zménu. 

Rychlost expedice je totiž jednim 
z nejdůležitějšich parametrů při výbě-
ru dodavatele. Dosáhnout toho. ale 
nebyl snadný Logisticky navrh-
nout automatizaci a strukturu skladu 
pro tak široký sortiment rozmanitých 
tvarů byl dlouhodobé náročný ofišek. 
Diky mnoha odbornikům, počinaje 
našim expedem na tuto formu logisti-
ky panem Imrichem Borsödim - ve-
doucim centrálniho skladu, a mnoha 
dalšim, se podařilo navrhnout detailni 
koncepci automatizace a ta näm ted 
roste pod rukama. Našim snem je 
dosáhnout vysokého standardu vel-
kých světových společnosti. 

Výstavba moderního skladu však 
neni jediný üspěchs Tendence neu-
stäle se rozšiřovat je vidět i na našich 
prodejnäch. Jednou z poslednich je 
prodejna Hradci KrálovA. Tam jsme 
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Obr 1. Budováni nového centräinřho skladu 

dlouhodobe videli prostor pro nové 
zákazniky, pripadně možnost se jim vice 
přibližit a nabidnout prostor k osobnim 
setkáním a konzultacšm. Sice stále 
vice zákaznikö von formu nákupu 
přes interne přesto se rádi přijdou 

některý sortiment podivat osobně. 
öasto vidime stät zákazniky nad vytri-
nami a se zvédavosti koukap na pros 
dukty. se kterými se ještě nesetkali. 

Máte pravdu, to se mi takä stä-
v Čas od času se podivám i na 
vaše webové stránky a také tam 
pokaždé najdu něco nového. ye-
nujete asi nemale üsili rozvoji 
této formy obchodu? 

Prodejce naši velikosti a rozmani-
tosti sortimentu si již ani nemůže do-
volit provoz bez internetové prezenta-
ce a e-shopu. Vývoji webu věnuje 
nemalé celý tým grafiků a pro-
gramátorů. V prübäho poslednich 
let prošel náš web mnoha úprava-
mi. S každou pripominkou nebo ná-
mětem našich zákazniků se nám po-
dařilo sestavit velmi výkonný nästroj. 
Jednim z poslednich projektü se stal 
systérn parametrického vyhledáváni 
součásteks V tomto typu sortimentu 
a jeho rozsahu jsme se stali üeské 
republice relativně jedineenými. Vý-
běr vhodných komponentů je velice 
náročný proces a investice timto smě-
rem se nám již dnes vraci pozitiv-
nim ohlasu našich zákaznikůs 

První verzi jsme spustilř již na 
přelomu roku nad prvnimi skupina-
mi elektronických součästek a s kaž-
dým dnem přibývaji dalši, Postupnä 
se věnujeme skupinám sortimentu, 
u kterých je velmi náročné najít vhod-
ný typ komponentu. obzvláště pokud 
je na výběr z mnoha typů. 

Tato služba vypadá zajimavé, 
jak funguje? 

V aktuálni verzi je to relativně pro-
stö. Chci tim Hot, musite mit 
představu, co hledáte. Systém našich 
katalogových skupin dokáže rychle 
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navést zákazníka k sortimentu, ze 
kterého si chce vybrat. Jakmile takto 
upřesni svůj požadavek? dostane na 
výběr z definovaných parametrických 
filtrů a na základě jeho voleb se po-
stupné jeho seznam zjednodušuje, až 
mu systém nabídne přesně to, co po-
žaduje. Není to však jediná technická 
služba, kterou nabízíme. PŘI problé-
mech s výběrem produktů nebo potře-
bě vice technických informaci o pro-
duktech je tady naše produktové 
oddéleni. Tým technických specialis-
tü vám dokáže poradit se všemi dota-
zy, a to jak prostřednictvím mailu 
teckinfo@gme.cz, tak telefonicky 
na lince 226 535 409. Jsme si vědo-
mi potřeby technické podpory a in-
vestujeme do ni nemalé prostředky. 

Začali jste jako prodejce sou-
částek, ale dnes je väš sortiment 
mnohem obsáhlejší. Hodláte 
tomto trendu dále pokračovat? 

Jistě; nevidíme dúvod i proč ne. 
Naši filozofii je nabídnout zákazní-
kům vše, co potřebuji. Uvedu malý 
příklad. Výrobní firma nakupuje sou-
částky pro svou výrobu, ale výroba 
potřebuje i další vybaveni, jako jsou 
měřici přístroje, nářadí apod. Pro ta-
kového zákazníka je mnohem výhod-
nější a rychlejší, může-li jednou ob-
jednávkou nakoupit vše potřebné. 
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Tohle byly asi první krůčky k rozšiřo-
vání sortimentu. Vezměte y potaz, že 
zaměstnanci této firmy pokládají třeba 
jen o kávovar, aby jim příjemněji za-
čínal pracovní den. My jim mi:lžeme 
nabídnout i tento druh sortimentu. 
Tohle pak platí dvojnásob u maloob-
chodních zákazníků, jako jsou třeba 
bastlifi. Manžel si jde koupit součást-
ky pro svůj výrobek a manželka jej 
hubuje za to, že utrácí spousty peněz 
za hlouposti_ On jí chce samozřejmě 
nějak uchlácholit a občas ji něco zají-
mavého koupit a hle, vidí v „GMku" 
fén na vlasy. Manželka je mile pře-
kvapena a manžel spokojen s tim, že 
to vyřešil "jedním vrzem". 

Tyto a podobné úvahy dávají nám 
všem nejen šanci se uživit; ale hlavně 
prosperovat. Neustále vyhledáváme 
produkty, které na trhu chybí, nebo 
jsou zcela nové. 

Novým odvětvím, kterým jsme se 
začali zabývat, je průmyslové osvět-
lení. Můžete říct, že to není nic nové-
ho, ale technologie induktnich lamp 
skrývá zajímavé možnosti. 
V nedávné době jsme znovu za-

vedli významného výrobce program 
mátorü XELTEK. Trh byl jistou dobu 
nasycen, ale poptávka po kvalitnich 
výrobcích tohoto typu znovu roste. 
Tento výrobce nabízí nejen kvalitní 
výrobky, ale i vlastni technickou pod-
poru. 
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Obr. 3. 
Osciloskop 
OWON 

MS0 5022 

Obr. 5_ 
Dataloger 
CEM 
teploty 
a vlhkosti 
DT-172 

Obr 4. 
Programátor 
XELTEK 
SuperPro 
5000 

• 

Zajímavou novinkou jsou také prů-
myslové napájecí zdroje MeanVVell. 
Zavedením této značky jsme si ověřili 
to, že zákazník chce v prvé řadě kva-
litní výrobek a je ochoten si za něj při-
platit. Tyto zdroje nabízejí výkonově 
řady 50 až 600 W y provedeni s běž-
nými hodnotami výstupnich napětí. 

Zajímavosti u zavedených doda-
vatelů je nová řada osciloskopů znač-
ky OWON. Konstruktéři se rozhodli 
tyto kvalitní měřicí přístroje dopinit 
1 avstupým logickým analyzátorem 
Technici tak nemusi vymýšlet, Jak 
klasickými měřicími přístroji testovat 
své výrobky, ale mohou využít těchto 
moderních osciloskopü s logickým 
analyzátorem. 

Posledním sektorem výrobků, které 
bych rád představil, jsou měřici „data-
logery" značky CEM. Jedná se o ele-
gantní přístroje vhodné pro dlouho-
dobý záznam rüzných fyzikálních 
veličin. Namátkou například: měřeni 
střídavého proudu s kleštovou son-
dou, měřeni vibraci ve třech osäch, 
měření teploty a vlhkosti a měření 
hluku. Každý z přístrojů v sobě obsa-
huje výkonný akumulátor a USB pa-
měť flash pro záznam. Leckterá po-
travinářská provozovna musi mít 
pravidelné záznamy o teplotě ve 
svých chladicích boxech, kde musi 
pravidelně obsluha zapisovat údaje 
o teplotě. Tento problém naše při-
stroje elegantně vyřeší. Jednou za 
čas data z paměti flash stáhnete; ulo-
žíte, při té pille±itosti se akumulátor 
znovu nabije a přístroj může zpět do 
provozu. 

Vidin že se snažíte dobré jmée 
no neustále udržovat a zlepšo-
vat. Děkuji vám za rozhovor 
a přeji mnoho štěstí v udržení to-
hoto nasazeni. 

Také vám děkuji za rozhovor a chci 
poděkovat všem našim věrným zá-
kazniküm GM electronic. Ti jsou hlav-
ním motorem naší neustávající sna-
hy jít vpřed. 

Připravil ing. Josef Kellner. 
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Integrované D/A převodníky 
a audiokodeky 

Nové integrované audiokodeky 
(11V320A1C3100, -3110, -3111 -3120) 
a DM převodníky (TLV320DAC3101, 
- 3100, -3120) od Texas Instruments 
(www.ti.com) určené pro produkty 
spotřební elektroniky, jako jsou elek-
tronické knihy (eBook), mobilní inter-
netová zařízení a navigaäni přístroje, 
umožňuji nejen obohatit kvalitu zvu-
ku; ale ve srovnáni s diskrétním pro-
vedením výrazně redukovat počet 
součástek a cenu systémü. Obvody 
řady jsou pinové a softwarově kom-
patibilni, což znamená jednodušší vý-
voj hardware î software přístrojů 
s velkou variabilitou funkcí a jejich 
rychlejší uvedeni na trh. Obsahují 
např. digitäini bloky pro zpracováni 
signálu při ND i DiA převodu, integro-
vaný zesilovač třídy D s výstupním 
výkonem až 215 W, výstupy linkové 
i pro sluchátka, podporuji analogové 
a digitální mikrofony. 

• 

DAC for enhanced audio 
in portable devices 
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Trubice s LED 
jako přímá náhrada zářivky 

Zatím jako předběžnou přinesla 
tchajwanská firma Yuan Dean Scien-
tific (wwwyuan-dean_co) informaci 
o trubicových svítidlech s LED, která 
mají přímo nahradit klasické zářivky 
o průměrech 26,5 mm a délce 580: 
590 a 1200 mm, přičemž Izez púvodni 
instalace odstranit startér a tlumivku 
nahradit zkratem; vše potřebné je ob-
saženo y LED trubici. Kratší typy 

T8-8VVA, připadne T8-8W13 obsahuji 
144 LED a maji příkon 9 W při světel-
ném toku 650 Im. u nejdelší trubice 
T8-16W s 288 LED je to při příkonu 
18 W 1450 Im. Barevnä teplota je mezi 
5000 a 7000 K. Všechny typy řady T8 
lze napájet střidavým napětím 94 až 
264 V, pripadně stejnosměrným napě-
tím 127 až 370 V. Ekologickým příno-
sem je absence rtuti. 

Modul 
pro sledováni vibraci 

Vibrační diagnostika je důležitým 
nästrojem pro identifikaci zdroje pro-
blérnü ve výrobě vznikajících např. 
vadami ložisek, převodovek, nevyvá-
žením rotujících dílů, které mohou 
mit nežádoucí vliv na produktivitu vý-
roby i bezpečnost. Ke včasnému zjiš-
tění změny vznikajících vibraci, sig-
nalizujíc[ možnou poruchu, vyvinula 
firma Analog Devices (tennivanalog. 
com) autonomní monitor vibrad 
ADIS16223. Vibrace jsou měřeny tři-
osým akcelerometrem vyrobeným 
technologii MEMS. Lze jim ekonomic-
ky výhodné nahradit nákladné labo-
ratorní vybaveni, které navíc nelze vět-
šinou nasadit dlouhodobě. Signály 
zachycené po vzniku spouštšciho 
signálu ve vyrovnávací paměti lze 
zpracovat procesorovým systémem 
připojeným sériovým rozhraním SP1_ 
Akcelerometry maji rozsah ±70 G. 
kmitočtovou odezvu od 0 do 10 kHz. 
Jejich signály jsou digitálně filtrovány 
programovatelnými filtry, vzorkovány 
rychlosti 72,9 ksis a ukládány y buffe-
rech : které map kapacitu 1024 vzor-
WI Pro napájeni je třeba jediné nape-
ti 3115 až 3,6 V, rozsah pracovních 
teplot je -40 až +125 'C. Modul moni-
toru mä bez připojovacího konektoru 
rozměry 15 x 15 x 15 mm. 

-k4ADIŠT 
Programmable:Axis 

ibration eleonitor • 

Miniaturni krystal 

Anglická firma IQD Frequency 
Products (wwwiqdfrequencyproducts. 
com) přináší novinku, kterou označu-
je za nejmenší a nejlehčí krystalový 
rezonätor určený pro povrchovou 
montáž. Vlastni rezonátor je umístěn 
v hermetickém keramickém pouzdře 
s rozměry 1,55 x 0,95 x 0.35 mm 
a hmotnosti 1,8 mg. Kmitočet CX-18 
může být specifikován y rozsahu 30 

až 50 MHz, pfičern2 jeho teplotní sou-
činitel mä hodnotu ±10-5 pŘi teplotách 
od 0 cio +70 cC, případně ±3x 10 -5 
rozmezí -55 až +125 eC. Provedeni 

pouzdra, které mä skleněné víčko, mä 
příznivý vliv na časový drift kmitočtu. 
který je menši než ±10-6. To je zvláště 
důležité při použiti CX-18 pro invaziv-
Ili lékařské aplikace. Je vhodný např. 
pro užiti y telemetrické části kardio-
stimulátorů, která vysílá informace do 
monitorovacího zařízeni. Další použití 
nalezne y naslouchacích přístrojích 
nebo kochleárnich implantätech. 

Následníku tasovate 555 
stačí napäti 019 V 

Firma Semtech (www.semtech. 
com) přicházi s obvodem, který umož-
ňuje mj realizovat aplikace, které 
využívaly legendární šasovaé 555 
i y přístrojích napájených jediným 
alkalickým článkem, případné akumu-
látorem NiCd nebo NIMI-. SX81221 
totiž pracuje s napájecím napětím 
rozsahu 0,9 až 2 V ph vlastni spo-

třebě do 10 µA, aniž je nutný externí 
zvyšující měnič nebo cívka. Na rozdíl 
od obvodu 555 jsou však vstupní 
a referenční napětí před porovnáním 
nejprve převedena 8bitovým ND pře-
vodníkem do číslicového tvaru. y nem 
porovnána a podle výsledku jsou ak-
tivovány příslušné výstupy. Podobně 
jako jeho předchůdce se i nový časo-
vab programuje externimi rezistory 
a kondenzátorem a lze s nim realizo-
vat např. obvody pro odrušení tlačí-
tek, zpožďovací funkce, zvyšováni 
napětí a ovládáni motorků y hračkách 
a přístrojích, jako jsou elektrické zub-
ní kartáčky, holicí strojky, světelná 
ukazovátka a svitilny s LED. SX81221 
se vyrábí y pouzdře 501G-8 a pracu-
je teplotách -40 až +85 °C. 
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AR ZAtiNAJiCIM A MiRNÈ POKROČILÝM  
Střídavé 

analogové voltmetry 
(Pokračováni) 

Měřeni TrueRMS 

Integrované obvody pro měřeni 
TrueRMS — tedy skutečné efektivní 
hodnoty maji implementován obec-
ný matematický vztah určující skuteč-
nou hodnotu efektivního napětí bez 
ohledu na jeho prübe. Definice NI* 
že efektivní hodnota střídavého napětí 
je hodnota stejnosměrného napäti, 
které přivedeno na rezistor dä stejný 
průměrný výkon. Přiblížíme-Ii se ma-
tematickému zápisu této věty, pak mů-
žeme psát průměrný u2(t)/R = tief2/ 
IR. Tento výrok platí pro libovolný od-
por R a lze jej vykrátit. Vztah s přeho-
zenými stranami tie? průměrný 
u2(t) ještě odmocníme a získáme 
Lief = -"průměrný u2(t). Průměr bývá 
zapsán jako integrál (sumace) hod-
noty u2(t) za čas T dělený délkou 
měření T. U opakujících se signálů 
(periodických) se za T volí perioda 
opakováni. 

Uvedený vztah y piném matematic-
kém zápisu je na obrázku 64 i s blo-
kovým schématem, kterým lze vztah 
realizovat. Zobrazená struktura je jed-
nim z možných řešeni. Jak spolu 
vztah a schéma souvisí? Vztah pro-
šel na začátku logaritmováním a na 
konci odlogaritmovänim, Tim se pře-
vedly operace násobení ve vzorci na 
sčítání y blokové struktuře, operace 

gN I-sae 21og 

Il 7 2 
Eour /= E7v(t)dt 

\Fie 

případného děleni na odčítání, moc-
nina na násobení 2! odmocnina na 
sčítáni ve zpětné vazbě. Na konci se 
provede odlogaritmováni log -1, což je 
opak operace lag na vstupu. Ph loga-
ritmováni se vyu2lvä logaritmická zá-
vislost napětí na přechodu p-n y zá-
vislosti na velikosti procházejicíhe 
proudu, resp. exponenciálni závislost 
proudu na napětí. 

Vstupní napětí eiN je nejdříve us-
měrněno (převedeno na absolutni hod-
notu)! protože to vyžaduje näsiedujici 
blok pro logaritmováni. Blok 2log pro-
vede umocněni dvěma a na jeho vý-
stupu je signál velikosti log(EIN2). 

Zpätnovazební smyöka provede 
přímé větvi odlogaritmováni a inte-

grad (průměrováni). Tato hodnota je 
logaritmována a vedena ve zpětně 
vazbě na sčítací člen, birnkle realizo-
vána odmocnina. 

Výstupni stejnosměrné napětí pře-
vodníku je tedy úměrné skutečné efek-
tivní hodnotě vstupního napětí libovol-
ného prüběhu. Zjednodušené schéma 
převodníku TrueRMS na stejnosměr-
né napětí realizovaného y integrova-
ném obvodu LH0091 je na obr. 65. 

Na obr. 65 je zároveň naznačeno 
nejjednodušší zapojeni obvodu pro 
měřeni skutečné efektivní hodnoty 
s pou2itim dvou vnějších součástek. 
Komplikovanější varianty zapojeni 
obvodu doporučené výrobcem y ka-
talogovém listu dosahuji po zkalibro-
váni přesnosti měření 0,05 % při měn 
renf napětí y jedné dekádě, tj. 

-••••••• 

- 
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Obr 64 Blokové schema pro TrueRMS měření, obvod LH0091 od National 
Semiconductor 
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Obr. 65. Zjednodušeně vnitřní schéma obvodu LH0091. Kapacita kondenzáto-
ru Cext by měla být větší než I pF 

napfiklad 015 až 5 mV ph kmitočtu až 
70 kHz. Přípustný rozsah vstupního 
napětí je ±10 V, napájecí napětí je sy-
metrické ±5 až ±22 V. 

Podívejme se na jednotlivé části 
obvodu podrobněji. Prvky kolem ope-
raeniho zesilovače Al tvoří dvoucest-
ný usměrňovač (obr. 66), eheQ se dvě-
ma tranzistory ve zpětné vazbě vytváří 
funkci 2log (obr. 67). Na jeho výstupu 
mezi emitory je sčítací bod. A4 pro-
vádí odlogaritmováni, A3 s tranzisto-
rem logaritmus a integraci (obr. 68 
a 69). 

Jiným obvodem pro převod True-
RMS je napt. AD737 od výrobce Ana-
log Devices. Um' určit také prúmerné 
střední napětí a absolutní napětí. Jeho 
napäjeci proud 160 µA ho předurčuje 
pro aplikace napájeni z baterií. Jeho 
výstup je přizplisoben pro přímé ph-
pojeni k 31/2 mistnému A/D převodní-
ku. Pracuje do kmitočtu až 190 kHz 
a vykazuje chybu mäřeni do 0,2 %. 

Dalším, poměrně levným převod-
nikem je např. THAT2252 s kmitočto-
vým rozsahem do 20 kHz. Jeho vnitř-
ní zapojeni je podobné LH0091. 
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Obr 66. Dvoucestný usměrňovač 
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Obr. 67_ Logantmátor 2Iog 

u 

••• 

Obr. 68. Logaritmátor 
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Obr, 69. Integrátor s tranzistorem 
pro odiogaritmováni 
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Mikrokontroléry PIC (40) 
dasovašeitritate 

mikrokontroléru PIC16F88 

Častou úlohou některé části pro-
gramu mikrokontrolěru je zajištěni 
přesné definované časové prodlevy, 
načasováni určité události y předem 
definovaný okamžik nebo stanoveni 
počtu výskytů jisté události y daném 
časovém intervalu, A nemusime im-
plementovat zrovna hodiny nebo stop-
ky, s časovými intervaly pracuje snad 
každý trochu složitější program. Uved-
me si pro příklad řízení sériové ko-
munikace, měřená rychlosti počítáním 
impulsü generovaných za jednu 
kundu, generováni PVVM signálu nebo 
I jednoduché blikáni LED. 

Známe-li přesný kmitočet osciláto-
ru, můžeme vzhledem k RISC archi-
tektuře procesoru (cliky které je věta 
šina instrukci vykonána y jediném 
instrukönim cyklu) relativně snadno 
spočítat i čas, jaký zabere vykonäni 
určitého segmentu programu. V dilu 
22 (viz PE 10/2009) byl např. podrob-
ně popsán výpočet prodlevy čekací 
smyčky. Kromě manuálního výpočtu 
praxi rovněž často využijeme funk-

ce stopky (Stopwatch) dostupné y de-
buggeru vývojového prostředi 
MPLAB. Tento přistup mü2e být vhod-
ný u některých jednoduchých aplika-
ci nebo y připadech komplikovaného 
časováni určitých události. Koneckon-
cü téměř ve všech našich progranilech 
jsme vyuklvali šekaci smyöku, kterou 
můžeme považovat za jednoduchou 
metodu pro odmärení definovaného 
basového intervalu. Tento přístup V so-
bě ovšem skrývá jisté nevýhody. Pro-
gram bud' nemůže po dobu čekáni vy-
konávat žádnou jinou šinnost, nebo 
může být náchylný na jakékoliv změ-
ny y kódu, které naruší vypočtenou 
dobu vykonávání programu, apod. 

Pro usnadněni práce s časovými 
intervaly a čítáním událostí jsou i ty 
nejjednodušší mikrokontroléry PIC vy-
baveny modulem easovaöeičitače. 
Mikrokontrolér PIC16F88 je vybaven 
třemi takovými moduly (Timer°, Tim 
merl a Timer2), z nich2 ka2dý mä tro-
chu jiné parametry, nastaveni i mož-
nosti použiti. 

Timed) 

Modul Timer° je osmibitový časo-
vačetač, do kterého lze prostrednic-
tvim příslušného registru TMRO zapi-
sovat i z něj bist basovabi lze přiřadit 
osmibitovou programovatelnou před-
déliöku, pro jeho inkrementacilze zvo-
lit bud externí, nebo intern' hodinový 
signál a y případě externího signálu 
je možné zvolit, zda se basovaö ins 
krementuje při náběžně nebo spádo-
vé hraně na pinu TOCKI. öasovač dále 
generuje přerušeni při přeteöeni (tj. ph 
přechodu z FFh do 00h). K nastavení 

modulu Timer° se vyu2ivaji näsledu-
jici bity registru OPTION REG (viz 
PE 03/2014 

TOCS (OPTION REGS) 
Výběr zdroje signálu pro TMRO: 
I = pin RA4/TOCKI/C2OUT; 
O = vnitřni instrukční cyklus. 

TOSE (OPTION_REG<4>) 
Výběr hrany pro inkrementaci TMRO: 
I = spádová hrana na pinu RA4/ 
/TOCKI/C2OUT; 

O = náběžná hrana na pinu RA4/ 
/TOCKI/C2OUT. 

PSA (OPTION_REG<3>) 
Přiřazení déliáky: 
1 cläliòka je přiřazena WDT; 
O = deliüka je přiřazena TMRO. 

PS<2:0> (OPTION_REG<2:0>): 

Dělicí poměr clöliáky: 
TMRO . \MDT 

000 1:2 1:1 
001 1:4 1:2 
010 1:8 1:4 
011 1:16 1:8 
100 1:32 1:16 
101 1:64 1:32 
110 1:128 1:64 
111 1:256 1:128 

Po připojeni napájecího napětí jsou 
všechny bity registru OPTION REG 
rovny jedné. Vynulováním bitu'rOCS 
nastavíme modul Timer0 do módu ča-
sovaše, ve kterém se příslušný regis-
tr TMRO inkrementuje s ka/dým in-
strukčním cyklem případě, že 
modulu není přiřazena předdélitka; 
připomeňme, že jeden instrukční cyk-
lus trvá čtyři periody oscilátoru). Pri 
zápisu do registru TMRO se pozasta-
vi inkrementace Časovače po dobu ná-
sledujících dvou instrukčních cyklů. 
Tento fakt je třeba brät y úvahu 
a y případě potřeby je nutné zapiso-
vanou hodnotu příslušným způsobem 
korigovat. 

Je-ii bit TOCS - 1, modul Timed) 
pracuje y módu öitače, ve kterém se 
TMRO inkrementuje při každé náběž-
né nebo spádové hrané (v závislosti 
na nastaveni bitu TOSE) na pinu 
TOCKI (pin 3 u mikrokontroléru 
PIC16F88). Externí hodinový signal 
musí splňovat jisté požadavky, které 
zajisti správnou synchronizaci mezi 

ptehteUni 
nastav pfiznakový 
bi TKAR-iir 

Li  PARI 
TMR1 H TKIR1L 

e 

T1OSC 

T1OSOIT1CKI 

Tios' 

• 

• 

TlOSCEN 
Zapnuti 

• vypnuti 
oscilätoru 

signálem na pinu TOCKI a internim in-
strukčním cyklem mikrokontroläru. 
Není-Ii modulu Timer0 priřazena Veda 
dälička, musí být signál na pinu TOCKI 
v úrovni H po dobu alespoň dvou pe-
riod oscilátoru (2 Tow) + 20 ns a po 
stejnou dobu 2 Tow + 20 ns musí být 
signál i y úrovni L. V případě použiti 
preddéličky je nutné, aby byla perio-
da externího hodinového signálu ale-
spoň (4 Tosc + 40 ns)/dělicí poměr 
předdelišky. Pro dobu, po kterou je 
signál y úrovni H nebo L, pak platí je-
diná podmínka, kterou je minimální 
délka impulsu 10 ns. V düsledku syn-
chronizace mezi externim signálem 
(resp. výstupem předdéliüky) a inter-
nim hodinovým cykleme která probí-
há pouze y určitých fázích instruköni-
ho cyklu mikrokontroleru, je nutné brät 
též y úvahu určité zpoždění mezi ak-
tivní hranou external() hodinového sig-
nálu a vlastni inkrementaci bitabe. 

závislosti na aktuální fázi instrukbe-
niho cyklu, ve které se změnila úro-
veň externího signálu na pinu TOCKI, 
je tato prodleva 3- až 7 Tow_ 

Předdélička ve formé osmibitové-
ho Cabe, ze kterého nelze čist ani do 
něj zapisovat, je sdílená mezi modu-
lem Timer() a časovačem WDT a na-
stavením nebo vynulováním bitu PSA 
ji lze přiřadit vždy právě jednomu 
z těchto modulů. Je-li pieddělička při-
řazena modulu Timer°, je možné si 
vybrat prostřednictvím bitů PSC:0> 
z dělicích pontù 1:2 až 1:256. Pro 
dosaženi dělícího poměru 1:1 je nut-
né predděličku přiřadit časovači WDT. 
Pfeddéliöka se vynuluje po vykonáni 
jakékoliv instrukce, která zapisuje do 
registru TMRO (např. CLRF TMRO, 
MOVVVF TIVIRO, BSF TMRO, x atd.). 

Při přeteöeni čitabe z FFh do 00h 
je generováno pferušenf, které je in-
dikováno nastaveným přiznakovým 
bitem TMROIF (INTCONe). Podob-
ně jako u dalších zdrojů přerušení je 
i y tomto případě nutné priznakový bit 
programově nulovat. Přerušeni lze 
povolit nastavením bitu TNIROIE (INT-
CON‹5›). Na rozdíl od jiných zdrojü 
přerušeni nemůže přerušení vyvola-
né časovačem TMRO mikrokontrolér 
probudit z úsporného režimu, jelikož 
je šasovae y tomto režimu deaktivo-
ván. 

Timenl 

Modul Timen l (viz blokové schéma 
na obr. 46) je šestnáctibitový časovabi 
/čitab sestávající ze dvou osmibito-

TMR1ON 
Zaprnp. tasovat3e 

IftC( (li 
hodinový 
signšt1 
low .1 4 

es 

T1SYKIC 

Synchronizovaný 
hodinový signal 

••• 10 IIIIIF ••••flz.• • 1 

L_ 1 pieddeleui w sync)) milk at:* 
1. 2. 4. 8 

111 
4OE 2 

T1CIPS1 :T1CKPSO 

TOEtd1R1CS 

Intern' hodinový 
signal 

Obr. 46. Blokové schéma tasovate Timeri 
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vých registrů TMR1H a TMR11_, do 
kterých lze zapisovat ô z nich čist. 
Šasovač TMR1 se tedy inkrementuje 
od 0000h do FFFFh, přičemž při jeho 
přeteöeni je generováno přerušení, 
které je indikováno nastaveným při-
znakovým bitem TIAR1IF (PIR10). 
Přerušení může být povoleno nebo 
zakázáno prostřednictvím bitu 
TMR1IE (PIFI<O>), K nastavení mo-
dulu Timen l slouti registr T1CON (viz 
tab_ 38). Modul může pracovat y módu 
hasovaše, synchronního hitabe nebo 
asynchronniho bítabe. Modul Timerl 
lze samostatně aktivovat nebo deak-
tivovat nastavením, resp. vynulova-
nim bitu TMR1ON. Modul je dále vy-
baven oscilátorem, který je možné 
využit jako sekundární zdroj hodino-
vého signálu, nachází-li se mikrokon-
trolér y úsporném režimu. Oscilátor 
se povoluje nastavením bitu 
TlOSCEN, přičemž y případě, že je 
oscilátor povolen, piny RB6/PGC/ 
/T1OSO/T1CKI a RB7/PGD/TIOSI 
slouží jako vstupy pro připojeni exter-
ního krystalu. Bity TRISB<7:6> se 
takovém připadé čtou jako nuly. 

Modul je rovněž vybaven předdélišc 
kou, jejiž dělicí poměr lze nastavit 
rozsahu 1:1 až 1:8 pomoci bin) 

1-1CKPSIT1CKPSO. Při zápisu do re-
TMR1H nebo TMR1L se před-

déliöka vynuluje. 
V režimu časovaše, tj. je-li 

TMR1CS = Q se TMR1 (TMR1H: 
:TMR1L) inkrementuje s každým in-
strukčním cyklem (neni-li použita 
předdělitka), Hodnota bitu TI SYNC 
pro nastaveni synchronizace nemá 
tomto případě žádný vliv, protože in-

terni hodinový signál je vždy synchro-
nizován. Nastaveninn bitu TMR1CS 

se přepne modul Timen l do módu elm 
bee, ve kterém se TMR1 inkremen-
tuje při každé náběžné hraně (uvažu-
jeme nastavený dělící poměr 
předdšlišky 1:1) externího hodinové-
ho signálu na vstupu RB7/PGD/ 
TlOSI, je-li TlOSCEN = 1. nebo RB6/ 
/PGCTT1OSO/T1CKI, je-li TlOSCEN 
- O. Po nastaveni módu títaše se 
TMR1 inkrementuje až po první spá-
dové hraně externího signálu. V zá-
vislosti na nastaveni bitu T1SYNC 
může hitah pracovat y synchronním 
nebo asynchronním módu. V sync 
chronnim režimu je vstupní extern' 
signál synchronizovaný s interním ho-
dinovým cyklem, přičemž tato syn-
chronizace se provádí až se signálem 
vystupujícím z předdělitky. V této kon-
figuraci se bitab nebude inkremento-
vat, nachází-li se mikrokontrolér 
v úsporném režimu (Sleep), protože 
je synchronizahni obvod y tomto reži-
mu deaktivován_ Vstupní hodinový 
signál musi v tomto pripadě opět spl-
ňovat určité požadavky na minimální 
dobu, po kterou se signál nachází 
úrovni H a L, nebo na minimální pe-

hodu signálu (je-li použita předdělit-
ka). Tyto požadavky jsou podobné jako 
u čitaee Timer() a lze je nalézt y ka-
talogu příslušného mikrokontroléru. 

asynchronním módu (TI SYNC 
1) se čítat inkrementuje nezávisle 

na interním hodinovém cyklu. Díky 
tomu probíhá inkrementace i y pripa-
dě, že se mikrokontrolér nachází 
úsporném režimu, přičemž při pře-

When' bitahe může být vyvoláno pře-
rušenit které mikrokontrolér „probudl", 
V asynchronnim re±imu nemü2e slou-
žit Timen l jako časová základna pro 
modul CCP. Jak již bylo řečeno výše, 

Tab. 38. Popis bite] registru TJ CON., který slouží ke konfi-
guraci modulu Timenl 

T1CON: Registr pro konfiguraci rnodulu easovace Timenl 
(adresa 10h) [00000000) 

U-0 R-0 RU-0 RVI-0 RVI-0 BW-0 RAN-0 RiVV-0 
T1RUN TICKPS1T1CKPSOT1OSCEN T1SYNC TMR1CS TMR1ON 

bit 7 bit 0 

T1RUN: Stavový bit indikujici, zda je hodinový signal mikrokontroléru 
odvozen od easovaüe Timer1 
1 e Systémový hodinový signal je odvozen od oscilátoru easovaüe limer1 
O = Systémový hodinový signál je odvozen z jiného zdroje 

TiCKPS4c1:0>: Nastaveni dělicího poměru preddeliüky 
00= I. 
01 = 1:2 
10 = 1:4 
11 = 1:8 

TlOSCEN: Povoleni oscilátoru 
1 = Oscilátor je povolen 

Obvody oscilátoru jsou vypnuty (pro úsporu energie) 

TI SYNC: Nastaveni synchronizace externiho hodinového signálu 
= Synchronizace je vypnuta 
= Synchronizace je zapnuta 

POW.: Je-li TMR1CSe0, tento bit je ignorován 

TMR1CS: Nastaveni zdroje hodinoveho signálu 
1 = Externi hodinový signal na pinu T1CKI (náběžná hrana) 
O = Vnitřni instrukční cyklus 

TMR1ON: Povoleni öasovaöe Timerl 
1 = Timen l je povolen 
0 = Timen l je pozastaven 

Legenda: 
R = bit pro zeis, W = bit pro čteni, U = neimplementovaný bit, de se jako ,0'. 
Následuje hodnota bitu po POR (reset ph připojeni napájecího napéti): 
1. 0 nebo x. kde x označuje nedefinovanou (neznámou) hodnotu. 

• 
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Obr 47. Připojeni krystalu pro oscilátor 
tasovade Timenl 

registry TMR1H a TMR 1L jsou přistup-
né pro zápis i čteni. Mikrokontrolér za-
jišťuje, že při čteni budou y registrech 
platná data. Protože je však hodnota 
16bitového öitabe uložena ve dvou 
8bitových registrech, mü±le se stät, že 
průběhu čteni registr TMR1L přete-

če a načtená data budou neplatná. 
Před zápisem do registrů TMR1 se 
v asynchronním módu doporučuje bi-
tat jednoduše zastavit (je-li to mož-
né), protože zápis do registrů y oka-
mžiku, kdy je bítab inkrementován, 
může způsobit nepředvídatelnou hod-
notu y registrech čitače. V tab. 39 a 40 
jsou uvedeny příklady procedur pro 
zápis do registrů hitate a jejich čtení, 

Modul Timen l obsahuje obvody os-
cilátoru, které je možné povolit nostac 
venim bitu TlOSCEN (T1CON‹3›). 
Primárně jsou určeny pro „hodinový' 
kmitočet 32,768 kHz, který je také 
kmitočtem maximálním. Krystal spo-
lu se dvěma kondenzátory se připoju-
je k vývodům Tel OSI a 1.10S0 (viz 
obr. 47), Protože se tyto dva piny rov-
něž využivaji při programování mik-
rokontroléru (PGD a PGC), programo-
vání přímo y zapojeni (ICSP) nemusí 
s připojeným krystalem správnée fun-
govat. V takovém případě je nutné 
krystal bud odpojit, nebo mikrokont-
rolér programovat y externim progra-
mátoru. 

Vit Špringl 
(Pokračováni ptišté) 

Tab. 39. Příklad programu pro zápis do registrů tasovate 
Timerl 

Vsechna preerušeni jsou zakázana 

CLRF TMR1L 

MOVLW 
MOVVVF 
MOVLVV 
MOVVVF 

HI BYTE 
TMR1 H, F 
LO BYTE 
UM 1 He F 

Vymilovani nizsiho balk' (zest uje že neprelece 
TMR 1 L v pitibelm zaptsu) 
Načteni dal pro TMR1H i nelakeho 
Zapis vyssiho baitti 
, Nattent dat pro TMR1L z nelakeito ie,gtsu 
Za jis ncišsho bask' 

POVOie. ES I pier llšen i j« -Ii ix)iiadovaikei) 

Tab. 40. Příklad programu pro čteni registrů easovad'e Timer? 
•  

Vsechna prerušeni 'sou zakazana 
reovF W öteni vyssiho bajtts 
MOVWF 
MOW 
MOVWF 
MOVF 
SUBVVF 
BTFSC 
GOTO 

TMPH 
TMR1L, W Clem nizsiho bajtu 
Trv'IPL 
TMR1H, W Cteni vyssiho bajtti 
TMPH, W Porovnani prvnitio a drutreho ctem TMR I H 
STATUS, Z Vysleclek = OtOE) 
CONTINUE - ano ctem pi obe. poladku 

- wssiho a nizsibo bajtu mohl pietect Then_ 
. zopakup eteni 

MOVF TMR1H, VV CIE-2M vyssihn halite 

MON.ANF TMPH 
MOVF POP 1 L, W Clem ay:mho badti 
MOVVVF TMPL 
Povoleni prerušene požadovano) 
CONTINUE 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENI PRO VOLNÝ ČAS  
Jednoduchý hlidaš 
akumulátoru 12 V 
Popisovaný hlídač indikuje pokles 

napětí dvanáctivoltového olověného 
akumulátoru pod určitou hranici. 

Sledovaný akumulátor se připoju-
je mezi vstupní svorky hlídače AKU+ 
a AKU-. Vnitřni obvody hlídače se 
k akumulátoru připojuji kolébkovým 
nebo tlabltkovým spínačem SI jen po 
dobu měření velikosti napéti akumu-
látoru, aby akumulátor nebyl trvale 
vybíjen jejich klidovým napájecím 
proudem. 

Hlídač obsahuje komparátor se 
Zenerovou diodou D1 a s tranzisto-
rem T1, zesilovač proudu (emitorový 
sledovat) s tranzistorem T2, indikačs-
ni LED D2, spínací tranzistor T3 
a akustický indikátor s multivibráto-
rem 101 a reproduktorem SP1_ 

Rozhodovací úroveň komparátoru 
je přibližně rovna součtu Zenerova 
napětí Uz diody Di a úbytku napětí 
UBE na přechodu báze-emitor otevřen 
něho tranzistoru Ti. Použitá Zene-
rova dioda DI typu BZX83V010 
mä jmenovitě Zenerovo napětí 10 V 
a UBE je přibližně 0,6 V, takže teore-
ticky je rozhodovací úroveň kompará-
toru asi 10,6 V. 

Pokud je napětí akumulátoru větší 
než rozhodovací úroveň komparáto-
ru, teče Zenerovou diodou D1 proud 
a tranzistor Ti je otevřen, takže na 
jeho kolektoru je přibližné nulové na-
pětí. Nulové napětí je i na emitoru 
následujícího emitorového sledovaše 
s T2, takže LED D2 nesvítí a T3 je 
vypnutý. Tranzistorem T3 se zapíná 
napájecí napětí multivibräutoru 101 
s 04 T3 vypnutý, 101 nekmitá a re-
produktor SP1 nevydává žádný tön. 

Když napětí akumulátoru pokles-
ne pod rozhodovací úroveň kompará-
toru, přestane Zenerovou diodou D1 
téci proud, tranzistor T1 se uzavře 
a na jeho kolektoru se objeví kladné 
napětí. Přes rezistor R3 a přechod 
báze-emitor T2 začne teci proud do 
LED 02 a do báze T3. LED D2 (čer-
vená difuzni) se rozsvíti a tranzistor 
T3 sepne. Přes sepnutý T3 je na 101 
přiváděno napájecí napětí, bide mul-
tívibrátor se rozkmitá a reproduktor 
začne vydávat tön. 

101 y multivibrátoru je oblibený 
čiasovab 555. Výška tónu je určována 
hodnotami součástek Cl, R5 a R6. 
Změnou kapacity kondenzátoru Cl 
nebo odporu rezistorů R5. R6 lze výš-
ku tónu podle potřeby upravit. 

Reproduktor SPI je miniaturní 
o průměru 50 mm se jmenovitou im-
pedanci S Q. Misto reproduktoru 
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Obr. Ĺ Jednoduchý hlídač akumulátoru 12 V 

a oddělovacího kondenzátoru C2 mů-
žeme použit piezoměnit, který připo-
jíme přímo mezi vývody 3 a 1 101_ 

Zapojeni hiidabe bylo vyzkoušeno 
na desce s ručně zhotovenými spoji. 
Měřením bylo zjištěno, že skutečná 
rozhodovací úroveň komparátoru 
je 10,22 V. 

Je-li napětí akumulátoru větší než 
10,22 V, LED 02 nesvítí a není vydá-
ván žádný tem. 

Poklesne-li napětí akumulátoru na 
10,22 V, začne hlídač vydávat UV), 
LED 02 však ještě nesvítí. LED D2 
se začne rozsvěcet až při poklesu na-
pěti pod 10,12 V a pině záři, když se 
napětí akumulátoru zmenši na 8,6 V. 
Při dalšim snižováni napětí se jas 
LED i sila tónu postupně zmenšuji. 

Při proměřování hlídače můžeme 
místo akumulátoru připojit k jeho vstu-
pu regulovatelný zdroj ss napětí. 

To, že hlídač začne vydávat tön 
a LED D2 ještě nesvití, je způsobová-
no tim, že k sepnuti T3 stačí natolik 
malý proud tekoucí přes D2 do báze 
T3, že svit LEO 02 neni ph tomto 
proudu patrný. 

Připadni zájemci si mohou sous 
částky hlídače zapojit na desce s uni-
verzálními plošnými spoji a desku 
i s reproduktorem pak vestavět do 
male plastové skříňky. 

Obr 2. 
Deska 

se součást-
kami stanice 

dvoudrátového 
duplerniho 
interkomu 

Jiří Spudich 

Dvoudrátový 
duplexní interkorn 
I když je původní pramen, ze kte-

rého bylo zapojeni čerpáno, staršiho 
data (Elektor 12/1990), je konstruk-
ce interkomu stále u±iteänä. Proto ji 
upravené a vylepšené verzi předklá-

dáme i dnešním étenäřtim. 
Zařízení je tvořeno dvěma koncos 

vými stanicemi, z nichž každá obsa-
huje mikrofon a reproduktor. Stanice 
jsou propojeny dvoužilovým vedenim 
(zkrouceným párem drátů) o délce až 
několika desítek metrů. Díky vtip-
nému zapojeni stanic se signál z mi-
krofonu prenäši do reproduktoru 
protistanice, ale nikoliv do vlastního 
reproduktoru, a proto nemůže vznik-
nout místní akustická zpětná vazba 
způsobující rozhoukání reproduktoru. 
Není tedy nutné přepínat mezi pří-
jmem a vysíláním a je možný duplex-
ni provoz - lze mluvit a současně po-
slouchat protistanici. 

Podle názoru redaktora je však 
popisovaný interkom poněkud nedo-
tažený neni vyřešeno vyzváněni 
a především napájení. 

Pokud jsou obě stanice napájeně 
ze sítě, mohou být zapnuté trvale 
a nevzniká žádný problém a protistas 
nici lze oslovit kdykoli. 

(Praktickä elektronika  
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Jsou-li však stanice napájené bae 
teriemi, jak je uvedeno na schématu, 
je nutné je vypínat, protože jinak by 
se baterie y krátké době vybily. Vy-
pnutou protistanici však nelze oslovit, 
protože by nebylo nic slyšet. Napřed 
ji musíme oznámit (jak?), že si mä 
zapnout napájeni, a pak teprve mů-
žeme hovořit. Bylo by tedy vhodné 
dopinit signálové dvoudrátové vedeni 
dalšími napájecími vodiči, aby bylo 
možné obě stanice zapínat současně 
z kterékoliv strany. 

Také je nutné zajistit automatické 
vypínáni stanic po určité době (řádu 
minut), abychom předešli vybiti bate-
rie v případě, když stanice zapome-
neme vypnout. 

Uvedená vylepšeni však redaktor 
neřešil a ponechává je na čtenäři. 
V púvodnim prameni není popsá-

no ani mechanické řešeni stanic - jak 
by měla vypadat skříňka s reproduk-
torem, držák mikrofonu apod. 

Pokud se někomu podaří interkom 
zdokonalit a mechanicky vyřešit a za-
šle nám o tom přispävek, rádi jej 
otiskneme. 

Kvůli vyzkoušeni základní funk-
ce byly obě stanice interkomu zho-
toveny na deskách s plošnými spoji, 
Fotografie jedné z desek je na obr. 2. 

Popis funkce 

Zapojeni obou stanic interkomu je 
zcela shodné, schéma jedné ze sta-
nic je na obr. 3. Přistroj je tvořen mi-
krofonem, mikrofonim zesilovačem 
s tranzistory T1 a T2, neutralizašním 
stupněm s tranzistorem T3, repro-
duktorovým zesilovačem s 101 a re-
produktorem. 

Mikrofon fv111 je elektretový a je 
napájen přes rezistor Rl. V realizo-
vaných vzorcích stanic byly použity 
kvalitní citlivé mikrofony o průměru 
mm. 
V mikrofonním zesilovači pracuji 

tranzistory T1 a T2 y zapojeni se spo-
lečným emitorem a tvoří klasickou 
stejnosměrně vázanou dvojici. Pra-

R1 [  

C2I 

47u/21 

CI 

 il  

R3 
eke 

SCSSOC 
T2 ľr 

TJ. 

EICSSOC 

covni bod tranzistorů je určován zá-
pornou zpětnou vazbou zaváděnou 
z emitoru T2 na bázi 11. Emitor T2 je 
zablokován kondenzátorem Czi: takže 
tato vazba je pouze stejnosměrná 
a nemá vliv na zesílení nf signálu. 
Zesílení nf signálu je určováno dru-
hým obvodem záporné zpětné vazby, 
kterým je nf signál z kolektoru T2 za-
váděn pies Mlle R5: R4 do emitoru 
arl. V prvním přiblížení můžeme uva-
žovat, že zesilení je rovné poměru 
odporú rezistorů RS a R4, takže by 
mělo být 220 000/330 = 667. Skuteč-
né zesílení je poněkud menší: bylo 
změřeno 420. I druhá zpětná vazba je 
stejnosměrná, pracovní bod tranzis-
torú je ji však ovlivňován jen zane-
dbatelně, protože dělicí poměr R5/R4 
je velmi velký. 

Pro zajimavost byla pii napájecím 
napětí 9,03 V změřena ss napětí na 
elektrodách T1 a T2 Wei zemi: na 
bázi ar1 je 0$8 V, na emitoru 1-1 je 
0,35 V. na kolektoru Ti je 1;62 V, na 
emitoru T2 je 0,99 V a na kolektoru T2 
je 5100 V. Na Mil je ss napětí 8,58 V. 

Reproduktorový zesilovač obsa-
huje logaritmický potenciometr P2 
pro regulaci hlasitosti a dále monoli-
tický zesilovač LM386 (101) y dopo-
ručeném zapojeni. Zesilovač mä vý-
stupni výkon asi 0,5 W a napěťové 
zesílení 200. 

Reproduktor SPI je běžný minia-
turní (o prümäru např, 60 až 80 mm) 
s impedanci 8 SI 

Mezi mikrofonní a reproduktorový 
zesilovač je vložen neutralizační stu-
peň s tranzistorem T3, jehož úkolem 
je přenášet signál z mikrofonniho ze-
silovače do vedeni k protistanici 
a signál z vedeni od protistanice do 
reproduktorového zesilovače. Přitom 
signál z mikrofonniho zesilovače ne-
smí pronikat do reproduktorového 
zesilovače, aby se stanice nemohla 
rozhoukat vlivem mistni akustické 
zpětné vazby. 

Zesílený mikrofonní signál se při-
vádí na bázi tranzistoru T3. Ten je 
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zapojen jako fázový invertor ko-
lektoru a v emitoru má rezistory R11 
a R12 se shodným odporem, takže 
signál z mikrofonu mä na kolektoru 
i na emitoru přibližně stejnou velikost, 
ale opačnou fázi. Při napájecím na-
pěti 9,03 V byla na elektrodách 13 
naměřena vůči zemi následující na-
!JCL na bázi T3 2,82 V, na emitoru 
T3 2,20 V a na kolektoru T3 6,82 V. 
Při středně hlasitém hovoru do mike 
rofonu byl mezivrcholový rozkmit nf 
signálu na kolektoru T3 asi 0,5 V. 
Maximální mezivrcholový rozkmit ne-
zkresleného sinusového signálu na 
kolektoru T3 je asi 3 V. Kmitočtová 
charakteristika zesilovače od mikro-
fonniho vstupu až po kolektor T3 je 
plochá v rozsahu 230 Hz až 250 kHz 
(e3 dB), 

Mezi kolektor a emitor T3 je přes 
oddělovací kondenzátory C5 a C6 
připojen odporový dělič se součást-
kami R15, P1 a R16. K běžci trimru 
P1 je připojen vstup reproduktorové-
ho zesilovače. Mikrofonní signál z ko-
lektoru T3 je neutralizován invertova-
ným signálem z emitoru T3 a trimrem 
P1 lze nastavit délici poměr přibližně 
1/2 takový, aby na běžci P1 byl mik-
rofonní signál téměř nulový. 

Dvoudrátově vedeni k protista-
nici je připojeno přes svorkovnici K2 
a přizpůsobovací rezistor R17 mezi 
kolektor T3 a zem. Mikrofonni signál 
přechází bez problémů z kolektoru T3 
do vedeni, kolektor T3 se OW jako 
výstup s vnitřním odporem přibližně 
rovným odporu rezistoru R1 tj. 
1 kfi. Z hlediska vnéjšiho nf signálu 
přicházejícího z protistanice se kolek-
tor T3 jeví jako vstup se vstupním od-
porem rovněž přibližně rovným od-
poru rezistoru Rit 4. 1 kf/. 

kolektoru T3 je vnější nf signál 
veden pies «Nit* s R15, P1 a R16 do 
reproduktorového zesilovače. Proto-
že dolní konec déliše můžeme pova-
žovat pro nf signál za uzemněný, je 
signál z protistanice delišem asi 2x 
zeslabován. 
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Obr. 3. Schéma zapojeni stanice dvoudrátového duplexního interkomu 
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Kapacita vedeni způsobuje pří-

davný fázový posuv mikrofonního 
signálu na kolektoru T3 a následkem 
toho nerd možné dokonale neutrali-
zovat mikrofonní signál na vstupu re-
produktorového zesilovače. Aby při 
kapacitě vedeni 1 riF, kterou má krou-
cený pár vodičů o délce asi 20 m, byl 
tento posuv zanedbatelný a neutrali-
zace byla dostatečná' byl zvolen od-
por rezistorů R11 a R12 1 Ica, i když 
původním prameni měly tyto rezis-

tory odpor 22 kf2. 
Ph testování interkomu byl zjištěn 

nežádoucí jev, o kterém není y pů-
vodním prameni ani zmínka. Tímto 
jevem je křížová akustická zpětná 
vazba, kdy signál z mikrofonu místní 
stanice jde přes zesilovače do repro-
duktoru protistanice, odtud vzdu-
chem do mikrofonu protistanice, od-
tud přes zesilovače do reproduktoru 
mistni stanice a odtud vzduchem na-
zpět do mikrofonu místní stanice. 

Tomuto signálu není y cestě ±acl-
nä neutralizace apod. a rozhoukání 
obou stanic interkomu zabráníme 
pouze tim, že dostatečně zmenšíme 
zesíleni nf signálu y uvedené smyč-
ce, a také tím, že u každé stanice co 
nejvíce potlačíme přenos akustické-
ho signálu z reproduktoru do mikrofo-
nu (umístíme mikrofon co nejdále od 
reproduktoru). 

Zesíleni můžeme zmenšit vhod-
ným nastavenim potenciometrů P2 
• obou stanicích' oba potenciometry 
však musí být nastaveny shodně, 
aby byla zachována shodná hlasitost 
• obou směrech spojeni. 

Pohodlnější je zmenšit zesílení 
obou stanic současné tím, že se do 
vedeni mezi stanicemi zapojí přídav-
ný odpor. Tento odpor spolu se vstup-
ním odporem každé stanice vytváři 
döliö napětí, kterým se zeslabuje pře-
nášený nf signál. Ph testováni zhoto-
veného vzorku interkomu se osvědčil 
přídavný odpor 10 kž, při kterém se 
interkom rozhoukal až ph téměř 
piném natočeni potenciometrů P2 
u obou stanic na pravý doraz. 

Přídavným odporem je take mož-
né oddělit vedení od stanice a tím po-
tlačit nežádoucí vliv kapacity vedeni 
na dokonalost neutralizace mikrofon-
ního signálu. Proto je přídavný odpor 

L 

Obr. 4. Deska s plošnými spoji stanice dvoudrätového 
duplexního interkomu (měř: 1: 1) 

rozdělen do dvou rezistorů R17 o od-
poru 4,7 k.(2, z nichž jeden je umístěn 
u jedné a druhý u druhé stanice. 

Protože citlivost použitých mikro-
fonů a reproduktorů se může kus od 
kusu lišit až o desítky dB, je nutné 
mit možnost zeslabení nf signálu 
snadno nastavit změnou přidavného 
odporu vedeni. Proto je rezistor R17 
připojen prostřednictvím šroubovací 
svorkovnice Kl. 

Stanice interkomu je napájena na-
pětím 9 V z baterie nebo stabilizova-
ného síťového adaptéru. Klidový od-
běr proudu je asi 12 mA, při hlasité 
reprodukci se napájecí proud zvětší 
až na 90 mA. 

Konstrukce a oživeni 

Každá z obou stanic interkomu je 
zkonstruována z vývodoWch součás-
tek na desce s jednostrannými ploš-
nými spoji. Obrazec spojů je na obi-. 
4, rozmístění součástek na desce je 
na obr. 5. 

Obvod 101 je vložen do objímky, 
aby jej bylo případně možné později 
použít y jiných konstrukcích. Na des-
ce jsou dvě drátově propojky zhotove-
né odsthhnutých vývodů rezistorů. 
Potenciometr P2 musí být logaritmic-
ký a připájíme ho se zkrácenou hříde-
li  na desku. P2 slouží jako tri-
mr, který se nastaví jednou provždy 
pfi seřizování celého interkomu. Hří-
del označíme znaménkem, aby by-
lo možné určit, jak je P2 nastaven 
(v obou stanicích musejí být tyto po-
tenciometry nastaveny shodné, aby 
byla dodržena shodná hlasitost '1/4/ obou 
směrech spojeni). 

Před oživováním desek je vhodné 
vyřešit mechanické uspořádání sta-
nic, aby byl definován útlum akustic-
kého signálu přenášeného z repro-
duktoru do mikrofonu. 
V původním prameni je ke kon-

strukci stanice uvedeno pouze to, že 
reproduktor a mikrofon mají být ve 
skříňce stanice upevněny pružně pro-
střednictvím pěnové hmoty a že map 
být co nejdále od sebe. 

Další možnosti je vestavět do 
plastové ski-1151<y pouze reproduktor 
plus desku s elektronikou a mikrofon 
mit ve zvláštním stojánku vzdáleném 

r•---10\ 

? .OEiPo srl tort, 
° 

YOES1/44(OEL. 
r(<4a2L 

0,5 až 1 m od skříňky. Mikrofon se 
propoji s deskou stíněným kablikem 
s konektorem JACK nebo 

Redaktor testoval realizovaný vzo-
rek interkomu y pokusném uspořá-
dáni stanic bez skříněk - mikrofony 
s krátkými přivody byly připájeny 
přímo na desky a reproduktory byly 
umístěny ve vzdálenosti asi 0,5 m od 
mikrofonů. 

Nejprve oživíme jednotlivé stani-
ce. K desce připojíme mikrofon a re-
produktor. P1 natočíme na jeden 
z dorazů a P2 na maximum. Po za-
pnutí napájecího napäti se stanice 
musí rozhoukat. Trimrem P1 pak na-
stavíme neutralizaci. Běžcem P1 otá-
číme směrem k druhémi dorazu. při-
bližně ve středu odporové dráhy musí 
houkáni ustat, při dalším otáčení 
musí opět nasadit. P1 nakonec na-
stavíme do středu intervalu, ve kterém 
stanice nehouká. Pokud nelze houká-
ní nastavením P1 potlačit, zmenšíme 
zesilení reproduktorového zesilovače 
potenciometrem P2 a celý postup 
opakujeme. Pomoci akustické zpětné 
vazby takto ověříme funkci všech 
části stanice. 

Pokud máme tónový generátor 
a osciloskop, můžeme zkontrolovat 
činnost obvodů stanice těmito při-
stroji. Take müžeme digitálním multi-
metrem zkontrolovat, zda ss napětí 
na elektrodách tranzistorú přibližně 
souhlasí s hodnotami uvedenými 
předcházejícím textu, které byly na-

měřeny na realizovaném vzorku. 
Nakonec seřídíme celý interkom. 

Stanice umístíme na zvolená mista 
a propojíme je vedením (svorka J12 
jedné stanice musí být vždy propoje-
na se svorkou J12 druhé stanice, totéž 
platí pro svorky J13). Do svorkovnic 
K1 vložime přídavné rezistory R17 
s osvědčeným odporem 4,7 kl≥. Za-
pneme napájeni a trimry P1 u obou 
stanic znovu seřídíme neutralizaci 
(u seřizované stanice musí být P2 na 
maximu a u protistanice musí být P2 
na nule). Pak nastavíme u obou sta-
nic potenciometry P2 shodně tak, 
aby byla potlačena kii2ová akustická 
zpětná vazba a přitom byla zacho-
vána dostatečná hlasitost spojení. 
Optimální je natočeni hřídelí poten-
ciometrů P2 asi 90 0 od maxima (od 

Obr. 5. Rozmístění součástek na desce stanice 
dvoudrátováho duplexního interkomu 
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pravého dorazu); pokud tornu tak 
není, upravime odpor rezistorů R17 
(po výměně R17 je nutné vždy znovu 
seřidit neutralizaci). 
I když zesilovače ve stanicích jsou 

nezáludné a pracuji na první zapoje-
ni, není uvedeni celého interkomu do 
provozu zcela banální. Ve hře je totiž 
řada neznámých - neznáme citlivosti 
ani kmitočtové charakteristiky použi-
tých mikrofonů a reproduktorů, ne-
známe kapacitu vedeni, akustický 
útlum mezi reproduktorem a mikrofo-
nem ve stanici apod. Proto lze stavbü 
tohoto zařízení doporučit jen zkušen 
nějširn amatérüm. 

Seznam součástek 

R1 
R2, R13 
R3 
R4 
IR5, R9 
R6e R7 
R8 
R10 
FR1 al, R12 
R14 
R15, R16 
R17 

Pal 

1,8 kg2i0,6 Wil %, metal, 
47 0/0,6 W/1 %. metal. 
6,8 kí2/0,6 W/1 %, metal. 
330 i2/0,6 W/1 %, metal. 
220 ki-2/0,6 Wil %, metal. 
2,2 k12/0,6 %. metal. 
560 0/0,6 Wil %, metal. 
120 kš2/0,6 Wil %, metal. 
1 ko.10,6 Wil %, metal, 
10 12/0,6 Wil %, metal. 
3,9 k0/0,6 Wil %, metal, 
4,7 ka0/016 Wil %, metal., 
viz text 
2,5 kf2, trimr le±atý, 
lo mm (PT10V) 

P2 100 potencio-
metr mono logaritmický 
4,7 pF/50 V, radiální 
47 pF/25 V. radiální 
220 nFLI/63 V, föliový 
10 pF/50 V. radiální 
1 pF/50 V, radiální 
100 pF/16 V, radiální 
100 nF, keramický 
47 nF/J/100 V, fóliový 
220 pF/10 V, radiální 

Ti, T2r T3 BC550C 
101 LM386 (DIL8) 
precizní objímka DIL8 (1 kus) 
Kl, K2 ARK500/2, šroubovací 

svorkovnice dvoupólová 
elektretový mikrofon 
reproduktor 8 Q 
jednopálový spínač 
destičková baterie 9 V 
s připojovacím klip-
sem viz text 

Cl 
C2, C;k3 
C3 
C4, C10 
C5, C6 
C7 
C9 
C11 
C12 

MI1 
SP1 
S1 
Bi 

OE 
deska s plošnými spoji č. KEO2U4D 

OE 

• 

Zdeněk Honzík 

st  

Krystalka 
s odetlumenirn 

Na obr. 6 je schéma krátkovinné 
krystalky pro příjem y pásmu přibliž-
ně 5 až 25 MHz. Zapojeni je klasické 
s paralelním ladicím obvodem s cív-
kou Li a ladicím kondenzátorem C3, 
C4 a s germaniovou detekční diodou 
(např. GA201 nebo 0A9 apod.). 0e 
modulovaný nf signál se vede na vý-
stupni konektor nf výst., ke kterému 
se připojuje sledovač signálu nebo 
aktivni reprobox k PC apod. 

Kondenzátory C3 a C4 jsou obé 
sekce miniaturního duálu s plasto-
výrn dielektrikem, jaký se používá 
tranzistorových superhetech. Ladicí 

kondenzátor je vhodně opatřit me-
chanickým převodem (lankovým ne-
bo třecím) pro jemné laděni. 

Cívka L1 je válcová a je navinuta 
na plastové trubce o průměru 10 mm. 
Dílčí vinuti 1.1A až JAE map po pěti 
závitech lakovaného drátu o průměru 
okolo 0,5 mm. L1 mä tedy celkem 
25 závitů, všechny závity leží těsně 
vedle sebe. 

Aby se zvýšila citlivost a selektivi-
ta krystalky, je laděný obvod odtlu-
mován tranzistorem Ti. který je spo-
lu s ladicím obvodem zapojen jako 
tzv. tříbodový oscilátor. Tranzistor je 
napájen z destičkové baterie o napětí 
9 V. Potenciometrem P1 se nastavu-
je pracovní bod tranzistoru a tím i jee 
ho zesileni. Musi se nastavovat vždy 
takové zesílená, aby oscilátor ještě 
nekmital, ale laděný obvod byl dostaa 
tečně odtlumován. 

Elektor, 7-8/2008 
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Procesor hlasu robota 
Schéma procesoru, který dodává 

lidskému hlasu charakter hlasu robo-
ta ze starých časů, je na obr. 7. 

Princip úpravy hlasového signálu 
je velmi jednoduchý, signál se analo-
govým spinačem 101A pouze nrozsee 
kä' na obdélníky se střídou 1: 1. 

Spínač je ovládán taktovacím sig-
nálem z oscilátoru s dalšími dvěma 
analogovými spínači 101C a 101D. 
Kmitočet oscilátoru f se podle vkusu 
nastavuje trimrern P1 a lze jej určit 
podle vztahu: fr 14212-(P1 + R2).C1]. 

Výraznost efektu lze upravit pří-
davkem původního vstupního signálu 
k výstupnímu přes rezistor Rx. 

Everyday Practical Electronics, 10/2003 
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hraním LAN e pokračováni 

ýjJ 

tCyr. 
es teb ...,,man‘gise 

Me, lave I et. Ayr ire 

ZEM 
 o 

‘4.11 

tin:reeinaLL-1\ •ft - 

Tématem čísla 2/2011, které vychází zašittk 
dubna 2011, jsou prostředky radioelekt 
nického boje z doby Studené války. Jedná 
především o ruffle na letounech, které 
„osier:Mu radioelektronickä čidla protivník 



Use dna EZS 
s r zhr nim L N 

Inge Ivo Strašil 

Komunikace prostřednictvím síti, založených na moderních 
standardech Ethernet, zaznamenává po téměř úpiné penetrad po-
ditašových síti LAN a rozvoji VolP telekomunikace y poslední 
době rozmach i y oboru domovní automatizace. Zdá se, že se 
opravdu postupné blíží doba, kdy bude téměř každé technické za-
řízení y dome' schopno komunikovat pomoci počítačové sítě, kte-
rá bude umožňovat komfortní ovládäni a vzdálenou správu. 

Tento článek přispívá do problema-
tiky popisem experimentálni ústředny 
poplašného zařízeni (elektrické za-
bezpečovací signalizace - EZS), 
schopné komunikace pomoci IP síté 
rozhraním Ethernet. üstfedna je schop-
na praktického nasazeni, nicméně 
hlavní přínos článku vidí autor v popi-
su relativně jednoduchého, cenově 
dostupného a přesto výkonného ře-
šeni síťového rozhraní bez potřeby 
speciálních komunikačních modulů. 

Technické údaje 

Napájení: 
ss externí 10 až 16 V, max. 3,15 A, 
nebo napájení podle standardu PoE+. 

Klidový odběr 85 mA při 12 V. 
Reléové výstupy: 

relé 1, 2: max. 1 N24 V DC; 
relé 3, 4: max. 8 A/230 V AC. 

Výstup pro napájení 
signalizačních prvkü - max_ zatížení: 

2,5 A. 
Výstup pro napáleni 
vnějších prvků — max. zatížen!: 

2,5 A. 
Komunikační rozhraní: 

Ethernet 100BaseTX, 
RS-232, RS-485, I2C. 

Rozměry 164 x 126 x 47 mm. 

Ústředna EZS 

Jádro systému elektrické zabez-
pečovací signalizace tvoří ústředna, 
specializované zařízeni, které peijimä 
signály z čidel (detektorů). Na jejich 
základě vyhodnocuje narušeni objek-
tu a ovládá signalizační zařízení, ty-
picky sirénu nebo zařízení pro dálkový 
přenos dat na pult centrální ochrany. 

Ústředna dále umožňuje oprávně-
ným uživatelům ovládat a nastavovat 
systém, například jej zastře2it či od-
střežit. üstředna rovněž trvale kontro-
luje funkční připravenost systému 
a zajišťuje zálohované napájení všech 
komponent systému. 
V jednodušších instalacích se zpra-

vidla setkáváme se dvěma základní-
mi typy ústředen: kabelovými smyč-
kovými ústřednami a bezdrátovými 
ústřednami. Vzhledem k existenci 

ustálených průmyslových standardů 
pro smyčkové ústředny a jejich vyšší 
bezpečnosti oproti bezdrátovým zaří-
zením byla zvolena koncepce kabelo-
vé smyčkové ústředny. 

Smyčky EZS 

Smyčka je obvod, do kterého je 
připojeno jedno òi vice čidel detek-
torů. Podle nastaveného chování 
ústředny mohou být smyčky obecné 
okamžité, zpožděné či 24hodinové. 
Aktivace okamžité smyčky vyvolá 
zastre2eném stavu ústředny bez-

prostředně poplach, zatímco zpoždě-
ná smyčka vyvolá předpoplach, tedy 
časovou prodlevu před zahájením 
poplachu, během které může uživatel 
odstře2it hlídaný prostor. 24hodinové 
smyčky vyvolávají okamžitý poplach 

odstfe2enérn stavu ústředny, a uži-
yap se například pro připojeni tísňo-
vých tlačítek čí požárních hlásičů. 

Koncept smyček také umožňuje 
rozděleni sledovaného prostoru na 
vice sekci (zón)' které mohou být in-
dividuálně zastřekeeny či odstře2eny. 

Technické řešeni smyčky kabelo-
vé ústředny se postupně vyvíjelo od 
jednoduché proudové smyčky se sé-
riově zapojenými čidly, přerušujícími 
v poplachovém stavu obvod, po dnes 
užívaná zapojeni jednoduše vyvá-
žené smyčky (FOL. SEOL Single 
End-of-line) a dvojitš vyvážené smyč-
ky (DEOL e Double End-of-line). 
V zapojení SEOL má smyčka, tvo-

řená y klidovém stavu sepnutými vý-
stupnimi kontakty čidel, definován 
nenulový odpor zařazením rezistoru 
do koncového mista smyčky tak, aby 
zkrat vodičů smyčky y libovolném 
místě kabeláže způsobil pokles odpo-
ru smyčky na nulovou hodnotu. 

üstředna měří odpor smyčky a porovnává ho se známým odporem za-

končovacího rezistoru. odpor 
smyčky výrazně menší, je smyčka 
náhodně nebo úmyslně zkratována, 
je-li odpor smyčky výrazně větší, je 
smyčka přerušena aktivaci jednoho 
z čidel nebo sabotáži. 

Jediným místem, kde je možné 
provést útok zkratováním svorek, 
jsou připojovací svorkovnice ústied-

VYBRALI JSME NA 
OBÁLKU 

ny a čidel, která chráníme sabotážnie 
mi spínači, označovanými take jako 
tamper. Tyto spínače rozepnou při 
sejmuti krytu příslušného prvku a umož-
ni zařizeni upozornit obsluhu na mož-
né poškození systému. Tento stav 
musí být možné sledovat i y odstre-
2eném stavu ústředny, kdy poplacho-
vé výstupy čidel spin* podle pohybu 
osob uvnitř objektu, a proto zřizujeme 
samostatnou smyčku pro vyhodnoce-
ní stavu sabotážnich spínačů. 

Logickou evoluci zapojeni SEOL je 
dvojité vyvážená smyčka (DEOL - Dou-
ble End-of-line). 

Dvojitě vyvážená smyčka zjedno-
dušuje kabeláž systému tím, že umož-
ňuje rozeznávat hned tři stavy: klido-
vý stav, kdy je y obvodu smyčky 
zařazen jeden zakončovací rezistor, 
poplachový stay, kdy jsou v obvodu 
zařazeny dva zakončovací rezistory 

sérii, přerušení smyčky v případě 
rozepnutí sabotážního spínače nebo 
přerušení vodičú a zkrat - poruchu či 
záměrný útok na vedeni smyčky. 

Na tomto místě je nutné pozna-
menat, že i jednoduše a dvojitě vyvá-
žené smyčky je samozfejmä možně 
s příslušnými technickými prostředky 
sabotovat, má-li útočník přistup ke 
kabeláži. 

Celková koncepce 

Popisovaná ústředna EZS je navr-
žena tak, aby umožňovala snadné 
rozšiřování funkci a spojování ústře-
den navzájem pomocí sítě LAN. 

Zařízení může být napájeno po 
kabelu sité LAN technologii Power 
over Ethernet (PoE+). 

tistředna je vybavena: 
čtveřicí vstupü drátových smyček; 
čtveřici reléových výstupů a trojici 

tranzistorových NPN výstupü; 
- rozhraními LAN. RS-232 a RS-485; 
- slotem pro paměťovou kartu micro-
SD; 
- rozhraním pro připojení přídavných 
moduli), založeném na sběrnici I2C. 

Softwarové vybaveni Ústredny je 
vytvořeno tak, aby umožňovalo co 
nejvyšší flexibilitu zařízení; ústředna 
je volné programovatelná pomoci skrip-

(Praktickä elektronika 11 



'3 

siebnies S9t, V 

Ilboret 
lead' 

rank Pas Oper Mal ! 
fie ire v.2 A 

LI 

Mr OE 
4 

ti FOE m_e 

lellOE 
ISS Sea 

eas 

MSS Ma 

MESS AM dot 
Wan 

Peleabliaaist ad Rs LP MSS NMI 

ZIOE 

I r---> 

omperikie 

I 
  » V LLPECI 1 I WO A 

leari au' _Fe 

BOSS lament 

a 
et MIS squad 

Ties pe fl 
Tone 

• 

INISt CUM 
Ms Seal Valog 

jib 1111Stesid 

tMSS pe laid Jr ArotwobeSCE. 

ZIISSeir 
111:2111 

MI Me 
312 FILASH 

MOM 

In  Way RIC] 

Wirace— tunt 1 

i *MK 41 

- 1 ---.-

PC 

F 1 
It V_el gee pekellfen"dabb I 

( was et 

tli 
p bone 

adisikilan 

1..SSIM•Ma 

UMMg 

1i II aii4COE 
80111112DCP11113 

Timbal Way 

e 
: taw 

br "the SIRS 

1: Mend 1;71 

t pufflulpoks e. 

en*. .13Y 

Vionnigi LED 

 .J 

Obr 1. Blokově schéma 
hardwarového řešení hlavního 
modulu navrhované ústředny 

tovadho jazyka. Vzhledem k velkému 
rozsahu softwarové dokumentace bude 
tato dokumentace zveřejněna pouze 
na www stránkách autora. 

Autor předpokládá dva základni 
scénáře nasazeni ústředny: jako sa-
mostatnou ústřednu, užívající rozhra-
ní LAN pro vzdálenou konfiguraci 
a přenos poplachových informací, 
nebo jako ústřednu y síti ústředen, 
kde zařízení pracuje jako inteligentní 
koncentrátor vstupò a výstupů a clog" 
zpracováni dat uskutečňuje program 
na nadřazeném serveru, s nimž ústřed-
na komunikuje_ 

Popis zapojeni 

Blokové schéma hardwaru hlavní-
ho modulu navrhované ústředny je 
uvedeno na obr. 1. 

Řídicí obvody 

Dostatečný výkon pro pinohod-
notnou funkci ústředny a jejího www 
rozhraní poskytuji malé 32bitové mi-
krokontroléry, které mají často imple-
mentovánu hardwarovou podporu 
rozhraní MII/RMII, umožňujícího při-
pojení radiée fyzické vrstvy Ethernetu 
(tzv. obvodu PHY). 

Jedním z nejrozšiřenějšich typů 
_Oder takových mikrokontrolédi je já-
dro ARM7TDMI nebo novější a vý-
konnější Cortex-M3. Na základě po-
rnäru dobré hardwarové výbavy, 
dostupnosti volně šifitelných vSrvojo-• 
vých prostředků a ceny byl zvolen mi-
krokontrolär firmy NXP (bývalá sou-
částková divize Philips) LPC2368 
s jádrem ARM7TDMI, popsaný po-
drobně y následujícím oddílu. 

Možnost zvětšeni výkonu bez pod-
statných změn hardwaru nabízí evo-

dově kompatibilní mikrokontrolér stej-
ného výrobce LPC1768, vybavený já-
drem Cortex-M3. Tento obvod bohužel 
není vybaven rozhraním pro přistup 
k SD kartě, které by muselo být emu-
ováno softwarově, a byl uveden na 
trh y únoru 2009, takže jeho podpora 
volně šifitelnými nástroji, napr. balí-
kem nástrojů win-arm, byla y době 
vývoje zařízení ještě y plenkách. 

Architektura ARM7TDMI 

Autorem architektury ARM7TDMI 
[11], 11211 užité ve zvoleném mikro-
kontroléru, je britská společnost ARM 
- Advanced RISC Machines, vyvíjející 
jádra mikroprocesorů a mikrokontro-
lérů od 80. let 20. století, tehdy 
pod jménem Acorn Computers. 

Politikou ARM je prodej licencí já-
dra a vývojových prostředkü samot-
né mikroprocesory a mikrokontroléry 
vyrábí několik známých výrobců inte-
grovaných obvodù ve vlastních závo-
dech. 
V současné době jsou nejpou±iva-

néjšími verzemi jádra ARM typ ARM? 
a typy z něj odvozené, užívané pro 
malou spotřebu a dostatečný výkon 

přístrojích spotřební elektroniky, 
například MP3 přehrávačích (např. 
iPod), a výkonnější verze jádra ARM9 
a vyšší (např. XScale), nacházející 
uplatněni v zařízeních PDA, route-
rech, WiFi zařízeních a moderních 
mobilních telefonech. 

Vlastnosti ve zvoleném mikrokont-
roléru užitého jádra ARM7TDMI mů-
žeme shrnout těchto bodech: 
- šířka instrukčního slova, datové i ad-
resové sběrnice je 32 bitů; 
většina instrukcí je jednocyklových, 
4 bity instrukčního slova slouží k za-
dání podmínky - ta je tedy přímo sou-
části výkonné instrukce; 
k dispozici je 32bitový adresní pro-

star (4 GB), je užita von Neumanno-
va architektura. 

Oproti staršimu jádru ARM7 je já-
dro ARNITTDM1 dopiněno o následu-
jící čtveřici vylepšeni: 
- Thumb zvláštní alternativní in-
strukční soubor, který užívá jen 16bi-
tová instrukční slova a tak spoří 
paměť programu na úkor pomalejší 
práce mikrokontroléru. 
- Debug-interface - rozhraní JTAG 
pro laděni programu primo aplikaci. 
- Multiplier - hardwarovou násobieku. 
- Interrupt - podpora rychlých přeru-
šeni_ 

Na _Odra ARM7/ARM7TDMI vývo-
jové navazuji jádra Cortex-M3, lišící 
se zejména užitím harvardské archi-
tektury', hardwarové dělieky a někte-
rých optimalizací přístupu k paměti 
[13]a Velká část programü je nicméně 
podle (id* firmy ARM přenositelná 
na jádra Cortex-M3 i na úrovni strojo-
vého kódu. 

Mikrokontrolér LPC2368 

Mikrokontrolér LPC2368 [48] se 
vyznačuje následujícími vlastnostmi: 

- 32bitově jádro ARM7TDMI-S s pod-
porou režimu Thumb a hodinovou 
frekvenci až 72 MHz. 
- Integrovaná paměť Flash 512 KB, 
paměť SRAM celkem 58 KB. 
- Rozhraní ISNIAP pro programování 
v aplikaci, rozhraní JTAG pro „de-
bugging". 
Integrovaný převodník ND a ID/A 
s šesti vstupy a jedním výstupem, 
rozlišeni 10 bitů. 
títaš reálného času (hodiny, RTC) 
s minimální spotřebou a zvlášť vyve-
deným napájením. 
Integrovaná komunikační rozhraní: 

port USD 2.0 OTG, rozhraní RMII, 
čtveřice asynchronních sériových roz-
hraní, synchronní sériové rozhraní SPI 
pro přenos rámců s délkou 8 až 16 bitů, 
dvě synchronní sériová rozhrani SSP 
pro přenos rámců o deice 4 až 16 bitů, 
sběrnice IS a dvojice sběrnic rec. 

Nejde ovšem o klasické pojetí hara 
vardské architektury pamétbvý pro-
stor je stále pouze jeden [14], ale je 
odstraněno nejužší misto: pokud je to 
možné, užije jádro Codex dvě datově 
sběrnice (datovou a programovou) 
pro přistup k paměti (typicky RAM 
a FLASH) namísto jediné sdílené 
sběrnice von Neumannovy architek-
tury. Rovněž cache je rozdělena na 
datovou a programovou: navenek se 
ovšem aim chová jako von Neuman-
novská včetně možnosti spuštěni 
programu z paměti RAM. Toto řešeni 
se někdy označuje jako Modified hard-
ware architecture [15]. 

Zapojeni bloku řízeni 

Hodinová frekvence mikrokontro-
léru LPC2368 (1C7, viz detail schée 
matu na obr. 2) je řízena krystalem 
Q3 (12 MHz). Kmitočet krystalu se 
násobí vnitřním fázovým závěsem 
pěti na 60 MHz. 

IC6 obsahuje i vnitřní obvod reálného 
času (RTC), který užívá pomalubě2ný 
oscilátor s krystalem Q4. Tato část 
IC6 je napájena z vývodu VBAT přes 
diodový přepinae, tvořený dvojitou dio-
dou D25, z napájecího napětí 3,3 V 
mikrokontroléru nebo z lithiové záloho-
vací baterie typu CR2032 (Cl), která 
vystačí na přibližně ročni běh RTC ph 
výpadku hlavního napäjeciho napětí. 

Na konektor SV1 je vyvedeno pro-
gramovací a ladicí rozhraní HAG 
Druhou možnosti programováni je 
programovat přes rozhraní RS-232, 
umožněné interním „bootloaderem" 
IC7. Programováním zde máme na 
mysli prvotní nahráni firmwaru do za-
řizení, nikoliv ve smyslu nastavení 
parametrů ústředny. 

Mikrokontrolér je dále vybaven elase, 
vačem watchdog" a vnitřním generáto-
rem nulování pri zapnuti napájeni 
nebo podpěti (BOD reset). Proto není 
nutné použít externí obvody zajišťující 
tyto funkce, naopak program y mikro-
kontroléru zajišťuje reset dalších 
vyžadujících inicializaci po poklesu nebo 
výpadku napájení - y našem přípa-
dě jde o displej LCD a o obvod PF1Y. 

12 Praktická elektronika 04/2011 
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1C7 je vybaven 10bitovým převod-
níkem ND s interním multiplexerem 
se šesti vstupy. Pro funkci zařízení 
potřebujeme měřit osm napětí, a tedy 
musíme mit k dispozici osm vstupü. 
Z toho dúvodu jsou osazeny dva ana-
logové prepinače (integrované obvo-
dy IC6 a ICS y pouzdru SOT23/6), 
které multiplexuji čtyři vstupní analo-
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Obr. 3. Hardwarová struktura 
rozhraní Ethernet 
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gové signály MER 12V s MER SIT 
a MER VO 1 s MER VO 2 na-dva 
vstupy převodníku ND 1C7. Přepíná-
ni řídí IC7 vodičem ADSWITCH. 

Obvody komunikace 

Ethernet 

Standardnř hardwarová struktura 
rozhraní Ethernet, užívaná u této tři-
dy embedded zařízení, je uvedena na 
obr. 3. 

Patch kabel sitä Ethernet je zapo-
jen do konektoru RJ-45. K signálo-
vým vodiüüm je připojen impulsni 
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transformátorek. který galvanicky ode 
děluje ethernetový kabel od napáje-
cích obvodů zařízení. Transformáto-
rek mä dvě oddělená jádra, jedno pro 
vysiläni a druhä pro přijem dat, 
a bývá někdy vestavěn do stíněného 
tělesa konektoru - tento celek se 
označuje y angličtině jako „magjack" 
(původně jde o registrovanou obchod-
ni značku společnosti BEL Fuse, nyní 
užívanou jako obecné označeni toho-
to druhu součástek). 

Obvod PHY 

Sekundärni vinuti transformátorku 
jsou připojena k obvodu fyzické vrst-
vy PHY (PHYsical Interface) [46), kte-
rý zajišťuje převod proudu dat pro 
přenos siti do vhodných signalú pro 
buzení vysílacího *Ira transformá-
torku a zpětný převod signálú ze se-
kundárního vinuti přijímacího jádra 
transformátorku. Přesněji řečeno, pro-
vádí A/D a DIA převod, časování přes 
nosu jednotlivých signálových prvků 
a převod kódování, tedy ve směru vy-
síláni postupně kóduje data převody 
485B, NRZI a MLT-3 (ph provozu 
100Base-TX). Moderní obvody PH", 
jako je použitý 10 DP83848C [471 
firmy National Semiconductor, umož-
ňuji další funkce, například automa-
tické rozpoznáni rychlosti sitě Ether-
net a možnost připojeni kříženým 
standardním kabelem. 
Obvody PHY se nastavuji 2vodi-

üoveýrn sériovým rozhraním MIIM (Media 
Independent Interface Management). 

Jako rozhraní mezi obvodem PHY 
a obvodem MAC (Media Access Con-
troller), tedy fadičem linkové vrstvy, 
se užívá jedno ze standardizovaných 
rozhraní Mil (Media Independent In-
terface), MI (Reduced Media Inde-
pendent Interface) nebo proprietämi 
rozhraní výrobců obvodů PHY. 

Ze schématu navrženého prove-
deni obvodů rozhraní Ethernet (obr. 4) 
je zřejmé vnitřni zapojeni konektoru 
magjack (X2) a jeho propojeni s obvo-
dem PHY (IC2). Rezistory R1 až R4 
slou±i jako impedanáni zakončeni linky_ 

Obvod PHY dále spíná LED dio-
dy, umístěné y těle konektoru X2. 
Z nevyužitých párů ethernetového 

kabelu a ze středů vinutí tlumivek, 
zapojených mezi datové vodiče roz-
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hraní Ethernet, je pomoci diodových 
můstků, vestavéných y konektoru, 
odvozeno vstupní napětí (VCC_POE) 
pro měnič pro napájeni ústředny podle 
standardu Power over Ethernet (PoE). 

Blok MAC 

Blok MAC zajišťuje hardwarově 
některé funkce fyzické a linkově vrstvy 
rozhraní Ethernet: serializaci/deseria-
lizaci dat a přenos do vyrovnávací 
paměti pomoci DMA, filtrováni přijatých 
dat podle MAC adresy zařízeni a vý-
počet a kontrolu CRC ködt.i y rámci. 

Mikrokontrolér 1C7 je vybaven in-
tegrovaným blokem MAC, vybave-
ným rozhraním RMll [47] (Reduced 
Media Independent Interface) pro pri-
pojeni k obvodu PHY. 

Rozhraní RMII je synchronní roz-
hraní, pracující s hodinovou frekven-
ci 50 MHz a přenášející v2cly paralel-

dva datové bity každém směru 
přenosu. Hodinový kmitoeet rozhraní 
RMII je současně i referenčním kmi-
točtem pro časováni přenosu obvo-
dem PHY, a proto musí být zajištěna 
jeho přesnost: příslušný krystalový 
oscilátor (OG1 na obr. 4) musí mít 
odchylku menši než 50 ppm. 

Vodiče rozhrani RMII jsou na obr. 4 
značeny názvy, začínajícími ENET. 

Sériová asynchronní rozhraní 

RS-232 

Rozhrani RS-232 bylo do návrhu 
ústředny dopiněno spíše jako rozhra-
ní pro základní laděni systému a na-
hrávání firmware do mikrokontroléru 
- jeho praktická využitelnost y systé-
mech EZS je poměrně malá, ačkoliv 
existují napřiklad GSM terminály, 
eteöky karet RFID, autentizaöni ter-
minály, displeje nebo panelové tis-
kárny komunikující tímto rozhraním. 

Nahrávání firmware do mikrokont-
roléru je možné přes rozhraní JTAG 
(konektor SV1) a pomoci asynchron-
ního sériového portu O mikrokontro-
léru. Jeli ph nulováni mikrokontrolé-
ru nastaven vývod P2.10 do logické 
nuly (zde stiskem tlačítka S2, vodič 
P0141INP), nespustí se uživatelský 
program, ale z výroby predprogramo-
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Obr. 5. Schéma zapojen! obvodů 
rozhraní RS-232 a RS-485 

vaný „bootioader, komunikující po 
zrninénérn sériovém portu 0. Poši-
tab. připojený na tento port, je poté 
schopen pomoci speciálního progra-
mu (například NXP FlashMagic) pro-
gramovat ti verifikovat data y paměti 
FLASH mikrokontroléru. 

Na obr. 5 je uvedeno elektrické 
zapojeni rozhraní, které využívá pře-
vodník ST3232 (IC8) v katalogovém 
zapojeni_ Za zmínku stoji použiti pojist-
kových rezistorů F14! F15, které do jisté 
miry spolu s vnitřní ESO ochranou 
IC10 omezuji možnost poškozeni za-
řízeni úmyslným přivedením přepéti 
na datové vodiče za cenu omezeni 
maximální přenosové rychlosti portu. 

RS-485 

Rozhraní RS-485 umožňuje připo-
jeni až několika stovek zařízeni (s užitým 
typem budiče až 320)e komunikuji-
cích některým z protokolů, založe-
ných na tomto standardu. V naši apli-
kaci půjde zejména o éteeky RFID 
karet, biometrickä štečky, přistupové 
klávesnice a zařízení domovní auto-
matizace, například teplotní čidla nebo 
prümyslové pobitače (PLC). 

Vzhledem k tomu, že k rozhraní 
rnù2e být připojena relativně dlouhá 
sběrnice, je použit kvalitní budič Texas 
Instruments SN65HVD1780 (IC11), kte-
rý je vybaven ESD ochranou do 16 kV, 
vnitřními odpory pro zajištěni polarity 
neaktivní sběrnice (‚fail-safe«) a budiči 
s omezenim strmosti hran. Komunikaš-
ni rychlost je maximálně 115 kb/s. 

Obvod je zajímavý povoleným pře-
Ohm na datových pinech A, B až 
±70 V proti zemi; spolehlivá komuni-
kace je nicméně možná jen při dodr-
ženi rozsahu napětí -5 až +12 V na 
obou vývodech_ 

Odolnost proti přepětí je zlepšena 
použitim obousměrných transilù D24, 
D25 a pojistkových rezistorů F12, 
F13, a to tak, aby linka RS-485 odo-
lala i jednoduchému záměrnému úto-
ku: y případě připojeni datového vo-
diče A nebo B a země rozhraní přímo 
na napětí 230 V rozvodné sité poteče 
obvodem proud kolem 30 A. Ten pře-
ruší pojistkový rezistor podle [161 do 
0,02 s, přičemž transil by neměl být 
nevratné poškozen (povolené přetíže-
ni transilu SMBJ 12 V je 200 A jed-
nou púlvinou [17] nebo 97 A impuls-
ně y  : 1000). Napäti na 
transilu nepřekroši zmíněnou přepè-
tovou odolnost budiče IC11. 

Budič je připojen k asynchronni-
mu sériovému portu 2 IC11; přepína-
ní směru komunikace je řízeno soft-
warové 1C11 vodičem RS485DIR. 

Rozhraní přídavných modulů 

Navržený hlavni modul ústředny 
je vybaven rozhraním pro připojeni 
přídavných modulů, které rozšiřuji 
jeho vstupní a výstupni možnosti. 

Pro připojeni přídavných modulů 
je definováno jednoduché specializo-
vané rozhrani, sestávající ze sběrnice 

113.1 
GNO PESO3U3S2UAT D2 

Obr. 6, Zapojeni konektoru 
přídavných modulů na hlavním 
modulu navrhované ústředny 

I2C a rozvodu napájeni 12 V/300 mA 
na čtyipinovém konektoru typu PSH. 

Sběrnice PC (viz specifikace [18]) 
je jednoduchá dvouvodičová synchron-
ni sériová sběrnice, umožňující adre-
sováni až 127 paralelně připojených 
zařízení (v rozšifeném módu 1023) 
a přenos dat rychlosti 100 kbis v nej-
pomalejšim módu sběrnice, který po-
užijeme. Vodiče sběrnice pracuji jako 
tzv. montážní součin: výstupy připo-
jených zařízení (integrovaných obvo-
dů) jsou )6/ provedeni s otevřeným ko-
lektorem a klidovou úroveň log. 1 
na sběrnici zajišťuji "pull-up" rezisto-
ry. Sbérnice umokliuje spolupráci ob-
vodů, napájených napětím 5 a 3,3 V. 

Na hlavním modulu üstredny je 
umístěn jeden konektor, na přídav-
ných modulech budou umístěny dva 
paralelně spojené konektory tak. aby 
bylo možné zřetězeně připojovat dalši 
moduly_ Konektory modulů ve vzniklé 
sestavě jsou propojeny kabelem déle 
ky 10 cm_ 

Skutečné zapojeni konektoru na 
hlavním modulu je uvedeno na obr_ 6. 
Napájeni přídavných modulů je jiště-
no vratnou polykrystalickou pojistkou 
300 mA. R37 a R52 tvoři „pull-up" res 
zistory sběrnice. 

Jako ESD ochrana sběrnice slouží 
dvojitý transu l typu PESD5VOU2BT 
firmy NXP (023) v miniaturním pouz-
dru SOT-23. Jde o poměrně inovativ-
ni prvek, vyznačujici se sníženou ka-
pacitou transilü na pouhých 2.9 pF 
[19] - běžné hodnoty u srovnatelných 
transilú se pohybuji ve stovkách pF 
a znemožnily by funkci sběrnice. 

Maximální počet připojených pří-
davných modulů je omezen celkovou 
parazitní kapacitou sběrnice PC a od-
porem napájecích vodičů: výpočtem 
byl stanoven při 50% rezervě maxi-
malm počet péti modulu y sestavě. 

Obvody vstupů a výstupů 

Drátové smyčky 

Mikrokontrolér 1C7 obsahuje de-
setibitový převodník A/D s integrova-
ným přepínačem s šesti vstupy. Čtyři 

412U 
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Obr. B. Zapojeni vstupů 
drátových smyček 
a výstupů napájení 
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z nich vyhodnocuji čtyři vstupy dráto-
vých smyček. 

Obvod každé smyčky je zapojen 
jako odporový délič podle obr. 7. 

übelem bylo navrhnout takové za-
pojení, které bude účinně chráněno 
proti zničeni výkonného jádra ústřed-
ny záměrně přivedeným přepětím 
a které bude schopno detekovat jed-
noduché poruchy kabeláže, například 
zkrat vadiöü smydek navzájem. 

Napájeni smyčky je spinano polo-
vodičovým spínačem, který je soft-
warově (ten tak, aby s periodou při-
bližně 50 ms spinal a rozpínal. Na 
konci tohoto času bude vyhodnoce-
no, zda byl přerušen prüchod proudu 
smyčkou - nestane-Ii se tak, je smyč-
ka napajena z obvodu finé smyöky 
nebo cizího zdroje a je nutné ji pova-
žovat za vadnou či sabotovanou, 

Výstupni impulsy běžných čidel 
mají šiřku od 200 ms, takže se při-
padné neztratí informace o narušeni 
objektu. 

Není-li smyčka zcela rozpojena, 
prochází všemi rezistory y obvodu 
ústředny proud, který vyvolává úby-
tek na rezistoru R. Tento úbytek je 
snímán převodnikem AID IC7 a se 
znalostí aktuální hodnoty napájecího 
napětí ústředny ve větvi +12 V mü±le 
být vyhodnocen stav smyčky. 

Jako ESO í klasická přepétavä 
ochrana obvodü smyček slouží dva 
transity. Transu je dimenzován na 
napeti 17 V a slouží jako ochrana 
výstupu elektronického spínače. Při 
déletrvajícím vnějším přepětí na na-
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Obr. 9. Schéma 
zapojeni obvodů 

digitélnich výstupů 

pájecí svorce smyčky se prepéli po-
jistkový rezistor RA. Ten je zvolen tak, 
aby zkratuvzdornost výstupu napáje-
ni smyčky proti zemi zajišťovala elek-
tronická pojistka elektronickém spi-
rtači napájeni smyčky (105) bez toho. 
aby se rezistor RA přepálil. 

Transil D2 má závärné napští 3,3 V 
a chrání vstup převodníku ND. Pojist-
kový rezistor RB se rovněž pfi dlouho-
trvajicim přepětí přepálí, aby uchránil 
převodník ND a 02 před přetížením. 

Kondenzátor pF slouží spolu 
s vnitřním odporem dšliee jako file RC 
s časovou konstantou ar- 1,3 ms. 
Vzhledem k tom, že postaef relativ-
ně pomalé vyhodnocováni průměro-
váním posledních výstupnich vzorků 
převodníku ND a že vstupní signál je 
téměř stejnosměrný, není nutně pou-
žívat složitější antialiasingové filtry. 

Na obr. je uvedeno skutečné za-
pojeni obvodů drátových smyček' 
Jako elektronický spínač je využit ob-
vod Freescale MC33879 [221 osmi-
násobný elektronický spínač s elek-
tronickou pojistkou a detekci rozpojeni 
obvodu a zkratu, řízený sériovou sběr-
nici SPI mikrokontrolérem IC7. Jeho 
první čtyři sekce spínají napájeni 
smyček, výstupy zbývajici čtveřice 
slouží jako elektronická pojistka ob-
vodů napájení přislušenstvi. Výho-
dou obvodu je mimo jiní omezeni 
strmosti změn výstupniho napětí 
(slew-rate limiting), snižující úroveň 
rušeni, emitovaného vodiči smyček. 

Vlastni obvod smyčky je osazen 
čtyřikrát zcela shodně, popíšeme tedy 
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smyčku č, 1, Elektronický spínač IC5 
přivádí napětí větve +12 V na pojist-
kový rezistor F4 a první svorku ko-
nektoru X5. Proud prochází smyčkou 
a vrací se na druhou svorku X5 a přes 
pojistkový rezistor F5 vstupuje do 
uzlu s R10. C33, anodou jedné polo-
viny dvojitého transilu D10 a jako vo-
dič MER SM 1 Dokračuje na vstupní 
vývod prevod—nikü ND 1C7. 

Tranzistorové a reléové výstupy 

Sedm vývodů portu 1 1C7 ovládá 
vodiči VYSTUP1 až VYSTUP7 tran-
zistorové a reléové výstupy zařizení. 

ürovné CMOS 3,3 V z vodičů VY-
STUP jsou proudově posíleny y 10 
ULN2003 (1C3 na obr. 9). ULN2003 
je sedminásobný výkonový spinae 
typu npn s povaleným výstupnim 
proudem 200 mA z každého výstupu. 
Obvod je vybaven diodami pro ošet-
řeni napěťových špiček od indukeni 
zátěže, připojenými na společný vý-
vod CD+. 

Čtyři výstupy obvodu 103 spinaji 
elektromechanická relé, dvě signálo-
vá s vyvedeným spínacím kontaktem 
a dvě výkonová, která map vyveden 
spínací i rozpínací kontakt. Zbylá tro-
jice výstupů 1C3 je vyvedena na svor-
kovnici X4 jako tranzistorové výstupy. 
Ty by neměly být nechráněně zapojo-
vány do vnéjšich obvodů ústředny, 
nemají nadproudovou ani prepétovou 
ochranu. Případné přepeti může pro-
jít přes strukturu 1C3 do větve + 12 V 
napájeni. 

Mistni servisní ovládání 

üstiedna je vybavena jednodus 
chým místním ovlädänim.. jde o dvoe 
jici tlačitek, trojici LED a pozici pro 
případné osazeni displeje LCD. 

Dvojice tlačítek je připojena přímo 
k vývodům mikrokontroläru vaditi 
P01411\JP a TESTBTN_ Tlačítko S2, 
ovládající vývod P014INP, slouží také 
k aktivaci bootloaderu mikrokontrolé-
ru 1C7 pro nahrávání firmware pro-
střednictvím rozhraní RS-232. Toto 
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Obr 10. Schéma b/oku uživatelského rozhraní a rozhraní SD karty 

tlačítko nemůže využívat interní „pult-
up« rezistor portu mikrokontroléru IC7 
pro definici klidového stavu vodiče 
P014INP jako tlačítko Sl. protože 
„pull-up" rezistory nejsou při nulováni 
IC7 aktivní a mohl by se nechtěně 
spustit bootioader. 

Součásti hlavního modulu je ipři-
pravenä pozice pro alfanumerický 
displej LCD. Byl zvolen typ Bolymin 
D01602DGPNEB (LCD1) y provede-
ní COG bez podsvětleni. Umožňuje 
zobrazit celkem 32 znakú textu na 
dvou řádcích. Displej mü2e servisní-
ho technika informovat o stavu zaří-
zeně (např. přiřazené IP adrese nebo 
stavu smyček) a bude montován pří 
mo na desce ústředny - nejde tedy 
o rozhraní pro uživatele. Data jsou 
displeji zasílána rozhraním PC, spo-
lečným s rozhranim pridavných modu-
lů. Současná verze softwaru ústředny 
prozatim s displejem LCD nepočítá. 

Tranzistor Q7: řízený vodičem BUZ-
ZER z mikrokontroléru IC7, spinä mi-
niaturní sirénku, osazenou na desce. 

Diody LED jsou na desce označe-
ny jako ACT, RUN a COMM. Dioda 
LED ACT je ovládána softwarově 
skripty ústředny, dioda RUN blikánim 
indikuje správnou funkci operašniho 
systému a dioda COMM sviti, přená-
ší-li mow server data. 

Sabotážní kontakt ústředny (na-
příklad při zavřené skříni ústředny se-
pnutý mikrospinae) je připojen do ko-
nektoru TAMPER (51_4 

Rozhrani paměťové karty 

Paměťová karta typu mikroSD je 
vložena v zásuvce CD1. 

Karta je připojena štyřbitovým pa-
ralelním rozhraním [23) k fadiči SD 
karty, integrovanému y mikrokontrplé-
ru IC7. Toto rozhraní umožňuje vyšší 
rychlost přenosu dat oproti často vyu-
žívanému rozhraní SPI, vhodnému 
zejména pro jednoduché aplikace 
a pro mikrokontroléry, které nemají 
vestavěný radič. 

Karty typu mikroSD sice podporuji 
režim s malou spotřebou i softwarový 

reset karty, nicméně i oficiální doku-
mentace rozhraní karet doporučuje 
zařadit elektronický spínač do napá-
jecího obvodu karty, aby bylo možně 
kartu hardwarově odpojit, případně 
vynulovat. Proto spíná napájení karty 
na pokyn mikrokontroléru tranzistor 
08. 

Rezistor R41 omezuje proudovou 
špičku přĺ jeho sepnuti, vyvolanou 
nabíjením kondenzátoru C63 a blo-
kovacího kondenzátoru o kapacitě 
až 1 µF, který je součásti paměťové 
karty. Pokud by nebyla velikost prou-
dové špičky omezena, při sepnutí 
tranzistoru 08 by mohlo vzniknout 
krátkodobé podpéti napájecího napě-
tí 3,3 V. schopné způsobit BOD reset 
mikrokontroléru. 

Obvody napájení 

Hlavní modul ústředny umožňuje 
napájeni ze sítě Ethernet podle stone 
dardu PoE nebo přímým připojením 
zdroje 12 V do svorkovnice ústředny. 
Jako vnější zdroj může být použit zá-
lohovaný napáječ, napřiklad výrobek 
2N Energy Bank nebo Jablotron SP-12. 

Měnič pro napájeni 
systémem PoE 

Systém Power over Ethernet: Tech-
nologie Power over Ethernet slouží 
k přenosu elektrické energie spolu 
s daty strukturovanou kabeláží sítě 
Ethernet. U±ivaji se kabely kategorie 
nebo vyšši. 
Nvodni standard IEEE 802.3af 

umožtfioval přenos výkonu 12,95 W. 
nový standard IEEE 802.3at (Power 
over Ethernet Plus) ze záři 2009 již 
dovoluje přenos až 30 W [24]. 

Pro přenos elektrické energie se 
u±ivä bud nevyužitých párů y kabelu 
site Ethernet, nebo fantomového na-
pájeni datovými páry. Použité napětí 
je 42 až 57 V. 

Napájeně zařízeni musí být vybave-
no obvody, které umožni napáječi (tzv. 
injektoru) PoE rozpoznat třidu zařizeni, 
která udává maximální odebíraný proud. 
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Kódový zámok 
_ 

Martin Jambor 
Toto zapojenie vzniklo ako stredoškolskä odborná činnost 

a nájde uplatnenie všade, kde potrebujeme zabezpečit' nejaký ()bap 
jekt, dom, trezor. Cierom konštrukcie bola jednoduchost' a použitie 
diskrétnych 10 namiesto mikroprocesora. Zapojenie bolo navrh-
nuté pre 12 V elektromagnetický dverový zámok, ale po menšej 
erave zapojenia je možné ho použit' na l'ubovollný typ zámku. 

Technické údaje 

Znaky kódu: šisla od 0 po 9. 
Počet číslic kódu: od 3 do 8 miest, 

čísla sa möžu l'ubovoline opakovat'. 
Počet reálne pou2iterných kombináciř: 

WO 000 000. 
Maximálna doba zadá venia kódu: 

nastavitelná, od 4 do 14 s. 
Doba otvorenia zámku: 

nastavitelná, od 2 do 6 s_ 
Výdrž batérie y ZähDiflOr77 re2ime: asi 3 dni 

(závisí od frekvencie poufivania). 
Napájacře napätie: 230 V/50 Hz. 
Menovité výstupné napätie 
na svorkách elmag zámku: 12,4 V. 
Maximálny výstupný prúd 
na svorkách elmag. zámku: 1 A. 
Typ elektromagnetického zámku: 12 V DC. 

Bloková schema 

Celé zapojenie sa skladá z niekolkých 
blokov. Napájaci a výkonový blok zabez-
pečuje napájanie pre elektromagnetický 
zámok a blok logiky. Na klávesnici napája 
len signalizačnü diódu otvorenia zámku. 
Blok logiky riadi komplexne činnosf cele-
ho zariadenia tak, že vyšle požiadavku 
predvolbe k6du na zadanie jednotlivých 
číslic kódu. Predvolba kódu prideruje jed-
notlirvým poziciam kódu nadstavenü čisficu. 
Näsledne blok logiky spätne vyhodnocuje, 
či čislo zadané klávesnicou je správne. 
Pokial' sa zadávater pomýli v jednej čisli-
ci, blok logiky sa vynuluje a 6'aká na zada-
nie prvej správnej číslice. Ak zadávatel' 
použije správnu kombináciu, elektromag-
netický zámok sa odomkne na dobu, kto-
ră sa nastavuje y bloku logiky. 

Napájaci a výkonový blok 

Zapojenie je prevzaté s čiastočnými 
úpravami z [1]. ülohou napájacieho bloku 
je zabezpečit napájanie pre všetky bloky 
kódového zámku. Cez vstupné svorky 
X1-1 a X1-2 sa privádza sietové napätie 
na primárne vinutie transformátora TR1, 

N 

1. 

'id a vekonový blok 

Elcktringactie 
tire Amok 

Obr. 1.8/oková 
schéma 

3. 

Blok kinky 

4. 

Prodvorba k6du 

5. 

• 

X5-1 
X5-2 

ktorý transformuje napätie na 12 V. Na 
výstupe z transformátora sa nachádza 
poistka Fl.. ktorá slt:ei na ochranu celého 
zámku pred ne2iaducim skratom. Strie-
davé napätie je dvojcestne usmernene 
Graetzovým mostikom B1 a následne vy-
filtrované kondenzátormi Cl a C2. Vyfil-
trované jednosmerné napätie sa dialej pri-
vádza na vstup 15 V stabilizátora IC1, 
ktorý stabilizuje vyfiltrované napätie. Kon-
denzátor C3 slúži na dopinkovú filtráciu 
a zabraňuje nefiaducemu rozkmitaniu ICI. 
Diódy D2, D3, 04. vytvárajů übytok napä-
tia pribli2ne 1.8 V. ktorý zniži výstupné 
napätie IC1 15 V zo stabilizátora IC1 na 
13,2 V, Toto napätie je d'alej vyfiltrované 
kondenzátorom C4 a privedené na vstup 
IC2. ktorý stabilizuje toto napätie na 5 V. 
Kondenzátory C5 a C6 slúžia na zaistenie 
korektnej činnosti bloku logiky pri zadaní 
správneho kódu. Výstupné napätie 5 V je 
privedené na výstupy X6-1 a X6-2. 

Zálohovanie pomocou akumulátora sa 
skladä zo zálo2ného akumulátora a dobi-
jacieho a uddovacieho obvodu. Diódou 
Di sa striedavé napätie z transformátora 
jednocestne usmerni. Prúd d'alej tečie 
cez rezistory R1 a R2, ktoré obmedzujú 
maximálny nabijaci prúd akumulátora, 
ktorého hodnota pri pine vybitom akumu-
látore je 200 mA. Na svorky X2-2 a X2-1 
je pripojený zálo2ný akumulátor 12 V 1,2 Ah. 
V pripade výpadku sieroveho napätia začne 
prúd tied z akumulátora cez Schottkyho 
diódu D5, äo zaisti, že nevypadne žiadne 
napájacie napätie, čím by bola ohrozená 
korektná činnost kódového zámku. 

Indikácia stavu napájanía indikuje, či 
je kódový zámok napájaný zo siete alebo 
zo záloiného akumulátora. Pokial' je zámok 

Obr. 2. Schéma zapojenia 
napeacieho a výkonového bloku 

RE1 

3 De 
1N4007 

X3-10 

ONO 

07 

1144007 

napájaný zo siete. LED DS svieti zelenou 
farbou. Pri výpadku sietového napätia sa 
rozsvieti 08 na červeno, čo indikuje, že 
kódový zámok je napájaný zo záložného 
akumulátora. Indikácia stavu napájania je 
tvorenä súčiastkami Tl, T2, R4, R5. R6. 
Stav indikuje dvojfarebná LED, ktorá je 
pripojená k doske s plošnými spojmi cez 
vývody X6-3, X6-4 a X6-5. LED je umiest-
nená na prednom paneli škatuliky ústred-
ne kódového zámku. 

Výkonová east' kódového zámku má 
za úlohu dodat' prúd do elektromagnetic-
kého dveravého zámku po správnom zae 
dani kódu na klávesnici. Je umiestnenä 
na rovnakej doske aka napájaci a záložný 
zdroj. Výkonovým spínacím šlenorn je 
relé RE1. Po zadaní správneho kódu sa 
relé zopne a na svorkách X3-1 a X3-2 sa 
objavi napätie 12 V pre aktivovanie elek-
tromagnetického zámku. Diercla D6 slúži 
na eliminovanie zépornej napätovej špičky 
vznikajúcej na elektromagnetickej cievke 
elektromagnetického zámku pri odpadnutí 
kotvy relé, ktorá by mohla spösobit nesta-
bilitu bloku logiky. Na vývody X5-1 a X5-2 
sa pripája zelená LED D9 umiestnená na 
klávesnici, ktorá indikuje adomknutie zám-
ku. Relé REI je ovládané tranzistorom T3 
zapojeni so spoločným emitorom. Na-

pätový signál pre aktivovanie zámku sa 
privádza z bloku logiky na vývod X5-3. Na 
svorky X4-1 a X4-2 sa pripája tlačidlo, 
ktoré slúži na otvorenie elektromagnetic-
!cello dveravého zámku z vittra (tlačidlo 
má abdobnú funkciu ako elektrický vrät-
nik. montáž tlačidla nie je podmienkou, 
záleží od rozhodnutia vlastní ka zabezpe-
čovaného priestoru). Dióda D7 má rovnakú 
funkciu ako 

Blok logiky 

Blok logiky je hlavným riadiacim cent-
rom kódového zámku. Hlavnou častou 
bloku logiky sty.) IC1 až IC3 napájane jed-
nosmerným napätim 5 V pripojeným na 
vývody X6-1 a X6-2. Obvod IC1 je typu 
4017. Je to Johnsonov šitač s dekodérom 
1 z 10. Je centrom bloku logiky. Na jeho 
vstupy CLK a RES sa privádza uprave-
ný digitalizovaný signál z klávesnice. 
Na jeho výstupy sa pripája obvod pred-
vorby cez vývody X7-1 až X7-9. Obvod 
IC2 je typu LM339. Je to integrovaný ob-
vod, ktorý obsahuje 4 nízkoprikonové 
komparátory. IC2A a IC2B slúžia na zme-
nu analógového signálu privádzaného 
z klávesnice na digitálny signál, ktorý je 
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dalej spracovaný obvodom IC1. IC2C slú-
ži ako casovaš doby zopnutia elektromag-
netického zámku po zadani správneho 
Ma:1u. Základom basovacieho obvodu je 
člen RC, tvorený kondenzátorom C5, re-
zistormi R14, R15 a diódou 03. Dižka ot-
vorenia elektromagnetického zámku sa 
nastavuje trimrom R13. Ked napätie na 
invertujúcom vstupe 1C2 C prekroci hods 
notu referenéného napätia 2,6 V na neins 
vertujücom vstupe, komparátor prejde do 
zäpornej saturácie a na vstupe hradla IC3 
A sa objavi log. 0, ktorú hradlo dalej spra-
cuje. IC20 slúži na ošetrenie nežiaduceho 
stavu stlašenia dvoch alebo viacerých tla-
&diel na klávesnici. Ked na klávesnici 
stlačíme viac ako jedno tlaeidia. napätie 
na neinvertujúcom vstupe1C2D bude väš-
šie ako referenčně napätie 2,6 V na inver-
tujúcom vstupe, komparátor prejde do zá-
pornej saturácie, šo spe)sobi vynulovanie 
hlavného obvodu IC1_ 

Obvod IC3 je typu 4093. Je to integro-
vaný obvod, ktorý obsahuje štyri dvoj-
vstupové hradlá NAND, ktorě magi na 
vstupoch Schmittov klopný obvod' Hradiä 
so Schmittovým klopným obvadom boli 
použité z deivodu potreby hystergšzie na 
vstupoch hradiel. IC3A slúži na spracova-
nie signálu z predvolby a z šasovača ots 
vorenia elektromagnetického zámku. IC313 
slúži ako časavaš doby zadania správne-
ho kódu. Zäkladom šasovacieho obvodu 
je opal člen RC tvarený kondenzátorom 
C4. rezistormi R10. R11 a &Mau D2. 
Diika doby zadania správneho kódu sa 
nadstavuje trimrom R12_ IC3C invertuje 
výstupný signál hradla 1C3B. IC3D za-
bezpečuje aktivovanie basovaša doby ga-
dania správneho kódu po stlačeni prvej 
správnej čislice 

Predvolba kódu 

Predvolba kódu slidi na nastavenie 
kódu, ktorý je potrebne zadat', aby sa 
odomkal elektromagnetický zámok. Volba 

R17 

10k 

lek 

OND 

kódu sa uskutošňuje desatpolohovými 
prepinašmi S1 až S8. Prepinačom 59 sa 
nadstavuje počet čisiel ködu, Diody D1 až 
D8 umožiiujů použitie rovnakých šislic 

Rezistory R1 až R10 slúžia ako 
„pull-down" rezistory a zároveň zaistujú 
vyhodnotenie nežiaduceho stavu stlašenia 
viacerých tlašidiel súšasne. Vývody X7-1 
až X1-13 sú vstupy, pripájajú sa na vý-
stupy bloku logiky. Vývody X8-1 až X8-11 
sú výstupy predvolby kódu a pripájajú sa 
na klávesnicu. 

Klävesnica 

Klávesnica je vstupným zariadenim 
kodoveho zámku a umožňuje uživaterovi 
zadanie správneho kódu. Použil som kläs 
vesnicu z tzv. radovým spínanim, tj. všet-
ky tlačidlá klávesnice majü jeden výstup 
spoločný (X8-11). Na klávesnici je umiest-
nená zelená LED D9, ktorá indikuje od-
blakovanie '<Move ho zámku. 

Výroba a oiivenie 

Na návrh dosiek s plošnými spojmi som 
použil program Sprintlayout 4.0, ktorý je 
freeware. Pri návrhu som použil SMD sú-
čiastky a klasické vývadavé súciastky. 
Hiavnä myšlienka bola použit minimum 
vývodových súöiastak a všetky rezistory, 
diódy a keramické kondenzátory použit 
SMD prevedeni. Ostatně stkiastky sú 

vo vývodovom prevedeni. Dosku som vy-
vttal vrtákom 0,8 mm, otvory väššich sú-
šiastok som zväčšil na 1 mm. Súčiastky 
osádzame od najmenšich po najväššie. 
Po asadeni všetkých súčiastak sa pre-
svedšime o ich sprävnom osadeni. 

Po asaden1 oboch dosiek s plošnými 
spojmi začneme s oživovanim. Ako prvú 
oživíme dosku napájacieho a výkonového 
bloku. K doske pripojime cez käbel LED 
D8, ktorä indikuje stav napájania. Potom 
k doske pripojime akumulátor cez svorky 
X2-1 a X2-2. LED 08 sa rozsvieti na 

1M339N 06 

1N4148 

R19 13 
lek 

• 
• 

lt 

N 
Sac 

Obr. 3. Schema 
zapojena bloku logiky 

derveno. Co indikuje. že obvod je napá-
janý z akumulátora. Skontrolujeme vý-
stupné napätie 5 V na vývadoch X6-1 
a X6-2. Potom na vývody X1-1 a X1-2 
pripojime siefoviš napätie, LED D8 sa 
rozsvieti na zeleno. šo signalizuje ph-
pojenie na siet Ako posledný krok oži-
venia pripojime k doske elektromagnetic-
ký zámok a vyskratovanim výstupných 
svodek X4-1 a X4-2 overime korektnú 
činnost výkonovej sekcie a celého blo-
ku. 

Aka druhů y poradí ofivime dosku lo-
giky. Vodišmi prepoji me dosku bloku logi-
ky s doskou napájacieho a výkonového 
bloku. Prepojime X7-4 s X7-11. Potom 
trikrät prilažime +5 V na X7-10 a elektro-
magnetický zámok sa odblokuje. Po uply-
nuti nastaveného času trimrom R13 sa 
zámok zablokuje. Aby sme overili správ-
nu funkciu šasavaša doby zadania správ-
neho kódu pripojime pamocnü LED na 
X7-1. V kl'udovom režime LED svieti. Po 
krátkom pripojeni napätia 5 V na X7-10 
LED zhasne. Po čase nastavenom trim-
rom R12 sa pomocná LED opät rozsvieti. 
to signalizuje korektnú činnost časovaša 
doby zadania správneho kódu. 

Po oživeni týchto dvoch hlavných blo-
kov k doske bloku logiky pripojime pred-
volbu kódu s klávesnicou a vysküšame 
činnost celého zapojenia. Všetky kompo-
nenty kódového zámku som umiestnil 
do plastovej krabičky. Dosky s plošnými 
spojmi a blok predvol'by kódu som pripev-
nil ku krabiške pomocou skrutiek. matic 
a dištantných stipikov. Jednotlivé bloky 
som poprepájal pomocou vodišov s rých-
lonasúvacimi bnektormi. 

Návod na obsluhu 

Kód zámku sa nastavuje pomocou Cis 
selnikov označených šislom 1 až 8, pris 
cam číslo pod Čiselnikam nám udáva po-
ziciu miesta kódu (šislovanie zrava do-
prava). öiselnikom označeným pisme-
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nom „N" nastavujeme počet číslic kádu, 
ktoré mä zariadenie akceptovat. Priklad: 
Chceme nastavit kód 7641. Na číselníku 
"1" nastavíme číslo 7, na öiselniku na-
stavime öislo 6, atd. a na čiselniku ozna-
čenom „N" (prepinab S9) nastavíme čísli-
cu 4. Trimrom R12 (umiestnený na doske 
logiky vyššie) nastavíme požadovaný čas 
doby zadania správneho kódu. Ph üpinom 
natočeni trimra vl'avo je nastavená dižka 
intervalu 4 s, ph üpinom natočení trimra 
vpravo je nastavená dižka intervalu 15 s. 
Trimrom R12 (umiestnený na doske blo-
ku logiky nižšie) nastavime požadovaný 
čas doby otvorenia elektromagnetického 
zámku. Pri üpinom natočeni šipky trimra 
vl'avo je nastavená dižka intervalu 2 s, pri 
ůpinom natočení trimra vpravo je nasta-
vená dlžka intervalu 6 s. 

Skratovacou prepojkou J P1 nastavu-
jeme mód operácie časovaša doby otvo-
renia elektromagnetického zámku. Pokiaf 
je prepojka neosadená, časový interval 
odomknutia dverového zámku sa nasta-
vuje trimrom. Pokiaľje prepojka osadenä, 
časovaš doby otvorenia elektromagnetic-
kého zámku je vyradený z činnosti a po 
zadaní správneho kódu na klávesnici sa 
zámok odblokuje a ostane odblokovaný 
až do stlašenia rubovollného tlabidla na 
klávesnici. Tento mod je určený, pokiall 
by sme chceli zariadenie použit na iný 
übel ako otváranie dveri (ovládanie spo-
trebiča). 

LED na krabiške kódového zámku in-
dikuje stay napájania. Pokial' LED svieti 
zelenou farbou, kódový zámok je napája-
ný zo siete a záložný akumulátor je dobi-
janý a udržovaný na pinom nabiti. Ak je 
LED rozsvietená na červeno, znamená to 
výpadok sietového napájania a kódový 
zámok je napájaný zo záložného akumu-
látora. Zelená LED umiestnená na klá-
vesnici indikuje odblokovanie zámku po 
zadani správneho kódu. Ak začneme za-
dávat' správny kód a chceme anulovat 
jeho zadävanie, stlašime na klávesnici tla-
čidlo alebo it. Pokiall zadáte na klávesni-
ci správny kód (nastavený na číselníku), 
odblokuje sa zámok na nastavený čas. 
V pripade rýchlej potreby zablokovania 
kódového zámku pred uplynutím nasta-
veného času otvorenia zámku stlačíme 
l'ubovorné tlabidlo na klávesnici a zámok 
sa zablokuje. 

Pokial' sa ph zadávaní kódu pomýlite 
do len v jednej číslici, kódový zámok sa 
vynuluje a šaká na zadanie prvej číslice 
kódu. V pripade, že nestihnete zadat 
správny kód y nastavenom base, alebo 
na klávesnici stlačite dye alebo viac tlači-
diel súčasne, dójde taktie2 vynulovaniu 
zámku. 

Ak chcete odblokovat kódový zämok 
bez nutnosti zadania správneho ködu, 
stlačte tlačidlo, ktoré slúži na otvorenie 
elektromagnetického dverovitho zámku 
zvnütra zabezpečovaného priestoru. Tla-
šidlo má obdobnü funkciu ako elektrický 
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vrätnik, montáž tlačidla nie je podmien-
kou, záleži od rozhodnutia vlastníka za-
bezpečovaného priestoru. 
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Zoznarn sütiastok 

Napšjaci e výkonový blok 

R1, R2 330 12/0,6 W 
R3 12 K2. srvio 1206 
R4 27 kf2, SMD 1206 
R5 680 hi. SMD 1206 
Re 1 kfl, srviD 1206 
R7 21,5 kÇ1, SMD 1206 
Cl 2200 pF/35V 
02, C3. C6 100 nF, SMD 1206 
04, 05 470 pF/25 V 
D1. D2. D3. 
D4, D7 4007, SMD 1206 
D5 1N 5818 
D8 dvojfarebnä LED R-G, spoločná katöda 
B1 6380S 
Ti BC546 
T2 BC556 
T3 60337 
IC1 7815 
102 78L05 
Ti BC546 
T2 BC556 
T3 BC337 
REI Finder 40.31 
TRI lx 12V/16VA 
Fl 250 Vil A. rýchla 
Skratovacia prepojka 2 ks SMD OR 1206 

Blok logiky 

R1 ! R2 220 ki2, srvio 1206 
R3, R5, R6, R10, 
R15 až R19 
R4, R7 
R8. R9 
R11 
R12, R13 
R14 
Cl až C3, Ce 
C4 
C5 
D1 až De 
‚Cl 
1C2 
IC3 
JP1 

10 kf2, SMD 1206 
1 k12, SMD 1206 
100 kilt SMD 1206 
470 KU, SMD 1206 
470 kiI, trimer 
270 kfl, SMD 1206 
100 nF, SMD 1206 
22 pF/25 V 
10 pF/25 V 
1N4148, SMD 1206 
4017 
LrV1339 
4093 
skratovacia prepojka 

Skratovacia prepojka 3 ks SMD OR 1206 
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Obr. 6. Deska s plošnými 
spojmi logiky 
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Obr. 7. Deska 
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Obr. 8. Osadené desks 
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eteorolo Icitý 
balón Universum 

Ondrej Závodský, vvwwesvetelektro.com 

Dřia 25. 9. 2010 sme z dedinky Prusy üspešne vypustili meteoro-
logický balón Universum, ktorý meral teploty, tlak, vlhkost 
a radiáciu a spolu s GPS súradnicami ich pomocou 2 vysielaZov 
vysielal na zem. Balón niesol so sebou aj digitálny fotoaparát, kto-
rý sa vzhradom na ziyhanie GPS už nepodarilo nájst. Bake) podta 
preclikeie [1] dopadol y okolí Kysuckého Nového Mesta. Preletel 
vzdialenost viac ako 100 km. V tomto článku vás chcem bHžšie 
oboznámit s týmto projektom od jeho potlatku až po vypustenie. 

Celý nápad sa zrodil zatiatkom toh-
to roka, ked' kamarät uverejnil na elek-
trotechnickom före teplomer vysiela-
júci teplotu y morzeovke. Tento nápad 
sme postupne prehibovali, až sme sa 
dostali ku myšlienke meteorologické-
ho balána. Po näpade som začal uva-
žovat, dim by všetkým mal byt balón 
vybavený z hiadiska merania, spraco-
vania üdajov a vysielania. 

Vybavenie balána 

Senzory: 
Meranie externých teplát platino-
vý snímač PT500 a SHT71. 
Meranie vnútornej teploty snímač 
DS18S20. 
Meranie externej vlhkosti — snímač 
SHT71. 
Meranie tlaku snímač MPX2202. 
Meranie radiácie Geiger-Müile-
rov pobitab. 

Vysielanie a ukladanie üdlajov: 
Vysielanie telemetrie pomocou 
dvoch vysielabov (144,8 MHz, 
869,5 MHz), moduläcia AFSK 
1200 baudov, vyu2itie systému 
APRS [2]. 
Ukiadanie nameraných hodnöt na 
parnärovú kartu. 

Konštrukcia 

Schému zapojenia je vidno na obr. 
1. Ku schéme nebudem pisaf hodno-
ty süšiastok, slü±i len pre predstavu 
ako zariadenie pracuje_ 

Najskör budem venovar pozornost' 
naparjacej časti zariadenia, ktorú vid-
no na schéme nal'avo hore. U napä-
jacej časti májho zariadenia som bral 
najvääši ohFad na spotrebu a stabili-
tu. Spotreba je clále±itä preto, aby sme 
efektivne využili energiu z batérii 
a zbytoöne ju nepremieriali na teplo, 
ked to nie je potrebné. Preto som na 
napájenie digitálnej časti 5 V použil 
spínaný zdroj od Texas Instruments, 
ktorého efektivitu som zmeral a je uve-
dená y tabul'ke t 

Tento spínaný zdroj napája mikro-
kontrolérAtmegal6 a vysielab na trek-
vencii 869,5 MHz, šo bou y našom pri-
pade najväšši „2rúti" energie. 

Pre anaiögovú, teda meraciu 
som použil na napájanie LOO stabili-
zátor na 5 V, kde je spotreba zanedba-
teíná, ale stabilita a nizky šum napä-
jacej vetvy je veltni döle±itý. Tento 
stabilizátor nap* operaäné zosiltio-
vaüe, 16-bitový AD prevodnik a na-
pätovü referendu. 

balšř LOO stabilizátor je na 3,3 V 
a stará sa o napájanie MMC parnato-
vej karty. Tento stabilizátor je flat:Ala-
ný z 5 V spínaného zdroja, ëo je priaz-
nivé z hl'adiska spotreby. 

Posledný LDCD stabilizátor je niz-
košumový a nap* napätim 10 V sen-
zor tlaku. 

15alšiu, dost' vel'kú Èasts schérny tvo-
ria senzory s príslušnými obvodmi. 
Ako som už pisal, chceme merat von-
kajšiu a vnútornü teplotu, tlak, vlhkost 
a radiáciu. Senzoriku som sa snažil 
riešit tak, aby bola povääšine s digi-
tälnym výstupom, a tak internä teplo-
ta je meranä cez 0518520 a vonkaj-
šla  a vlhkost pomocou SHT71. 

Tab. 1. Vlastnosti spínaného zdroja 

VYBRALI JSME NA 
OBÁLKU 

analögovým výstupom teda ostali 
senzor na meranie tlaku MPX2202 
a meranie vonkajšej teploty s eidlom 
PT500. 

Súšastou obvodu pre meranie tep-
loty s PT500 sü operačně zosilhova-
öe IC3 a 1C4, ktoré Noria precizny 
prúdový zdroj. Výstupnä stabilita zá-
visí len na stabilite odporu a napätb-
ve) referencie [3]_ Výstupný prúd urči-
me zo vztahu: 

ir = Uref/R21, teda y mojom pripa-
de ir = 2,5 VI10 kši = 250 µA, Keď 
bude snimaeom PT500 tiect prüd 
250 pA, tak výstupné napätie pri röz-
ných teplotách bude podía tab. 2. 

Napätie z čidla PT500 je näsledne 
zosiinenä prístrojovým operaöným zo-
silřiovabom na také napätie, aby bol 
využitý piný rozsah 16-bitového AD 
prevodnika. V mojorn pripade je roz-
sah O až 2,5 V. Teplota sa AD prevod-
nikom 10x zmeria a näsledne sa spravi 
aritmetický priemer. Pri 16-bitovom 
prevode a referenönom napäti 2,5 V 
mä jedna úroveň hodnotu 40 pV, teda 
ideálnom pripade dokážeme zmerat 

zmenu teploty o 1 'DCy 682,5 úrovni-
ach. Ked'pripošitame šum a chyby me-
rania, reálne rozlišenie merania teplo-
ty by mohlo byt na úrovni 0,01 t. 

rOdoberaný prüd 12 V [mAi 50 90 110 ‘ 140 180 260 
Odoberaný prüd 5 V [mAl 82 152 210 260 350 500 

Pin ErnW1 600 1080 1320 1680 2160 3120 

POlit [n1Wi 410 760 1050 1300 1750 2500 
Cyönnost >3 68,33 ; 70 37 79,54 7138 81,02 80,12 

Tab. 2. testupné napätie teplomera pri ráznych teplotách 
. 
Teplota [C] i -100 I -80 

_ 
-60 , -40 

. , 
-20 0 20 40 60 80 

164 

100 
Napätie. na 
snimaši [my] 

76.'25 86 95,75 
I  

105.5115 . 25 ' 125 134,75 144,5 
OES 

Sal 

154,25 173,75 

Napätie po 
zosilneni (mV 1 

I 

 1067,5 
Y ik 

1204 134015,1477 

i a  

1613,5 1750 

Sag 

1886,5 
_ _ 

r-  

2023 2159,5 
1 
2296 2432,5 

Tab. 3. yýstupné napätia y závislosti od tlaku 

Tlak EkPal 0 
- - 

10 
- - 
20 30 40 OE 50 6,0 • 70 1 80 90 100 110 120 

Napätie na 
snima ši Ernvi 0 

fl 

2 4 6 8 10 
. 

. 

12 14 16 18 20 22 24 

Napätie po 
zosilneni [mV] 0 190 380 570 760 950 11401330 1520 1710 , a 1900 2090 2280 
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Tlaku 200 kPa odpovedá na výstu-
pe snimata MPX2202 napätie 40 mV, 
rezlišenie je teda 0,2 mV na 1 kPa. 
Zosilnenie pristrojevého operaüného 
zosilhovaba je nastavené tak, aby bol 
využitý piný rozsah AD prevodnika. 
Využivame rozsah tlakev len do hod-
noty 120 kPa, kedie väòši atmosfé-
rický tlak nedosiahneme. Výstupné 
napätia y závislosti od tlaku vidno 
tabulike 3. Po zosilneni ziskavame 

zmenu približne 19 mV na 1 kPa. Re-
álne teda mi5±eme dosiahnüt rezliše-
nie 0,01 kPa. 

Meranie napätia a prüciu sme vyrie-
šili tak, že sme zapojili dvejicu napä-
tových delitov na AD prevednik mik-
roprocesora, kde napätie na prvom 
dent"' bude použité na meranie napä-
tia a rozdiel napätí medzi prvým a dru-
hým deliòom bude slůžit na meranie 
prüdu odoberaného z batérie. 

Ostatně senzory majú digitálny vý-
stup, takže sú pripojené priamo ku pi-
nom na mikrekentraiéri. Senzer 
SHT71 je určený na meranie externej 
teploty a vlhkosti. Datasheet udáva, 
že dokáže merat teplotu s presnos-

US6 

K1  Irs IC 3 

< mr4 c2011-2— 

pitne000 

Ice sne P.4f; 

1F33 • 3V3 

• 

C331 

VI VO 

CND 

Ç2J 

tou na 0,01 'OEC a vlhkosti na 0,01 Vo 
RH. Na meranie externej teploty sme 
použili teda 2 senzory, čo mä svoje 
výhody hlavne z toho hľad15ka, že bu-
deme moct teploty porovnat ked tep-
Iota klesne pod -40 cC, senzer teploty 
z SHT71 by už korektne nemeral tep-
lotu a vlhkost. 

Posledný senzor meral radiaciu 
Geiger-Müllerevým poeitašom. Výstu-
porn sú impulzy, ktorých počet hovori 
o úrovni radiäcie. Tieto impulzy vhod-
ne upravené na úroveň TTL buciú pri-
vádzané k mikrokentroiéru. 

Na vysielanie dát boli použité 
dva vysielabe. Jeden na frekvencil 
144,8 MHz, druhý na 869,5 MHz. Vy-
sielaö na 144,8 MHz bol využitý pre 
APRS slet'. Vysielab na 869,5 MHz bol 
použitý ako zálo2ný a zároveň s vhod-
nou smerovou anténou u pozemnej 
stanice slú2i1 na urtenie smeru pohy-
bu balöna. 

Piny I2C PLL na schéme slú±ia na 
naladenie prvého vysielaša na spit-
nu frekvenciu, piny DATA + EN sltli±ia 
na zopinanie vysielaba a vysielanie 
paketev. 

Druhý vysielaš je vo forme modulu 
a je priamo umiestnený na doske 
s plošnými spojmi. Tento vysielae pra-
coval s tým istým štandardom a tou 
istou moduláciou ako prvý vysielab_ 
Vysielače boll zopinané postupne, aby 
nevysielali obidva naraz. 

Däta boli ukladané aj na pamätbe 
vú kartu MMC y krätkych niekolikese-
kundevých intervaloch, aby sme po 
pristáti mohli tieto údaje spracovat 
a zostrojit tabulky. 

Vypustenie babina 

Vypustenie balöna sa konalo na le-
tisku Prusy dria 25. 9_ 2010. Na sta-
novisko sme prišli o 10:00, kde sme 
pripravili a odsküšali elektroniku a za-
čali s pinenim balena.. Odosiela-
nie paketov prebiehalo bez problémov 
na obidvoch frekvenciách, fotoaparát 
fotografoval y pravidelných interva-
loch, všetko bolo pripravené na štart. 
Balón sme pinili zhruba pol hodiny na 
taký vztlak, aby zdvihol 2-litrovú 

vody. Kedb bol balón nafükaný, pri-
pevnili sme naň padák a krabičku 
s elektronikou a o 12:14 sme adštar-
tovali let balána. Po vypusteni sme 
rýchlo zbalili všetky ved a vyštarto-
vali sme z Prüs za balónom. 
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Priebeh letu do 14 km si mö2ete 
prezriet" na obr. 4. Priebeh letu bale-
na sa dal sledovať priamo online na 
internete vd'aka systému APRS. 

Po tejto poslednej polohe vypadol 
primärny APRS vysielab na frekven-
cii 144,8 MHz, naštiastie zálolný vy-
sielae na frekvencii 869,5 MHz fungo-
val a2 po 2ilinu, takkie sme balán 
stopovali dtalej. Autom sme beli tesne 
pred Žilinou, ked' ph výške 9 km za-
mrzel GPS vysielad a posielal stale 
identické súradnice. Tie° súradnice 
boli z blízkosti Žiliny. Poslednü zazna-
menanú výšku odhadujem podia tla-
ku a zvyšujücej sa vlhkosti na 2 km. 
Po tomto prijatom packete sa aj zá-
ložný vysielaš odmrdal a zmizol 
šume. Ph dopade sa pravclepodobe 

ne uvolnili batérie a tým sa ukončilo 
vysielanie. Balón sme sa snažili cralej 
vystopevat', tak sme sa vybrali autom 

Obr 2. Fotografia bakinovej sondy 
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smerom na Kysuckä Nové Mesto, 
öadcul Turzovku a prešli sme naspät 
do Bytöe, kde sme hradanie 
Nájdenie balána je y stičasnosti len 
otázkou štastia, na krabičku som 

telefonický aj e-mailový kontakt. 
Vzhlädem nato, že balón sa do toh-

to momentu nenašiel, nemáme ani 
fotografie z digitálneho fotoaparátu, 
ktorý bel na baláne umiestnený. Nape 
riek tomu mö±em prehläsit tento pro-
jekt za úspešný. Získali sme cenné 
däta o teplotách, tlaku, vlhkosti a ra-
diácii, ktoré spracoval kamarát, kto-
rému velmi pekne dakujem. Taktie2 
som bohatší o nové vedomosti a skú-
senosti, ktoré uröite züätkujem pri 
cfalšom lete. 

Grafy narneraných hodnöt 

Na prvom grafe vidno závislosf 
vonkajšich a vnútorných teplát od nad-
morskej výšky. Ako vidno. minimäina 
externä teplota, ktorú sme namerali, 
bola -38°C. krablöka bola z dobrého 
izolaönéhe materiálu, tak teplota y nej 
klesla len na pribli±ne 18'C. 

-3 
alb 

x 1CCO m 

9 11 iŠ" 

ea. 

Obr. 5. Meranie lep/oty 
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Obr 3. 
Pohlad 
dovnútra 

balónovej sondy 
na ‚Josky 

s elektronikou, 
senzoty 

a fotoaparát 

Graf závislosti tlaku od výšky mä 
približne exponenciálny priebeh. Tlak 
sa dä aj ph zlyhani GPS využit na pre-
počet na nadmorskú výšku. 

Na nasledovnom grafe je závislost* 
vlhkosti od výšky. Ake vidno, y rozmed-
zi od 6 do 8 km vlhkost prudko stúpla, 
to znamená, že balön letel präve cez 
oblaky. Potom vlhkost už len klesala. 

Graf radiácie od výšky je z möjho 
pohl'adu asi najzaujimaverši, prete2e 
som na rozdiel od ostatných nevedel 
jeho vývoj. Prepobet impulzov na ran 
diáciu som nerobil, takže sa dä len po-
merom zistiť. kolkonäsebne je y urči-
te) výške radiácia vyššia ako na zemi. 
Napr. vo výške 10 km je radiacia 100x 
vyššia ako na zemi. 

Literatúra 

[13 Landing Prediction. 
http://h ab h u b. °pp/predict/ 

[2] APRS a jeho využitie y baléne. 
http://svetelektro.cornklanky/ 
aprs-a-jeho-vyuzitie-v-balone-375.httni. 

[3] Practical RTD Interface Solutions. 
http ://www. n ation al comia nOEA NI 
AN-1559. pdf. 

80 

7 50 

e- AO 

1 30 
20 

10 

0  
1 

- 

7 9 11 13 15 
-->1.eýš,;(3 x 1000 m 

Obr 7. Meranie relativnej vlhko stí 

700 

«XI 

o 
1 3 5 7 

1 
I. 

s 

11 13 15 
výmis x 1000 m 

Obr 4. Trasa letu balána Obr 6. Meranie tlaku 

(Praktická elektronika  

Obr 8. Meranie radiácie 

23 



Elektronick. 
řízení brány 

Lukáš Kořínek 

Toto zařízeni jsem vytvořil na žádost kolegy z práce. Sám si vy-
robil elektricky otevíraná vrata, ale potřeboval elektroniku, která je 
bude řídit. Byla to pro mne zajímavá výzva, a tak se chci podělit 
o výsledek mého snaieni. Při návrhu byl kladen důraz na co nej-
jednodušší řešení, ale přitom co nejvíce univerzální, pro snadnou 
úpravu podle místních podmínek. 

Základní technické údaje 

Napájení: 230 V. 
Napájení dálkového ovládáni: 

12 V (nestabilizované). 
Jištění: trubičková pojistka F 0,2 A. 
Vstupy opticky odděleně. 
Výstupy: reléové. 
Řízení: 

mikrokontrolérem PIC16F630. 

Popis zařízeni 

Při návrhu zapojeni byly stanove-
ny následující podmínky: 
1. Brána musí mit ruční i automatic-

ký režim volitelný přepínačem. 
2. V ručním režimu není aktivní op-

tická závora a ani nejsou aktivní 
žádné časy kromě hlídáni motoru. 

3. Brána musí být schopna sama 
zjistit svoji polohu a najet do zá-
kladního postaveni y jednotlivých 
režimech auto/ručně. 

4. Brána musí rozpoznat chybu na 
snímatich koncových poloh. 

5. Maximální jednoduchost ovládáni. 
6. Součásti zařízeni je chrana mo-

toru při zaseknuti brány nebo ji-

x1-1 0  
f200 ta I 

F 1 ,TR1 

nepájeni 
230 V 

X1-20  

snímač 
zavřené 
brány S1-2 

, 
snernec 
otevřené 
brány 

S1-1 

230 V n 

R2 

3k3 

82-1 O — 

S2-2 ()  

- S3-1 sniniac  
pohonu s3_2 

01>11-1 oplickä 

R3  
 i  
3k3 

2 

Ok2 

4 

4 

ném problému znemo±ňujidm 
pohyb brány. 

7. Optická signalizace při pohybu 
brány (majábeek). 

8. Možnost libovolného dálkového 
ovládáni. 

9. Maximální univerzálnost vstupů 
pro použití různých typů konco-
vých spinaöü. 

10. V automatickém režimu ovládáni 
jediným stiskem. 

Toto zařízeni je určeno pro řízení 
prakticky jakýchkoli vrat nebo brány. 
Primárně je určeno pro řízeni brány 
na kolejnici, která se elektromotorem 
zasouvá nebo vysouvá do boku. Nic-
méně stejně dobře lze řízení použit na 
vrata vysunujici se nahoru. Podmín-
kou jsou dvě polohy, a to zavřeno nebo 
otevřeno, a možnost instalace nějaké 
optické závory detekujici překážku 
v prostoru brány. Řízení je rozděleno 
na dva re2imy — automatický a rudni. 
Toto rozděleni umožňuje velmi kom-
fortní ovládáni jediným tlačítkem nebo 
dálkovým ovladašem. Běžné se před-
pokládá, že brána bude pracovat 
automatickém režimu, kdy je vše 

ch • 
Bel 1C0p 

WOSM 25v 

automatizováno a brána se pouze 
stiskem tlačítka nebo ovladač'e otevře. 
Po následném projeti nebo projití brá-
nou se již sama uzavře. Nicméně ně-
kdy je třeba nastavit bránu do nějaké 
polohy a v této ji ponechat (například 
pokud se skrze bránu stále prochází 
a nechceme ji pokaždé otevírat). Pro-
to je zde i ruční režim, ve kterém mü-
žeme bránu ovládat a zároveň jsou 
vyřazeny některé funkce a ochrany 
(optická závora). 

Aby mohla brána spolehlivě praco-
vat, je nutné, aby dokázala zjistit svo-
ji polohu na základě snimadi konco-
vých poloh a optické závory. Pokud 
nelze polohu zjistit (mezipoloha), je 
nutné, aby se brána dokázala nasta-
vit do nějaké polohy, která odpovídá 
pracovnímu režimu, který je momen-
tálně navolen (auto/ručně). Tato zá-
kladní poloha je v každém pracovním 
režimu jiná, protože každý pracovní 
režim mä jiné bezpečnostní podmín-
ky. Zároveň je nutné, aby bylo řízení 
schopno rozpoznat chybu některého 
koncového snímače a upozornit ob-
sluhu na problém. Pro signalizaci 
slouží stavové LED a také výstup na 
majäšek přes relé Kl. 

Dlouho jsem přemýšlel, jak vyřešit 
hlídání motoru, a tim pádem i kontro-
lu mechanické funkce brány. Původ-
ně jsem chtěl zařadit i časy, ve kte-
rých by se brána musela stihat zavírat 
nebo otevírat. Nicméně to by neřešilo 
problém mechanicky zaseknutého 
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pohonu a navíc by požadovaný čas 
byl značně závislý na délce vrat. Pak 
už by cele zařízení nebylo příliš uni-
verzálni. Nakonec jsem proto kontro-
lu motoru a tim i pohybu brány vyře-
šil snímáním otáček motoru nebo 
zubů y převodu. Pokud se pohon po-
rouchá nebo se například zasekne 
brána, je to detekováno, následně 
odpojen motor a signalizována záva-
da. Tim je zabráněno poškozeni mo-
toru. 

Jako je tomu i u ostatních bran 
a podobných systémů, i zde je pohyb 
brány signalizován majääkem připo-
jeným k výstupu na kontaktu relé K1. 

Pro bezdrátový přenos povelü jsem 
použil samostatný modul dálkového 
ovládání (DO), který se s řídicí elek-
tronikou propojí. Tim je zajištěna uni-
verzálnost a každý si může připojit 
vlastni sadu DO podle svých požadav-
ků. Aby byla zachována univerzálnost 
vstupní části, byly použity optobleny, 
které umožni použit prakticky libovol-
né senzory koncových poloh, od běž-
ných mechanických koncových spína-
čů a2 po napřiklad induköni snimaše. 

Popis zapojeni 

Srdcem celého zapojeni je mikro-
kontrolär PIC16F630, který vše řídí. 
Procesor je taktován vnitřním oscilá-
torem 4 MHz. Na vstupních portech 
jsou zapnuty pull-up rezistory, o něž je 
pak zapojeni jednodušší. Jediný rezis-
tor R7 je použit na portu RA3. O na-
pájení se stará transformátor 230/9 V. 
následně je napětí usměrněno na 
můstku B1 a stabilizováno na 5 V běž-
ným stabilizátorem 78L05. LED1 sig-
nalizuje přitomnost napájeni. 

Vstupy jsou ošetřeny optobleny 
PC817. Tim je zajištěno napěťové 
oddělení vstupü procesoru, neboť pro 
napájení snímačů nebo koncových 
spinaöü se většinou používá větší 
napéti. Pokud jsou například použity 
pasivní koncové spínače, je možné 
pro ovládání vstupů použit napětí ze 
svorky RX, která je určena primárně 
pro napájeni přijimaöe dálkového 
ovládání nestabilizovaným napětím 
asi 12 V. Proudové zatížení je dáno 
použitým transformátorem a nemělo 
by překročit asi 150 mA. Proto je y pří-
padě použiti indukčních snimačú na 
pozicich Sl, S2 a S3 nutné použit ex-
terni zdroj, který je dostatečně dimen-
zovaný. 

Výstupy pro ovládání motoru jsou 
spínány pomoci relé K2 a K3. Relé 
jsou použita s cívkou na 12 V a napés 
tí pro jejich napájeni je odebíráno 
(stejné jako napét( pro svorku RX) 
před stabilizátorem napětí. Každé relé 
mä signalizační LED a vyvedený pře-
pínací kontakt. Ovládat lze jak stej-
nosměrný, tak střídavý jedno- nebo 
třífázový motor. Relé K1 je použito pro 
spínání majášku, který signalizuje, že 
je brána y pohybu. Dále následují dia-

rOE 

gnostické LED. LED2 je červená a sig-
nalizuje chybové stavy. Pokud bliká, 
hlásí závažnou chybu, a dokud není 
chyba odstraněna, nemůže být sepnut 
pohon. Pokud LED2 svítí' je to droba 
nä chyba a je možný omezený provoz 
brány. LED3 signalizuje blikáním, že 
je pohon y provozu. Jde vlastně o vy-
vedený signál ze snímače 53, který 
snímá otáčeni motoru. Poslední LED4 
signalizuje, y jakém režimu se momen-
tálně řízení brány nachází (ručně 
— LED svitl). JP3 a JP4 slouží k vyve-
dení LED na nějaké jiné (viditelné) 
misto. JP1 může sloužit misto spína-
če k pevnému nastavení režimu auto/ 
/ručně. Pokud je jumper osazen, je na-
volen ruční režim. JP3 slouží k připo-
jeni ovládacího signálu z prijima-
be dálkového ovládáni. Tento signál je 
společný s tlačítkem, Jež může a ne-
musi být umistäno k rubnimu oviádás, 
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ni někde poblíž brány. Signál na JP3 
je na prostředním koliku. aby nešlo 
zaměnit vývody při připojeni. Krajni 
vývody jsou uzemněny. Vstup DO 
(RX-IN) se aktivuje přivedením logic-
ke nuly. 

Deska s plošnými spoji 

Plošně spoje jsou vyleptány na jed-
nostranně plátované desce o velikos-
ti 103 x 78 mm. Při osazováni souääse« 
tek je nutné osadit také jednu drátovou 
propojku u stabilizátoru, Při osazová-
ni by neměl nastat žádný problém. 

Funkce brány 

Inicializace a základní stav: 
Po zapnuti napájení se kontroluje, 

zda neni sepnuto ovládací tlačítko 
TLAC. Pokud je RAC sepnuto, je to 
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závažná chyba a čeká se na jeho uvol-
nění. Také jsou kontrolovány sníma-
če Sl a 52, zda nejsou sepnuty sous 
časné. Dále se rozhoduje, y jakém je 
brána režimu (automat nebo ručně). 
Všechny výše popsané kontroly jsou 
nezávislé na volbě režimu. 

Automat: 
Nejprve se kontroluje, y jaké pozici 

je brána. Pokud neni zjištěna žádná 
krajní poloha, brána se po 30 sekun-
dách automaticky zavře. Pokud je brá-
na otevřená, také se po 30 s automa-
ticky zavře_ To platí y případě, že 
optická závora (dále jen OPTZ) není 
přerušena. Pokud je přerušená OPTZ, 
čeká se 1 minutu na uvolněni OPTZ. 
Pokud není do minuty OPTZ uvolně-
na, je to drobná chyba a brána zůstá-
vá ve stävajíci poloze do doby uvol-
něni OPTZ. Po následném uvolněni 
OPTZ je nutno krátkým stiskem TLAC 
potvrdit poruchu (zhasne chybovä 
LED) a pak se brána po 30 s automa-
ticky uzavře. Vždy se po uvolnění 
OPTZ čeká 30 s a pak je brána uza-
vřena. Každé další přerušeni během 
čekání čas opět o dalších 30 s pro-
dlouži. 

Pokud je brána y pohybu, je to sig-
nalizováno sepnutím Kl a zároveň se 
kontroluje snímač pohonu 53, optic-
ká závora OPTZ a příslušný snímač 
koncové polohy. 

Základní a klidový stay je zavřená 
brána, OPTZ není přerušena, je ak-
tivní snímač Si_ Po stisku TLAC se 
brána otevře. Jakmile se brána oteví-
rá nebo zavírá a přeruší se OPTZ, je 
brána napino otevřena. Pokud se bě-
hem otevírání nebo již y otevřeném 
stavu uvolni OPTZ, je brána za 30 s 
opět zavřena (předtím je však pině 
otevřena). V případě reverzace při 
zaviráni a současném přerušeni 
OPTZ se nejprve vypne pohon zavi-
rání a s prodlevou 520 ms je sepnut 
opašný smär pohybu. Je to ochrana 
stykaeové kombinace, aby nemohly 
být sepnuty oba stykaee pohonu sou-
časně, a zároveň je to čas k zabrzdě-
ni pohybu. 

Ovládání brány. Bránu je y tomto 
režimu (automat) možné pouze ote-
vřít (tlačítkem nebo dálkovým ovlada-
čem), a to až y momente, kdy jev zás 
kladní pozici. Při stisku TLAC je nutné 
dodržet alespoň 300 ms dlouhý povel, 
aby byl platný. Kratší stisk TLAC nebo 
DO (dálkový ovladat) je brán jako nä-
hodný a nechtěný a nemá na bránu 
vliv (tato funkce závisí na použitém 
dálkovém ovládáni některá dálková 
ovládáni nemusí být schopná odeslat 
kratší impulz jak 300 ms). 

Možné chyby. Nepřicházejí impul-
zy od 53: Pokud se tak stone, brána 
se zastaví a rozsvítí se červená LED 
signalizující drobnou chybu. Zároveň 
füstävä sepnuto relé Kl. To je pro lep-
šf optickou signalizaci, že nastal ně-
jaký problém y pohonu (brána by se 

měla ještě pohybovat, ale nemůže). 
Zároveň LED3 signalizuje stav sníma-
če otáček motoru 53. V této chvíli je 
možné stiskem TLAC (stab' krátký 
stisk — kvitace) potvrdit chybu. V tuto 
chvíli se brána chová následovně: 
Pokud byl problem odstraněn a chyba 
potvrzena, zhasne chybová LED a brá-
na se po 30 s rozjede do základní po-
lohy (zavřená) bez ohledu na to, kam 
jela y momentě, kdy nastala porucha. 

případě, že porucha trvá, je to stej-
né, brána však po 30s prodlevě zů-
stane stát a opět vyhlásí chybu. 

Jsou sepnuty zároveň Sl a Si 
Tento stav se kontroluje vždy pri stis-
ku TLAC nebo pied najetím do zaklade 
ni polohy. Pokud tato situace nasta-
ne, je to závažná chyba a rozbliká se 
červená LED. Samozřejmě se neza-
pne pohon. Pokud tato situaci vznik-
ne y momentě, kdy je brána y pohy-
bu, dokončí se pohyb na příslušný 
koncový snímač a brána nevykazuje 
žádnou chybu. Až y momentě pokusu 
o nový pohyb brány je problém dete-
kován a nahlášen. Dokud se neodstra-
ni tato závada, brána je kompletně vy-
řazena z činnosti. Odstraněni závady 
je detekováno automaticky a nemusi 
se potvrzovat. V tomto režimu (auto-
mat) se brána pokusí po 30 s najet 
do základní polohy. 

Poznámka: Pokud jsou aktivní Sl 
a 52, někdo stiskne a drží tlačítko 
TLAC a y tento moment je odstraně-
na závada na snímačích, brána se 
také nerozjede a je stále signalizován 
na závažná chyba blikáním LED. Ter-
ve po uvolnění tlačítka je chyba sma-
zána a je možný další provoz. 

Optická závora OPTZ. Pokud je 
optická závora přerušena déle než jed-
nu minutu, je to drobná chyba. Sig-
nalizována je svitem LED2 a je nutná 
její kvitace krátkým stiskem tlačítka. 
Pokud chyba přetrvává, nelze ji stis-
kem tlačítka kvitovat. 

Pokud je OPTZ přerušena a brána 
zavřena, svítí LED2. Pokud je to jen 
krátkodobé přerušeni do 1 minuty, je 
chyba automaticky zrušena. Pokud je 
přerušeni OPTZ delší jak 1 minutu, je 
to stejné jako předchozí chyba. 

Obr 4. 
Osazené deska 
řídicí jednotky 

brány 

Ztráta základni polohy na SI. Pow 
kud je brána y základní poloze (za-
vřená) a z nějakého důvodu se roze-
pne Sl, brána se po 30 s pokusí opět 
dosáhnout základní polohy. Pokud se 
to podařť, je tato ztráta polohy násled-
ně s 30s prodlevou signalizována krát 
kým probliknutim LED2. Krátkým pro-
bliknutím LED2 je signalizováno, 
pokud se během 30 s brána zavře 

(sepne Sl ). Tato situace může vznik-
nout například při silném větru a špat-
ném seřízení koncových snímačů. 

Časy: 
1. Prodleva na S3 — asi 1 s (stejné 
i y ručním režimu). 

2. Prodleva před pohybem brány — asi 
30 s (pouze automat). 

3. Prodleva na OPTZ — asi 1 minuta 
(pouze automat). 

4. Prodleva pied reverzaci asi 
500 ms (pouze automat). 

Ručně: 
V tomto režimu brána ignoruje op-

tickou závoru a veškeré öasovaee. Zä-
roveň se nesnaží vrátit do výchozí 
polohy. Funguje pouze ovládáni tla-
čítkem TLAC (a samozřejmě i dálko-
vé ovládání). Jedním stiskem se brán 
na otevře nebo zavře, záleží na 
momentální pozici (pokud je zavřená, 
tak se otevře, a naopak). 
V případě, že je y nedefinovaně 

poloze, je po stisku TLAC otevřena. 
Je to z bezpečnostních důvodů, pro-
tože je y tomto režimu ignorována 
optická závora. Změna směru pohy-
bu brány je možná teprve po najeti do 
nějaké koncové polohy (zavřeno nebo 
otevřeno). 

Tlačítko se musí podržet asi 
300 ms, aby byl povel brán jako plat-
ný. Kratší stisk se považuje za náhod-
ný a nemá na bránu žádný vliv. Stej-
ný čas je nutné dodržet i na dálkovém 
ovladači_ Je to ochrana náhodného 
nechtěného sepnuti tlačítka. 

Možné chyby. Pokud nepřicházejí 
impulzy od S3, ohlásí se chyba stej-
ně jako y automatickém režimu. Po 
stisku tlačítka se jednotka pokusí bit-
nu otevřít (nezáleží na směru, kterým 
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Pomocn napájeni US 
Uvedené zapojeni umožňuje posis 

lit napájeni portu USB y připadech, 
kdy jsou obvykle pro zajištěni dosta-
tečného napájení zabrány dva porty 
(optické mechaniky, externí disky. 
malé tiskárny) nebo je zařízeni připo-
jeno přes USB hub, který není scho-
pen z jednoho původního portu „uživit" 
sám sebe a všechna připojená zaří-
zení. Maximální zátěž rozhraní USB 
je totiž maximálně 500 mA (USB2, 
případě USB1.1 jen 100 mA). 
Zařízení je y podstatě spínač na-

pájeni kombinovaný se stabilizátorem 
5 V. Po připojení k PC napéti Vbus ze 
zásuvky K1 otevře tranzistor Tl, kte-
rý pak sepne výkonový MOSFET T2. 
Nestabilizované napětí z pomocného 
zdroje se pak připojí k regulátoru na-
pěti. Současně se rozsvítí LED, která 
indikuje přítomnost napětí. Stabilizo-
vané napětí je pak přivedeno na vý-
stupni konektor K2. 

Zapojeni je velmi jednoduché a je-
ho stavbu zvládnou i začátečnici. 
• napájení je použit externí zdroj, např. 
síťový adapter „do zásuvky", se stej-
nosměrným nebo střidavým napetim 

na výstupu. Výběr součástek neni kri-
tický. Bude-li použit stejnosměrný 
zdroj, lze vypustit vstupni usměrňo-
vač DB1 : případně i zmenšit kapacitu 
Cl. Ti müže být jakýkoli „malý" n-p-n 
tranzistor, 12 MOSFET s kanálem P 
Na místě 12 vyhoví i miniaturní SMD 
typy y pouzdře 50-08, např. IRF7306. 
Propojeni datových vodičů mimo ka-
bel by mělo být co nejkratší. Naskýtá 
se možnost použit originální kabel, 
přerušit pouze přívod kladného napě-
tí (obvykle červený vodič) a z GND 
(černý) vyvést odbočku. 

napajieni 
9 V 
nebo 

K3 
at-

Ki 

vtes 
use vstup En POE  

W t 
(i PC) D  4 

DB1 
4x 1N40D7 

10k 

10k 

T2 
IRF9,Z34N 

1 
BC54813 

Zapojeni nejdříve vyzkoušejte bez 
připojeného PC a USB periférie. Ph-
pojte externí zdroj a změřte napětí na 
Cl, kde by melo být 8 až 15 V Nao-
pak na C2 a C3 by nemělo být napětí 
žádné. Pak připojte pomocné napětí 
asi 5 V na kontakty 1 a 4 konektoru 
Kl, případně jen spojte kouskem drá-
tu kontakt I s kladným pölem Cl 
Rozsvítí se LED a na C2 je stejné 
napětí jako na Cl, na výstupu stabili-
zátoru pak 5 V. Je-Ii vše y pořádku, 
odpojte pomocné napětí (drát) a ph-
pojte PC. Pokud je i nyní na výstupu 
5 V, můžete periférii připojit. 

VH 
Podle httpliwww. siliconchip.com.aul 
cms/A 1026851articie.htmi 

CZ 

WWI 

D1 1044007 

ICi 7805 I 

Da COE) 

GND 

Obr. I. Pomocný zdroj pro napájeni USB 

K2 

D 

USB výslup 
(k zařízeni) 

se pohybovala naposledy). Pokud již 
je y poloze otevřeno, pokusí se zavřít_ 
Pokud závada na motoru (respektive 
snimači otábek motoru) stále trvá, je 
opět nahlášena porucha a pohon se 
vypne. 

Jsou-li sepnuty zároveň S1 a S2, 
je funkce stejná jako jako y automa-
tickém režimu. Brána se však po 30 s 
nepokusí najet do základni polohy. 

Instalace zaiPizeni 

Celé řízeni brány obsahuje základ-
ni jednotku samotného řízení, ke kte-
ré se připojuji veškeré okolní perife-
he. Dálkové ovládáni je vyřešeno 
moduly pro přenos digitálního signá-
lu na kmitočtu 868 MHz_ Prijimaö DO 
se ze základní jednotkou propojuje 
dvěma kabliky, z nichž jeden je nap:4- 
jeci (pripoji se do svorky RX). Přiji-
mate DO je možné napájet napětím 
až 24 V a napětí nemusi být stabilizo-
vané. Dále se pripmač DO propojuje 
jedním datovým kablikem na konek-
tor JP2 (střední kolík). Tim je zajiště-
no bezdrátové ovládáni brány. Použil 
jsem moduly MRX a MTX z nabidky 
firmy Flajzar. Blížšĺ informace k mo-
dulům DO lze získat z katalogového 
listu. 

Veškeré koncové snímače polohy 
Si, S2 a S3 se pripojuji na patřičné 
svorky základní jednotky. Lze použit 
jak mechanické koncové spinabe, tak 
i elektronické snímabe indukční. S3 
snímá otáčky motoru. Je vhodné po-

užít snímač na ozubeném převodu, 
kde jsou snímány jednotlivé zuby. 

Optická závora se připojuje na 
svorky OPTZ. Pro větší bezpeänost je 
možné zařadit několik závor (napři-
klad y různých výškách) sériově. 
Vhodné jsou laserové závory s mo-

dulovaným paprskem, které mají vět-
ší odolnost vůči rušeni. 

Protože řízení brány může praco-
vat ve dvou režimech (ruční i automa-
tický), je možné připojit na svorky VIP 
nějaký přepínač, kterým se bude pat-
řičný režim volit. Zároveň je však mož-
né nastavit pracovní režim propojkou 
JP1. Pokud je osazen, brána bude 
pracovat y ručním režimu; pokud není 
osazen, je to automatický režim. 

Pokud je to potřeba, lze konektory 
JP3 a JP4 vyvést signalizační kont-
rolky například na kryt zařízeni. V tom-
to případě by se měly použit LED 
s malým příkonem (2 mA). 

Maximální zatížení kontaktů relé 
pro pohon je 2 A/24 V. Pro spináni 
motoru je vhodné je posílit stykabem 
(případně stykabovou kombinaci do-
piněnou tepelnou ochranou). Maxi-
mální zatížení kontaktu Kl pro spíná-
ni majääku je 1 A/24 V. Pokud je 
potřeba vätši proud nebo napětí, je 
vhodné použít odpovidajlci relé nebo 
stykab. 

Celé zairizeni by mélo být instalo-
váno ve vhodné přístrojové krabičce 
s ohledem na okolní vlivy y místě po-
užiti. Provozní teplota celého řízení je 
-20 až +45 °C. 

Dvě verze programu pro mikrokon-
trolér jsou k dispozici ke staženi na 
http.Wwww.aradio.cz y sekci programú 
a také na http.iitssakulicz. 

Seznam součástek 

R1 
R2 a± R6 
R7 
R8 až R10 
R11 až R13 
R14 až R16 
Cl, C2 
C3 
C4 
D1 a2 D3 
D4 
LED1 
LED2 
LED3 
LED4 

ki2 
3,3142 
10 kn 
1 kš2 
118 kn 
41 kĽ2 
100 nF 
47 pFil 0 V 
100 pF/25 V 
1N4148 
5,6 V/O,5 VV, Zen. dioda 
zelená. 3 mm, 2 mA 
červená, 3 mm, 2 mA 
žlutá, 3 mm, 2 mA 
zelená. 3 mrn, 2 mA 

LEDS a2 LED7 ±lutä, 3 mm, 2mA 
B1 VVO6M (nebo jiný 1 A) 
IC1 78L05 
1C2 PIC16F630 (naptgramovaný) 
Q1 až Q3 KC238 (nebo podobný) 
0K1 až 0K5 PC817 
TR1 transformátor 

230 V/9 V/1,9 VA 
Fl 200 mA trubičková pojist-

ka F + pouzdro do OPS 
JP1 ažJP4 Iämaci lišta. celkem 

11 pinü 
Svorkovnice do DPS 8x 2 piny 
Svorkovnice do DPS 3x 3 piny 
Kl relé 12 V. SRS-12VDC-SL 
K2, K3 relé 12 V: JQC-3FF 
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rocesory radu 
AVR XIVIEGA 
krok za krokom 
diel e. - SPI, TM, Crypt° engine 

Ján Tonilain 

1. Úvod 

tomto poslednom diele seriálu by 
som vám rád predstavil poslednü ziep-
šenú komunikaänú perifériu TWI 
kanál a jednu špecialitu vo forme kryp-
tovacieho systému. Zapojenie bude 
treba použit podra obr. 1. 

2. re resp. I2C. Ekvivalent? 

TWI kanál sa stal často skloňova-
nou periferiou UŽ PFÍ klasickej rade 
Mega. Vedú sa rözne debaty a tom, 
či je tento kanál kompatibilný s ob-
vodmi 12C, alebo nie. Ak zhrniem moje 
doterajšie sküsenosti s TWI, mi52em 
povedat, že som nenarazil na I2C ob-
vod, ktorý by sa nedohodol s touto 
zbernicou. komunikáciu a celkové 
testovanie budeme skušat na dvoch 
obvodech, a to na jednoduchej a lac-
nej 1 kB EEPROM AT24CO2 a RTC 

V 3V 0= 
GNDI 

V -3V 
GND 

P PO t 4 24, 34144 . 4,648 74,83 VCC 
Pin 4,94 AVCC 

Pin 113,23,33,43153,63,73,84,93 GNO 

Pin 15 SDA PC_O 
Pin 16 SCL PC.1 

Pint? RxDO PC.2 
Pinta TxDO PC-3 

4k 

obvode 0S1338. Pripojenie je zrejme 
zo schémy na obr. 1. 

2.1 TWI 4- AT24CO2 

Ak chceme pou±it zbernicu TVVI, je 
döle2itým krokom prezriets si komuni-
kaené refazce daných obvodovz ktoré 
takto pripájame. Zbernica je oriento-
vana master-slave, priöom y našom 
pripade master je procesor a ten tak-
tie± ovläda signál SCL (serial-clock). 
Signál SDA (serial-data) je ovládaný 
striedavo, podl'a toho, ši je dátový tok 
smeravaný z alebo do procesora. 
Podl'a I2C štandardu komunikácia za-
Čína START bitem a konči STOP bi-
tom. Zbernica je potvrdzovaná za po-
moci tzv. ack pulzov (acknowledge) 
a inverzných potvrdeni non-ack (non-
acknowledge). Vlastnä fyzická komu-
nikácia sa podobá na rözne ine jed-
noduché sériové zbernice, ktoré sú 

32 768 kHz 
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4Frki 
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založené na posúvani registra za po-
moci hodinových cyklov. Nebudem 
preto popisovat najni±šiu fyzickú vrst-
vu a necháme modul TWI nech pra-
cuje samostatne. Aka som spomenul 
vyššie, najdálekeitejšou süšast-ou nä-
vrhu je naštudovanie komunikácie da-
ného obvodu. 
V prvom prikiade použijeme na 

ilustráciu pamät AT24CO2. Pripojenie 
pamäte a puzdra je zrejmé zo schä-
my, nás zaujima komunikaöný rámec 
I2C (pre prvý popis som vybral rámec 
zapisu). Jeho základny popis je na obr 
2. Na zašiatku vidíme štart bit, potom 
byte s adresou obvodu, kde bit LSB 
určuje ei master chce čítat' alebo za-
pisovatl (log. O pre zápis a log. 1 pre 
šitanie štandard 12C). Ked2e máme 
obvod s 2 kilobitmi pamäte (rozlože-
ním 256 x 8), postačuje na jednoznače 
né uršenie parnärového miesta jeden 
byte, ktorý nasleduje hned za adre-
sou obvodu. Posledným bytom pre-
nosu sú samozrejme dätat ktoré chce-
me uložit. Charakteristika adresy 
obvodu je na obr. 3. Okrem fixnej štvo-
rice prvých bitov (OxA) vid írne ešte bity 
označené ako A2. Al, AO. Tieto bity 
korešpondujú so zapojením externých 
vývodov na obvode AT24CO2. Pomo-
cou tejto kombinácie je možné spojiti 
naraz až 8 rovnakých parnäti 
AT24CO2 jednou zbernicou, a takto 
spojené obvody sa bud(' dat jedno-
ducho adresovat'. Samozrejme, toto 
nie je riešenie, ktoré efektivne rozšia 
ruje pamät EEPROM. K dispozicii sú 
obvody AT24C až s velikostou 1 Mb 
(rozio±enie 131 072 x 8). Pokiall sa po 
prijati ACK od slave pošlú d'alšie dáta 
smerorn do slave — zapisuje sa d'alej, 
koniec zápisu je definovaný signálem 
STOP od masteru. likä2ka priebehu 
öitania je na obr. 4. Tento priebeh sa 
mökte zdate mierne zlažitejši, avšak 
táto procedúra sa pou2iva skoro vo 
všetkých 12C obvodoch, takže ak sa 
pripravi raz, tak bude fungovat pre 
všetky obvody. Zabiatok prikazu je 
totožný so zápisom, avšak po zadaní 
adresy dát sa zašle tzv. Repeated start 
(RS) signál a zašle sa už len adresa 
obvodu spolu s nastavením bitu pre 
šitanie. ilásledne HW masteru naéi-
ta däta, ktoré mu poskytol slave. Ak 
master generuje postupne ACK, po-
kračuje sa y čítaní dát s tým, že slave 
zvääši adresu o 1; ako náhle sa pošle 
signál NOACK a nakoniec STOP, pre-
nos konči. 

Ukonšime teda teoretické základy 
a naprogramujme si rutiny pre zápis 
a vyšitanie jedného bytu. Upozoriiu-
jem, že maximálna frekvencia SOL 
signálu vychädza skoro pre všetky ob-
vody jednotne. a to 400 kHz, avšak 
mnoho výrobcov, najmä vääšich pa-, 
mäti, vyu±ivajú rýchiejšie hodiny 
(napr. AT24C 10248 1 MHz). Tento fakt 
je pre nás clöle±itý kyčli nastaveniu 
preddelišky TWI modulu. Procesor mä 
TWI zbernice až 4, my budeme pou-

Obr 2. 
Refazec 
zápisu do 
pamäti 
AT24CO2 
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žívat zbernicu C. biže y CodeVision 
zbernicu TVVIC, 

Najskör uvedemie jednoduché zie 
nicializovanie zbernice TVVI. 

void twi_c_uni(void) 

TWICEASTER.CTRLA=Ox08; OE/ povol WA C zb. 
PIVIC.MASTER.BAUD=OxFF; najpom, hodiny 

Tieto prikazy ovplyvhovali len tag 
zbernice - MASTER, preto2e u nás fi-
guruje procesor ako MASTER. Po-
stupne sme povolili zbernicu a nasta-
vili najpomalšie hodiny komunikácie 
(pre účely testovania bohate stati). 
I.Jká2me si teda rutinu pre zápis na 
konkrétne miesto V pamäti. 

void writti2c(char obvod, char adresa, char data) 
f 
TWIC.MASTER.STATUS=Ox01; OEJ zberina IDLE 
TWIC.MASTER.ADDR=obvod; /1 adresa aby 
whilel(TWIC.MASTER.STATUSEI0x40)!0x40) {} 

/1 ack 
TWIC.MASTER.DATA=adresa: II adresa bunky 
whilePPIIC,MASTER,STATUSg0x40)!=Cx40) 

// ack 
PNIC.MASTER.DATA=data; // dáta 
whileff TWIC. MASTER. STATUSg0x40)!TC1x49) {} 

flack 
TWIC.MASTER.CTRL,C=Ox03: II STOP 

Prvým prikazom uvedieme zberni-
cu do stavu IDLE. Zäpisorn do registe 
ra ADDR automaticky naštartujeme 
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prenos a taktie2 sa sám zašle START 
bit. Korektně vykonanie tohto prikazu 
kontrolujeme y registri STATUS, kde 
sa nastavi bit WIF. Obvod slave už 
teda vie, že s nim komunikujeme 
a mi52eme jednoducho (do registra 
DATA) postupne zapisar adresu pa-
rnätovej bunky a näsiedne taktiež 
data. Ked-2e posielame len jeden byte 
a rutinu kontime, je posledný prikaz 
zaslanie STOP bitu. Pre kompletně 
štúdium odporúbam prejst si diagram 
komunikácie TWI na strane 213 v [1 1 
Táto zapisovacia rutina je univerzál-
na takmer pre všetky 12C obvody, ktow-
ré vyu2ivajú na adresovanie bunky len 
jeden byte. Obvody s väöšim priesto-
rom sa Iíšia len y tom, že zápis adre-
sy sa vykonáva vo viacerých krokoch. 

Skúsme teraz napisat titaciu ruti-
nu. Vždy postupujeme üpine ako 
podia receptu, ktorý je y podstate na 
obr. 4: 

char read_i2c(char obvod, char adresa) 

char data, 
TW I C. MAST ER_ STATU S=Ox01; 

JI enable PM C bus 
TWIC.MASTER.ADDR=obviod, JI obovd + zapis 
while((TWIC.MASTER_STATUS8,0x4O)!z0x4C) () 

/I ack 
TWIC.MASTER.DATA=adresa: 11 adresa bunky 
while( (TVOC.MASTER.STATUS80x40)!= DAD) {} 

Ji ack 
TW IC. MAST ER.ADDR:--0x01; 

/1 obvod + citanie 
while((TWIC.MASTER.STATUS80x80p0x80) (I 

mame däta? 
data: TWIC.MASTER.DATA: vycitaj däta 
TWIC.MASTER.CTRLC=Dx06; 

I/ NACK > ukoncenie citania 
while((TWICIIASTER.STATUS80x20)!-7-0x20) 
TWIC MASTER.CTRLC4x03; // STOP 
return data; 

Prve prikazy sú totožné so zap'-
som, rozličnost: nastäva až y pripade, 
kec' zapíšeme opät do registra ADDR. 
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Obr. 4. Retrazec diitania z pamäte AT24CO2 

Tab_ 1. Adresovanie 0S1338 
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HW rozpozná opätovný zápis a auto-
maticky generuje opakovaný štafl - 
RS. Potom povieme, že chceme titat-
a HW nám pripravi dáta a informuje 
nás o tom v bite RIF v STATUS regis-
tri. Nakoniec närn stačí len vy -čitat* 
prijaté údaje a uzavrietu spojenie. 

Kompletne si to mö2eme otestovat 
nasledujücom krátkom programe. 

#define at_eepram Ox.A0 

write 22c(at_eeprornglik); 
printfla adresa D je znak. %C. 

read_t2c(atieprom,0)}: 

2.2 TWI DS1338 

Urtite si už vel'a z titatellov zostro-
jiJo amatérske hodiny. Niek-
tori dokonca použili RTC obvod. Pram 
ve takýto obvod použijeme pre druhý 
test TVVI zbernice. Pri výbere RTC ob-
vodu treba dat pozor nato, aby ho bolo 
možně napájat z napätia 3,3 V. Pre 
naše účely dobre pos1(121 obvod 
DS1338. Jeho zapojenie aj pamätb-
vä banka je rovnakä ako pri obvode 
IDS1307. Adresy sú y tab. 1. Pre ko-
rektné fungovanie obvodu musí byť 
stále pripojenä zälohovacia batéria 
(CR2032), a taktie2 hodinový kryštäl 
32,768 kHz. Funkcie, ktoré som uvie-
dol vyššie, budü perfektne fungovat' 
aj pre tento obvod. Döle2itä je len inä 
adresa obvodu OxDO. Na zatiatku pro-
gramu si zapášeme tas a potom si 
tento čas necháme len postupne vy-
pisovat na terminál. 

#define rtc_adr OxDO 
#define sec Oa 
#define min Clx01 
itdefine hod 0x02 

write_i2c(rtc adr,hod,Ox12), 
write_i2c(rtc adrsmin,Dx3C): 
write i2c(rtca_adr.sec,Dx00): 

while(1) 

printfr %2X:%02X:%02XSAnUg 
read_i2c(rtc_adr, hod), 
read_i2c(rtc_adr, min), 
read i2c(rtc.adr,sec)); 
delayTms(1000); 

Upozorřiujem na pár vlastnosti toh-
to obvodu. Všetky dátumovo-basové 
informácie sú uložené y hexadecimal-
nom formáte, tiž'e 12 hodin je 0x12. 
Obvod má automatickú kompenzáciu 
prechodných rokov až po rok 2100. 

3. Kryptovacie moduly 
procesorov )(MEGA, 

AES a DES 

Najskör som mal naplänovanü ešte 
zbernicu SPI, avšak kecl-2e som zhod-
notil, že táto zbernica je už výborne 
vysvetlenä y mnohej literatüre, budem 
sa venovat radšej XMEGA novinke. 

Pre sküsenejšich použivatellov mi-
kroprocesorov a komunikatnej tech-
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nolágie y informačnej technike uve-
diem základně praktické pokusy 
s integrovaným kryptovacim modu-
lom. ked2e nepišem tlánok o krypto-
vani, nebudeme sa vábec venovat 
matematickému pozadiu celého pro-
blému, ktoré, ako určite tušíme, ne-
bude najjednoduchšie_ Procesor mä 
integrované 2 základné metädy, a to 
AES a DES. Na ilusträciu pou2ijem 
metádu DES. V praxi sa spomina, že 
táto metöda často nestačí pre kom-
plexnejšie kryptovanie, ale na väöši-
nu aplikácif, kde chceme oddelit dáta 
nekryptované a pridat zariadeniu pri-
danü hodnotu vo forme zabezpečen ia 
komunikácie, je táto metäda postaču-
júca. 

Treba si uvedomit', že kryptovacie 
nástroje XMEGA sú HW moduly, kto-
ré dokážu kryptovat a dekryptovat 
data len za pou2itia špeciálnej inštruk-
cie ‚des". Ako iste tušíme, pre krypto-
vanie dat potrebujeme šifrovaci kluč 
a däta, ktoré chceme šifrovatOE. Pri 
opačnom procese dosadíme šifrova-
né däta a poskytneme !At_ Nevýho-
dou tejto kryptovacej met6dy je to, že 
každá strana komunikácie musí mať 
uložený utame' kryptovaci kl'úö. 

Procesorová inštrukcia des využi-
va dva bloky dát uložené y registroch 
Rx. Prvým blokom sú däta, kryptova-
né alebo dekryptovanä (cipher a plain-
text), druhým blokem je tat_ Oba blo-
ky sú 8-bytové. Ci2e, je možné vždy 
kryptovat 8-bytově správy. liká2me si 
rutiny pre CodeVision, ktoré som vy-
tvoril pre kryptovanie a dekryptovanie 
dát. Bolo však nutné implementovat 
vaššie mno2stvo prikazov y asemble-
ri. Pre znalých tohto jazyka to nebude 
problém, pripadne pre tých, ktorl 
tomto jazyku ešte nepisali, popišem 

inštrukcie použité nižšie_ 

• Blok dát— plaintexticipher musi byť 
uložený y oblasti RO-R7. 

• Blok krúba — oblast' R8-R15. 
• Bit H (halfcarry) log.0 kryptuj, 

log.1 = dekryptuj. 
• Počet inštrukcii na operáciu 16x 

inštrukcia DES Ox00 až DES Ox0F. 

V CodeVision si uložíme tieto blo-
ky nasiedovne: 

char key[9] @ChM 0; 
char dat[9] @, 0 x2 OD 0 
Rutina pre dekryptovanie a krypto-

vanie dát je nasledujúca (asm direkti-
vy kompatibilně s CodeVision): 

void des_aig(char operada) 

if(operacia=1) itasn(,c1h3) 
else #asrn(iseff) 

#asfin 
Ids rt3.32000 
ids ri,S2001 
Ids r2.2002 
Ids r3.S2003 
Ids r4,$2004 
Ids r51$2005 
Ids r6,120.06 
Ids r7,$2C07 
Ids 2,$2010 
Ids (942011 
Ids r10.$2012 
Ids ril,S2013 
Ids 02.52014 
Ids r13,52015 
Ids r14,2016 
Ids r15.$2017 

des 0x00 
des 0x01 
des Cix02 
des Ox03 
des 0x04 
des 0x05 
des 0x06 
des Ox07 
des 0x08 
des Ox09 
des Ox0A 
des Ox0B 
des Ox0C 
des Ox0D 
des Ox0E 
des OxOF 

sts $2000,r0 
sts $2001,0 
sts $2002,r2 
sts $2003x3 
sts $20042r4 

sts $200555 
sts $200616 
sts $2007,r7 

Itendasm 

Rutina na zabiatku zisti, òi chcem 
kryptovat (==1) alebo dekryptovat 
(==0), näsledne sa presunú dáta 
z RAM do registrov Rx a spusti 16x 
inštrukcia DES. Nakonci sa plaintext 
alebo cipher vräti do ¡Dora y RAM. 

Hlavný testovací program si möže-
me predstaviť napriklad takto: 

printRdat."AVRXMEGA' ); II priprav plaintext 
printf(kerkluc1234"). 

11 jednoduchy sifrovaci kitic 
printf(serial datailit Data na 

kryptovaiiie: %saidat); 
des.alg( 1): /I kryptuj 
printf(seria i.data,41An Data zakryptevane: %s .dat); 
des.alg(0): I/ dekryptuj 
printf(serial_datalAnData spatne 

odkryptovanie: %s4,datl; 

Zäver 

Tento diel predstavil vynovený 12C 
kanál a novinku vo forme výbornej 
ved, ktorou je kryptovaci HW modul. 
Tento diel je už posledným z möjho 
seriálu. Verim, že som vám pri na-
jmenšom rozširil obzor vo svete 
tových mikroprocesorov. V pripade 
näpadov a pripomienok pište na möj 
email (johny@tind. sk). 
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Světelný 
senzor s LED 

Méně se už vi, že LED se nehodi 
jen ke svícení, ale dap se také použit 
jako optický senzor. Dopadá-li na čip 
LED světlo, generuje přechod p-n na-
pětí, podobně jako fotodioda nebo 
solární článek. Proud dodaný LED je 
však zanedbatelný, a LED se proto 
hodí jen ke spinani malých bipolár-
ních tranzistorú nebo MOSFET. V za-
pojeni na obr. 1 nape' generované 
LED otevirá tranzistor BC548B. Doa 
padá-li světlo na LED, tranzistor se 
otevírá a napětí na výstupu se zmen-

LW 

+U 

výstup 

CND 

Obr, 1. Sväteiný senzor s LED 

šuje. Zapojeni s MOSFET s malým 
prahovým napetim (B5108, BS170, 
BSS138) a dvěma LED na obr. 
umožňuje sepnout proud až několik 
desítek mA, zde malé jazýčkové relé. 
Cím bude odpor rezistoru mezi gate 
a source větší, tim bude senzor cjtli-
vější. V zapojeni m üžete vyzkoušet ja-
kékoli LED, mně se osvědčily nejvíce 

červené s čirým pouzdrem a velkou 
svitivosti, které dodaly největší napě-
tí (až 1,4 V). Výhodou mü2le být velká 
směrovost senzoru daná optickými 
vlastnostmi pouzdra LED. Potřebuje-
me-li velkou směrovost senzoru, nerd 
třeba vyrábět složitě optiku, postačí 
vybrat pro senzor LED s malým vyza-
řovacim elem. 

VH 

2x LED 

-0*12 V 

 0 0 V 

Obr. 2. Světelné relé s MOSFET 
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Jednoduchá aktivni anténa 
na dlouhé viny 

Protože zapojeni je celkem jednoduché, soustředím se spiee na to, co mne 
k němu vedlo, a na samotnou konstrukci tak, aby ji mohl stavět I úpiný začátečník 
a vyvaroval se základnich chyb. Proto tak podrobný návod a bude y něm tedy 
i řada informaci, co většina čtenářů zná, ale ta „menšina" s tim mívá problémy. 
A tomu se chci vyhnout 

Obr 2. Pohled dovnitř antény 

Zapojeni antény obsahuje laděný 
obvod a jako zesilovač dvoubázový MOS-
FET. Tim se zvětši zesileni a navíc nepo-
třebujeme odbočku na cívce jako u ,bipo-
läru'. Nemusi me si te± hrát s npředpätim 
báze" a většina soubástek snese i větší 
odchylky hodnot (pokud tedy zachováme 
poměr odporů y g2 a y drainu). Napájecí 
napětí je 9 až 12 V. ale s nižšim zesíle-
ním to pracuje i při 6 V. Odebíraný proud 
je y jednotkách mA: pokud je vyšší, asi je 
něco špatně, patrně proražený MOSFET. 

Co mne vedlo 
k této konstrukci 

Většina malých přijímačů (jako je tře-
ba Degen či ATS) dnes nemá laděný 
vstup, což už je problem samo o sobě 
a navic to snižuje zesileni a tim i citlivost 
na vnitřní .feritkuf. Vnitřni ,feritka' je navíc 
malá až co nejmenší, a tak na ni skoro nic 
nechytíte. Přitom vozit na cesty 20 m drá-
tu (který vás bez preselektoru obyčejně 
též nevytrhne a navíc nemusi být, kam ho 
natáhnout) či räm 40 x 40 cm obyčejně 
neni možné. Myslím tim třeba na služeb-
ní cesty, na chalupě či chatě je to jiné. že. 
Aktivní feritka na vámi oblíbené pásmo je 
pak asi ideálni kompromis citlivosti a roz-
měrů. Uvedený výrobek má oproti vnitfni 
,feritcet prijimaše Degen DE1103 zisk asi 

91 

800p 111 

51k 100n 

feritte rod 10x200mm KEW, 910 
13F961 

• 

2 až 3 5, což je y průměru tedy tak 15 dB. 
(Porovnáno na frekvenci NDB majáku 
„BRKL' 408 kHz.) Dalším problémem je to, 
že piijimačem musite různě točit, abyste 
našli bud' maximum signálu, nebo mini-
mum rušení, což obyčejně bývá kdesi 
rohu stolu stupnici napříč, abyste na ni 

neviděli. Externí anténou se tedy krouce-
ni přijimačem" vyhnete. Ale důležitá po-
známka: u přijimače musí jít y daném 
pásmu vypnout vnitřní ,feritkal Což platí 
vidy na KV, ale už ne vidy na DV a SV 
pásmu. U většiny přijímačů se to děje 
zasunutím konektoru externí antény, 
u DE1103 to jde nastavit softwarově y při-
jimači. Pokud by se vnitřní antena nevy-
pnula, externí by vám nijak nepomohla 

Popis konstrukce 

konstrukce je jednoduchá a nutně nes 
vyžaduje ani desku s plošnými spoji. Pak 
ovšem vyžaduje pečlivě pájeni. dávat po-
zor na zkraty a zabezpečit pájená mista 
lakem. (Na ochranu spojů, ne na nehty!) 
Především se vyhněte „inovacimE typu 
„eurocin bez olova" a podobně! Zásadně 
použivejte cin s olovem a s obsahem 
mědi! Jinak nic nepřipájíte... zvláště, po 
kud jste zašátešnik. 

Na vstupu je tedy laděný obvod. K vý-
poštöm jako vždy doporučuji !mini ring 
calculator, cože je !soft'. který počítá ladě-
ne obvody a cívky. a najdete ho na inter-
netu — je free_ Laděný kondenzátor, co 
jsem našel, měl čtyři sekce: 340, 360 
a 2x 25 pF. Ty jsou spojeny paralelně 
a dolaďovací trimry jsou vytočeny na mi-
nimum kvůli většímu přeladěni. Výrobce 
neznám, ale ladicí kondenzátory seženete 
i y Hadexu. Tedy spiše jen y Hadexu. I ty 
můžete použit! Mně vyšlo měřenim, že 
celková kapacita zavřeného kondenzätoru 
je 800 pF_ Pokud budete mit jiné hodnoty, 
musíte podle toho (a vámi požadovaného 
pásma) změnit i pošty závitů cívky! Cívka 
je vinuta na feritu o průměru 10 mm a del-
ce 200 mm ze sovětského přijímače Riga 
103. Tady vychází, že při 90 závitech je 
indukčnost asi 760 pH_ Pro posun pod 
200 kHz byste museli mit asi 120 závitů, 
pro SV pásmo by stačilo asi 50 — 60 závi-

Vinutí bylo provedeno 
vf lankem. ale to nebu-

 O *9.„+12V dete mit, takže použijte 

out 

 O gnd 
6u8/16V tantal 

Obr 3. Aktivni anténa pro příjem y pásmu 200 - 1200 kHz 

drát o O asi 0,2 mm. 
Kostřička je původni, ale 
bylo na ni vinuti na KV 

přijimači VEF. Stači 
i z lepicí papírové pásky, 
ale nezapomeňte před 
vinutím civky mezi ferit 
a kostru dát např. párát-
ko, jinak s ni pak už ne-
pohnete! Konce cívky 
proti rozmotání pak mů-
žete zajistit nejlépe kap-
kou asfaltu nebo vosku 

• 

• 

Obr. 1. Sestavená antena 

• 
• • « • 
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(Ne „vteřiňákem!" Kdybyste potřebovali 
něco odvinout, už to nepüjde!) 

Všimněte si, že pro zemněni využí-
vám toho. že je na obou stranách 
ladiciho kondenzátoru, Na jedné straně je 
připojena na konektor, na druhé straně je 
tranzistor. Nezapomeňte se ujistit. že ty 
„země" jsou y kondenzátoru propojené! 
Nemusi to tak totiž být vždy! Pokud jde 
o kondenzátory, použijte keramické, a po-
kud nemáte tantalovou kapku. dejte 
k ,elytus paralelně ‚keramiku' tak 100n. 
Hodnoty nejsou kritické, větši kapacita 
.elytu' neuškodi. Odpory mohou mit take 
odchylku, ale zachovejte poměr Midi! Tj_ 
šlo by i 68k a 180k nebo 43R a 430R. Di-
odu můžete použit jakoukoliv. i třeba 
1N4001, ba i GA206 ei KY701 z šupliku. 
K mechanické konstrukci asi tolik: co 

mohu, to lepím. Vteřinovým lepidlem (na 
nerovné povrchy gelovým) nebo chemo-
pränem, což bývá lepši. Knoflik použijte 
velký, malým se pak špatně a nepřesně 
lacli. Krabička je KG35M z GESu, konek-
tor je IEC čili „televizni" na pand (je jedno 
zda samec nebo samice). Na připojeni do 
přijimače Degen mám pak redukci z !EC 
na jack 3,5 mm. ta se kdysi prodávala 
a snad se prodává ještě dnes. Na spojení 
pak stači tzv. núčastnický kabel IEC/I ECw 
k televizi. Napäjeci kablik je lepši tlustši, 
a na koncích mám připájené banánky. 
Bez pájeni mivaji mizerný kontakt a ba-
nánky proto, že zdiřky mám na většině 
zdrojů. Nezapomeňte na kabliku uvnitř 
krabičky udělat uzel proti vytržení a pří-

padné ho přilepit na krabičku! Též konek-
tor je nutno silně dotáhnout a zajistit ales-
poň barvou, jinak se časem povolí. 

Díry jsou vrtané stojanovou vrtačkou 
ve sväräčku, čili ne „z ruky" a vrtáky do 
dreva, nikoli do železa a na male otášky, 
aby se hmota netavila! Ladicí kondenzá-
tor je přilepen chemoprénem. Pozor, ať si 
nezalepite i hřidelku! Tyčka s cívkou je 
zalepena po zasunutí a vyzkoušeni ob-
dobně. Zevnitř i zvenku jsou na ni ovšem 
nasunuta gumová těsnění (patrně z vodo-
vodu) proti posunuti a zvenku i kvůli de-
signu: překryji to, jak jste „hlodali" do kra-
bičky ty díry — zvláště, když se z obou 
stran přesně netrefite a budete muset 
jednu díru zvétšit, aby tyčka nebyla nakři-
vo. Nemusím jistě říkat, že vinuti by mélo 
být uprostřed. Technicky k tomu důvod 
není, ale designově ano_ Navíc je tam nej-
větší indukčnost. A ta popiska „NDB" na 
krabičce (obr. 1) je vytvořena ze starých 
samolepek na VHS kazety. A pokud 
chcete více chránit tyčku před zlomením, 
así by na ni šla nasunout novodurovä 
trubka a zalepit ji y krabičce. 

Tolik k mechanickemu provedeni; ale 
ještě se vrátim k té tyčce: pokud neseže-
nete tyčku z Rigy či VEF nebo Seleny ši 
něčeho „sovětského", bude to horši. Tedy 
cenově. Tyčku též vhodnou, ale tlustší 
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Pfenosn anténa Yagi 
pro pásmo 435 Hz 

Jai Havránek, OK2HY 

Nedávno jsem koupil starší ruéni „handheld'. ALINCO 03-480, vhodný jako FM 
radioamatérský telefon na pásmu 70 cm. Při prvních pokusech dostat se do do-
stupných převaděčů (v Brné) bylo jasné, že originálni „gumišvindla pendrek 
s BNC konektorem a 5 VV výkonu neodvádí dobrou práci. Proto jsem se rozhodl 
pro malou sklädaci vertikalni ihorizontálni směrovku. 

128 

\ \334 

25 ar-

172 

292 

'else diptA 

300 

Izokwanä trubka 
020 

fiche zaCjek) (viz text, foto) 

Obr 2. Základní rozměry antény, 
Miry jsou y mm. průměr prvkii 2 až 3 mm 

Kolega Petr, OK1APY, mě inspiroval 
a zaslal mně výchozí rozměry a popis. 
Poněvadž občas vylezu na kopešek, pře-
mýšlel jsem a vytvořil skládací verzi 3prv-
kové Vagi (obr. 1). 

Popis konstrukce 

Nosný boom, nosnou trubku prvků 
jsem udělal ze dvou části o různých prů-
měrech: dva kusy novodurové trubky pro 
přivod vody do nádržky WC — asi 20 mm 
a 15 mm vnější prüměr. zastrčené do 
sebe. Prvky jsou vyrobeny z fosforbron-
zového nebo Cu drátu o 252 mm (na kon-
cích jsou nastrčeny krátké butirky proti 
poraněni), který jsem připájel na obdélni-
kové plíšky z pocínovaného plechu na 
delších koncích zahnutých asi 3 mm po-
délně jedním směrem o 90 0 za účelem fi-
xace na nosné izolované trubce malého 
průměru. V izolované trubce boomu 
jsou malé zářezy, do kterých plišky za-
padnou_ K této trubce jsou plišky s připá-
jenými prvky svrtány (reflektor a direktor) 
a přitaženy šrouby s plochou hlavou kiid-

Obr. 3_ Jednotlivé díly rozložené antény 

lovou matkou. Ležatý skládaný dipör ezá-
riš (malá rozteč ist; nízká impedance, viz 
výkres/rozměry, obr. 2) je připevněn izo-
lovaně na novodurovou destičku s konek-
torem BNC, která je opět fixována zahnu-
tým pocínovaným plechem na nosnou 
trubku. Celek je stejným způsobem přita-
žen šroubem s křídlovou matkou k nosné 
trubce. 

Za reflektorem jsem vyrobil ůchytku na 
malý stoiarek, stativ, trojnožku atp_ 
s možnosti změny polarizace (obr. 4)_ Do 
boomu za reflektorem lze zastrčit laminá-
tovou tyčku o průměru 8 mm, asi 30 cm 
délky s držátkem do ruky, máme-li asis-
tenta/asistentku pro směrováni a natáče-
ni (obr. 5). 

Po vybaleni z „futrálu" anténku složí-
me' připojime krätkým koaxiálnim kabe-
lem 50 Š2 na koncích s konektory BNC 
(2x samec, samice připájená „natvrdo" 
k dipálu; délka kabelu = sude násobky »4 
krát koeficient zkrácení, např. 0,66) k za-
řizeni a můžeme smärovat na protistanici. 
Pokud dodržíme rozměry a budeme měřit 
PSV, nemělo by přesáhnout 1:1,15 až 
1:1,3 y celém pásmu (430 — 440 MHz). 
Na kmitočtu 431.325 MHz jsem naměřil 
PSV 1:1,05. Zisk antény jsem neméřil, ale 
bude asi 5 — 6 dB (odhad poslechem), což 

Obr 1_ Pohled na sestavenou anténu 

Obr 4 Anténa uchycená do stojánku 

Obr. 5. Anténa s dr2átkem pro asistentku 

tin' 1 S. a na vysílací straně odpovídá při 
5 VV pětinásobnému zvýšeni výkonu — 
jako bychom vysilali s 25 watty. Takto na 
kopcích šetřime baterie, anténka odvádí 
skvělou práci a my se dovoláváme a po-
sloucháme tak, jak by to s „pendrekem 
gumíšvindlem" bez směrováni (vyzařuje 
kruhové) vübec nebylo možné. Všechny 
detaily, složenou a rozloženou přenosnou 
anténku (kromě plátěného „futralu" stačí 
dölky 30 cm) ukazuje výkres a fotografie. 

• • • 

Hodně úspěchů pří provozu na pásmu 
70 cm přeje veteran Jirka, OK2HY. 

(půl palce). má GES pod označením R33-
050-750. ovšem za 780 CZK! Proto dopo-
ručuji navštivit „ekodvory. Za stejnou 
cenu ma GES-ELECTRONICS tyčky i na 
pásma 10 — 200 MHz, což je zajimavá 
frekvence, tedy rozsah použiti_ Ale na KV 
či VKV tohle moje zapojení asi moc vhod-
né nebude, patrně bude mít i malý zisk. 
Otázkou by bylo, jak moc by se tato tyčka 
y zisku lišila od tyčky z Rigy napire_ y KV 
pásmu (viz moje anténa na 80m band 

nebo upravená na vyšši pásma: http:// 
krysatec.benghi_org/phprsiview. 
php?cisloclanku=2009100801) a zda by 
s ni šla udělat aktívni feritová anténa na 
VKV. (Kolmá feritovä tyčka by byla na 
VKV CCIR všesmérová! A ze starých za-
pojeni plyne, že by mélo být možné s ta-
kovým feritem postavit jednoduchý VKV 
přijimač s laděným feritem na vstupu.) 

Doufám, že tyto informace pomohou 
začátečníkům nebo i lidem, co se sice za-

bývají např. NDB. pásmy VDV, DV a SV. 
ale nemaji zatím dost zkušenosti na stay-
bu složitějších zapojeni. a to ani mecha-
nicky. Dnes se vše „kupuje'. a tak málo 
kdo mä dost zkušenosti s vlastni stavbou 
byť i jednoduché věci. Navic je „krize", 
a tak se asi návod. jak postavit ničeho 
něco", může hodit. 

http://www.krysatec.benght orgl 
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uhrika pro zášettice zyukovoui svétebnou techniku 

Korekční ptedzesilovaše 
pro MC/MM přenosky 

Alan Kraus 

nástupem kompaktních disků y 80. letech minulého stoletá se 
zdálo, že klasickým gramofonovým deskám je odzvoněno. Na 
první pohled majá CD řadu nesporných výhod e menši rozměry, 
vyšší odolnost proti poškozeni, kvalita záznamu se nemění ani po 
mnohonásobném přehrání. Neexistuje praskot ani šum (pokud 
není již v původním záznamu). K nelibosti hudebních vydavatelství 
se CD nechají velmi snadno kopírovat. Na druhé straně se jedná 
o digitální formu záznamu, která mä y určitých hraničních situacích 
své meze. Audiofilové tvrdá, že dobře nahraná klasická deska mä 

lepši zvuk než moderní digitálni CD. I to je možným důvodem k vý-
raznému oživeni zájmu o klasické desky v poslednich letech. 
Navzdory těmto trendům však většina výrobců spotřební dekko-
niky upustila od integrace korekčních předzesilovaai do zvukoe 
vých aparatur. Jediným řešením je tak použit externí korekční 
předzesilovaš. 

Korekční předzesilovaüe pro mage 
netodynamickä přenosky mají svá 
specifika. Asi základni vlastnosti je 
speciální průběh kmitočtové charak-
teristiky. Ten je dán normou RIM. Tu 
definovala organizace Recording In-
dustry Association of America (RIAA). 
V zásadě se jedná o to, že při vyšších 
kmitočtech se y přenosce generuje 
vyšší napětí. Korekáni předzesilovaš 
tedy musí vyšši kmitočty potlačit. To 
mä současně pozitivní dopad i na 
potlačená šumu. Průběh kmitočtové 
charakteristiky je clän trojici časových 
konstant: 75, 318 a 3180 ps. Některé 
gramofonové společnosti sice použí-
valy trochu odlišné hodnoty, ale tyto 
se považují za standardní. Typická 
kmitočtová charakteristika RIAA před-
zesilovače je na obr. 5. 

Elektronkové piedzesilovaäe ¡sou 
často řešeny yifetrostylun 

Dalším specifikem je poměrně níz-
ké výstupni napětí z přenosky, které 
se pohybuje Řádově y jednotkách až 
desítkäch mV. Předzesilovaš musí mit 
dostatečně zesílená, aby jeho výstup-
ni napšti bylo schopné vybudit stane 
dardni linkové vstupy nf zařízení. Ty 
se dnes pohybuji okolo 1 V. Vyšši 
zisk a nizkä úroveň vstupniho napětí 

IN—L 

IN—R 

K2 

• 

C3 

3n3 

Ins 1n5 3n3 

44  

Opakem nretrostylun je extravagantně 
modern; design elektronkového 

piedzesilovaüe 

tak kladou vyseká požadavky na 
malizaci vlastního šumu předzesilo-
vaše. Pokud chceme dosáhnout oprav-
du dobrých technických parametrů, 
musíme použit kvalitní součástky a ob-
vodová řešeni. Dnes jsou naštěstí již 
dostupně špičkové operační zesiloa 
vaòe s velkou šířkou přenášeného 
päsma, minimálnim vlastním šumem, 
extrémné nízkým zkreslením THD+ N 
a vysokým ziskem. Všechny popiso-
vaně předzesilovaáe jsou osazeny 
operatnimi zesilovači LME49720 od 
firmy National Semiconductor Jedná 
se o klasický dvojitý operační zesilo-
vač s typickým zapojením pouzdra 
(D1P8), takže ho lze bez jakýchkoliv 
problémů nahradit běžnějšími typy, jako 
jsou NJM4580, NE5532 apod. Nepřie 
klänül bych se ale příliš k obvodům 

1n5 1n5 

ICI-2 

C17 OUT —L 

1014/25 

Sae 

K4 

C18 OUT eR 

Obr. 1. Schéma ża pojení korekčního předzesilovaòe I 
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Obr. 2. Schéma napájecího zdroje korekčního piedzesilovaöe I 

řady TL072, kdy fetový vstup mä sice 
vysokou vstupná impedanci, ale šumo-
vš na tom tyto obvody nejsou nejlépe. 

Obr 3. Deska s plošnými spoji 
korekčního předzesilovate I 

Obr. 4. Rozložení součástek na 
desce s plošnými spoji korekčního 

predzesilovaée I 
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Obr. 5. Korekční kmitočtová charakteristika RIM 

Všechny popisovaně korekční před-
zesilovače jsou osazeny operaénimi 
zesilovači. Myslim, že dnes navrhovat 
diskrétní zapojeni s tranzistory již ne-
mä absolutně smysl. Vlastnosti špič-
kových operačních zesilovačů jsou 
minimálně zcela srovnatelně. Konec 
konců, jejich topologie je i podobná 
špičkovým zapojením tvořeným z dis-
krétnich součástek. Je pak jen otáz-
kou, zda se inspirovali návrháři inte-
grovaných obvodů diskrétními obvo-
dy nebo naopak... 

poslednich letech vzrůstá obliba 
zapojeni s klasickými elektronkami. 
Podle mé je to z velké části módní 
záležitost. Samozřejmö, elektronkové 
zesilovače majá odlišné chováni - ze-
jména zcela nenapodobitelnou měk-
kou limitaci. To je také důvodem, proč 
si uchovávaji dominantni postaveni 

oblasti kytarových aparátů. Pokud 
se ale předzesilovae osazený špič-
kovými operačními zesilovači nedo-
stane do limitace (a k tornu y tomto pří-
padě opravdu není důvod), nikdo mé 
nepřesvědčí, že zvuk elektronkového 
piedzesilovabe bude lepši. Prosté 
rudě Led elektronky, vykukujici z chro-
movaného krytu predzesilovače, jsou 
krásným dekoraénim předmětem. 

Korekční předzesilovae I 

Zákiadni zapojeni nejjednoduššiho 
korekönfho predzesilovat'e je na obr. 1. 
Je osazen pouze jediným dvojitým 
operačním zesilovačem LME49720 
IC1. Stejně jako všechny zde popiso-
vané předzesilovače jsou vstupni i vý-
stupni konektory typu cinch. Všech-
na zapojeni ¡sou řešena jako stereo-

fonni a protože ¡sou oba kanály zcela 
identické. popíšeme si vždy pouze 
levý kanál. Na vstupu le připojen re-
zistor Rl, který tvori vstupní impe-
danci. Signál z přenosky pokračuje 
přes oddélovaci kondenzátor C3 na 
neinvertujici vstup operačního zesilo-
vače IC-IA. Ten mä ve zpětné vazbě 
RC kombinaci R5, R7, C5, 07 a C9. 
Stejnosměrné zesileni je rovno jedné. 
Výstup je oddělen kondenzátorem 
C17 a vyveden na konektor cinch K4. 

Napájecí zdroj na obr. 2 je s externím 
síťovým transformátorem, který připo-
jíme konektorem K3. Střídavé napeti 
je usměrněno diodovým můstkem Dl 
a filtrováno kondenzátory 015 a 016. 
Napájecí napětí je stabilizováno dvo-
jici 100mA regulátorů 78L15 a 79L15 
1C3 a 1C2. Vzhledem k celkovému od-
běru predzesilovaee 10 mA stabilizá-
tory y pouzdru T092 zcela vyhovf. 

Stavba 

Korekční piedzesilovaš 1 je zhoto-
ven na jednostranné desce s plošný-
mi spoji o rozměrech 50 x 70 mm. 
Rozloženi součástek na desce s ploš-
nými spoji je na obr. 4, deska spojů ze 
strany spojů (BOTTOM) je na obr. 3. 
Zapojeni je sice velmi jednoduché, 
vzhledem k použiti špiökového ope-
račniho zesilovače ale zcela dostabu-
jicf. Vzhledem k jednoduchosti není 
problém s oživením předzesilovaòe. 

Seznam součástek korekčního 
předzesitovaše I 

R1. R2 
Fla R4 

47 kJ) 
1,1 K2 

Ukázka továrního řešeni předzesilovad'e s externím napájecím zdrojem 
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Obr 6. Schéma zapojeni korekénteho pfedzesilovad`e II 
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Obr. 7. Deska s plošnými spoji ze strany součástek 
(TOP) korekčního předzesilovade I! 
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Obr 8. Deska s plošnými spoji ze strany spojů 
(BOTTOM) korekčního přec/zesilovače II 
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Obr 9_ Rozloženi součástek na desce korekčního predzesilovaöe II 

Korekční předzesilova6 II 

Schéma zapojeni korekörniho před-
zesilovače II je na obr. 6. Samotný 
korekční zesilovač je opät osazen 
pouze jediným dvojitým operaénim 
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zesilovačem, ale jak vstupy, tak I vý-
stupy jsou dopiněny o korekční obvo-
dy, omezujici zejména pronikáni vf 
rušeni na vstup koreköniho pfedze-
silovaše a do určité miry i na jeho vý-
stup. 
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Za vstupním konektorem Kl je za-
fawn rezistor R1, tvořící vstupná impe-
danci předzesilovate_ Za vazebním 
kondenzátorem Cl je RC šlen R3/C3, 
potlačující vyšší kmitočty. Přes rezis-
tor R9 přichází signál na vstup ope-
račního zesilovače IC1A. Ten mä ve 
zpětné vazbě RC kombinaci, urtujici 
požadovanou kmitočtovou charak-
teristiku dle FMK RC den R18/C18 
na výstupu opět omezuje vyšší kmi-
točty. Přes kondenzátor 014 je signál 
vyveden na konektor K3. 

Napájecí zdroj je u tohoto předzesilo-
vaše osazen vlastnfm síťovým trans-
formátorkem s vývody do desky s ploš-
nými spoji. Stab pouze připojit sifové 
napájeni a předzesilovač je funkční. 
oživováním by neměl být žádný pro-

blém, pokud jsme použili dobré a správ-
ně zapájené součástky, musí predze-
silovab pracovat na první pokus. 

Předzesilovaš je zhotoven na dvou-
stranné desce s plošnými spoji o roz-
měrech 61 x 82 mm. Rozloženi sou-
částek na desce s plošnými spoji je 
na obr. 9, deska plošných spojů ze stra-
ny součástek (TOP) je na obr. 7 a ze 
strany spojů (BOTTOM) le na obr. B. 
Zapojeni je velmi jednoduché, takže 
při pečlivé práci musi pracovat na 
první pokus. 
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Obr 10. Schéma zapojeni korekčního zesilovače III 
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Obr. 11 až 13. Deska s plošnými spoji korekčního piedzesevate 111 ze strany 
součástek (TOP), ze strany spojů (BOTTOM) a rozloženi součástek na desce 

s plošnými spoji 

Seznam součástek korekčního 
předzesilovaše Ii 

R1, R2 
Fla R4, R9, R10 
R5, R6 
P7, AB 

1, R12 
R13, R14 
R15, R16 
R17, R20 
R18, R19 

Cl C2, 0131 C24 
C3, C6 
C4, C5 
C7, CS 
C9, Cl 1 
CM, C12 
C14, 015 
C16, C17 
C18, C19 
C20, C21, C23 

'cl 
102 
1C3 
D1 

K1 ai K4 
J1 
F1 
TR1 

68 kQ 
470 i2 
220 ki≥ 
180 i2 
750 S2 
100 kf2 
7,5 kšI 
22 kK2 
3,9 kil 

10 pFl25 V 
220 pF 

100 pFil 6 V 
47 pF 
10 nF 
33 nF 

22 pF/25 V 
1000 pF/25 

2,2 nF 
100 nF 

LME49720 
79L15 
78L15 

B250C1500 

CP560 
ARK2 
80 mA 

230 Vi2x 15 V 

Korekční předzesilovaš III 

Toto schéma zapojeni na obr. 10 je 
již pomérnš slo2itérši. Obsahuje tři části: 
vstupní předzesilovaá, subsonický filtr 
a vlastni korekční zesilovaš. Vstupní 
signál z konektoru K1 je přes konden-
zátor C1 přiveden nejprve na dolní pro-
pust tvořenou RC členem R1/C3 a dále 
pak na vstup prvniho operačního zesi-
lovaše IC1A. Ten mä střídavě zesílení 
20 dB. Za nim následuje horni propust 
(subsonický filtr) 2. řádu se strmosti 
12 de/okt., tvořený operačním zesilo-
vačem IC2A. Operaònizesilovač IC3A 
mä ve zpětné vazbě RC kombinaci 
R23/C20, C25 a C27, která určuje časo-
vé konstanty podle křivky RIAA. Vý-
stup je vyveden na konektor K3. 

Napájecí zdroj je osazen malým síťo-
vým transformátorem s vývody do des-
ky s plošnými spoji TRI. Střídavé napä-
jeci napětí je usměrněno diodovým 
můstkem D1 a po vsetrováni dvojici kon-
denzátorů C16 a C19 stabilizováno re-
gulátory 78L15 a 79L15 1C4 a IC5. Toto 
zapojeni již splňuje poměrně přisné 
nároky na kvalitní korekční předzesi-
lovat. 

Předzesilovab je zhotoven na dvou-
stranné desce s plošnými spoji o roz-
měrech 72 x 94 mm. Rozloženi sou-
éästek na desce s plošnými spoji je na 
obr. 13, desky spojů ze strany sou-
částek (TOP) na obr 11 a ze strany spo-
jů (BOTTOM) je na obr. 12. 

Oživeni korekčního předzesilovabe 
by pli pečlivě práci a pouäti dobrých 
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Obr. 14. Schéma zapojeni High End 
korekčního piedzesevade 

s 

R54 

součástek nemelo být vážný problém. 
Zapojeni neobsahuje žádné nastavo-
vací prvky, takže stab desku pečlivě 
zkontrolovat, připojit napájecí napětí 
a zesilovač by měl pracovat na prvni 
pokus. 
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Seznam součástek 
korekčního zesilovače III 

R13 

141 

1C1-13 

7 

9 

T 

D4 

1114148 

03 

1144148 

C2 

e 

LME49720 Cl 

R14 

lkd 

Fil l R2 R7, R8,1327, R28 470 n 
R3, R6 47 kš) 
R4, R5, 608 ki2 
R9, R10 220 š) 
R11, R12, R16, R17, R19, R20 2,2 ki2 
R13, R14, R15, R18, R21 p R22 18 ki-2 
IR23e R24 82 kn 

105 

R3 

0 OUT -R 

R46 

111113.131 

LME49600 

R40 

LME49720 IC25 

R41 

R30 

Fi25, R26 
Fi29, Fi30 
Cl e 02, 029, C30 
C3, 04 
CS, CIO, C16, C21, C23, 
C24, C31, C32 100 nF 
06, C9 100 pF/16 V 
C7, C8 47 pF 
C11 až C14, 015, 017, 470 nF 
018, C19 1000 pF/25 V 

1 MU 
22 kš2 

10 pF/25 V 
220 pF 
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Obr. 15. Schéma zapojeni 18Hz horns/ propusti High End pledzesilovaäe 

C20, C22 
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IC1 a2 IC3 
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105 
Fl 
J1 
K1 až K4 
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1 nF 
2,2 nF 
680 pF 

22 pF/25 V 
B250C1500 
LME49720 

78L15 
79L15 

T 80 mA 
ARK2 
CP560 

230 Vi2x 15 V 

High End korekční předzesilovaš 

Předcházející zapojeni byla y pod-
statě různě modifikovaná klasická ře-
šeni s operačním zesilovačem (byť 
vysoce kvalitnim), näsledujici zapo-
jení patři jak svou koncepci, tak i po-
užitými součástkami k soušasné kva-
litativní špičce. Netvrdím, že nelze na-
vrhnout ještě o něco kvalitnější či sofis-
tikovanější řešeni, ale s ohledem na 
relativní jednoduchost při zachováni 
opravdu excelentních parametrů by 
byl kvalitativní rozdíl sotva postřeh-
nutelný. Schéma zapojeni High End ko-
reköniho předzesilovaše je na obr. 14. 
Vstupní signál je přiveden na konek-
tor Kl. Za nim jsou připojeny dva DIP 
přepínače. S1 připojuje paralelně ke 
vstupu rezistory R1 až R5. Ty y pod-
statě určují vstupná impedanci před-
zesilovače. Druhý přepínač 52 připo-
juje paralelně ke vstupu různé hod-
noty kondenzátorů y rozsahu od asi 
100 pF do 340 pF_ Poslední sekce pře-
pinaše 52 určuje zisk předzesilovaüe 
podle typu přenosky - MM nebo MC 

(tedy zda se jedná o pohyblivý mag-
net nebo pohyblivou cívku). Operači, 
ni zesilovat 'CIA je zapojen jako 
vstupní zesilovač, následovaný prou-
dovým buditem LME49600. Jedná 

Obr. 16. Deska s plošnými spoji High 
End korekčního předzesilovate ze 

strany součástek (TOP) 

se o ultrarychlý proudový budič s vý-
stupnim proudem až 250 mA, šířkou 
pásma 180 MHz, rychlosti pfeböhu 
2000 Vips a harmonickým zkreslením 
pod 0,000 03 %. Na vstupu obvodu 
LME49600 je zapojen tranzistor Ti 
jako zdroj konstantního proudu, který 
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zajišťuje, že obvod LME49600 pracu-
je ve třídě A, což opět přispivä k minima-
lizaci harmonického zkreslení. Z výstu-
pu obvodu LME49600 je zavedena kmi-
točtově zävislá zpětná vazba RC čle-
nem 1:111, R12, R17. R18, R24 a C6, 
C7, C12, C13 a C19. Slo±eni po±adova-
ných odporů a kapacit z vice paralel-
ně řazených rezistorů a kondenzátorů 
umožňuje použit běžně dostupné hod-
noty z řady E12 při minimalizaci od-
chylky kmitoštové charakteristiky před-
zesilovače od ideální křivky RIM. 
Celý koreköni předzesilovaä je vázán 

stejnosmérnä. I kdyi poui'ité operační 
zesilovače mají minimální vstupní na-
Slog ofset, je do obvodu zapojeno 
tzv. DC servo. Jedná se o operační ze-
silovač iCi B. který je zapojen jako 
integrátor. Pokud se na výstupu před-
zesilovače objeví nenulová stejno-
směrná složka signálu, na výstupu 
integrátoru se objeví napěti, které je 
přes rezistor R14 přivedeno na inver-
tujici vstup operačního zesilovače 
IC1 A a působí proti stejnosměrné slož-
ce výstupniho napětí. 
U klasických gramofonů se může 

vyskytnout problém s hlukem y oblas-
ti subakustických kmitočtů, který je 
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Obr. 17, Schéma zapojeni napájecího zdroje pro High End pOEedzesilovat 

způsoben přenášením z pohybového 
mechanizmu. Proto je výhodné na vý-
stup předzesilovate zapojit poměrně 
strmý filtr, omezujici kmitočty pod 20 Hz. 
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Filtr je tvořen horni propusti 4. řádu, 
tedy se strmosti 24 dBiokt. Dělicí kmi-
točet je 18 Hz a schéma zapojeni na 
obr. 15. Pro volbu připojeni öi odpojení 
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horní propusti jsou na jejím výstupu 
adresovací propojky JP1 a JP2. 
Předzesilovaö je napájen ze stabili-

zovaného zdroje, umisténého na stej-
né desce s plošnými spoji. Schéma na-
pájecího zdroje je na obr. 17. Vzhle-
dem k použiti většího počtu operač-
ních zesilovačů jsou použity výkon-
nější stabilizátory 7815 a 7915, opa-
třené malými chladicimi křidélky. 
Korekční předzesilovaò je zhoto-

ven na dvoustranné desce s plošný-
mi spoji o rozměrech 110 x 142 mm. 
Rozloženi součástek na desce s ploš-
nými spoji je na obr. 19, deska spojů 
ze strany součástek (TOP) je na obr. 16 
a ze strany spojů (BOTTOM) na obr. 18. 

Závěr 

Korekáni předzesilovate, popsané 
tomto článku, lze použit jak pro při-

pojeni a reprodukci 'klasického gra-
mofonu k modernim domácím audio 
aparaturám, tak i napřiklad jako vstup 
zvukové karty pro digitalizaci a archi-
vaci starých vinylových desek, případ-
né jejich poslech z modernich MP3 
přehrávačů. Zejména poslední zapo-
On( splňuje nejvyšší nároky na kvalitu 
přenosu. 

Seznam součástek High End 
korekčního předzesilovače 

R1, R28 22 
R2, R29 75 K2 
R3, R13, R30, R40 1 kf2 
R4, R31 150 fel 
R5, R32 220 U 
R6, R7, R15, R16, R21, R22, R331 
R34, R42, R43, R481 R49 12 kQ 
R8, R25, R351 R52 
R9, R23, R36, R50 
R10, R17, R37, FŠ44 
R11 R39 
R12, F138 
R14, R41 
R18,17145 
R19, R46 
R2611:1271 R53, R54 
R201 R24, R471 R51 
Cl C4, C14, C15, C23, C25, 
C28, C38, C39, C47 
C6, C30 
C7, C31 
08, C9, C32, C33 
010, C34 
011, C16, C35, C40 
C12, C36 
013, C37 
017, C41 
019, 043 
021, C24, C29, C18, C42, 
C20, 044, C45. C5, C48, 
051, C52, C55, C56 
C22, C46 
C49 , C54 
C50, C53 

100 K2 
47 kÇ2 
10 Mi2 
2,7 MU 
100 ki-2 
10 kiei 
82 kš2 
22 kie2 
10 42 

330 E2 

1 pF 
33 nF 
10 nF 

100 pF 
220 pF 
120 nF 
6,8 nF 
22 nF 
22 pF 
150 pF 

100 nF 
1000 pF/16 

10 pF/25 
1000 pF/25 

Obr. 18. Deska High End pledzesilo-
vaere ze strany spojů (BOTTOM) 
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voukanáloirý zesilovač 
pr aktivnireprobox 

(Dokončení z minulého čísla) 

Schéma zapojeni obvodu ochran 
bylo y minulém čísle PE na obr. 13. 
Základem je komparátor IC9D. Jeho 
invertujfd vstup je připojen na referen-
ční napětí 7,5 V, tvořené odporovým 
dšliöern R50/1351. Po zapnuti zesilo-
vače se nejprve přes rezistor R52 zač-
ne nabíjet kondenzátor C25. Jakmile 
napětí na C25 dosáhne 7,5 V, výstup 
komparátoru IC9D se překlopí do vyso-
ké úrovně. Jako první se přes diodu 
D27 nabije kondenzátor C38 a kom-
parátor C13B sepne tranzistor T16. 
Obě relé y jeho kolektoru tak sepnou 

a pfipoji výstupy zesilovačů k repro-
soustavám. Současně se s malým ča-
sovým zpožděním, daným rezisto-
rem R60, deaktivuje funkce MUTE 
obou obvodů LME49810. Dvojice kome 
parátorü IC6A a IC6B sleduje přítom-
nost stejnosměrného napětí na výstu-
pu zesilovačů. Pokud jeho úroveň pfee 
kročí mez danou odporovým döliöem 
R16 a2 R18, jeden z výstupů se pieklo-
pi' do nízké úrovně a přes diodu 013 
snížĺ napětí na neinvertujicim vstupu 
IC9D. Tim se nejprve aktivuje funkce 
MUTE a odpojeni buzeni zesilovačů, 

a následně teprve k rozepnuti kon-
taktů relé. Tento jednoduchý obvod 
na výstupu komparátoru IC9D tak 
zajišťuje, že při zapináni se nejprve 
sepne relé a následně připojí buzeni, 
a při vypináni se nejprve odpojí buze-
ni a teprve následně rozepnou j relé. 
Tim zamezíme spínání či rozpináni 
kontaktů relé za piného výstupniho 
výkonu, což může vést k vytvořeni 
oblouku a spečení kontaktů. 
Daišim obvodem je teplotni čidlo 

na vstupu komparátoru 1C96. Tvoří je 
termistor R46 zapojený y odporovém 
můstku. Trimr P5 umožňuje přesně 
nastavit maximáinf teplotu, při které 
se odpoji koncové zesilovače 
V koncových stupnich je integro-

ván obvod pro omezeni maximálního 
výstupniho proudu (například při zkra-
tu na výstupu). Jeho součástí jsou i opto-
öleny IC3, 4, 10 a 12. Pokud kterýko-
liv z nich sepne výstupni tranzistor, 
preklopf se výstup komparátoru IC9C ) 
a opět dojde k odpojeni buzeni_ Tim 

D1 a2 D4 
D5 
IC1 OE IC3, IC4, IC6 
1C2, 105 
IC7 

1N4148 
6250C1500 
LME49720 
LM F49600 

7815 

1C8 
Ti, T2 
J1 
JP1, JP2 
K1 až K4 

7915 
BC550 
ARK2 

JUMP3 
CP560 

F1 
Si až S4 
TR1 

Mot 

Obr. 19. Rozloženi součástek na desce High End korekčního předzesilovaäe 

T 80 mA 
DIP 4 

230 Vi2x 15 V 
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no 

L9 
Obr 16. Deska s plošnými spoji koncových zesilovačů ze strany spojů (BOTTOM) 

samozřejmě pomine důvod k aktivaci 
optotlenu, ale díky časovému zpo2-4 
cläni při opětovné aktivaci zesilovače 
(asi 2 sekundy) jsou po tuto dobu kon-
cové stupně bez vybuzeni. Pokud byl 
zkrat pouze náhodný, zesilovač pokra-
d'uje v činnosti, pokud zkrat trvá, dojde 
k jeho opětovnému vypnuti. 

Tranzistor T2 odpojuje buzeni při 
vypínání vypnuti zesilovače. Zabrání 
se tím ne±ádoucim akustickým pro-
jevům ph vypínání - lupance apod. 

Zesilovač je zhotoven na dvoustran-
né desce s plošnými spoji o rozmě-
rech 150 x 215 mm. Rozloženi součástek 
na desce s plošnými spoji bylo otištš-

no y minulém tisle PE. Protože stav-
ba zesilovače již vyžaduje určité zku-
šenosti a přístrojové vybaveni, je zby-
tečné popisovat osazováni desky 
spojů. Jak jsem psal již v úvodu, zesi-
lovače s budiči LME49810 vynikají 
naprosto bezproblémovou reprodu-
kovatelnosti. 
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VIZUALIZACi k LEPŠ011111 POCHOPENI 
Většině lidi pomáhá k pochopeni souvislosti i k sestaveni postupů, když si „to" mohou nakreslit. V obrázku 

se snadno vyznati rüzná propojeni a nävaznosti atjiz informaci, nebo praci ti akci. Proto jsou oblibené 
programy pro kresleni tzv. vývojových diagramů, organizačních schémat, myšlenkových map ap. Patři 
mezi ně i software VUE (Visual Understanding Enviroment)-- a protože je k dispozici zdarma jako Open 
Source a vytvořené mapy lze publikovat i na web, stručně väs s nim seznámíme. 

Visual Understanding Environment 
(VUE)je Open Source projektem Tufts 
University (Massachusetts, USA). Pro-
jekt je zaměřen na vytvoření flexibilních 
nástrojů pro zpracováváni a integraci 
digitálních zdrojů informací zejména 
oblasti výuky, vzděláváni a výzkumu. 

VUE tedy poskytuje nástroje pro struk-
turováni, prezentováni a sdileni digitál-
ních informaci a jejich transformaci do 
smyslupiných vědomosti. 

Jako všechny podobné programy 
poufvä VUEzákiadni pracovni plochu, 

různě tvarované objekty pro vyznačeni 
jednotlivých uzlú (položek, myšlenek, 
akci, bodů ...), několik typů ear pro pro-
pojováni objektů a vytváření souvislos-
ti. Základem zpracovávání informaci 
jsou kromě vzájemných vazeb i dub/ 
hierarchické struktury, které lze rüzným 
způsobem názorně graficky zobrazit. 

Po spuštěni VUE je automaticky vy-
tvořená prázdná mapa, bílá plocha, na 
kterou lze kreslit jednotlivé uzly a na-
vzájem je propojovat. Lze mit současně 
otevřených několik map. Plovoucí for-

mátovaci paletka (která se dä umistit 
mimo okno programu) umožňuje na-

stavit a měnit zãkladni grafické para-
metry objektů (tloušťku a barvu čar, typ 
objektu, jeho výplň, typ, velikost a barvu 
pisma ap.). 

Uzly a jejich propojení 
Uzel (node) je základním prvkem, 

reprezentujicim určitý koncept, myšlen-
ku nebo projekt. Ve VUE je k dispozici 
základních tvarů (obdélník, zaoblený 

obdélník, kruh/elipsa, -di typy trojühel-
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Formátovací paletka umožňuje volbu tvaru a barvy uzlu a propojení a jejich popis 

fíků, šestihran, osmihran, kosočtve-
rec). Objekty lze obvyklým způsobem 
zvětšovat, zmenšovat a jinak měnit ta-
2enim za vyznačené body. 

propojováni jsou k dispozici čáry 
pine, tečkované nebo öärkevanä, se 
šipkami nebo bez šipek, přímé nebo 
jako nastavitelné křivky. Při změně po-
lohy uzlů se jednou připojená propo-
jeni drží na objektu a pohybujf se s nim 
(tj. nepřeruší se). 
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Th' typy propojovacích tar 

uzlům lze připojovat i klíčová slo-
va, značky (tagy), poznámky, zařazovat 
je do kategorii ap., což umožňuje po-
zdější snazši vyhledáváni a třidönč. 

Popisy 
Každý uzel lze označit nápisem, pee 

jmenovat můžete i propojovací linku 
(čáru). Na mapu se dä umístit i text 
mimo uzly, jako popisný, lze ho formá-
tovat i jako seznam (s položkami). 

Práce s obsahem 
VUE umožňuje připojovat I< uzlům 

různý digitální obsah — soubory z vlast-
ního počítače' stránky i soubory z Inter-
netu (webu, FTP, RSS), data z digitál-
ních úloäšt, databázi ap. Dokumenty 
mohou být připojeny jako samostatný 
uzel, nebo připojeny ke stävajicimu uzlu. 
Připojováni dokumentů je velmi jedno-
duché, označíte soubor nebo li uchopi-
te" ikonu webové stránky a myši je 2pře-
tähnete" na příslušný uzel y mapě. Sam 
mozřejmä lze postupovat i pomoci me-
nu. Připojený dokument je znázorněn 
malou ikonkou y obrazci uzlu, pŘi najetí 
myši na tuto ikonku se zobrazí jeho ad-
resa, kliknutim na ikonku se dokument 
otevře y příslušném programu (webo-
vá stránka y internetovém prohli2eei, 
text y textovém editoru ap.). K práci s ex-
terními daty mä VUE další nástroje. 

uzlům lze připojovat i obrázky, kte-
ré se automaticky přiměřeně zmenše-
né (lze nastavit) zobrazí přímo y mapš. 

Mezi objekty y mapách se dä vyhle-
dávat a lze je i filtrovat (a zobrazit tak je-
nom definované výběry). Je možné defi-
novat oblast vyhledáváni (názvy uzlül 
klišová slova, kategorie, metadata ap.). 
Vyhledávat lze i ve vzdálených zdrojích 
dat a databázích. 

rbtu: Node • 
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v Node Labei 
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Vlastnosti uzlu y samostatném okně 

Uspořádání mapy a uzlů 
Pro organizování a zobrazováni ma-

py, jejich uzlů a obsahu mä program 
několik dalších nástrojů. Může pracovat 
s vrstvami (layers) a nezávisle je vypi-
natizapinat nebe uzamykat. Jednotlivě 
uzly mapy lze umisťovat do různých vrs-
tev a podle potřeby pak zobrazovat jen 
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některé z nich. Mapa se dä zmenšovat 
a zvětšovat (pribli2ovatloddalovat), in-
teraktivně lze jedním kliknutím zobrazit 
zvolený uzel na celou obrazovku nebo 
selektivně zobrazit jen část struktury 
Pracovní okno programu VUE se dä 
rozdělit na dvě podokna (vedle sebe). 
každém mü2e být zobrazena jiná část 

téže mapy (např. ijinakzvětšená nebo 
vjinérn pohledu), nebo jiná mapa. Mezi 
oběma dílčími okny funguje kopírován' 
objektů a textů. 
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Každou mapu lze zobrazit i jako 
stromovou struktu tv 

Mapu lze y samostatném okně zo-
brazit i jako stromovou strukturu (tree 
view), i y tomto pohledu je možné měnit 
názvy uzlů a názvy propojeni, 

Prezentace 
VUE usnadňuje tvořeni prezentaci 

přímo z vytvořených map. Jednotlivé uzly 
pak mohou být zobrazeny jako samo-
statné obrázky (slides). Funkce Path-
ways umožňuje vytvářet různé sekven-
ce uzlů (vybraných) a pohodlně pak bez 
hledáni y mapě postupovat y prezentaci 
podle těchto sestav. V sestavených pre-
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Presentation background in .OE, 
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pSearch 
• Search 

Search Type: [Everything 

Maps: Krrert Neap 

Result !Select 

Everything 

Save I Reset Map I Search 

'OE -Saved Searches options > 

Ve vytvorené map0 lze vyhledávat podle 
různých kritérií 

zentacich zůstávají zachované vazby 
mezi jednotlivými uzly a lze tak postu-
povat nejen lineárně podle utvořeného 
pofadi, ale i interaktivně podle vnitřních 
vazeb. V případě potřeby může jeden 
obrázek prezentace obsahovat i vice 
uzlů nebo naopak pouze část uzlu. For-
mátováni uzlů pro potřeby prezentace 
lze změnit, aniž by se to dotklo původní-
ho formátováni uzlů y mapě. Při prezen-
taci lze samozřejmě použit i celoobra-
zovkové zobrazeni bez ovlädacich prvků 
a rámečků softwaru. 

Ontologie 
Ontologie jsou sady provázaných 

terminü (jak pro uzly/koncepty, tak pro 
propojeni/vztahy), které lze importovat 
a přidat do mapy k zobrazeni a pocho-
peni sémantických významů. Ontologie 
lze importovat ve standardních formá-
tech OWL i RDF-S. Vizuálni charakteri-
stiky objektů a vztahů je možné násled-
ně y mapě dále formátovat pomoof stylů 
CSS. V ontologických termínech se dä 
také vyhledávat. 

Ukládání 
Vytvořenou mapu lze uložit mnoha 

různými zpüsoby. Základní formát VUE 
vyžaduje k otevřeni program VUE. Pří-
padné navázané soubory a data musejí 
být k dispozici na předpokládaných ad-
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Jiný př/klad využiti VUE — struktura vlastnlho webu (virtuální kanceláře) 

resäch y poöitaši ei na Internetu. Pokud 
chcete zachovat pinou funkčnost mapy 
ale přenést ji jinam, na jiný pobitab, 
lze ji uložit do jednoho (zkomprimova-
ného) souboru se všemi připojenými 
dokumenty VP/C). I k otevřeni tohoto 
souboru je zapotrebi program VUE. 
Dále je možné mapu uložit do formá-
tu HTML, zůstanou y ni zachované funk-
čni odkazy a mapu lze umístit I na web. 
Hotovou mapu lze uložit i jako obrázek 
ve formátech JPEG, PNG, SVG (vekto-
rový), PDF. K dispozici je i několik dal-
šich speciálních datových formátů. 

VUE appiet 

Program VUE mó±ete umistit i na 
web (jako applet v jazyku Java). Applet 
umožni spustit program a otevírat ma-
py přímo y okně webového prohli2eše. 
Uživatelé pak mohou pracovat s mapa-
mi pfimo na (vašem) webu, aniž by mu-
seli mit a spouštět program VUE ve 
svém počítači. 

Exploration Tools 2 

• 
• 

Ii 

• Opacity and Expand Selection 

Opacity: 
0% 20% 40% 60% 130% 100% 

Expand 

Selection: off 2 3 4 5 

• Zoom 

1 Selection: , . Zoom 1 F 

r Automatic 
Map: ,_ Ft J  

Mezi další nástroje pro práci s mapou 
patri î možnost nastavit zesvétient neak-
tivní části mapy do určité hloubky odka-
zá a automatické zvětšení obrázku při 
najeti kurzorem myši 

Software Visual Understanding En-
vironment (VUE) pro rúznè operadni 
systémy si můžete zdarma stáhnout 
ze stránek univerzity Tufts na webové 
adrese httplivuestufts.eduidownioad. 
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ELEKTRONICKÉ PAŘENIŠTĚ 
Jarní počasí potěšilo zahrád-

káře, a jelikož mnozí z nich mají 
vztah k elektronice, potěší je 

možná iněkolik nápadů k propo-
jeni obou těchto koniškú. Je to jen 
inspirace, konkrétní provedeni si 
určitě každý přizpůsobí svým 
pottebärn a podmínkám. 

Pro pfedpästováni sazenic se vždy 
používala pařeniště nebo skleníky. Ro-
stlinky potřebuji hodně světla a teplo. 
Proto jsou skleníky skleněné a často 
i vytápěně, což bývá vzhledem ke špat-
ným izolačním vlastnostem skla ener-
geticky dost náročné. Tak někoho napas 
dio to udělat obráceně — uměle dodá-
vat rostlinám světlo a teplo zajistit lepši 
izolaci, popř. umístěním do teplejšího 
prostředí (třeba do garáže). Možná se 
nechal inspirovat i nelegálními 'Astir-
nami marihuany, kde se rostlinkám pod 
umělým světlem daří docela dobře. Měl 
zrovna nepotřebnou sktíti od počítače 
(obr. vpravo) a minipästirna byla ho-
tová za pár hodin. üsporně výbojky do-
dávají obyčejná žárovka í tepe 
lo, skříň mä i otvor na zabudováni ven-
tilátoru. Po úspěšném ověřeni přišla 
druhá verze skfiři už nebyla počíta-
čová, ale dřevotřísková s izolaci, ale 

První verze „elektronického pařeniště« y počítačové skřini 

starý rozebraný potbitab přišel nad její 
„strop" He \WKS/ k programovému ovlá-
dáni topení i svícení a zároveň svým 
zahřivänim skříň i vytápí. Přímo ve viku 
skříně je i displej pro nastavováni pro-
gramů a kontrolu parametrü. K ovládá 
ni teploty ve skříni, „východu a západu 
slunce", vlhkosti vzduchu a připadně 

Elektronické pate-
ništé—vlevo skříň 
s displejem, vpra-
vo komponenty PC 

umístěné pod 
jejim vlkem 

i zaléváni lze použit näkteré z dostup-
ných programů nebo si jednoduchý vy-
t-vořit. Našli se i taci, kteří připojili celé 
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Uvnitř elektronického pateništé je osvetteni, topeni a konstrukce na rozmisteni misek (zatím nepoužitá) 
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Jednoduché elektrické pařeniště z přenosného chladicího boxu a osvětleni na vánoční stromeček z výprodeje 

rpařenište k Internetu a své rostlinky 
a jejich prostiedi mohou sledovat od-
kudkoliv na svém mobilním telefonu. 

Ti co chtěli mit své mpařeniště' co 
nejlevnější, využili povänošniho výpro-
deje osvětlení na vánošni stromeček. 
Množství žároviček nebo LED lze uspo-
řádat do plochy a získat tak rovnoměr-
nější osvětleni. Osvětleni s LED nepro-
dukuje téměř žádné teplo a může být 
tak velmi blízko rostlinek, aniž by se 
mohly uspälit". Zintenzivni se přitom je-
jich osvětlení. V přikladu na obrázcích 
nahoře byl jako pařeniště použit běžný 
priruáni chladicí box a žárovičky autor 
nastrkal do otvorů vyvrtaných v jeho vi-
ku. Vzhledem k dobré izolaci chladicího 
boxu se vánoční žárovičky postarají ta-
ké o jeho vyhřátí na potřebnou teplotu. 

4 

o. 

7' 

Kdo bude chtit zautomatizovat i za-
léváni, bude potřebovat sondy k měřeni 
půdní vlhkosti. Nejjednodušším tako-
vým senzorem jsou dva hřebíky zastr-
čené do země, mezi kterými se měří 
odpor Složeni půdy však výrazně ovliv-
ňuje její odpor a také není jed noduchě 
udržet konstantni vzdálenost mezi hře-
bíky. Vyreši to zaliti elektrod (hrebikü) 
do sádry (obrázek vpravo). Sádra ochot-
ně Arne vlhkost z půdy a zároveň fixuje 
vzájemnou polohu obou elektrod. Na-
měřený odpor je pak už jen zapotřebí 
uvést do vztahu s vlhkosti půdy a nasta-
venim limitů zajistit včasné zalévání. 

Pokud jste začátečníci, chcete za-
šit pěstovat zeleninu a nevíte, jak na 
to, existuje na Internetu web: kde si 
mü2ete interaktivně navrhnout záhonky, 

K nastavováni a sledováni teploty a osvětleni vyhoví jedno-
duche programy. pe pripojeni k lnternetu lze vše vdetně 
záběru vestavěné kamerky sledovat i na mobilním telefonu 
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Aplikace Garden Planner na webu www_growveg.com vám 
usnadni návrh zähonú, jejich osazení a dodržování terminú 

eel» Inignes tÇ jen tents pis 

p. a  52. lhael 4.04,1 111 

A I C 

OEM lib  

iti3sse ",•• etergr'OE 

Konstrukce sondy pre měřeni vlhkosti pů-
dy kovových elektrod zalitých do sädty 

umístit na ně vhodné sazenice a dodr-
žet přitom všechny potřebné parametry 
a lhůty. Webová aplikace se jmenuje 
Garden Planner a najdete ji na adrese 
www.growveg.COM, Respektuje vámi 
zadanou zeměpisnou polohu a obsa-
huje přes 130 různých druhů zeleniny, 
ovoce a bylinek. Jednotlivé sazenice 
umisťujete na plán záhonku myši, sa-
zenice sama nví" kolik potřebuje mís-
ta a vedle eeho smí/nesmí být. Vytisk-
nete si plánek a harmonogram výsad-
by a pak už to vše jen musite přenést 
do reality (není to „hra', je to pomücka 
k naplänováni skutečných zähonu). 

Většina námětů pochází ze stránek 
www.cheapvegetablegardener come 
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TECHNICKÉ ZAJiMAVOSTI 
Počítač fit PC21 

Asi před dvěma lety jsme v PEAR 
představili tento miniaturní počítač iz-
raelské společnosti CompuLab.V sou-
ladu s vývojem technologii byly od té 
doby představeny další dva typy — ten 
nejnovější, fit P021— vám nyní stručně 
popíšeme. Ve velmi malé „krabičce" 
o rozměrech přibližnä 10 x 10 x 3 cm 

Onedif Mini SD RS232 2x USB 
• • 

4=cle • 

• 

SiPDIF 

n4 

o 

e b Uhl Eth2 
BY St s 

Leal 
DVI 

E 

12 V WLAN SIPDIF LAW, LAM MIC 2x USD RESET 

Rozmistěni konektorů na předním 
a zadním panelu počítače fit PC2i 

a váze 370 g je kompletní PC s výko-
nem, kterým by se před několika lety 
mohl pyšnit i velký stolni počítač. Kro-
mě standardní výbavy mä pině hard-
warovou podporu videa a je schopen 
přehrávat standardní formáty v rozlišení 
full I-OEID (1920 x 1200 pixelö) s digitálním 
pětikanálovým zvukem. Rozmístěni je-
ho vstupních a výstupnich konektorů 
je patrné z obrázku. Tri diody LED na 
přední straně indikuji (zleva) aktivitu 
pevného disku, aktivitu \ALLAN a zapnu-
té napájeni. K výstupu do monitoru je 
z rozměrových důvodů použit konektor 
HDMI (misto DVI), zvuk však do něj není 
přiveden. Slot pro paměťové karty SD 
umi pracovat i s SDHC a SDIO, 
V současnosti nabízí CompuLab 

dva typy těchto pošitaU, fit PC2 a fit 
P021. Liší se jen nepatrně —fit PC2i mä 
pouze 4 porty USB: ale 2 síťové porty 
1 Gb LAN a sériový port, zatímco fit PC2 
mä 6 Use pode:L jeden 1 Gb LAN, IR 
přijímat a sériový port nemá. Cenové 
rozdíly obou typů nepřevyšuji 10%. Oba 
typy se ale dodávají v několika různých 
variantách, lišících se procesorem 
tel Atom Z550 2 GHz, Z530 1,6 GHz, 
Z510 ti GHz), velikosti RAM (1 nebo 
2 GB), diskem (bez, 160 GB nebo 8 GB 
SSD) a operaänim systémem (bez OS, 
Windows 7 Pro nebo Linux). 

Ceny se pohybují od asi 350 USD 
za pobitab s procesorem 1 e 6 GHz, pa-
měti RAM 1 GB, bez disku a bez OS 
po asi 700 USD za potitat s proceso-
rem 2 GHz, RAM 2 GB, diskem 160 GB 
a OS Wndows 7 Pro (wwvv.fit-pccom). 

DVI HOD 

Procesor (CPU) 

elpová sada 

Paměť RAM 

Úložiště dat 

_o 
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Software 

Rozměry (hlinikové pouzdro) 
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Technické parametry fit PC2i 

Intel Atom Z550 2 GHz, Z530 1,6 GHz, Z510 1,1 GHz 

Intel US15W SCH 

1 GB/2 GB DDR2-533 on-board 

interni prostor pro pevný disk 25" SAT?', 

slot pro paměťové karty miniSD 

Intel GMA500, piná HW akcelerace videa H.264, MPEG2, 
lidi a WMV9, digitälni výstup DVI až 1900x1200 

přes konektor HDMI 

linkový vstup a výstup, vstup pro mikrofon, 
S/PDIF 5.1 kanále' (na bázi Realtek ALC662) 

2x 1000 BaseT Ethernet (na bázi Realtek RTL8111), 

802.11g WLAN (na bázi RaLink RT3090) 

4 porty USB 2.0, sériový port R 5232 UART 

Phoenix BIOS, bootováni z pevného disku, z externí 
USB pamétilUSB CD-ROM/USB pevného disku, ze sité LAN, 

operačni systém Windows 7 Professional, Linux Mint, 
jině OS instalované uživatelem 

101x115x27 mm 

370 g (včetně pevného disku) 

12 V (8 až 15V) 

6 W při malé zátěži CPU, 8 W při piné zátěži CPU, 
1 W při „uspáni" 

ser:OEMOOE IRNP"Milikes 

Počítač „do dlaně" fit PC2! 

4 
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DreamPlug 

DreamPlug 
Tato „zásuvka snů" (dream plug) je 

dalším miniaturnim poeitatem, tento-
krát od společnosti Globalscale Tech-
nologies. Je to jejich již několikátý typ 
této koncepce počítač který se doslo-
va „zastrčí do zásuvky. zvládne většinu 
šinnosti, které od pobítaüe obekäväme, 
je navržen pro trvalý (nepřetržitý) provoz 
a spotřebuje pouhých několik wattů. 
Je vytvořen pro operační systém Linux 
a lze mu tedy pfizpüsobit většinu stied-
ně náročných aplikaci; je zejména určen 
pro aplikace, od kterých se očekává ne-

rnkroron sluchátka eSATA 

slot pro SC) USB 

LIAM' RESET Jtag 

USB SOEIDDIF LAND LAM 

Rozmístění konektorů na obou bocích 
pouzdra počítače DreamPlug 

přetržitá funkce. Může na něm být sarno-
ziejmě spuštěno i vice aplikaci součas-
ně. Propojeni s okolím je zajištěno vše-
mi standardními způsoby — dva porty 
USB 2.0, jeden port eSATA 2.0. WiFi 
802.11 big, Bluetooth BT2.1EDR, au-
dio in/out, optický VPDIF, programova-
cí rozhraní JTAG. Základní technické 

parametry jsou y tabulce. Pro univer-
zální využiti lze DreamPlug i rozdělit na 
dvě části napájeci část (která zůsta-
ne zastrčená y zásuvce) a samotný po-
čítač, který lze umístit na délku propojo-
vacího napájecího kabelu jinam. 

Celý DreamPlug měří 108x58x24 
mm a cena by mohla být (je to novinka) 
okolo 150 USD (předchozí typ nazvaný 
SheevaPlug stál asi 100 USD). 

DreamPlug lze y případě potřeby rozdélit 
na dvě části napáječ a vlastni počítač 

Technické parametry 
DreamPlug 

Procesor Marvell Sheeva 1,2 GHz 
Operatni systém Linux 2.6.3x 
Boot parr'« 2 MB SPI NCR Flash 
RAM SDRAM 512 MB 16bit 

DDR2-800 MHz 
2 GB flash zabudovaná paměť 

Připojeni: 
Sit 

Pony 

Bluetooth 
Audio 

Napájení 
Sítiový napáječ 
Rozměry 

Turnigy 130A 
Tumigy je malý a velmi přesný volt/ampér/watt metr, 

navržený zejména pro modeláře. Je napájen z vedená, na 
kterém měří, za předpokladu, že napětí mezi vodiči je 4,8 až 
60 V. Použije-Ii se externíí napájecí zdroj, lze měřit už od nulo-

vého napěti. Na displeji se trvale zobrazuje napětl ve V, 
proud y A a výkon ve W, y leve spodní části displeje se pak 
cyklicky zobrazuje odebraná energie y Ah, spotřeba ve Wh, 
maximální proud Ap, minimální napětí Vm a maximálni výkon 
Wp. Hodnoty se aktualizuji každých 0,4 s. Displej je podsvi-
cený LCD a může zobrazit 2 řádky po 16 znacích. Rozsahy 
měřeni: proud () a2 130 A (rozlišeni 0,01 A), napéti O at 60 V 
(rozlišeni 0,01 V), výkon O až 6554 W (rozlišeni 0,1 W), 
spotřeba O až 65 Ah (rozlišeni 0,001 Ah), spotřeba 0 až 6554 
Wh (rozlišeni 0,1 Wh). Rozměry měřiče jsou 85x42x25 mm, 
väki 82 g, prodävä se za 25 USD. . 

TURNtage" 

e 
09.1COmAre WOE 'UM 4•10 see we AtIM am 1 044 

Miniaturní měřič 
Turney 130A 

(vie vo) 
a jeho možná 
využiti (vpravo) 

LAN 2x Ethernet 1 Gbis 
VViFi 802.11 big 

2x USB 2.0 
lx eSATA 2.0 

lx SD slot 
STAG a UART 

6T2.1 EDR 
mikrofon, sluchátka 

optický S/PDIF výstup 
5 VI3 A 
19W 

108 x58x24 mm 

baterie • 

4.8-60 V 

nabiged 
4.8-50 V 

přidavnä 
Wares 

4.040 V gt 

balerle 4 

0-60 V 

pťidavnä 
balerie 
42-60 

baierie 
piiiimačc 
napivI2V 

CarSpa UPS1000-122 
Plně automatický záložní zdroj (mě-

nič napětí s funkci UPS) 12 V/230 V 
1000 W s automatickou třístupňovou 
nabijeökou. Nemá vestavěný akumu-
látor a lze k němu připojit libovolný olo-
věný akumulátor 20 až 120 Ah. Když 
měnič detekuje přítomnost sitiového 
napětí y zásuvce 230 V. do které je při-
pojen, napájí spotřebič připojený k mě-
niti z této zásuvky a současně vesta-
věná nabíječka nabiji (nebo pouze udr-
žuje nabitý) připojený externí akumulá-
tor Pokud nastane výpadek napětí y si-
rove zásuvce, měnič během S ms při-
pojí spotřebič k výstupu měniče napě-
tí. Po obnovení síťového napéti y zásuv-
ce se spotřebič přepne zpět na napájeni 
z rozvodné sitě a pokračuje nabijeni 
akumulátoru. Nabíječka nabije starto-
vaci akumulátory î traköní typy, y prove-
deních se zalitými elektrodami i AGM 
a gelové akumulátory. 

Zařízení CarSpa UPS1000-122 se 
na našem trhu prodává asi za 3200 
Kč ve. DPH. 

Měnič/VPS/nabíječ CarSpa UPS1000-122 

48.00A f 12.00V 
Wh At80,.0101 

testováni pristrojti 

turooA itóbv 
Ah 4841M 

nabíjeni bated° 

vybijeni baterie 

40.00A 12.00V 
Ah 480.0W 

testováni ptijimate 
a servomechanismis 

1140.60-A °12,00V 
'WI) 480.0W 

uzeni 
rychlosti 

vytnioci 
-- tine*. 

motor 

-• -44-

-4 4— 

I rorMeeitee.y 
synibokzuti 

zdirky ivlevo) 
a koliky ivreav6i. 
'»"oliv arrièr 
proudu 
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„Váš zdroj pro kvalitní kodeky praví podtitulek webu 
Codec Guide. Web přináší informace o stažení, použiti i na-
stavení různých kodekü, potřebných k přehráváni video a au-
dio souborů. Poměrné obsáhlý soubor Otázek a odpovědi 
(FAQ) a uživatelské fórum poskytuje pravděpodobně dostatek 
zdrojů k vyřešení většiny problémů. Pravidelně aktualizovaná 
sada K-lite Codec Pack vám pak ušetři eas s vyhledävänim 
a stahováním jednotlivých kodekú. 
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Interaktivní mapy radioamatérských převaděčů y České 
republice v radioamatérských kmitočtových pásmech 2 m 
(145 MHz), 70 cm (435 MHz) a 23 cm (1250 MHz) — po klik-
nutí na zvolený převaděč se zobrazí detailni informace o jeho 
kmitočtu, umístění, výkonu a zodpovědném operátorovi. 
Na webu je k dispozici i podrobný seznam prevadén. 

http://software77.netigeomip 

Bezplatná denně aktualizovaná internetovä služba, která 
vám vyhledá dostupné údaje (stát, poskytovatel ap.) k za-
dané IP adrese. Rözne skripty umožní umístit službu na 
váš web a získat tak přehled, z kterých zemi máte kolik 
návštěvnikü. Aktuální databázi lze i stáhnout pro vlastní 
aplikace. 
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Potřebujete hodně levný a při tom poměrně kvalitni pot"-
tae? Na tomto webu je internetový obchod s repasovanými 
počítači (zejména DELL), které jsou získávány jako likvido-
vaný, ale funkční hardware z velkých evropských společnosti. 
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Kolekce volné dostupných elektronických knih (zejména 
klasika), které lze čist na počítači, mobilním telefonu nebo 
elektronické öteòce Kind/e. Obsahuje známá díla z prózy, 
poezie i literatury faktu. 
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RÁDIO „HISTORIE" 

Německé vojenské 
rozhlasové přijímače 

Německá oficiälni propaganda měla 
detailně rozpracovány metody. Jak ace 
bit nejen na obyvatelstvo y Risi, ale také 
na své vojáky. Aby byl zajištěn poslech 
rozhlasových projevů vedoucích předsta-
vitelů tehdejšiho režimu. byly vojenské 
jednotky postupně vybavovány dokonalý-
mi přijimaši s výkonnými koncovými stup-
ni, aby bylo možné ozvučit i větší mist-
nosti se shromážděným mužstvem. Prvni 
přijimače k tomu určené měly označeni 
ER1 (obr. 1) a vyráběla je z počátku berm 
linskä firma Seibt. Pět přepínatelných pá-
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Obr 1. 
Peijimad ER1 

sem pokrývalo 
rozsah od lee kHz 
do 22 MHz a přijí-
mače byly vybave-
ny i záznějovým 
oscilátorem, aby 
bylo možné v pH-
padš potřeby pŕiji-
mat i telegrafní 
signály. Později 
vznikla nepatrně 
upravená verze, 
označená ERI a, 
(obr. 2), kterou vy-

ráběla firma Philips. Obdobný přistroj, ale 
pouze s rozsahem dlouhých a strednich 
vin vyráběla firma Mende s označenim 
450M pro námořní jednotky. Všechny tyto 
typy byly osazeny elektronkami řady A 
(AKI, AF3, ABC1, AC2, AM2, AL5, 
AZ12). 

Když bylo jasné, že vypukne válka, 
začaly se vyrábět epolnr přenosné 
mače — vyráběla je rakouská firma Radio-
na s označením R2 a ER2, později y růz-
ných variantách, které se lišily jednak 
rozsahy pásem, jednak způsobem napä-

m 
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3 
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Obr. 3. ,Piestiřknutý" přijímač ER2 

Obr 4_ iikofistený přijímač ER3 
vystavený y ruském véletném muzeu 

jeni. Původní přijímač R2 měl rozsahy 
157 — 410 kHz, 517 — 1500 kHz a 6 
18 MHz a bylo jej možné napájet jak ze 

slag, tak z akumulátorů 6 V, ER2 ze sité 
a 12 V a oba neměly záznějový oscilátor. 
Následovaly verze R2a až R2e se zázně-
jovým oscilátorem. R2c až R2d již měly 
pouze bateriové napájeni 6 V. Tyto přiji-
mače byly osazovány „kovovoues řadou 
elektronek Ell a EFI3, ECH11, EF12. 2x 
EBC11, EDDI1, EZ11. Vzhledem k tomu, 
že přijímač mél vf předzesilovae, vyzna-
čoval se vysokou citlivosti (při Al provozu 
mezi 1 — 2 p.V/m). 
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UK/PIRC 316/A-16 
rádiostanica 

pre špeciálne jednotky 
PaedDr. Miroslav Horník, ONI3CLI 

S britskými povojnovými rädiostanicarni sa stretávame pomerne zriedka. In-
formäcie o nich k nám prenikajú iba v poslednom čase. Jednou zo zaujimavých 
radiostanic, ktoré sa dostali aj medzi rádioamatärov, je UK/PRC 316. 

Toto označenie path rädiostanici brit-
skej armády. V pripade špeciálnych jed-
notiek SAS bolo pre tůto rädiostanicu po-
uživané označenie A-16. A y označeni 
znamená rädiostanicu s výkonom do 
10 \AI a aIsi° 16 (z rady 10 39) znaČi 
frekvenčrý rozsah pre pásma do 30 MHz. 
Rädiostanica A-16 bola vyvinutá a zara-
denä do výzbroje y polovici šesídesiatych 
rokov s určením ako l'ahkä, kompaktnä 
a na obsluhu jednoduchá krátkovinná rãe 
diostanica s dosahom do 800 km pri pou-
žiti CW. Použiva 45 kryštálom riadených 
kanálov y rozsahu 2 až 7 MHz_ Prevádz-
ky sü y tej dobe štandardne, CW a AM. 

Dizajn 
rádiostanica do džungle 

Operácie na balekom východe vyža-
dovali špeciálne riešenie rädiostanic. Jed-
notky, ktoré sa pohybovali y džungli, boli 
vystavené nepriaznivemu, vlhkému a ho-
rúcemu podnebiu. Preto potrebovali malé 
a rahké rádiostanice, odolné týmto taž-

kým podmienkam. Predchádzajúce tran-
zistorové verzie A-13 a A-14 neboli dosta-
točne kompaktně a zároveň boli aj málo 
výkonné. A-13 mala y režime 0W 1,5 W 
a A-14 2 W. Zároveň bob rozmerné, takže 
radista mohol niesf iba málo inej výstroje. 
Preto vznikla A-16. 

Typické podmienky y džungli predsta-
vujü stromy s výškou do 30 m s hustou 
vegetáciou pod nimi. Teploty nedosahujú 
extrémne hodnoty, ale vlhkost' je vysoká. 
Zároveň sa y týchto oblastiach prejavuje 
silný širokopásmový elektrický šum. ktorý 
prekrýva signály širiace sa pozemnou vl-
nou. Napriklad rédiostanica s 50 VV má 
prizemnou vinou y týchto oblastiach doa 
sah pribli±ne 3 km. To znemožňuje použi-
tie bežných vojenských tyšových antén, 
ktoré boli aj vo výbave A-13 a A-14. Pre 
spojenie v týchto oblastiach je vhodný 
nízky horizontálny dip61, ktorý umožňuje 
komunikáciu prakticky od nuly do 300 
a via km. Typický priklad prevádzky 
v týchto podmienkach s A-16 je na obr. 1. 
Pri návrhu rádiostanice bob brané do úva-
hy všetky tieto podmienky. 

Obr. 3. Pohlted dovnútra 

Obr. 2. Celkový pohlád ne rädiostanicu PRC/A-16 
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Posledním typem, který se již nedo-
čkal velkého rozšířeni, byl ve válečných 
letech 1942143 u firmy Braun vyráběný 
typ ER3 (obr. 4). Měl rozsahy 15 — 365. 
520 — 1530 kHz a 7,7 — 19,5 MHz a byl 
osazen elektronkami série E11. Tento typ 
došel uplatnění až po válce, do velkoséri-
ové výroby se dostal y letech 194911950. 

Do výroby pro německou armádu byly 
nuceny se zapojit i firmy na postupné ob-
sazovaných územich. Ve Francii se vyrá-
běl např. velmi výkonný přijímač AE1093 
s rozsahem 110 kHz — 22 MHz osazený 
rovněž elektronkami řady Ell. s velmi 
přesnou stupnici, určený jak pro síťové. 
tak bateriové (12 V) napájeni. Rozhlas se 
poslouchal pochopitelně i na jiných přiji-
macich, jako byly Mw.E.c. Lw.E.a, jejichž 

poměrně Cakie pásmo nedovolovalo pře-
nos celého nízkofrekvenčního spektra 
a uplatnily se spíše pro jejich obsluhy. 

Kromě dosud zmíněných přijimačů se 
ještě pro speciální vojenské skupiny za-
jištujici tisk novin na frontách a speciální 
propagandistické oddíly vyráběly přijíma-
če typu VVR1T a VVR1P (měly přezdívku 
„Rua) a ty byly rovněž osazeny kovový-
mi elektronkami řady Dll (DCH11, 2x 
DF11, DAF11, DC11 a DDD11 — mikro-
fonní předzesilovač DAF11), druhý typ 
vyráběla firma Philips již s loktalovou fa-
dou elektronek 025, pouze s rozsahy 
dlouhých a středních yin. Je zajímavé, že 
byly navíc vybaveny i mikrofonnim peed-
zesilovačem, takže bylo možné je využi-
vat právě k propagandistickým tkelüm. 

Obr. 1. Prevédzka s A-16 y teréne 

Takto vznikla kompaktnä rádiostanica 
z obr. 2. Kediže bola požiadavka na jedno-
duchů obsluhu, často aj vojakmi s malými 
operátorskými zručnostami, dizajn je ver-
mi jednoduchý a tým aj obsluha. Rádi-
ostanica je umiestnená y plastovej, meta-
lizovanej skrinke, Co jej dáva vysokú 
odolnost voci närazom a umožňuje doko-
nalú izoláciu proti vlhkosti. Pomeme hru-
bý dizajn je maximélne funköný a minima-
lizuje počet pripojných miest_ Prakticky 
jedinými pripojnými bodmi je zdroj. 
umiestnený pod rádiostanicou, dye antén-
ne svorky a konektor pre hovorovü súpra-
vu. Telegrafrý nee je sůčastou obalu ră-
diostanice. Ovládacie prvky sú zobrazené 
na obr. 5. Frekvencia sa voli hlavným ka-
nálovým prepinašom s deviatimi poloha-
mi. Pre každý z týchto kanálov je možný 
posun oproti zékladnej polohe o 1,25 
a 2,5 kHz do plusu aj minusu_ 

Celkovo boli rádiostanice vyrábané 
piatich verziäch základných kanálov. 

Malá série druhého typu pak měla mož-
nost pomoci výměnných cívek poslou-
chat i na krátkovinných rozsazich 6 
15 MHz s možností rozšiření na 1.5 — 

— 21,7 MHz. Zjednodušenou verzi tohoto 
přijimače pak vyráběla firma Blaupunkt. 

Prameny 

[1] Trenkle, F.: Die deutschen Funknach-
richtenanlagen bis 1945, kap. Wehr-
machtsrundfunkgeräte. 
[2] webové stránky LA8AK 
[3] www.rkk-museum.ru 
[4] wvvw.radiomuseum.org 
[5] WWW. radionghe.com 
[6] www. datasheetcatalog. corn 
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Jednotlivé verzie boli označo-
vané dopinkovými pismenami 
A 22 E (yid tab. 1). Na rádia 
ostanicu šesfdesiatych ro kov 
mala pomerne vel'a revoluš-
ných prvkov. Prvým bolo ce-
lotranzistorové prevedenie 
s tranzistormi typu NPN. V tej 
dobe boli beinejšie typy PNP. 
Na ladenie vysokofrekvenče 
ných obvodov boli použité va-
raktory. Vysielaš poutival 
širokopásmovú koncepciu. 
Skrinka bola z metalizované-
ho plastu, prijimad používal 
dvojité zmiešavanie v preves 
deni up-konvertor. Obvodové 
riešenie bolo modulové, precis 
chodcami integrovaných obe 
vodov. Vnútorný pohrad na 
A-16 je na obr_ 3. 

Technický popis 

Lt 

Budeme vychádzaf z blokovej sché-
my, která je na obr. 4. Signál z antény pri-
chádza cez prepinaci obvod ROEUTX na 
vstup ladeného vf zosilřiovača. Ten má 
dva podrozsahy, LOW BAND a HIGH 
BAND. Podrozsahy sú prepinané hlav-
ným prepinašom kanálov. V podrozsahu 
sa ladí pomocou potendometra, označe-
ného PEAK NOISE Signál z výstupu zo-
silliovača ide do prvého zmiešavaša, kde 
sa zmiešava so signálom hlavného kaná-
lového oscilátora, ktorý pracuje o 8 MHz 
vyššie, ako je prijimaná frekvencia Na 
jeho výstupe je prvý medzifrekvenšný ob-
vod pracujůci na frekvencii 8 MHz, teda 
nad prijimaným rozsahom. Tento medzi-
frekvenčný signál sa y dalšom zmiešava-
ši zmieša so signálom ofsetového oscilá-
tora, ktorý pracuje na 8,455 MHz s of-
setovými polohami t 1,25 a 2,5 kHz_ 

Na výstupe je signál druhej medzi-
frekvencie 455 kHz, ktorý ide do filtra 
podia druhu prevádzky. Pre CW je použi-
tý fitter so širkou 300 Hz a pre AM je šír-
ka 6 kHz. Vyfiltrovaný signál je zároveň 
zosilnený a vedený do detektora. Je pou-
žitý diódový detektor a pre CW 
je zapnutý záznejový oscilátor (BFO) 
s frekvenciou 456 kHz, čím vzniká nízko-
frekvenöný signál 1 kHz. Filasitosf je re-
gulovaná y nizkofrekvenčnom 

ktorý napája slůchadlá hovorovej 
súpravy. Prijimaš nemá automatické 
vyrovnävanie cŕliivosti. Pri prepnuti na vy-
sielanie je zapnutý oscilátor 455 kHz, kto-
rý je y pripade CW krúöovaný, a zmieša-
vanie prebieha opačným postupom ako 
pripade prijimacej cesty. Najskör je ten-

to signál zmiešaný so signálom ofsetové-
ho oscilátora na pornocnü frekvenciu 
8 MHz, a tä je odšitaná y dalšom zmieša-
vaši od hlavného kanálového oscilátora. 

Pracovná frekvencia je vybratá a zo-
silnenä y ladenom zosiltiovači. Z ladeného 
zosiltiovača je vedená do vf zosiltiovaša, 
kam je y pripade AM privádzaná aj modu-
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Obr. 4_ Bloková 
schéma rádiostani-
ce PRC 31614-16 
(vpravo hare) 

Obr. 5_ Ovtädacie 
prvky rádiostanice 
PRC 316/A-16 

lácia z mikrofónu_ 
Signál je dalej zo-
silnený y oddero-
vacom stupni, po-
tom y koncovom 

miOECRIL;m• 
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H —  FIFO 

458 kHz   

Ant 1 

Tabulka s 
motzeovkou 

Pievadzkový   
plepinat 

Citlivost' 

Telegtafný Mitt 

stupni (PA). Linearita je zaisfovaná obvo-
dom ALC. Výstup PA je cez dolnů prie-
pust s medznou frekvenciou asi 7,2 MHz, 
ktorá zároveň slieí aj ako symetrizačný 
člen, pripojený na anténu. 

Technické údaje 

Frekvenáný rozsah rádiostanice: 2 až 
7 MHz y piatich modeloch (tab. 1). 
Druhy prevádzky: CW, AM_ 
Výkon: 4 W pri CW„ 1,2 W pri AM. 
Napájanie: alkalická batéria 10 až 16 V 
(prevádzka až 20 hodin), alebo externý 
zdroj. 

Mode 

A 

C 

E 

Kaná 

1 

2215 
2280 
3710 
3205 
2133 

2 

2520 
2700 
4040 
3710 
3170 

3 

3170 
3280 
4490 
3970 
3901 

4 

3710 
3710 
4574 
4040 
4659 

[kHz] 

5 6 

4590 4875 
4510 4875 
4950 5090 
4595 5090 
4870 5202 

7 

5130 
5305 
5905 
5925 
6608 

8 

5270 5895 
6350 6940 
eno 6955 
6776 6955 
eno 6955 

Tab. 1. Prehrad kanálových rozsahov peak, verzie rädiostanice PRCIA-16 

Metací poishoj 
I alit- IBM 

Ant 2 

Piepinat 
kanalov I at 9 

Ofset kanalts 
A. B. O. C. O 
0 1341,25 š 2.5 kHz 

Novi:nova 
signava 

Doladenie 

Kfútovanie: rušným krúčorn. alebo rých-
lokrútovašorn cez adaptér (na pr. GR-71) 
a2 300 slov za minútu. 
Anténa: dipál nastavovaný pre kaidý ka-
nál dižkou rozvinutia. 
Hmotnost: celá rádiostanica s batériou 
5 kg_ 

• • • 

Rädiostanica sa používala od polovice 
šesfdesiatych až do devärdesiatych ro-
kov 20. storošia_ Posledně bojové použitie 
bolo na Falklandských ostrovoch. Po ich 
vyradeni však rádiostanice zostali y pou-
žívaní ako cvičné_ Kombinácia mikrofónu 
na slúchadläch nebola moc y porných 
podmienkach populárna. lebo fažiskom 
prevádzky bola telegrafia a mikrofón pre-
kážal. Cena rádiostanice bola okolo 600 li 
bier. 

Prameň 

VIVIARS Newsletter, UK/PRC 316/A-16, 
John Teague, G3GTJ: Louis Meulstee, 
PAOPCR (TNX). 
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Lee de Forest se „otec rádia" 
•a jeho soueasnici 

Ing. Jan Lexa 

(Pokračování) 

Radiotelefonie a soudní 
žaloby kvůli podvodům 

(1907-1913) 

Jak již bylo napsáno, byl de Forest na 
rozhraní let 1906/07 ve finanšnich potí-
žích, ale podařilo se mu zase nějaké pe-
nize získat a mimo jiné i od své tchýně 
dostal 1000 $. V únoru 1907 zakládá 
New Yorku firmu nDe Forest Radio Tele-

phone Co.s s kapitálem 200 000 S. Dal se 
dohromady s prodejcem akcii J. D. Smi-
them z předchozí firmy. Ten již y kvétnu 
téhož roku navrhuje přejmenování firmy 
na „Radio Telephone Co.." s kapitálem 
2 miliony $ se sidlem y „neutrálním" New 
Jersey. Smith, který byl žákem Whita, se 
stal prezidentem a de Forest viceprezi-
dentem společnosti. Opät se buduji před-
vádéci prodejny a prodávaji akcie. 

Jak název firmy napovidá, měla se fir-
ma zabývat výrobou zařízeni pro radiote-
lefonii. Chtěli dohonit svého konkurenta 
Fessendena, který ve své firmě NESCO 
již od r. 1900 prováděl pokusy s bezdrá-
tovou telefonii, y is. 1906 přenášel na Wu-
noce propagační koncert a y dalšim roce 
již dosahoval se svým zařizenim vzdále-
nosti přes 300 km. V Německu byla 
r. 1906 předvedena bezdrátová telefonie 
z Berlina do města Nauen (asi 30 km). De 
Forest se pokoušel fete namodulovat na 
jiskrový výboj, ale podařilo se to až na 
elektrický oblouk podle Valdemara Poul-
sena. Paulsen však prodal práva na svůj 
oblouk jen Federal Telegraph Co. De Fo-
rest proved) některé změny zapojení y ob-
vodu mikrofonu a celkové schéma vysila-
če je na obr. 15. Přijimaš byl vybaven 
audionovým detektorem (obr. 10 b). 

De Forest r. 1907 provedl y oblasti 
New York celou řadu demonstraci obou-
stranné telefonie s dosahem asi 50 km. 
To nastartovalo řadu objednávek hlavně 
od Navy, které prodal 26 zafizeni pro ce-
lou flotilu, která měla plout kolem světa 

(obr. 16 a 17). Po návratu r. 1908 stanice 
na lodích demontovali pro silné rušeni 
komunikaci. Zařízeni vysilaše zůstalo 

jen na vlajkové lodi Ohio, ze které byla vy-
sílána z přistavu hudba z gramofonových 
desek. 

Na počátku r. 1908 vyhořely firemni 
laboratoře, ale de Forest se osobně citul 
jako bohatý člověk a podle toho také žil_ 
I když na tom firma nebyla dobře, podařilo 
se na rozhrani r. 1908/09 prodat nějaké 
akcie a založily se další tři nové předvá-
děci firmy s kapitálem 6 milionů S. Do tis-
ku pustili zprávy, že bude vyrobeno tisíce 
pozemních a lodnic? stanic. Jeho tehdej-
ší žena Nora to údajně viděla poněkud ji-
nak, ale de Forest zaviral před těmito 
spodvody" 
V r. 1908 odcestoval de Forest do Ev-

ropy, kde představil svůj radiotelefon vy-
silánim z Eiffelovy věže, jehož signál bylo 
možné zachytit až y Marseille. Tim získal 
značnou publicitu a přineslo mu to i objed-
návky od italského námořnictva a od ang-
lické admirality. V Německu se setkal 
s G. Seibtem z Amalgamated Radio Tele-
graph Co., který jej seznámil s přednost-
mi Wienova vysílače s lepším zvukem 
a zároveň ho přemluvil, aby Seibt přijel do 
USA S pomoci Seibta přepracoval svůj 
vysilaš na jiskrový, což zažalovala firma 
Telefunken jako porušení patentových 
präv. Paulsen také zažaloval de Foresta 
za používáni obloukového systörnu pa-
tentovaného y r. 1903. U.S. Navy právě 

r. 1907108 nakoupila telegrafní zařizeni 
od Telefunkenu (obi.. 18). 

De Forest přišel také s tim, že začal 
použivat radiotelefon pro operní přenosy, 
které by nalákaly nové zákazniky_ Byl za-
milován do oper, zvláště Wägnerových, 
a tak např. 14. ledna r. 1910 z jedné lodi, 
stojici y newyorském přístavu, vysilal 
živě pasáže z oper, jejimi2 interprety byly 
E. Destinová a E. Caruso (obr. 19, 20 
přiště). Kvalita přenosu ale byla špatná 
a často přerušovaná. 

Obr. 16. Bojová loď Iowa 
s anténami a se zařizenim od de Foresta 

Abstimmeinhed des Telefunken 
Löschfunkens ers A 05 E 2 

Obr. 18. Detail laděni iřskrového 
vysílače Telefunken z r. 1908 

Vraťme se do r. 1909, kdy byl prez'-
dent Smith donucen oznámit insolvent-
nost a zadluženost firmy. De Forest 
a ostatní ředitelé nechtěli ohlásit formální 
bankrot, ale založili novou firmu North 
American Wireless Co. s kapitálem 
10 milionů $ a se sidlem ve státě Maine, 
tedy daleko od New Yorku. Neseriózni 
prodej akcii začinä znovu. při prodeji ak-
cii se záměrně šířily různé zprávy, které 
měly zvýšit jejich prodej. V té době si za 
vypůjčené peníze staví de Forest poblii 
Bronxu „feudálni" sídlo, které dohotovil 
r. 1913. 

Na jaře 1911 prodává de Forest na 
západním pobřeží opět své akcie a také 
dvě stanice pro armádní transportní lodě. 
Stavi také stanice y San Franciscu 
a y Los Angeles. kde chtěl konkurovat Fe-
deral Telegraph Co., ale bez velkého 
úspěchu. Z jihu ho dosáhla zpráva, že 
jeho North American Wireless Co. zbank-
rotovala. Přišel y podstatě o veškerý fi-
remní majetek. Prodal své osobní měřici 
přistroje, mezi nimiž byl i Seibtův vino-
měr; ten prodal firmě Federal Telegraph 
Co. Nakonec požádal o zaměstnáni pana 
Beach Thomsona (prezident Federal Te-
legraph Co.), dostal plat 300 $ a pracoval 
na řešení problémů kolem rychlé telegra-
fie a úniku signálů (fadingu). 

(Pokračováni) 

Obr. 17. Poručík Weaver na U.S.& Connecticut 
u radiotelefonu od de Foresta 
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Elektrotechnika 
vystavena není 

Před 12 lety, y PE-AR 2141999 jsme in-
formovali čtenáře o otevřeni nové stálé 
expozice v Národním technickém muzeu 
v Praze s názvem ”Vývoj telekomunikační 
techniky' (zahrnovala telegraf, telefon, rá-
dio, TV a telekomunikační sítě). Potom, 
od r. 2006 do r. 2011 bylo NTM pro veřej-
nost nepřístupné z důvodů rekonstrukce, 
která mj. slibovala rozšíření výstavních 
prostor. 

Nyni jsme se tedy konečně dočkali 
a 16. února 2011 bylo NTM slavnostně 
znovuotevřeno. Jaké však bylo naše pře-
kvapeni, když jsme zjistili, že elektrotech-
nika a radiotechnika byla ze stálých expo-
zic vypuštěna a odložena do depozitářů! 

Obr 1. Budova 
Národního tech-
nického muzea 
v Praze na Letné, 
Kostelní ul. e. 42 

(vlevo) 

Obr 2. Pohled do 
nově uspořádané 

dopravní haly 

Pod názvem ,,Staleti lidského důvtipu' 
je tedy v NTM y současné době k shléd-
nutí 5 nových nebo nové reinstarovaných 
expozic: Doprava (automobilová, letecká, 
ieleznišni atd.). Fotografický ateliér (od 
vynálezu fotografie po současnost), Tis-
kaistvi (vývoj technologií od vynálezu 
knihtisku po současnost), Astronomie 
(astronomické., měřici a navigašni přístro-
je z 15.— 20. století) a Architektura, sta-
vitelství a design (původní i nové mode-
ly staveb, plány). 

Na náš přímý dotaz na tiskové konfe-
renci jsme dostali od pana ředitele NTM 
velmi neurčitou odpověď, že i na elektro-
techniku se v budoucnosti dostane. Má-
me se tedy na co těšit? 

plm 

Obr. 5. Na QSL-
lístku příležitostné 
stanice OL1NTM 
je tiskařský stroj, 
vystavený v expo-
zici „Tiskaistvia 
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Obr. 3 a 4. Přes to všechno, jak macešsky se minulé vedeni NTM y rámci rekonstrukce k radiotechnice e elektrotechnice zachova-
lo, radioamatéh po tři dny v době slavnostního znovuotevření muzea zabezpečovali přímo z jeho budovy propagační rádiové vysílá-
ní. Vlevo pracoviště KV, u mikrofonu Jára, OK1Xl- vpravo pracoviště VKV s Josefem, OK1MAY, a Läcfou, OK1UNL. Pro dokresle-
ni situace si můžete nalistovat např-. v PE-AR 12/2005 reportáž ze švýcarského technického muzea dopravy v Lucernu, kde mä 

svoje prostory, rozsáhlé vysílací pracoviště a trvalou podporu radioklub HB90 (nebo Google: USKA, Luzem, H1390) 

Vážená redakce. 

zasílám Vám 

2, Postesknuti 
starého radioamatéra" 

• 

V současné době (leden 2011) ministr 
školství v denním tisku i y TV běduje, že 
v mezinárodním hodnocení vědomosti žáků 

ČR klesly na pomyslném řebříčku hodně 
hluboko. Soudím, že zvláště odborné škol-
ství výrazně poškodil Internet "Je zbytečné 
si tím zatěžovat hlavu, když vše je na inter-
netu!" Sám jsem se setkal s úspěšným ma-
turantem odborné elektrotechnické školy, 
který k přečtení hodnoty rezistoru, vyjädte-
né proužky barevného kódu, musel zapnout 
počítat! 

Kde jsou ty doby, kdy radioamatér uměl 
navrhnout vysílat, tf vypotitat hodnoty sou-
částek, seřídit jeho neutralizaci a vše po-
třebné! Ti dnešní nemusí nic, hotový vysílat 
si koupí a komunikuje pomoci radio vin se 
světem, stejné jako babička pomocí zakou-
peného mobilu s dalekou cizinou, kde Žiji její 
vnoučata... 

Mnozí radioamatěil věří, že týž rezo-
nanční kmitočet může mít obvod s velkou 

indukčností a malou kapacitou, stejné jako 
obvod s matou indukčností a velkou kapaci-
tou_ Záleží jen na součinu L krát C! Avšak 
kolik jich ví, že tato nlibovůle hodnotil neplatl 
pro LC obvod koncového stupně vysllače, 
kde vyhovl jen jediné' hodnota indukčnosti 
a kapacity! A co vědí o nutné potřebě veli-
kosti jalového výkonu (voltampér), cirkulují-
cího ve Vstupním obvodu? 

Tovární výrobky „zahubily" skutečné ra-
dioamatéry a degradovaly je na pouhé tele-
fonisty, využívající prodávané přístroje. 
V tem se dnes lišl radioamatér s „ručkou" 
Kenwood, zakoupenou v obchodě, hovořící 
přes převádět, od babičky s mobilem 
nice, „rádiové" povidajíci s vnoučaty y ci-

zině? Kdo z nich „udělá" v/c rádiových spo-
jeni? 

Posmutněl), Jaroslav Šubert, Praha 5 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

Program SOTA 
fenomén současnosti 

Ing. Petr Prause, OK1DPX 

Různé doplňky 
a vylepšeni 

Kdo má problémy s páteři, použije 
skládací rybářskou stoličku misto toho, 
aby seděl na holé zemi. Pak už je jen krÚ-
ček k myšlence zhotovit si SOTAaoperá-
torskou desku, kterou máme položenou 
na kolenou. Na ní přišroubujeme telegrafa 
ni manipulátor, klips na stanihni deník, 
hodiny se světovým časem a LED lampič-
ku. LED je teple bilä, se svítivostí 13 cd. 
Pro zhotoveni je použit servírovací tác 26 
x 32 cm (obi-. 10, 11). 
K sesličce je vhodné mit zvýšené no-

žičky pro transceiver, aby se neválel 
v trávě či ve sněhu. Pro Kl byly zhotove-
ny nožičky ze 4mm svářecího drátu (obr. 
12). 

Jednoušni sluchátko je vhodně, aby-
chom slyšeli, když se na nás zezadu Řiti 
rozzuřený medvěd..._ Ted ale vážně: Je 
lehké, kablik se nezamotává a slyšime 
nejen provoz na pásmu, ale napřiklad 
i dotazy kolemjdoucich turistů. Používáni 
sluchátka je výrazem ohledupinosti k oby-
vatelům lesa (obr. 13). 

Způsoby ovládání 

Někteří aktivátoři dávají přednost 
ovládáni radiostanice vestoje, jiní sedí na 
zemi. Mistři dokáži jednou rukou kličovat 
a druhou rukou psát do deniku 14). 

Kiišováni ve %/Haiku 

Vlhkost je nepřítelem e. 1 pro SOTA 
aktivátory. Kontakty manipulátoru se spoji 

Obr. 10. SOTA operátorskii deska 

V, 
• emir\ 

Obr.11. Vespod desky jsou 3x AA aku 
Ni-MH pro LED lampičku 

(Pokračování) 

kapkami vody a kličováni se stává neči-
telným. öišténi papírem' profukování, 
zvětšování vzdálenosti kontaktů — nic ne-
pomáhá. Protistanice se pak domnívá, že 
jsme „pod vlivem omamných ei psýcho-
tropnich látek' a výsledkem je ostuda. 

I při vypnutém vypinati svitl lampička 
na SOTA operátorském stolku, když je 
provlhlý šoupátkový vypínač. Proto je 
vhodné, pokud možno, vyhýbat se teplo-
tám těsné nad nulou, kdy se tvoří vším 
pronikající mlha. Po návratu z kopce je 
nutné vše důkladně vysušit (obr. 15). 

Staniční deník 

Psát propisovačkou do deníku z oby-
čejného papíru y dešti, za sněženi či 
mrholeni není nic prijemného. Papír se 

trhá, zápis je nečitelný. Osvědčuje se 
psát krejonem s tuhou HB na tvrdši, p&s 
lesklý karton. 

Draiši variantou je porizení speciální-
ho pera a vodéodolného papiru „Rite in 
the rain" pro nejtéiši povernostni pod-
mínky [51 

Antény 

Pro VHF/UHF jsou často použivané 
antény 5/8 lambda, nakloněním lze zvýšit 
směrovost. Viceprvkové antény Vagi se 
drží y ruce nebo se upevňuji napriklad na 
4m laminátové teleskopické tyče, určené 
původně pro rybářské podböräky_ 

Drátové antény pro KV se vyhazuji do 
větvi. naptiklad pomoci pytlíku s piskem 
nebo klubka provázku. Vhodnější varian-

Obr 13. Jednougni sluchátko, upraveně 
ze sluchátek TESLA ARF 260 

Obr. 12. Transceiver K1 na vysokých 
nožičkách je pohodlné ovladatelný 

tou je použiti osmi- až šestnáctimetroviä 
teleskopickä laminátové tyče, na niž je 
zavěšen střed dipólu. Tyče se upevňuji 
k triangulační značce, ke kmeni stromu, 
k plotu apod., napři klad pomoci „gumicu-
ku". Pozor, „gumicuk" nepouživat ve výši 
obi — nebezpeči úrazu! Konce ramen di-
pólu se upevňuji v přizemni výšce, vzni-
ká tak anténa typu invertované V. Použí-
vá se polypropylènové lan k°. které pŘi 
likvidaci antény snadno klouže ve vétvich 
(důležité!). Výhodné je mit na vrcholu te-
leskopické tyče svorkovnici, k niž se 
upevňuji jednotlivá ramena dipólu a svod. 
Jako svod se použivaP různé tenké koaxi-
ální kabely, též dvojlinka — silnoproudá, 
nebo telefonní (obr. 16 ai 18). 

Vysilaci stanoviště 

Na některých kopcích je značný po-
hyb turistů. Abychom se navzájem neru-
šili, je vhodné vysílací stanoviště umístit 
dál od vrcholu; ostatně na to pamatuji 
SOTA pravidla, která uvádějí, ie je mož-
né vysílat do 150 m od vrcholu ve vodo-
rovném směru a do 25 m ve svislém smě-
ru (obr. 18). 

Svítilna 

Pohybovat se y noci y lese bez světla 
je velice nebezpečné. Stahl vyvrtnutá 

Obr. 14. Jirka, OK1DDQ. má manipulá-
tor Palm MP-817 upevněný vespod 
desky s denikem (viz šipka), klič.z.uje 

levou rukou a pravou píše do cleniku 

56 (Praktická elektronika 



( 

a. • 

iie‘- aka „ 

,OEC\ A .fiesni-a, 

Obr. 15. Na Kleti bývá sychravo 

Obr. 16. Svorkovnice 
na vrcholu teleskopické tyče 

noha a je malér. V zimě jde i o riziko 
umrznuti. Proto byly testovány různé svi-
tilny — s halogenovou, xenonovou a kryp-
tonovou žárovkou, s LEDkami, s výkono-
vou LED. Vyhrála to samozřejmě svítilna 
posledně jmenovanä, a sice typ se zaoste 
řováním, přepínánim výkonu a blikánim, 
napájená třemi AAA akumulátory Ni-MH 
800 mAh, schopná svítit desitky hodin 
(obr. 19). Pro výměnu aku je vhodné mit 
po ruce ješte jednu svitilnu, třeba i menši-
ho výkonu. Rozsypané články se totiž po-
tmě a ve sněhu špatně hledaji. Vhodná je 
i ešelovka, 

Doprava na kopec 

odkázáni na hromadnou doa 
pravu, je nutně si důkladně zjistit mož-
nosti dopravy tam i zpět. Neocenitelné 
jsou stránky IDOS [61 Samotný vrchol je 
pak dobýván pěšky nebo na bicyklu. Dů-
ležité je myslet i na zpáteční cestu a po-
znamenat si několik variant návratu. 

Experti používají i netradiční způsoby 
dopravy části materiálu na kopec, napři-
klad pomoci koz domácich, viz [7]. 

Výstroj 

Dobrý nákup lze uskutečnit y Rybář-
ských potřebäch, y prodejnách potřeb pro 
turistiku, y Army shopech. Do rybářské 
brašny se K1 pohodlně vešla, i s doplňky 
(obr. 20). 

Jedeme-li ke kopci autem, je iádouci 
mit jiné boty na řízení a _One pro výstup na 
kopec. Je potřeba tlumok, pláštěnka, kva-
litni vrchní oblečení, kvalitní prádlo, lékár-
nička alespoň typu pro motocyklisty, píš-
ťalka pro volání o pomoc. Krabičku 
posledni záchrany si každý sestavi sám. 
Dnes to bude spíš polyetylenový pytlik se 
„zipem'` (obr, 21). 
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Obr 17. Vlevo 8m stožár pro KV, vpravo 4m stožár pro VHF 

Obr. 20. V brašně je uložen transceiver 
Kl. akumulátor, hodiny, kabely, néřadí, 

zmenšená a zalaminovaná koncese 

Obr. 21. KPZ alias PPP 

Prameny 

[5] http://www_riteintherain.cz/ 
[6] http://jizdnirady.idneacz/vlakyautobu-
sy/spojenil 
[7] http://nOtu.blogspot.comi 
[8] http://www.boatpark.cz 
[9] http://www.hudy.cz/ 

(Dokončení příště) 

Obr. 18. Vysileci stenoviště na kopci 
Tremošnä. 50 m od vrcholu vodorovným 

směrem, 5 m svislým směrem 

Obr. 19. Svitilna s 3W LED 
a zaostimováním, dosvit 140 m 

Setkáni příznivců SOTA Jarní SOTA Jamboree 
se uskutečni ve dnech 8. —10. dubna 2011 y prostorách Q-klubu v Přibra-
mi. Program: promitäní ukázek, předváděni techniky a zlepšováků, burza 
výstroje a výzbroje, společná SOTA expedice na Brdy. 

Informace: info@quido.cz, tel.: 318 627 175, 728 861 496 
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Obr. 4. Blokové schéma přijímací dish 
transceiveru (obr. 4 opakován úmyslné 

pro názornost) 

Přijímací část 
transceiveru 

(Pokračování) 

Oscilátor 

Základni použivanä typy oscilátorů 
(0) jsem již popsal y úvodním článku 
(PE-AR 1/2011). Zde bych ještě zmínil 
volbu kmitočtu. Převážně se voli kmitočet 
oscilátoru jako součet vstupního a mezi-
frekvenčního. Možná je ale i kombinace, 
kdy oscilátor pracuje na rozdilovèrn kmi-
točtu. Toto řešení najdeme někdy tam, 
kde je použit oscilátor LC. U něj lze totiž 
při nižšim kmitočtu dosáhnout lepši stabi-
lity. Potřebné větší přeladěni u poměrně 
úzkých radioamatérských pásem nevadi_ 

Digitální stupnice 

Výhodným doplňkem, zapojeným 
k výstupu oscilátoru, je digitální stupnice 
(DS — Digital Scale). Po zadáni mezifrek-
venšniho kmitočtu do elektronické paměti 
ziskäme primé zobrazení přijímaného 
kmitočtu, které nám pomůže při nastavo-
váni oscilátoru a ušetři pracné kresleni 
často nelineárni stupnice. Při zobrazeni 
s přesností na desítky nebo stovky Hz 
nám může pomoci i při testováni stability 
oscilátoru. Jak jsem již drive zmínil, exis-
tuj i jak stavebni návody, tak nabidky sta-
vebnic. 

Mezifrekveneni filtr 

Za směšovačem následuje bud' pH-
mo, nebo přes ocIdělovaci útlumový člá-
nek krystalový mezifrekvenčni filtr (IF Fil-
ter — Intermediate Frequency Filter). 
Jednotlivá popsaná zapojeni jsou si velmi 
podobná a liší se jen počtem krystalů 
a poměrem kapacit kondenzátorů, určuji-
cích šířku pásma a další parametry filtru. 

Používají se levné krystaly z běžně 
dostupné základní řady. Použijeme-li 
misto kondenzátorů kapacitní diody, zís-
káme možnost plynulé změny šířky pás-
ma filtru. Velmi důležité je zde mechanic-
ké provedeni. Zásadou jsou co nejkratší 
vývody všech součástek a použiti dvou-
stranného plošného spoje, který na stra-
n é součástek tvoří vodivá plocha, ke kte-
ré jsou připájena kovová pouzdra 
krystalů. Jinak se snadno stane, že část 
signálu projde přímo přes parazitni kapa-
city. a vlastnosti filtru se zhorší (obr. 6). 
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Pro volbu mezifrekvenóniho kmitočtu 
jsou různá hlediska. Vyššl kmitočet je vý-
hodnější kvůli zrcadlovým signálům, ale 
na nižším zase snáze dosáhneme diky 
vyšši jakosti lepši strmost boků propust-
né křivky. Dá se s nadsázkou říci, le tato 
volba podléhá určité mÖdš. Momentálně 
je to návrat k nižším mezifrekvenčnim 
kmitočtům, a to i u renomovaných výrob-
cu. Jako příklad bych uvedl velmi kvalitní 
transceiver, dodávaný i jako stavebnice: 
K2 od firmy Elecraft, s mezifrekvenčnim 
kmitočtem 4,9136 MHz. 

Pro výpočty hodnot kondenzátorů pro 
požadovaný kmitočet, impedanci, šířku 
pásma a tvar charakteristiky opět najde-
me na internetu vzorce nebo přímo pro-
gramy. Pro nejjednodušší zapojeni mají 
všechny kondenzátory stejnou kapacitu. 
Plati, že se zmenšováním kapacit se roz-
šiřuje šířka pásma krystalového filtru. Při 
realizaci těchto filtrů jsem se setkal s tím, 
le při použiti krystalů se stejným kmito-
čtem, ale od různého výrobce, vyšla širka 
pásma při stejných kondenzátorech 
značně odlišná. To je dáno rozdily y tech-
nologii výroby (typ řezu apod.). V běžném 
katalogu ani y prodejně se podrobnosti 
nedozvíme, a tak s tím prostě musime 
počítat a šířku pásma případně upravit 
změnou kapacit kondenzátorů. V mém 
případě měl filtr na kmitočtu 5 MHz 
s dražšími krystaly užši pásmo, ale pravi-
dlo to být nemusi. 

Mezifrekveneni zesilovač 

Po vyfiltrování je mezifrekvenčni kmi-
točet dále zesilován. I zde jii většinou na-
jdeme speciální integrované obvody, do-
stupné j y naši prodejni síti, jako např. 
MCI 350, který umožňuje nastaveni zesí-
lení vnějším odporovým trimrem. U nej-
jednodušších transceiverú někdy mezi-
frekvenčni zesilovač (IF AMPlifier) zcela 
chybí, využívá se zesílení y detektoru 
s obvodem typu NE602. 

Produkt detektor 

K demodulaci je u většiny zarizeni vya-
uiriván tzv. produkt detektor (PD — Pro-
duct Detector), který je y podstatě opět 
směšovačem, jen s tim rozdílem, že jeho 
výstupni signál je již y nízkofrekvenční 
oblasti. I zde převažuji obvody typu 
NE602 nebo zapouzdřené dvojitě vyváže-
né diodové směšovače. Kmitočet oscilá-
toru je blízký mezifrekverenímu, jeho od-

vstup X1 X2 X3 x4 výstup 
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Obr 6. Typické zapojeni filtru 
se čtyřmi krystaly 

chylka závisí na druhu provozu. Pro CVV 
to je kolem 800 Hz, tak aby vznikl slyšitel-
ný zázněj, pro SSB bude záležet na tom, 
zda chceme přijímat spodní (LSE) nebo 
horni (USB) postranni pásmo. Běžný fo-
nický provoz pou±ivä pro kmitočty do 
10 MHz spodni a pro vyšši kmitočty horni 
postranní pásmo. 

Proč je předěl zrovna na 10 MHz? Na 
diskusním fóru QRZ,com jsem se dočetl, 
že nejde o žádné nafizeni, ale pozůstatek 
z doby, kdy se y převážné míře pro filtro-
vání SSS signálu použivaly krystalové fil-
try na kmitočtu 9 MHz. Jak jsem nakoupil, 
tak prodávám. 
V případě digitálního provozu PSK31 

se na všech pásmech používá horní po-
stranní pásmo USB. 

Pro zapojeni oscilátoru, který má pra-
covat y blízkosti mezifrekvenčniho kmito-
čtu a stačí mu malé rozladění, dané šíř-
kou pásma SSE. se nabízí využiti již 
popsaného rozlaďovaného krystalového 
oscilátoru se stejným krystalem, jaký je 
použit y mezifrekvenčnim filtru. Toto za-
pojeni je také nejrozšiřenějši. Pomoci 
např. spinacich diod se připinaji ke krys-
talu dvě sériové kombinace cívky a kapa-
citního trimru pro ziskäni LSE a USB sig-
nálu. Jedna z kombinací se dä použít při 
přepínáni trimit i pro získání zázněje pro 
CVV_ Protože jde o malá rozladěni, stabili-
ta je zde vyhovujici. 

Nízkofrekvenční filtr 

Za detektorem již zpracováváme niz-
kofrekvereni signál. Pro radioamatérské 
účely jde o rozsah kmitočtů y pásmu asi 
300 Hz až 3 kHz. Někdy bývá zařazen 
jednoduchý nízkofrekvenční filtr (AF Fitter 
Audio Frequency Filter), řešený jako 

RC nebo LC článek, nebo složitější elek-
tronický filtr s aktivními prvky_ 

Jeho účelem je jednak odstranit nežá-
doucí kmitočty a jednak přizpůsobit vý-
sledné spektrum našemu sluchu. Např. 
u LC filtru lze při vyšši jakosti obvodu do-
sáhnout zvonivého charakteru zvuku 
u CV'] signálů. 
U digitálních provozů odebíráme sig-

nál pro PC obvykle hned za detektorem. 
před nf filtrem a regulátorem hlasitosti. 
üroveň a spektrum signálu se upravuje 
softwarově ve zvukové kartě počitače. 

Pozn. aut,: Obvod AVC (AGC), běžný 
u rozhlasových přijímačů, určený k autos 
matické regulaci úrovně signálu, u těchto 
jednoduššich zapojeni nebývá; využivá 
se jen skoková regulace vypínáním a za-
pínáním atenuätoru a vf zesilovače, ve 
spojeni s regulátorem hlasitosti. 

Nit zesilovač 

Poslednim článkem prijimaciho řetěz-
ce je nf zesilovač (AF Amp — Audio Fre-
quency Amplifier). Zde by se zdálo, že už 
není co zkazit, což je bohužel velký omyl. 
Když se podiväme na většinu popisova-
ných zapojeni, zjistime, že se nijak neliší 
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Transceivery JUMA TRX2 a TRX2A 

Obr 1. Piedni panel transceiveru JUMA TRX2 

Obr_ 2. Pohled dovniti transceiveru 

Na trhu stavebnic QRP KV transcei-
verů se objevila nová nabídka z produkce 
dvou Finů. A sice 01-I2NLT a OH7SV na-
bizeji možnost zakoupit jejich dvě stavebe 
nice QRP transceiverü, Prvni pod nä-
zvem Juma TRX2 je model pro dvě 
pásma: 80 a 40 metrů, pro provoz SSB 
a OW. Podle uveřejněných informaci map 
mit velice dobre vlastnosti, co se týče cite 
livosti až -130 dBm a dynamický rozsah 
IMD3 vice jak 100 dB. Obsahuji obvod 
DDS pro řizeni VFO a dalši mikroproce-
sor pro řízení ostatních funkci transceive-
ru. Laděni ve třech skocích: 10 Hz. 100 Hz 
a 10 kHz. Přepínáni VFO jednim tla-
čítkem. Tři nezávislé nastavitelné filtry 
pro přijem a vysíláni: 2,3 kHz. 1,7 kHz 
a 700 Hz. S-metr: grafický LCD bargraf 
displej, S9 = 50 pV. Tato stupnice při vy-
síláni ukazuje relativní výkon. RIT rozla-
děni ±1 kHz. Displej je modrobilý LCD 
(obr. 1) s nastavitelným kontrastem a ja-
sem. Na něm se zobrazuje S-metr, frek-
vence, VFO, mód provozu, filtr a rychlost 
laděni. Vestavěný automatický klič pro 
CVV s možností nastavení typu kličováni 
a rychlosti. Výstupni výkon 10 wattů. Sir-
ka vysílaného signálu SSS je nominálně 
2,4 kHz. Potlačeni nosné lepší než 60 dB. 

3,5 mm stereojack pro připojení elektreto-
vého mikrofonu. Na zadním panelu je 
vstup jack pro sluchátka a ovládáni klíče, 
další jack pro interfejs RS232, další AUX 
jack pro možnost PTT nebo jině propoje-
ni. Možnost nahráváni nového softwaru 
přes RS232. Napájení 13,8 V. TX/2'5 A, 
RX/0,35 A. 

Rozměry: 182 x 60 x 185 mm(Śx v x 
x h). Hmotnost 1,7 kg_ 

Druhý model Juma TRX2A je trans-
ceiver pro všechna pásma od 160 do 
10 m. Provoz SSS a CVV. Navic má pře-
hledový přijimaš od 100 kHz do 30 MHz. 
Výkon 10 W. Vlastnosti jsou shodně 
s prvnim typem. 

Je možnost zakoupit stavebnice se 
všemi součástkami a neosazenými des-
kami plus kompletní mechanické dily 
včetně krytů. Pokud někdo nemá zkuše-
nosti s technologii pájení SiV10 součás-
tek, může si samozřejmě objednat celý 
transceiver sestavený a naladěný od vý-
robců. Cena hotového transceiveru je pak 
o něco vétši, ale zase máte hotový výro-
bek se zárukou jeho okamžitého fungová-
ní_ O tyto malé TRXy bude asi zájem 
mezi radioamatérskými kutily a jsou 
zvláště vhodné pro portablovi použiti. 
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Obr. 3. Zadní panel 

K těmto TRXúm je možně dále dokou-
pit TRX2-VM hlasový modul s pamětmi 
a dále Juma KB1 — externi klávesnici. Fi-
nově dale nabízeji dokoupeni 100watto-
vého koncového stupně, který má stejný 
rozměr jako TRX. 

Obširné informace o této firmé jsou 
na jejich webových stránkách, včetně 
celé škály dalších výrobků či stavebnic 
a technických manuálů, které jsou po-
třebné ke kompletaci stavebnic. Samoa 
zřejmé jsou tam i ceníky a on-line shop, 
přes který je možno výrobky objednat: 

http:Ilvvwtivenikkernediasfilurna-trx2/ 
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Obr_ 1. Logo expedice .,Alepišl 2011' 

Radioamatérská expedice do Nepálu 
Známý Doy, 4Z4DX, a jeho manželka 

Anat navštíví znovu po několika letech 
Nepál. V rámci přípravy velké expedice 
do této země y listopadu 2011 budou Doy 
Gavish a jeho XYL aktivi jako 9N7DX 
a 9N7YL od 13. do 30. dubna 2011. 

Tentokráte použiji většinou jen pásma 
20, 15, 10 a 6 metrů. Dopy bude pracovat 
OW a střidavě s jeho manželkou 9N7YL 
digitálními provozy RTTY a PSK. 

Používat budou TRX s lineárnim zesi-
lovačem a směrovku Spiderbeam. 

Doy je vyborný operátor a spojeni 
s nim se navazuji velice snadno. QSL po-
žaduje na domácí značku 4Z4DX. Odpo-
vídá j na QSL via bureau. 
V rámci oslav svých šedesátin a záro-

veň 45, roků své radioamatérské činnosti 
právé organizuje daleko větší expedici do 
Nepálu na podzim tohoto roku. Té se zú-
častni pravděpodobně postatně vice ope-
rátorů s ještě lepšim vybaven im, 

OK2JS 

od zapojeni zesilovačů pro elektroakustic-
ké účely. Ty ale přenášeji mnohem širší 
päsmo, od desítek Hz do desitek kHz. 
Velmi častý problém amatérsky stavě-
ných zařizeni je průnik brumu, pochopi-
telně hlavně při použiti síťového napájeni, 
ale třeba i indukci z blizko umístěného 
přístroje s transformátorem. I při dokona-
le a vyhlazeném napáje-
cím napětí se diky zemním smyčkám 
nebo přĺmé indukci tomuto jevu většinou 
nevyhneme. 

• 

Nf zesilovač, který používá vazebni 
elektrolytické kondenzátory o kapacitě de-
sitek pF, tento brum zbytečné zesiluje_ 
Staši použít jednoduchý vzorec pro útlum 
RC článku a zjistíme, že pro náš nejnižší 
kmitočet kolem 300 Hz můžeme nahradit 
tyto elektrolytické kondenzátory svitkový-
mi nebo keramickými s kapacitou y Řádu 
stovek nF, tedy přibližné 100x nižší. Prů-
nik brumu se tak dä opravdu výrazně 
omezit. Pro výpočet vazebnich kapacit je 
potřeba znát vstupní odpor následujiciho 

stupně, ale pro naše účely to můžeme 
udělat i zkusmo. Stejně můžeme zmenšit 
vazebni kondenzátor u reproduktoru 

nebo sluchátek. 
U vyšších kmitočtů zase zbyteänä ze-

silujeme šum. Tady si můžeme pomoci 
paralelními kondenzátory k některým re-
zistorům, které jsou zapojené vůči zemi, 
např. k potenciometru pro regulaci hlasi-
tosti (několik nF). 

(Pokračováni) 
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Počítač y ham-shacku LXXXII 
Elektronickä QSL služba eQSL.cc 

(Pokračování) 

Krok 2 návrh vlastního 
elektronického QSL lístku 

eQSL.cc je vybaven zvláštni funkci, 
umožňujici zasíláni skutečných QSL list-
ků. které si můžete bud' sami vytisknout. 
nebo nechat vytisknout ve vynikající kva-
litě pfimo u provozovatele. Tyto QSL vám 
pak budu zaslány poštou. Každý QSL je 
vybaven osvědčen im pravosti vodotiskem 
„an Electronic QSL from eQSL.cc"; pokud 
je ověřena autenticita odesilatele, je rov-
něž připojena elektronická nálepka „Au-
thenticity Guaranteed" a k dispozici je též 
certifikát odesilatele, osvědčující jeho 
pravost (obr. 2, 3). 

Své QSL si můžete na serveru sami 
navrhnout nebo vybrat z několika nabíze-
ných návrhů. které si upravíte podle 
vlastni potřeby (dopiníte vaši značku, 
jméno, adresu a údaje, které chcete na 
QSL mit, napŕ lokátor, zařízeni a antény. 
klubová členství apod.). V základní, bez-
platné třídě členstvi si můžete pouze vy-
brat z několika hotových návrhů, a je pro-
to téměř jisté, že stejný QSL jako vy již 
někdo použivä (obr. 4). Ve vyšších, pla-
cených třidéch členství již můžete použit 
vestavéný „nšvrhäf" QSL a použit i vlast-
ni obrázek. Jedinou podmínkou je formát 
GIF nebo JPG a velikost 528 x 336 pixelú. 
Volit můžete ze 4 stylů, které se liší umís-
těním obrázkü na listku a tim, bude-li 
značka s připadnými doplriujicimi údaji již 
součástí obrázku nebo bude její podoba 
vygenerována serverem. K dispozici je 
rozsáhlá řada typů pisem y různých bar-
vách, možnost vystředění nebo zarovná-
vání a typografické možnosti úpravy pis-
ma (tučné, skloněné). Velikost QSL je 
pevně nastavena na standardních 140 x 
x 90 mm. Ke každému návrhu je k dispo-
zici podrobná charakteristika y češtině. 
Výsledek je dán kvalitou podkladů, takto 
získané QSL lístky mohou vypadat velmi 
pěkně (fotokvalita obr. 5), pokud je pow 
žita kvalitní barevná tiskárna. 

Krok 3 a Ověření identity 

Ačkoli můžete službu eQSL.cc začit 
poutivat okamžitě po registraci, nebudou 
vaše eQSL platné. pokud nebude ověřena 
vaše identita. Nemůžete ani žádat o diplo-
my, které eQSL.cc vydává. Nejsnazší 
cestou k ověřeni identity je naskenováni 
vaši povolovaci listiny a jeji uloženi (up-
load) na server. Ta je stažena a ověřena, 
což trvá určitou dobu nejméně 48 ho-
din. v pripadé licencí z některých exotic-
kých destinaci i déle. Vždy máte možnost 
být y kontaktu s pověřeným ověřovate-
lem, který vám rád poskytne informace, 
jakém stavu se ověřování nacházi_ 

I před ověřením i během něj však můžete 
na server ukládat svá spojeni a vyřizovat 
QSL agendu, tj. spravovat příchozí i ode 
chozi schránku a archiv. Jakmile bude 
ověřovací procedura úspěšně ukončena, 
všechna vaše spojeni začnou být platná; 
všem stanicím, kterým jste poslali eQSL, 
naskoči kredity a stanete se řádným uži-

vatelem elektronické QSL služby eQ-
SL.cc s ověřenou autenticitou, s tzv. AG 
statutem (obr. 2). 

Druhou možnosti je upozornit provo-
zovatele eQSL.cc na to, že jste ověřeným 
uživatelem LoTW (Logbook of the World 

tzv. světový deník, provozovaný 
ARRL). Po ověřeni, které proběhne velmi 
rychle (Řádové nejvýše hodiny), je vám 
přidělen status AG. 

Krok 4 QS0 

Tento krok je vlastni praci na pásmu 
a byl do procesu používáni elektronické 
QSL služby eQSL.cc zařazen jen pro úpl-
nost — řada stanitnich deníků totiž doká-
že se serverem spolupracovat y online re-
žimu, tj. váš eQSL je serveru odeslán 
okamžitě po zapsáni spojeni do deniku. 

Krok 5- uložení (nahrání) 
vašeho deníku 

do odchozi schránky 

Tento krok má význam y připadé: že 
váš elektronický deník nepracuje y reži-
mu online (program k tomu není vybaven 
nebo nemáte tuto možnost zapnutou, 
ukládáte spojeni ze závodního deníku 
apod.). Spočívá y tom, že na server na-
hrajete obsah svého deniku, exportovaný 
do formátu ADIF (podporována je specifi-
kace ADIF I i ADIF 2, je vhodnější použí-
vat modernějši ADIF 2). 

Před uložením deníku na server je 
vhodné zkontrolovat datum posledního 
předešlého uloženi. Predejdete tak zby-
tečnému ukládání duplicitních spojeni 
případě' že váš deník automaticky nee-

viduje spojeni, uložená na eQSL.cc. 
Tip: pokud zároveň poutiväte LoTW 

a váš deník automaticky eviduje spojeni, 
uložená na LoTVV, můžete na eQSL.cc 
uložit denik ve formátu ADIF, který jste 
použili k vygenerování šifrovaného a elek-
tronicky podepsaného souboru pro LoTW 
(má připonu stq8). Pro eQSL.cc samo-
zřejmě můžete použít pouze soubor ve 
formátu ADIF (mívá připonu .adi), soubor 
.tq8 server eQSL.cc nepřijme! Výhodou 

v%.%. ArerteW\;WINIegaTt.z. N`JD* /0_32. e 111/ 

-2 
p-

ře 

Authenticity 
Guaranteed 
V85DA 
Andy Davi-s 

We hereby certify tnat the 'doubly of 
the above eCISL.cc member has 

been verified by 
Review of amateur radio license 

Ift accordance with the rubes al the 
Authenticity Guaranteed program 

CRIF.0 HAIL EC5R3 - 15 Sep Wiled 

ir  err Ink Are/her') • -»;;-- M 
: 

Ile 'OE "4" OE 
- • 

Obr. 3. Certifikát odesílatele 

MIA 

OE 

PY4FQ 
WM+, Ilmes Jos 

P.O. Box 381 
lair dr fine. 36-001-970 

efeiril 
Liat:GG8131111 ITU: 13 02: 1 I 

TS 1405 

Dipoles 
1 Ile beam (10 meters) 

To: °KIPP fris; confirms our 2- wail CM QS0 
bate: Novrrnhes 2 7 , 1999 lime: 14:58 111C 
Rand: IONI UR Sip: 599 

Obr. 4. Nejjednodušší vzor QSL lístku 
bezplatné tilde tienstvi. I zde je však 

k dispozici několik dalších návrhů barey-
ných QSL s obrázky 

jel le jsou pak vaše elektronické deníky 
LoTW i eQSL synchronizované. 

Vlastní uložení deníků provádíme po 
kliknuti na přislušnou položku nabídky na 
hlavni stránce eQSL.cc (obr. 1). Pro 
ukládáni je možné zvolit jeden ze dvou 
režimů: 
• Méně než 5000 záznamů 
Je-li soubor dostatečně malý, lze jej 

nahrávat y popředí. Bude tim zaměstnán 
váš prohlížeč, buďte proto trpěliví. Pokud 
nechcete väš prohlížeč timto zaměstná-
vat, zvolte možnost nahráváni na pozadi. 

to Vice než 5000 záznamů 
Tento režim umožňuje běh programu 

na pozadi a váš prohlížeč tedy můžete 
během importu do odchozi schránky pou-
žit k něčemu jinému. 

Budete přesměrováni na obrazovku, 
umožňuj ici sledovat postup. Bezprostřed-
ně po začátku přenosu byste měli vidět 
čas zahájeni. Pote uvidíte status, po kaž-
dých 1000 záznamech se zobrazí značka 
a na závěru čas ukončeni a počet zázna-
mů. 

zaryg tie 3it 
ZONE' ru 1154 
()CATO*: Ciétrit747 

C. barn TOR OM li•coqr nisei 

9 a. 

'1,3% '361.1EDON LA 

EXEIDD 

pita higars eagia AllW CentCOMM %it PI JOE Anti RAVIIItIto vet rat 40Isin 
Laii Obeid A eilteue'me 
r "' a! •-• 

To: OK1RR This confirms our 2-way CW QS0 
Date: December 20, 2007 Time: 09:13 UTC 
land: 20M UR Sigs: 599 

'OEM pir ens 

Obi'. 5. Vlastni návrh CAL lístku s obrázkem' který dodal uživatel 
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Pfedpovöd' podmínek šíření KV na duben 
New York 998° 
ä €OE) e 12 15 18 21 24 

/OE' Trr rt1-1- 11 t rirtri-f-resr en  . 22 

6 st- 26 

23 

20 

17 

14 

i 

ö 

e 

0 3 
Rio 9 13° 
e 9 V' 15 12. 2T 24 

tit r, 7 \ 'is 1-  -1 

is( COE 1- 

- I# x 1% X g -.-i-- OE% 1ii, 

..4.3.C__ .2‘- k.ej4) 
-. • 't . 
-. • 

C  1 

- er OE « IN: 
a • 2t 

Iti...73.14,‘- \-\ rnt. i %-,,...4 
‘'' 14 z erif, iv By/ 4---4,,z ‘ 

I 1 
r------OEC 1A , : tei 

ri....r %  ;  i_ 

Dlouho jsme jsme se těšili na slibovaný 
vzestup slunečni aktivity. Sluneční tok 
nad 100 stu, byl registrován naposledy 
set minulém jedenáctiletém cyklu 29. 4, 
2006 (101 s.f.u.) a opět až nyni, téměř po 
pětí letech 13. 2. 2011 (107 s.f.u.). Vze-
stup, zejména díky živé erupční aktivitě, 
pokračoval se dvěma vrcholy 18. 2. 2011 
(125 stu.) a 5. 3. (135 s.f.u.). Vice ale 
vypovidä srovnání se stejnou úrovní akti-
vity ve vzestupné fázi minulého 23. cyklu 
v létě roku 1997. což bylo 15 měsíců po 
jeho začátku a necelé tři roky (přesněji: 
31 měsiců) pied maximem. Ve 24. cyklu 
je ale vývoj podstatně pomalejší, y únoru 

29 

26 

23 

20 

17 

Honolulu 356° 
O 3 6 AD 12 15 1r.3 21 24 

r-rn-r-e+sr,rn- I I I' I OE 29 

411, 

• 

jsme se nacházeli 25 mäsiců po začátku 
24. cyklu, který by podle většiny předpo-
vědi měl vrcholit ve druhé polovině roku 
2013. 
V únoru se odehrála série mohutnéj-

šich slunečních erupci a z nich nejsilnější 
15. 2. 2011 s maximem v 01.56 UTC. 
Byla doprovázena vzestupem rádiového 
šumu s klesajícím kmitočtem (260 až 
57 MHz od 01.52 do 02.06 UTC), svědči-
cín o vyvrženi mohutného oblaku sluneč-
ního plazmatu, který dorazil k Zemi po 71 
hodinách putování vesmirem 18. 2, 2011 
krátce po půlnoci a týž den vyvolal geo-
magnetickou poruchu s velmi výraznou 

kladnou fázi a tedy 
i zlepšenim podminek 
šířeni KV. Kritické kmi-
točty f0F2 ve středních 
zeměpisných šířkách 
stoupaly místy až nad 
10 MHz (běžně okolo 
8 MHz) a odpovidaly R 

Obr 1. 23. a 24. sluneč-
ní cyklus na QSL. lístku 
DL8UIL staršího data 

Krok 
automatický přenos 

Po uložení na server jsou data z vaše-
ho deníku přenesena do vaší odchozi 
schránky. Celý proces probihá automa-
ticky. 

Krok 7 detaily přenosu 

Vaše eQSL jsou rozděleny jednotli-
vým adresátům. I tato procedura probíhá 
zcela automaticky, na závěr systém 
oznámi případné chyby, kterými jsou vět-
šinou duplicitní záznamy. Ty můžete od-
stranit na stránce odchozi schránky (Log/ 
/OutBox y hornim pruhu nabídky, příp. 
kliknutím na ikonu OutBox na hlavní 
stránce, obr. 1). Duplicitni záznamy je 
vhodné čas od času odstranit, nebudou 
tak zbytečně zabírat misto y databázi 
systému. 

Krok 8- staženi 
příchozích QS11. 

eQSL. které vám byly zaslány, jsou 
umistény y přichozi schránce. Po kliknuti 
na ikonu InBox se otevře jejich seznam. 

• 
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mezi 55 až 70. Většině poruch dominova-
ly kladné fáze vývoje, kdy se na zlepšeni 
podílely jak sluneční Röntgenovo zäřeni, 
tak i energie čá stic slunečního vätru. 

Oficiálni předpovědí dalšiho vývoje 
uvádéji tato čísla: SVVPC R = 48.2 ±8, 
IPS R = 38,2 a SIDC R = 33 s použitím 
klasické metody, resp. velmi optimistické 
R = 58 podle metody kombinované. Pro 
naši předpověď dosadíme číslo skvrn R = 
- 41, resp. sluneční tok SF = 95 s.f.u. 

Dubnové podminky šířeni by nás 
vzhledem k očekávanému vzestupu slu-
neční aktivity měly potěšit Dvacítka se 
bude pravidelně (s výjimkou větších po-
ruch) otevírat do všech směrů a do větši-
ny z nich i pásmo 18 MHz. Živo bude i na 
21 MHz a signály z jižních směrů pravi-
delně najdeme î y pásmu 24 MHz - a ob-
čas i na 28 MHz. Pro oživeni desítky je 
ale třeba ještě poněkud vice sluneční 
energie, a tak si počkáme na podzim, kdy 
může R stoupnout až mezi 70-80. 

Uzavřeme indexy aktivity za leden 
2011: průměrem slunečního toku SF ”7. 
= 94,6 stu., čísla skvrn R = 29,4 a geo-
magnetického indexu z Wingstu A = 7,5. 
Posledni R dosadime do vzorce pro vy-
hlazený průměr a za srpen 2010 dostává-
me R12 = 17,4. 

OKI HH 

Můžete je prohlížet, vytisknout ei umístit 
do archivu, ale také potvrdit ei zamítnout. 
U spojení, kde jste ještě neodeslali eQSL, 
ale protistanice vám již svůj eQSL zasla-
la, se objeví dvě tlačitka zeleným může-
te spojeni potvrdit, červeným zamítnout 
(obr. 6). Je samozřejmé. že y tomto při-

MUMS 
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padě je nutné provést kontrolu deniku. 
Automatická kontrola proběhne jen y při-
paclä, že na server nahrajete svůj denik 
ve formátu ADIF nebo kompletně manual-
ně potvrdíte jednotlivá spojení. 
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Obr. 6, Příchozí schránka eQSL.cc s tlačítky pro pot vrčení či zamítnuti spojeni, které 
dosud nebylo potvrzeno. Zobrazena je schránka pro zakladni, bezplatnou tfidu člen-
ství. Pro vyšši třídy je vedle tlačítka DISPLAY ještě tlačítko MAIL, pomoci kterého 

si můžete nechat vytisknout a zaslat poštou pt/slušný GISL lístek 
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Vysíláme na radioamatérských Osm 

To Radio... teW14 %ji/ 
Ur mele* sigs R51 In on /V Mc 

on tOE 1 199, at /reg GMT 
RX /OEE-0 
TX vrt res •e" 
Input 4.7 . ...._.Watts 

Pse.)4c ur ijavia past bok 88 Moscow, USSR 
Best 73 es ftl 

Op 
URA USSR 
POE-440 Zrettents - 

ch XCiii 

111111:111 WESt'S FOIR EVEllt REMAIN 
LN I1E1RÎ 01, PFAM31.1: 

Obr 1. Bienik Puškin (1799 1837) na QSL-Iístku ze SSSR Obr. 2. QSL-listek z Ruska k výročí vítězství ve 2. svétove válce 

Radioamatérská 
Ještě před patnácti lety jsem pokládal 

uveřejňování ruských textů pro spojeni za 
zbytečnost, poněvadž většina z nás znala 
alespoň základy ruštiny ze školy. Dnes je 
situace u mladších zájemců o radioama-
térský provoz jiná — většinou se učí ang-
licky, proto tento, mezi amatéry nejběže 
nější provoz, zatím nechávám stranou. 
Navíc, spojeni y ruštině vám přinese 
denně i za špatných podmínek šíření 
množství spojeni se stanicemi z území 
bývalého Sovětského Svazu hlavně na 
dvacetimetrovém pásmu, které má pro 
nä, vzhledem k rozloze území prakticky 
stejný význam, jako pro nás pásmo 80 m. 
Navážete tak spojeni se stanicemi, se 
kterými se jinak (ani telegrafním provo-
zem) nesetkáte. Pro pinění podmínek 
např. diplomu RDA je to ohromná pomoc. 
Je však nezbytné naučit se hlavně pro 
správný přepis volacich znaků ruskou 
hláskovací tabulku, ve které mají některá 
slova pro nás nezvyklý význam. 

Upozorňuji, že y tab. 1 jsou výrazy pro 
hláskováni pisrnen y latince, nikoliv psa-
ných ruskou abecedou. Ale stále častěji 

Tab. 1. Ruská hláskovací tabulka: 

A 

C 

D 
E 

G 
H 

K 

L 

Alexej (Anna) 
Boris 
Caplja 
(Centra myj) 
Dmitrij 
Jelena 
Foma 
Grigorij 
Chariton 
(Hotel) 
Ivan 
Ivan krätkij 
Msta 
(Kilowatt) 
Ljub 

M 
N 

o 

Ii 

X 

Manja 
Nikolaj 
(Natalija) 
Olga 
Pavel 
Ščuka 
Roman 
Sergej 
Tatjana 
Uljana 
2eňa 
Vasilij 
Znak 
Ygrek 
Zoja 

O nul 
*1 adin 
Z dva 
3 tri 
4 četýri 
5 pjat' 
6 šest' 

(š *3st:in 
7 sjem 

(sedmoj) 

8 vásjem 
9 děvjar 
10 děsjat 
11 adinadcat 
12 dvenäcloat 
20 dvadcat 
40 sörok 
41 sárokadin 
100 adnosto 
1000 týsjaea 

spojeni y ruštině 
se setkáte i s hláskováním anglicky nebo 
stanice vyhläskuje svou volací značku 
rusky a zopakuje anglicky. 

Vlastní spojeni pak může probihat při-
bližně takto (z naši strany): 

• Výzva všem y pásmu dvaceti metrů, 
volá stanice OK2XJ. 
Bcem, BCervi (Bbi3b1Bale ecex) Ha 
J'8aRqaTM meTpax, BID13b1BaeT 
CTaHL4112 
(libra KOCT2 ftBa 3HaK KpaTia4A. 

Vsěren, vsěm (vyzyváju vsäch) na dvadca-
ti mätrach, vyzyvájet stáncija Olga Kosta 
Dva Znak Ivan krätkij. 

•• RA3UQ, volá vás stanice OK2XJ. 

PoriviaH AHHa Tpt4 Y.112-1a WyKa 
Bac Bbl3b1138eT c-raHt.mn Onbra... 

Roman Anna tri Uljana Ščuka, vas vyzy-
vájet stáncija Olga ... 

RA3UQ, zde OK2XJ. Děkuji za zavo-
lání, poslouchám vás 58, QTH Brno. 
hláskuji... mé jméno je Pavel. Jak jste to 
přijal? OK2XJ přechází na příjem. 

RA3UQ 3pecb OK2XJ. Cnackeo 
aa Bb130B, nplinimmaio Bac 
F1RTb BOCeM, MOila rOpOP Spi-to 
no 6yKsam Bopmc, PomaH, 
HaTanvin, Onbra, MO4OEŠ 14OEVIR 

KaK Bbl STO npmHnn? 
OK2XJ 14,0T Ha npviöm. 

RA3UQ, zdés OK2XJ. Spasiba za vy-
zov, prinimáju vas pjar vosjem, moj gärced 
Brno — pa bukvam bans, roman, natalija, 
oiga... majo imja Pavel... Kak vy éto 
prinjäl? OK2XJ idiot na prijom. 

fi Přijal jsem vše y pořádku (bohužel. 
nepřijal jsem vaše jméno. zopakujte ještě 
jednou). Děkuji za všechny informace. 
Bohužel, nemluvím dobře rusky. Můj QSL 
lístek půjde přes byro a prosím pošlete 
svůj lístek. Děkuji za spojeni, doufám že 
brzy opět navážeme spojeni. OK2XJ kon-
či spojení s RA3UQ. 

npviiisgri BCÈ XOPOWO 
(K cowaneHwo siHeripkiHnn Bawe 
14MR, npowy noBToptiTe eum pa3). 
Cnacii6o 3a Bce mnpopmatenet. 
K co*arieHwto, Heroeopto 

xopowo no pyccKt4. MOR QSL 
KapTot-ma oplöer Liepe3 6bipo 
npowy Bawy QSL KapTotiKy. 

Cnacteo Sam 3a CE3513b, ftymaio, 
LITO MbI CKOpO acTpeTiimcsš 
elmpe. OK2XJ KoHyaeT C13513b 
C RA3UQ. 

Ja prinjal vsjo charašo (k so±aleniju, 
ja něprinjal vaše imja, prašu paftaritš ješ-
čo raz). Spasíba vam za vsje informáciji. 
K sožaletniju, ja něgavarim charašo pa 
rüski. Maja kuesel kärtoöka idot čérez 
byro i prašu vašu kuesel kártočku. Spasi-
ba yam za svjaz, deimaju, što my skále° 
vstretimsja y Mire. OK2XJ akančájet 
svjaz s RA3UQ. 

tOE Dobrý den, dobrý večer, dobrou noc. 
dobré ráno_ 

no6pbiii gketib, Ro6pbiii Bet-iep, 
cnoKoieiHoA go6poe yTpo. 

Dábryj děr), dobryj věčer, spakájnoj 
náči, dábroje útro. 

• Máme modrou oblohu, prší. snéži, 
teplota je 15 stupňů. 

Hac nnaBoe He6o, P,0"14b, 
tiRäT cHer. TetvinepaTypa 
nm-Haerigarb rpapwcoB. 

U nas plav* něbo, idjot doid, idjot 
sněg. Těmperatúra pětnadcat grádusov. 

• Bohužel neumím dobře rusky, proto 
všemu nerozumím_ Váš signál je velmi 
slabý, proto vám nerozumim. 

K cowaneHkuo st HeroBopho xopowo 
no pyccKvi, min TOM BOÈ 
Henowmaio... Baw cteHan Tenepb 
oyeHb cna6neHKA, noTomy 
n Hemory Bac npwHomarb. 

K sožaléniju, ja negavarjú charašò pa 
russki, dlja tavo vsjo něpanimáju... Vaš 
signal tä'pjer iáčeň slablenkij, patarnü ja 
němagu vas prinimat. "vx 

(Na obrázku 
mikrofon OZ1DYX) 

t. 

etsk 
Doufám, že vám v deniku di ky využi-

váni predchozich řádků přibude mnoho 
fonických spojeni a začnou chodit i QSL 
listky. Ruské stanice (spolu s Japonci) 
mají ve srovnání s ostatnim světem velmi 
dobrou QSL morálku. 

OX 
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 KV  VKV 

Kalendář závodů 
na duben a květen (UTC) 

15.-16,4, Holyland Contest MIX 
16.4. OK CW závod GW 
16.4. ES open Championship CW-t-SSB 
16.4. EU Sprint Spring SSE 
16.-17,4, YU-DX Contest ON 
23.-24,4, SP DX Rn( Contest RTTY 
23.-24,4, HeNetia XXVI MIX 
30.4. Holický port CW+SSB 

CW 
CW 
SSB 
CW 
$58 
fiA 
CW 
CW 

CWISSB 
14.15.5. CO-M MIX 
14.-15.5. Alessandro Volta RTTY RTTY 
21.-225. EU PSK DX PSK 
21.-223 King of Spain CW 
21.-223. UN DX Contest CW+SS6 
21.-223. Baltic Contest Cibe+SSB 
28.-295. CO WW WPX Contest CW 

. w• 

25. 
5.-9.5, 
7.5. 
7.-8.5. 
8.5. 
9.5. 
14.5. 

Party 
CW Activity Week OTC 
Aktvita 160 
AGCW Activity Week 
SSS lea 
API !nt. DX Contest 
Frovozni ardv KV 
Aktvita 160 
OM Activity 

21.03-21.03 
04.03-03,03 
05.03-09,C0 
16.03-19,59 
21.03-17.00 
12,00-12,30 
13.00-13.00 
04'C0-C6,00 
13.00-19.00 
00.00-24.CO 
19.30-20.30 
00.00-24.00 
05.00-07.00 
20.00-2Q.00 
04,00-06.00 
19.30-20.30 
04.03-05.03 
12.03-12.03 
12,00-12.00 
12.00-12.03 
12,W-12.03 
12.03-12M 
2103-02.03 
00.00-24.00 

Termíny uvádíme bez záruky, podle 
údajů dostupných y únoru t.r. Podminky 
většiny uvedených závodů najdete na in-
ternetové stránce www.aradiciecz (čes-
ky) a anglicky a rusky na www.qn.ru, 
kde jsou u většiny také uvedeny výsledky 
z předchozích několika ročníků. 
V závodě CQ VVPX je fada drobných 

změn, týkají se však vesměs kategorii 
a ustanoveni, že každé započitatelné pře-
rušeni musí být nejméně 60 minut dlou-
hé. Připomínám, že závody Holyland 
a Helvetia XXVI jsou nyni vypsány i pro 
digitální druhy provozu. 

Adresy k odesíláni deniků přes Internet 

Zde uvedené adresy doporučujeme těsné 
před odeslänim překontrolovat na www. 
sm3bglselcontest nebo radei přímo na inter-
neto ech stránkách jednotlivých pořadatelů; 
každoročně dochází k řadě zmén tésnè před 
závodem, které nelze při sestavováni přehle-
dů podchytit! 

AGCVV QRP: grp-party©agcui.de 
Aktivita 4160 CW: cw@a160.net 
Aktivita 160 SSB: ssb@a160.net 
ARI: aricontest@eri.it 
Baltic: írsf@lrsf.lt 
CQ-M: eqm@srr ru 
CO WPX: cw@cquipx. tom 
EU PSK: eudx@scotham.net 
EU Sprint: eusprint@kkn.net 
Helvetia: contest@uska.ch 
Holický pohár: hp@okl khi f.net 
Holyland: 4z4kx©iarc.org 
King of Spain: smreyciv©ure.es 
Marac County: ea8r@ao1. com 
OK CW: okcvecrk.cz 
OM activity: omactivity@gmait com 
SP DX RÎT": sprtty©pzk.org.pl 
Volta RTTY: log201 1©contestvoltalt 
YU-DX: yudx@yulsrs.org.rs 

QX 

a \ 

Doporučujeme: 
http:Mnitteokevr.gescri 

(stránky radioamatérské meteostanice 
OK9TVR) TNX OK2BFY 

Kalendář závodů 
na květen (uit) 

3,5, VKV aktivita; NA ') 144 MHz 
4. 5. MOON Contest 2) 144 MHz 
7.-83. Il. subreg. závod 3)144 MHz-241 GHz 
10.5. 
11.5. 
12.5. 
14.5. 
14.5. 
14.5. 
145 
155. 
15.5. 

171 
19_5. 
24.5. 
28.5. 
29.5. 

VKV aktivita. NA 
MOON Contest 2) 
VKV aktivita, NA 
DIG (Je' Party 4) 
DIG UKW Party t) 
FM Poliär 
Mistr, ÖR děti 5) 
Provozní aktiv 
Mie. ČR diti 5) 
DUR Activity Cmt, 
VKV aktvita, NA 
VKV aktvita, NA 
VKV aktivita: NA 
BBT Contest 
EBT Contest 

432 MHz 
432 MHz 
50 MHz 
144 MHz 
432 MHz 

145 a 432 MHz 
145 a 432 MHz 

144 MHz-76 GHz 
144 a 432 MHz 

432 MHz a výše 
1,3 GHz 
70 MHz 

mikrovin, pásma 
24 GHz avýše 
10 a 24 GHz 

17.00-21.00 
18.03-20.03 
14.00-14.00 
17.03-21.03 
18.03-20.0) 
17.00-21.00 
13.00-16.00 
16.00-18.00 
08.00-10.00 
08.00-10.00 
08.0311.03 
oannoo 
08.03-11.00 
17.03-21.03 
17.03-21.03 
17.00-21.00 
07.00-12.03 
07.00-12.03 

1) NA: Nordic Activity Contest 
2) Hlášení na: ok2vbz@centrum.cz 
3) Deníky na: vkvzavody.moravany.com 
4) Deníky na: oklar@seznam.cz 
Hlášeni na OK1OHK 

DVA 

30. dubna 2011 - 
Radioamatérské setkáni 

ve Frenštáté piR 

Obr 1. Bohušovy antény vás zvou 

Poslední sabota y dubnu letos připadá 
na 311 4. a je terminem 42. setkáni radio-
amatérů OK, OM, SP, ale také CBčkárů 
a jiných prizniveů vysiläni a elektroniky. 
Koná se y prostorách Stiedni průmyslové 
školy elektrotechnické ve Frenštätš pod 
Radhoštěm. Začátek je od 7 hodin ráno 
a akce trvá podle potřeby až do odpoled-
nich hodin. 

Na programu je mj. tradiční bleší trh 
a tombola. Základní obberstveni je přímo 
areálu školy, další potřeby pokrývá flee 

daleká samoobsluha a restaurace. Pro ro-
dinné příslušníky je možnost prijemných 
výletů a procházek po °kali. Doprava do 
Frenštätu piR je bez problémů auty, vla-
kem i autobusy. Akce se koná y důstoj-
ném prostředí díky pochopeni ředitele 
a vedeni školy. 

Pořadatelem setkáni je nyni František 
Štěpán, OK2VFS, který převzal pomyslné 
převoznické veslo od Bohuše, OK2VXV, 
autora akce a po dobu 20 let i pořadatele 
tšch prvních 40 setkání. 

Dotazy adresujte na Frantu, OK2VFS: 
FSTEPA@seznam.cz. 

Také možno na Bohuše. OK2VXV, na 
pásmu 80 m a na tel. 604 610 549. 

Pořadatelé se té* na vaši návštěvu. 

NOVA 
KN1HY 

Zählava, V.: Návrh a konstrukce 
OPS Principy a pravidla praktic-
kého návrhu. Vydalo nakladatele 
stil BEN se technická literatura y roce 
2010, 128 stran, obj. e. 121306. 

Kniha popisuje zékladni aspekty návrhu 
desek s plošnými spoji (DPS), tedy proble-
matiku počítačového návrhu DPS, technolo-
gii výroby vicevrstvých DPS, osazování 
a pájeni SMD, elektrické vlastnosti plošných 
spojů. Rozsáhlá část knihy je věnována elek-
tromagnetické kompatibilitě (EMC) a s ni 
souvisejícími návrhovými pravidly. 
I když se při návrhu desek s plošnými 

spoji velmi efektivně využivá počitačú, ne-
znamená to, že navrhovat DPS na počítači 
je pouhé klikání myši. Počítačové návrhové 
systémy jsou jen účinně nástroje, usnadňuji-
ci práci návrhářů. Návrh DPS vyžaduje pře-
devšim (ač to tak na první pohled nevypadá) 
komplexní znalosti v oblastech: 
• technologie výroby DPS, 
• osazováni a pájeni, 
• obvodové funkce součástek, 
• teorie elektromagnetického pole, 
a piedevšim jejich skloubení a využiti y pra-
xi. Cílem knihy je upozornit čtenáře na nej-
düležitfiši problémy. které bude muset zdo-
lat pŘi návrhu elektronických schémat 
a desek s plošnými spoji. 

Návrhářem se člověk nestane pouze čte-
ním publikaci, ale aktivni mravenčí dlouho-
dobou praci, sbíráním zkušenosti a zpět-
ných vazeb z celého výrobniho procesu 
navrhovaného zařízeni. Tedy od technologů 
z výroby DPS a osazováni, odbomiků ze 
zkušebních laboratoři EMC, servisnich 
techniků a dalších. V praxi to znamená nejen 
„se učit, se učit, se učit', ale i ukomunikovat. 
komunikovat, komunikovat", přijímat kritiku 
a poučit se nejen z vlastnich chyb. 

Kt si můžete zakoupit nebo objednal na °bleu 
prodejné technické keratury BEN Veširrova 5. 100 00 

Praha 10, tel. 274 820 211, 274 818 412. fax 274 822 775. 
Dael prodejny: sady Pgitattniteir 33, Flue Veveif 13, 
Brno: českobratrská 17, Ostrava; e-mg: knihyeerter, 
adresa na internetu: www.bencz. ZéSzeK011ä sfu2ba na 
Siovensky: A nIma anima©anima.sk, wbvw.anintask. 
Slovenskej jednoty 10 (za Näreereti bankou SR), 040 01 
Košice, tel/fax (055) 6011262. 

(Praktickä elektronika 04/2011 63 



CENÍK 1NZERCE (černobílá/barevná Ke bez DPH) 

i71 x264 rim 

celá strana 

19.600/23.520 Ke 

1/2 strany 

9.800/11.760 Ke 
I 1/3 strany 

171 x85 win 54264 nirn 112 x 13Gnqn 

6.530/ .830 Kč 

54 x 85rern 

119 strany 

2A7012.600 Ke 

Et 
1/4 strany 

71 x 63 rem 83x 13Dran 

4.900/5.880 ice 

54 x 63mrn 

1/12 strany 

1.630/1.950 we 

112/3 strany 
112 x 264jmna 13.060/15.670 Ice 

  a 
112 x 63errin 

1/6 strany 

siixmaTri 

3 260/3 910 Kč 
Specifické rozměry 

po dohodě 44/53 Kšicm2 

Banner na www. aradion 
5.000 Keimésic. 

Obálka: vnitiani strana: 43.000 KE, IV. strana: 53.000 Ke. 

Slevy pH opakované inzerci 
Ve 3 a vice číslech se sazba snižuje o 5 % 
V 6 a vice číslech se sazba snižuje o  10 'Yo 
Při celoroční inzerci se sazba snižuje o 20 % 

Podklady pro inzerci přijí-
máme ve výstupnich formá-
tech PDF, JPG y rozlišeni 
150 LPI (300 DPI) na adrese 

inzerce@aradio.cz 

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

Praktická elektronika 
Amatérské radio 

se těší na setkáni s vámi 
na veletrhu ELECTRON 2011 y Praze. 

Najdete nás v hale 6, stánek C6 

Seznam inzerentů y PE 04/2011 
ABF - veletrh ELECTRON 2011    XXII 
AEC TV technika   
AME -nabíječky    VII 
ANTECH měřici přistroje. STA a TKR  IX 
AUTOMOTIVE LIGHTING - nabídka zaměstnáni XIV 
AV-ELMAK - elektronické přístroje X 
BS ACOUSTIC - ozvušovaci technika   XV 
BUCEK elektronické součástky VI 
DEXON reproduktory XVII 
DIAMETRAL - laboratorní nábytek VARIOLAB+ ill 
ELEKTROSOUND - plošné spoje, el. součástky  XIV 
FLEX elektronické součástky aj   XXI 
ELFA optoelektronickä čidla  XXI 
ELNEC programátory aj     XIV 
ELTIP elektrosoušästky  XV 
ERA components - elektronické součástky XV 
ESDshop - pajeni, antistatika    XIV 

ETC - měřící přistroje    XX 
EZK elektronické stavebnice a součástky .._....... ..... XV 
Flajzar stavebnice a kamery  IV 
GES elektronické součástky  li 
GM electronic - el součástky     XII, XIII 
INFRASENSOR - bezpečnostní spinaüe   
KONEKTORY BRNO - konektory   XVII 
MICRODIS elektronické součástky  XI 
NBServis - servis pro notebooky    XXI 
PaPouch měřici a komunikaäni technika XVII 
P + V ELECTRONIC - vinuté day pro elektroniku ...... X 
PRODANCE ozvueovaci technika   VIII 
SISC- skříňky a krabičky   XVII 
STAVEBNICE - nabidka elektronických součástek IX 
ŠKODA AUTO nabídka zaměstnáni     XXI 
TR INSTRUMENTS - přijimaöe SOR   XVI 
UT1LCELL - automatizace    XVII 
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• DC-DC a AC-DC měniče pro nejnáročnější aplikace 

• Komplexní řešeni napájení včetně EMI fitrii 

• Největší výkonová hustota (W/cm3) na trhu 

• Zákaznickä konfigurace modulů 
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spezial electronic 
Wuttke Immobilien KG. 0.5. 
Šárecká 22/1931 
160 00 Praha 6 
česká republika 

tel.: 233 326 621 
233 326 622 

fax: 233 326 623 
e-mail: spezial@spezialia 

Internet: WM. spezialn 


