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NÄŠ ROZHOVOR 

s Ing. Jiřím Valentou, CSc., jed-
natelem firmy TRONIC spol. 
s r. o., která vyrábí veškeré vi-
nuté díly, transformátory stan-
dardní (50 Hz) 0,5 až 250 kVA, 
transformátory vysokofrekven-
ční do výkonu 100 kVA, měřicí 
transformátory, tlumivky filtrač-

hradicí, kompenzační vyso-
kofrekvenční a jiné. Současně 
firma vyrábí některé kompletní 
elektronické výrobky, jako např. 
pině řízená cínovací lázeň, DC/ 
/AC měniče 1 a 2 kVA galvanic-
ky oddělené a mnoho dalších 
doplňků. 

Udivuje mě, że zvládáte tak vel-
ký sortiment. Ostatní firmy jsou 
zaměřeny pouze na jistou část, 
ale vy zvládáte mnohem vice. 
Rovněž mě zajímá, zda se chce-
te dá le rozšiřovat, co se týče 
sortimentu. 

Za účelem snadnějšího pochopení 
začnu se stručnou historii. Od roku 
1979 jsem pracoval na elektrotechnic-
ké fakultě ČVUT v Praze, nejdříve jako 
aspirant a po dokončení aspirantury 
jako odborný asistent. Po roce 1989 
jsme díky ČSVTS nabízeli zprostředko-
vání práce ze zahraničí do českých vý-
robních firem. Spolupráce se zahranič-
ními firmami se začala rozvíjet, ale 
neočekávaně nebyl zájem ze strany na-
šeho průmyslu. V té době mi Prof. Ing. 
Dr. Oldřich Taraba, DrSc. oznámil, že 
nemůžeme dál v této činnosti pokračo-
vat (výroba vzorků) a dal mi možnost 
uplatnit se v této oblasti soukronnš. Za-
čal jsem s jedním pracovníkem v sute-
rénu našeho domu. Když jsem měl již 
vice zaměstnanců, nemohl jsem sou-
časně sedět na dvou židlích, a proto 
jsem v roce 1993 odešel do sou kromě-
ho sektoru. 

Založil jsem firmu Tronic, která má 
dnes 36 zaměstnanců, a společně 
s mým bratrem jsme vybudovali dceři-
nou společnost, která má asi 350 za-
městnanců. Výroba transformátorů teh-
dy nebyl můj vysněny obor, ale touha 

Vinuti proudového měřicího 
transformátoru 50 kA/50 A 

Výrobni budova firmy Tronic 

po poznání způsobila rozvoj tak širo-
kého výrobního sortimentu, jak je uve-
deno na začátku. Naší snahou je být 
v uvedeném sortimentu na předních 
místech. Proto děláme i teoretické stu-
die pro chování obecně vinutých dílů 
v reálných podmínkách. Dalším důvo-
dem je nabídnout zákazníkům co nej-
vétši sortiment. Obklopuji se chytrými 
lidmi, se kterými pracujeme v různých 
uskupeních, odpovídajících přislušné 
problematice. Pro práci využíváme růz-
né simulace, které nám pomáhají od-
stranit skryté problémy. Především však 
sledujeme světové trendy v oboru no-
vých materiálů. O nás je známé, že když 
si zákazník nevi rady, obrátí se na nás. 
Může to býti zapalovací cívka k exotic-
kým motorům. Stává se, že i takovýto 
podnět vyvolá pocit nutnosti zlepšení 
navíjecí techniky. Proto si většinou stro-
je vyrábíme sami, zvláště v oblastech, 
kde požadované technologie nejsou vý-
robci nabízeny. Vytvořili jsme tedy 
i vlastni konstrukční oddělení. Ve vf 
oblasti vyrábíme transformátory a tlu-
mivky na několika druzích materiálů. 
Ověření správnosti návrhu musíme 
prakticky vyzkoušet. Pokud máme zá-
kazníkovi dobře poradit, musíme mít 
i praktické zkušenosti. Máme tedy 
i odděleni konstrukce elektronických 
zařízeni. Takto mohu pokračovat o nut-
nosti jiných odděleni. 

Vynucenou šíři sortimentu jsem 
již pochopil, ale stále mi nerd jas-
ně, jakým způsobem dosahujete 
velmi dobrých a stabilnich vlast-
nosti magnetických obvodů. 

Jak jsem již naznačil, používáme 
v hojné míře simulace. Například cha-
rakteristiku tlumivek vypočteme a im-
pulsni metodou ověřujeme charakteris-
tiku až do 1200 A. Tato metoda se velice 
osvědčila a umožňuje nám návrh tlu-
mivky (jedná seio další vinuté díly) a její 
optimalizaci vzhledem k ceně, spotře-
bě materiálů a volbě nových materiálů. 
Dalšími měřicími metodami kontroluje-
me mezizávitovou izolaci a tím se sna-
time i o větší spolehlivost. Našim přá-
ním je měření každého procesu, i když 
některé procesy nemáme prozatím pod 
kontrolou. V některých aplikacích jsme 
omezeni místem. To se změní v letoš-
ním roce s výstavbou nové haly. Jinými 
slovy — co vyprodukujeme, musíme 
měřit, což přináší další a další zkuše-
nosti. Šiře sortimentu vyžaduje mnoho 
znalosti a zkušeností. Proto máme vý-
robní program rozdělen do skupin. 
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Co plánujete vybudovat v letoš-
ním roce? 

V letošním roce máme v plánu do-
končit další navíjecí halu a přeorgani-
zovat logisticky výrobu. Dále usilujeme 
o vybudování pracoviště pro komplex-
ni měření transformátorů a tlumivek. 
Máme vytýčeny dva velké projekty — 
—jeden pro standardní vinuté díly s kmi-
točty do 400 Hz a další pro magnetické 
obvody do kmitočtu asi 60 kHz. Měřici 
pracoviště musejí zajistit měřicí signály 
s potřebným výkonem a také odpoví-
dající zátěže. Ukázalo se, že pro tato 
pracoviště bude nutné postavit výkon-
nější trafostanici. Samozřejmě se dále 
budeme zabývat nasazením automati-
zační, robotické a měřici techniky do 
procesu výroby. Kromě toho musíme 
řešit každodenní problémy apod. Vel-
kou bolestí jsou internetové stránky. 
V letošním roce by měly doznat velkých 
změn. Pokud soli-lime výše popsané 
úkoly, budu se našemu týmu Tronic kla-
nět. 

Jak vidíte perspektivu vašeho 
oboru do budoucna? 

0 budoucnost našeho oboru ne-
mám strach. Již před 10 lety se říkalo, 
že transformátory jsou na ústupu a vše 
bude nahrazeno spínanými zdroji. Já 
jsem toho názoru, že transformátory se 
vyráběly již za pana Křižika a budou se 
vyráběti po nás. Pravdou je, že spina-
ci technika si našla svoje místo, ale 
v mnoha aplikacích se transformátory 
budou stále použivat. Budou nové ma-
teriály a transformátory budou mít lepší 
parametry. Např. v Japonsku a dnes 
i v Koreji se vyrábí material na bázi 
amorfního železa, který se začíná pou-
žívat pro jádra standardních distribuč-
ních transformátorů. Omezením je dnes 
jen šířka vyráběné amorfni pásky, ze 
které se jádro vyrábí. Takovéto trans-
formátory jsou relativně drahé, ale bě-
hem 5 let se zaplatí jen uspořením ztrát 

Jedno- a třífázové regulovatelné AC 
zdroje s výstupnfm proudem až 15 A 

vyvolaných proudem naprázdno — ne-
zastupitelnou úlohu mají hlavně v ener-
getice. Dalším příkladem jsou stále se 
používající klasické měřicí transformá-
tory, i když pro podružná měření se 
v hojné míře používají různé senzory. 

Ze své praxe vim, že je stale něco 
nového. Vzhledem ke skutečnosti, že 
vyrábíme i komponenty pro spínací 
techniku, jsme optimističtí v otázkách 
naší budoucnosti. Základem je vždy mít 
k dispozici chytré a zapálené lidi pro tuto 
problematiku. Negativním jevem v sou-
časné době je ubýváni šikovné starší 
generace, nebot zájem o tuto proble-
matiku u mladé generace prostě není. 
Již jsem uvažoval o učřiovskénn středis-
ku, ale situace zatím nedospěla tak da-
leko, abych se jednoznačně rozhodl pro 
tuto investici. Tímto vyzývám i ostatní, 
kteří sdílí můj názor, zda bychom se ne-
pokusili o něco podobného i v Praze. 

Mohl byste ve stručnosti defino-
vat váš výrobní program? 

Velice stručně popíši náš výrobní 
program. Vyrábíme transformátory jed-
nofázové i třífázové, od 0,5 VA do 
250 kVA s přirozeným chlazením nebo 
chlazené kapalinou, transformátory „za-
lité pro osazení do desek s plošnými 
spoji pro výkon 0,5 až 300 VA, oddělo-
vací transformátory standardní a i pro 
zdravotnickou techniku. Autotransfor-
mätory a toroidni transformátory od 
5 do 2000 VA, zalité nebo se zalitým 

Ukázka foliového vinutí 

středem, tlumivky standardní na El, 
nebo Ul jádrech, speciální na toroidních 
jádrech pro vf techniku, nebo jako 
pracovní, filtrační, či proudově kompen-
zované tlumivky do měničů, cívky pro 
audiotechniku, malé vzduchové a od-
rušovací tlumivky apod. 

Nejčastěji používáme jádra feritová, 
MFF, K-p, MP, železoprachová (sen-
dast), mulmetalová a jádra z různých 
amorfnich a nanokrystalických materi-
álů. Nanokrystalická jádra používáme 
pro transformátory pracující s kmitočty 
10 až 50 kHz s výkonem 5 až 100 kVA. 
Velké tlumivky jsou vyráběny nejčastěji 
na jádrech UNICORE nebo jako 
vzduchové. Rovněž máme přirozeně 
i kapalinou chlazené tlumivky. Za zmín-
ku stojí hradicí a kompenzační tlumiv-
ky vinuté měděným nebo hliníkovým 
vodičem, případně fólií. Vzduchové tlu-
mivky vlastní konstrukce pro nf a vf 

Cínovací lázeň s titanovým kelímkem 

techniku zaujímají v našem sortimentu 
významné místo. Měřici transformáto-
ry proudu a napětí dělíme podle pova-
hy elektrických veličin na DC a AC. Pro 
měření stejnosměrných (DC) proudů 
používáme princip otevřené nebo uza-
vřené smyčky s Halovou sondou. Plně 
využíváme spolupráce s firmou Telcon, 
která je v této oblasti na světovém trhu 
od počátku 19. století. Klasické prou-
dové a napěťové transformátory se vy-
rábějí podle platných norem, je možné 
je ověřovat pro energetiku, s výstupem 
1 a 5 A. Speciálně někteří zákaznici po-
žadují transformátory s výstupem 100 
či 20 mA— tyvšak nepodléhají normám 
pro měřici transformátory. Slouží pře-
devším jako proudové senzory. Stabili-
zované a nestabilizované zdroje jedno-
fázové, třífázové a speciální regulační 
zdroje vyrábíme prozatím na objednáv-
ku a prozatím nejsou ani na internetu. 
Zákaznické vinuté díly tvoří nedílnou 
část našeho výrobního programu. 
V poslední době máme stále více finál-
ních výrobků. Za zmínku stojí měření 
magnetického pole u rotorů, resp. sta-
torů motorů, cínovací lázeň s titanovým 
kelímkem, testovací zařízeni souviseji-
cí s magnetizmem především pro zá-
kazníky. 

Rád bych ještě zmínil službu pro 
občany i firmy týkající se převinutí cí-
vek, elektromagnetů, elektromagnetic-
kých ventilů a spojek pro veterány 
a různá zařízeni, k nimž již není možné 
sehnat originální vinuté díly a se který-
mi se nemohou rozloučit. 

Jak byste charakterizoval vaši 
obchodní politiku? 

Naše aktivita v české a Slovenské 
republice pokrývá 95 % našeho obra-
tu. Samozřejmě nám dělají vrásky vý-
robci z asijských zemi. Z tohoto důvo-
du se snažíme o nové unikátní výrobky 
v malých množstvích, zavádět automa-
tizaci do výroby a do výstupní kontroly 
(měří se každý vyrobený kus), posky-
tujeme zákazníkům poradenskou služ-
bu, snažíme se udržovat maximální sor-
timent výrobků a v poslední řadě se 
zabýváme vývojem nových produktů 
včetně použití nových materiálů. Velkou 
roli hrají zákaznické výrobky nebo spo-
lečný vývoj se zákazníkem. Sázíme na 
kvalitu, dodržování termínů, inovaci, pří-
znivou cenu našich výrobků a přede-
vším spokojenost zákazníků. Předchá-
zející věta je všeobecně jasná, ale spinit 
ji, znamená veliké úsilí. 

Děkuji vám za rozhovor a přeji 
realizaci všech vašich cílů. 

Připravil Ing. Jaroslav Belza 
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SVĚTOZOR 

Vysokonapétiově 
usměrňovače 

Firma Diodes Inc. (www.diodes. 
com) rozšířila sortiment řady Diode-
Star o dva nové 600V usměrňovače 
určené pro výkonové měniče s korek-
cf účinfku PFC pracující v kontinuál-
ním módu CCM, pro řízeni pohonů, 
spínané zdroje TV přijímačů nebo jako 
rekuperačni diody pro osvětlovací sys-
témy s výbojkami s velkou svítivostí. 
Diody DSR6V600PS (URRm = 600 V, 
UF = 3 V, /0 = 6 A, tRRnia, = 23 ns, 
QRR z 135 nC) a DSR6U600PS 
(URRm = 600 V, UF = 2,6 V, 10 = 6 A, 
tRRmax = 25 ns, QRR = 220 nC) se vy-
rábějí ve firemním pouzdře DI5 s výš-
kou 1,1 mm a půdorysem 4,1 x 6,6 mm, 
které se vyznačuje velmi malým tepel-
ným odporem, což umožňuje návrh 
obvodů s malou konstrukční výškou. 

Digitální potenciometry 
vystačí s menším napětím 

a spotřebou 

Firma Intersil Corporation (www. 
intersil.com) vyvinula novou řadu jed-
noduchých, dvojitých i čtyřnásobných 
digitálně řízených potenciometrů 
(DCP), které mají ve srovnání s kon-
kurenci nejmenší napájecí napětí (sta-
b( již 1,7 V), příkon a šum. ISL233x5 
a ISL234x5 umožní flexibilní a spo-
lehlivé nastavování napětí a odporu. 
Při napájení ze zdroje 5 V odebírají 
2,8 pA, což je o 40 až 50 % méně než 
u ekvivalentů od jiných výrobců. Po-
loha jezdce se ovládá po sběrnici 120 
nebo SPI. K dispozici jsou potencio-
metry s celkovým odporem 10 kg 
50 kf2 a 100 kn. Lze je použit jako kla-
sické třisvorkové potenciometry nebo 
dvousvorkové proměnné rezistory 
v přenosných lékařských přístrojích, 
síťových kartách, smartphonech 
a obecně v aplikacích vyžadujících di-
gitální řízení odporu a napětí. Poten-
ciometry jsou vyráběny v kompaktním 
pouzdře microTQFN, které je o 40 % 
menší než u DCP ostatních výrobců. 
Obvody ISL23315/23415 mají 10 pie 

ISL23325/23425 14 pinü. U ISL23345/ 
/23445 s 20 piny je možné i provede-
ni, které využívá pouzdro TSSOP. 

256-Tap DCPs 
Industry's Lowest 
Analog and Di .i 

1.71 to 5.5V 

ISL233x5 
ISL234x5 _4 
Rekordní červená LED 

Ve výzkumné laboratoři firmy 
Osram Opto Semiconductor, dceři-
né společnosti firmy Osram (www. 
osram-os.com), byl dosažen nový re-
kord v účinnosti přeměny elektrické 
energie na svätlo. S čipem o ploše 
1 mm2 umístěným v laboratorním 
pouzdře a vyzařujícím na vinové dél-
ce 609 nm bylo při pracovním proudu 
40 mA dosaženo zatím nejvyššího 
měrného světelného výkonu 201 Im/W, 
což představuje účinnost této přemě-
ny 61 %. Ještě při typickém pracov-
ním proudu 350 mA je při účinnosti 
168 ImAN přeměněna na světlo více 
než polovina elektrické energie. Před-
pokládá se, že obdobné výsledky bu-
dou dosaženy i na ostatních vinových 
délkách. To, že stejného jasu bude 
možné dosáhnout s méně čipy, uvol-
ňuje prostor návrhářům světelných 
zdrojů např. pro automobilový průmy-
sl, ale i vytvořit bilé světlo od teplé 
bílé přes neutrální k denní pomoci 
směšovacích systémů, jakým je např. 
OSRAM Briliant Mix. 

Mikromechanicky 
akcelerometr s digitálním 

zpracováním signálu 

Firma STMicroelectronics (www. 
st.com) patří k předním světovým vý-
robcům mikromechanických (MEMS) 
senzorů pro přenosné přístroje spo-
třební elektroniky. Zvláště s MEMS 
a kcelerometry se setkává me stále 
častěji např. v mobilních telefonech, 
navigacích, fotoaparátech, hernách 
přístrojích a krokoměrech, kde slouží 
pro detekci a měřeni polohy nebo po-
hybu včetně specifických gest. Pou-
žit je ale lze i k monitorování vibrací 
a rázů. Nové možnosti přináší tříosý 

akcelerometr LIS3DSH, který měří 
s velkou přesností a časovou i teplot-
ní stabilitou zrychleni ve volitelných 
rozsazích ±2, ±4, ±8 nebo ±16 g, a na-
víc má přímo na čipu senzoru obvody 
umožňující programovatelné zpraco-
vání měřených signálů. Výstupní data 
v 16bitovém tvaru jsou k dispozici na 
sériovém rozhraní 12C/SPI. Z dalších 
předností lze uvést velmi malou spo-
třebu při napájení 1,7 až 3,6 V, vesta-
věný teplothi senzor, parnět FIFO 
a možnost testu funkčnosti. LIS3DSH 
se vyrábí v miniaturním pouzdře LGA-
16 (3 x 3 x 1 mm) a jezaručeně tune-
ní při teplotách od -40 do +85 °C. 

10 pro řízení nabíjení 
superkondenzátorú 

Texas Instruments (www.tř.com) 
uvádf na trh bq33100, první integro-
vaný obvod pro řízeni nabíjení super-
kondenzátorů, jejich monitorováni 
a vyrovnávání napětí. Obvod měří na-
pětí, nabíjecí a vybíjecf proudy, stav 
nabiti, efektivní sériový odpor (ESR), 
svody a teplotu jednotlivých superkon-
denzátorů v baterii vytvořené z 2, 3, 
4 a 5 těchto součástek nebo celé ba-
terie z až 9 superkondenzátorů. Přes-
nost měřeni zaručuje 16bitový delta-
sigma ND převodník, spolupracující 
se 16kanálovým multiplexerem. Ob-
sahuje i ochranné funkce, např. proti 
poškození přepětím, přehřátí a přebi-
tí při nabíjeni a udržuje tím celou ba-
terii v kondici. Ke komunikaci se sys-
témem slouží dvoudrátová sběrnice 
SMBus. Napájecí proud řídicího obvo-
du je menší než 450 pA, v klidovém 
režimu klesá pod 1 pA. Pracovní tep-
Iota může být v rbzsahu -40 až + 85 °C. 
Předpokládá se použiti při náhradě zá-
lohovacích baterii, v radičích rychlých 
paměti, systémech RAID, lékařských 
a dalších přenosných přístrojích. 
bq33100 je umístěn v kompaktním 
24pinovém pouzdře TSSOP, které má 
půdorys 7,8 x 6,4 mm. 

JH 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM  
AM vysílač 

s malým výkonem 
(Pokračován I) 

Osaďte modulátor bez vazebního kon-
denzátoru C8 a rezonančního obvodu LC 
a změřte stejnosměrná napětí na tranzis-
torech. Na bázi T4 je napětí 3,5 V, na emi-
toru má být asi 2,8 V a na kolektoru 5,2 V. 
Tranzistory T2 a T3 mají napětí báze vůči 
zemi 5,7 V. Na kolektoru T2 je přibližně 
14,6 V. Připojte vstup indikátoru TP2 na 
kolektor T3, tj. do TP5 a připojte oscilátor 
přes C8. Na výstupu indikátoru, tj. na kon-
denzátoru C14 naměříte multimetrem na-
pěti odpovídající amplitudě vf signálu na 
kolektoru T3. Osaďte LC. Nezapojeny zů-
stanou C13, L2 a anténa. Nalaďte L na 
největší výchylku indikátoru (1,12 V). 

Cívka L na obr. 5 pochází z oscilátoru 
AM rádia —má červené jádro. Jej I indukč-
nost (podle toho, jaké zvolíte vinutí) lze 
měnit v rozsahu 5 až 8 pH — zjištěno mě-
řenim. Kapacita C pro rezonanci na kmi-
točtu použitého krystalu byla určena vý-
počtem uvedeným v předchozí části. Pro 
krystal 1 MHz to je 3,6 nF. Pro jemnou 
změnu vysílacího kmitočtu lze dopinit kon-
denzátorový trimr v sérii s krystalem. 

Pro dosah vysílače je nadále určující 
anténa. ötvrtvInnä drátová anténa pro 
kmitočet 1 MHz by měla mít délku přibliž-
ně 300.106/1 MHz/4 = 75 m. To je pro 
domácí použiti nepraktické, a proto je po-
užita zkrácená a méně účinná forma — 
— prutová anténa s délkou 115 cm s před-
řazenou (tzv. prodlužovací) cívkou L2. 
Indukčnost cívky L2 kompenzuje kapacit-
ní charakter příliš krátké antény a v opti-
málním případě je s kapacitou krátké an-
tény v sériové rezonanci. Pro zvolený 
kmitočet vysílání musíme najít optimální 
indukčnost cívky L2. 
S prutovou anténou dlouhou 115 cm 

postačila pro požadované pokrytí signá-
lem na kmitočtu 1 MHz indukčnost 1 mH. 
Delší anténa nebo vyšší kmitočet potře-
buji menši předřazenou indukčnost, nao-
pak kratší anténa nebo nižší kmitočet po-

třebuji větší indukčnost civky L2. Příliš vel-
kä indukčnost však posune naladění dvo-
jice za optimum a účinnost se opět zmen-
šuje. S dobře naladěnou anténou by se 
mělo napětí na výstupu indikátoru ampli-
tudy zmenšit na polovinu. Vyladění však 
není třeba řešit, je-li dosaženo potřebné-
ho dosahu. 

Anténu, která je relativně krátká vzhle-
dem k vinové deice, je obtížné naladit. Má 
velmi malý vyzařovací odpor v sérii s její 
velmi malou kapacitou. Výkon spotřebo-
vaný na vyzařovacím odporu je výkon vy-
zářený. Prodlužovací cívka L2 pomáhá do-
stat do rezonance sériovou kapacitu, což 
zvětší činný proud do antény a tím i vyza-
řovaný výkon. Po změně L2 je vhodné 
zkontrolovat doladěni rezonančního obvo-
du LC. 
AM vysílač lze s odpovídajícími změ-

nami délky antény, krystalu a laděných 
obvodů použit i pro nižší pásma krátkých 
vin na rozsahu: 
* 49 metrů (asi 5,80 až 6,25 MHz) a 
* 41 metrů (asi 7,00 až 7,60 MHz). 

Pro vyšší pásma (kmitočty) by bylo tře-
ba zmenšit kapacity kondenzátorů Cl, C2, 
C7 a C9. 

Deska s plošnými spoji vyrobená me-
todou dělicích ear je na obr. 4. Společná 
zemní plocha není nutná a není zde apli-
kována. Pokud budete navrhovat desku 
vlastní, můžete druhou stranu desky pro 
zemní plochu použit. Tato plocha zmen-
šuje možnost vzniku parazitních zpětných 
vazeb v případě, že rozmístění součás-
tek není optimální. Kondenzátory C2 a C9 
mezi kolektorem a bázi diferenčního zesi-
lovače by měly mít co nejkratší vývody. 
Napájecí napětí 15 V musí být blokováno 
kondenzátory C5, C11 a C15. Rezistor 
R13 v emitoru modulátoru je přemostěn 
sériovou kombinaci R1 a C6. Tato kombi-
nace zvětšuje citlivost modulátoru — roz-
kmit vstupního signálu pro 100% modula-
ci je kolem 0,1 V, což je typická úroveň 
většiny zdrojů signálu. Bez R1 a C6 je 
potřebný rozkmit modulačního signálu pro 
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Obr. 4 a 5. 
Deska s plošnými 
spoji AM vysílače 

(60 x 27 mm) 
a osazeni desky 

Obr. 6. 
Provedeni 
AM vysílače 

100% modulaci podstatně vétši, asi 1 V. 
Zakmitává-li vysílač při modulaci, zmen-
šete modulační napětí a následně zkuste 
zmenšit napájecí napěti. Ve vzorku byly 
použity tranzistory BC337-40. Krystal lze 
za cenu horši stability nahradit sériovou 
kombinací cívky a kondenzátoru. Cívky 
s červeně značeným jádrem jsou určené 
pro oscilátory v AM přijímačích a mají in-
dukčnost kolem 220 pH (použit C = 
= 120 pF) nebo kolem 7 pH (C = 3,6 nF). 
S překlemovaným R4 byl naměřen na 

kolektrou T3 signál s mezivrcholovým roz-
kmitem 8 V, což odpovídá efektivnímu na-
pěti 2,8 V. Nezkrácená naladěná čtvrtvIn-
nä anténa (délka 75 m pro 1 MHz) 
má odpor přibližně 36 O. Z koncového 
stupně by při napětí 2,8 V odebírala vf 
proud 77 mA. Při rozladěni antény se 
proud zmenší. Účinnost (naladěni) ante-
ny můžeme posoudit take měřením pří-
konu vysílače bez antény a s anténou. Na-
laděná anténa by měla po připojení 
zvětšit příkon vysílače. 
S krátkou drátovou anténou zachytíte 

signál vysílače v okruhu několika metrů. 
Příště si ukážeme modifikaci rezonanční-
ho obvodu vysílače pro výstupní transfor-
mátor a smyčkovou magnetickou anténu, 
která je pro toto pásmo vhodnější. 

VP 
(Pokračování přišlé) 

Obr. 7. Vf signal modulovaný 
nf signálem 0,07 V/1 kHz 
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Mikrokontroléry PIC (50) 
Modul CCP 

v módu Compare 

V předchozich dilech seriálu o mikrokon-
trolérech PIC byl uveden podrobný popis 
modulu CCP (Capture/Compare/PWM) mi-
krokontroléru PIC16F88 včetně několika 
ukázkových programů, které využívaly módů 
Capture a PWM. Dozvěděli jste se napřiklad, 
jak je možné využit mód Capture pro měřeni 
periody obdélníkového signálu (viz PE-
-AR 12/2011), příp. pro měřeni délky impul-
zu nebo stridy (PE-AR 01/2012) nebo jste si 
mohli vyzkoušet řídit jas LED signálem PWM 
(minulý dil). 
V módu Compare se konstantně porov-

nává aktuální hodnota 16bitového časovače 
TIMER1 (tj. obsah registru TMR1) s hodno-
tou nastavenou v registrech CCPR1. Je-li de-
tekována shoda, vykoná se v závislosti na na-
staveni příslušných konfiguračních bitů 
CCP1M v registru CCP1CON jedna z ná-
sledujících čtyř akci: 
• nastaví se úroveň H na pinu CCP1 

(CCP1M = 1000), 
• nastaví se úroveň L na pinu CCP1 

(CCP1M = 1001), 
• generuje se pouze přerušeni (úroveň na 

pinu CCP1 se nezméni; CCP1M = 1010), 
• spustí se A/D převod (nemá vliv na Ciro-

yeti na pinu CCP1; CCP1M = 1011). 
Dále se rovněž nastaví priznakový bit 

CCP1IF (registr PIR1<2>) a vyvolá se pře-
rušení (je-li povoleno). Blokové schema mo-
dulu CCP v režimu Compare bylo uvedeno 
na obr. 61 v PE-AR 11/2011, kde byste rov-
něž nalezli další informace o modulu CCP 
a podrobnosti o jednotlivých jeho módech 
včetně popisu bitů registru CC P1CON, kte-
rý slouží ke konfiguraci modulu CCP. 

Čtvrtá z výše uvedených akci nastavuje in-
terním signálem bit GotDoNe (registr AD-
CON<2>) a tím iniciuje A/D konverzi v přípa-
dě, le je modul A/D převodníku povolen. 
Navíc se však v okamžiku, kdy je TMR1 = 
= CCPR1, (na rozdíl od zbývajících tří akcí) 
rovněž vynuluje časovač TIMER1. Registry 
CCPR1 tak v tomto módu vlastně slouží 
k nastavení periody časovače TIMER1. 
K čemu je možné mód Compare využit? 

Tento mód rozšiřuje možnosti 16bitového 
časovače TIMER1. Umožňuje rozdělit peri-
odu časovače na dva intervaly, přičemž mo-
hou být vyvolána dvě přerušeni — při přete-
čeni časovače TIMER1 a při dosaženi 
intervalu uloženého v registrech CCPR1. 
Modul navíc umožňuje v okamžiku, kdy je 
TMR1 = CCPR1, nastavit úroveň H nebo L 
na pinu CCP1. Mód Compare tedy můžeme 
využit pro generováni akci v přesných časo-
vých intervalech. 
V tab. 66 je uveden jednoduchý program, 

který ukazuje použiti módu Compare pro ge-
nerováni periodických přerušení. Tuto tech-
niku můžeme využit v případech, kdy vyžadu-
jeme, aby náš program běžel nepřetržitě 
v hlavni smyčce, a zároveň chceme nezávis-
le na hlavním programu provádět periodicky 
určitou aktivitu. Touto aktivitou může být za-
hájeni A/D konverze (col umí, jak jsme si již 
řekli, modul CCP automaticky), ale rovněž ty-
picky jakákoliv jiná aktualizace dat (např. čte-
ní datz externích periferii, senzorü apod. nebo 
naopak odesílání dat do dalších zařízeni, ak-
tualizace zobrazených údajů atd.). Periodic-
ká přerušeni mohou být též generována při 

7 

pretečení některého z časovačů. Výhodou 
módu Compare je však zejména 16bitové roz-
lišeni a přesnost nastaveni intervalu, aniž 
bychom museli dopočítávat a ph každém pře-
rušeni nastavovat hodnotu příslušného časo-
vače. 

Na začátku programu z tab. 66 se provádí 
standardní inicializace portů (v tomto případě 
jsou všechny piny nastaveny jako výstupy, nic-
méně konkrétní konfigurace bude záviset na 
dané aplikaci), dále je povoleno přerušeni od 
modulu CCP a modul CCP je nastaven do 
módu Compare. Povšimněte si, že CCP1M = 
= 1011. Pokaždé, kdy je zaznamenána sho-
da hodnot registrů TMR1 a CCPR1, by se tedy 
měl zahájit A/D převod a vynulovat registr 
TMR1. My však v daném programu nikde 
A/D převodnik nepovolujeme, využíváme tedy 
pouze vyvolaného přerušeni a automatické 
vynulování registru TMR1. Registry CCPR1, 
do kterých následně nahrajeme hodnotu 
1234h, tedy slouží k nastaveni periody časo-
vače TIMER1. Následuje konfigurace časo-
vače TIMER1 (dělicí poměr předdšličky lze 
změnit podle požadavků aplikace) a na závěr 
povoleni přerušeni. 
úkol 1: Vypočítejte délku intervalu mezi vy-
volanými přerušeními na základě zdrojové-
ho kódu uvedeného v tab, 66. Pokuste se tuto 
dobu vypočítat, aniž byste se dívali na ná-
sledující řešení. Ve hře je několik faktorů, kte-
ré byste měli být schopni (čtete-li tento seri-
ál pravidelně) odhalit a korektně aplikovat. 
Správnost vašeho výpočtu ověřte v simulá-
toru pomoci nástroje StopWatch (stopky). 
Řešení: Vime, že jeden instrukční cyklus 
mikrokontroléru trvá čtyři periody oscilátoru. 
Dále je ze zdrojového kódu patrné, že časo-
vač TIMER1 má přiřazenu předděličku s děli-
cim poměrem 1:8. Protože není v programu 
nastaven kmitočet interního oscilátoru, pou-
žívá se výchozí kmitočet 31,25 kHz. Dále 
můžeme z programu v tab. 66 vyčíst, že pe-
rioda nastavená v registrech CCPR1 je 
1234h, tedy dekadicky 4660. Vzorec pro vý-
počet intervalu mezi vyvolanými plerušenimi 
bude vypadat následovně: 
T = (Wow) • 4 TMR1PRE • CCPR1 = 
= (1/31 250) • 4 8 • 4660 = 4,771 84 s, 

kde TMR1PR E je dělicí poměr předděličky 
časovače TIMER1 (1, 2, 4 nebo 8). Pokud 
by byl tedy kmitočet oscilátoru přesně 
31,25 kHz, délka intervalu mezi vyvolanými 
přerušeními by byla 4,771 84 s. 
Úkol 2: Ověřte funkčnost programu z tab. 66 
na zapojeni z obr. 67 (viz PE-AR 1/2012). 
Každých 4,77 s změňte úroveň na pinu R BO 
a tim rozblikejte LED připojenou k tomuto vý-
vodu. 
Řešeni: Do vyznačené části procedury pro 
obsluhu přerušeni přidejte následující in-
strukce: 
MOVLW .1 
XORWF PORTB, f 

Generování signálu PWM 
s 16bitovým rozlišením 
s využitím módu Compare 

V minulém dílu byl uveden program (viz 
tab. 65), který měnil Jas LED připojené k vý-
vodu R BO/CCP1 změnou střídy PWM sig-
nálu. Signál s impulzně šiřkovou modulaci 
byl generován modulem CCP nastaveným do 
módu PWM, přičemž maximální rozlišeni 
takto generovaného signálu bylo 10 bitů. Na 

programu jste si mohli vyzkoušet, že při po-
užiti menšího rozlišeni (zkoušeli jsme rozli-
šeni 8 bitů) jsou patrné u nejmenších inten-
zit mezi změnami jasu výraznější skoky a že 
při příliš malém kmitočtu PWM signálu svíti-
vá dioda nepatrně (ale vcelku nepříjemně) 
poblikává. 

Může se stát, le rozlišeni 10 bitů u PWM 
signálu nebude pro danou aplikaci dostaču-
jící. V takovém případě si musíme signál 
PWM vygenerovat programově, k čemuž 
můžeme využít modulu CCP nastaveného do 
módu Comparé a dosáhnout tak rozlišení 16 
bitů. Výhodou módu PWM modulu CCP je, 
že pro generováni signálu využívá interní Q 
cykly mikrokontroléru, čímž je možné při da-
ném kmitočtu oscilátoru a daném rozlišeni 
dosáhnout maximálního možného kmitočtu 
PWM signálu. V případě programového ge-
nerováni PWM signálu toto možné není, 
a proto je nutný pro dosaženi stejného kmi-
točtu PWM signálu podstatně vyšší (mini-
málně čtyřikrát) kmitočet oscilátoru, o čemž 
se koneckonců ještě přesvědčíme. 

Při implementaci generátoru PWM sig-
nálu s rozlišením 16 bitů můžeme postupo-
vat následujícím způsobem: 
1. Modul CCP nastavíme do módu 
CCP1M<3:0> = 1001 (mód Compare, na 
vývodu CCP1 se nastaví úroveň L v oka-
mžiku, kdy je CCPR1 = TMR1). 

2. Povolíme přerušení od časovače TIMER1. 
3. Povolíme časovač TIMER1, v případě po-

třeby můžeme časovači přiřadit předdělič-
ku, kterou můžeme snížit kmitočet PWM 
signálu. 

4. Nastavíme požadovanou střídu (délku im-
pulsu) PWM signálu prostřednictvím regis-
trů CCPR1. 

5. Při přetečeni časovače TIMER1 nastaví-
me v proceduře pro obsluhu přerušeni na 
pinu CCP1 úroveň H. 

Na začátku periody časovače TIMER1 se 
tedy nastaví na pinu CCP1 úroveň H a ta zde 
zůstane až do doby, kdy časovač dosáhne 
hodnoty uložené v registrech CCPR1. Pote 
modul CCP nastaví na pinu CCP1 automa-
ticky úroveň L, která zde setrvá po zbytek 
periody časovače TIMER1 (tj. do dalšího pre-
tečen1). Musime si pouze uvědomit, že se 
úroveň H na pinu CCP1 nenastaví přesně 
v době, kdy je TMR1 = 0, ale s určitým zpož-
děním. Tento ofset, který závisí na konkrétní 
implementaci procedury pro obsluhu přeru-
šeni, bychom pak měli vzít v úvahu 
a v případě potřeby přičíst k hodnotě nasta-
vené v registrech CCPR1. 
V tab. 67 je uveden program, který má 

stejnou funkci jako program z tab. 65 (viz 
minulý díl) a postupně pomoci impulzně &if-
kové modulace zvětšuje jas LED, která je 
připojena k vývodu RBO/CCP1 přes předřad-
ný rezistor 220 SI na GND (schema zapoje-
ni bylo uvedeno na obr. 67 v minulém dílu). 
Jas LED se opět zvětšuje exponenciálnš, 
díky rozlišení 16 bit') však nyní ve vice (cel-
kem ve 42) krocích při využiti stejného algo-
ritmu. Hodinový signál mikrokontroléru je 
generován interním RC oscilátorem, jehož 
kmitočet je 8 MHz (což je u mikrokontroléru 
PIC16F88 maximální kmitočet interního os-
cilátoru). Při této konfiguraci bude kmitočet 
PWM signálu: 
fPwm = foSC/(4 • 65 536 • TMR1 PRE) = 
= 8 • 106/ (4 • 65536 • 1) = 30,52 Hz, 

kde TMR 1PRE je dělicí poměr predděličky 
časovače TIMER1 (1, 2, 4 nebo 8). Můžete 
se sami přesvědčit, že tento kmitočet není 
pro řízeni jasu LED dostačujicí a svítivá dio-
da bude mírně poblikávat. Pro dosaženi svi-
tu, který vnímá lidské oko nepřerušovaně, 
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bychom museli v tomto případě použít exter-
n' krystalový oscilátor, jehož maximální kmi-

točet je 20 MHz. (V programu z tab. 67 by-

chom pak museli v direktivě CONFIG 
změnit příslušné konfiguračni bity pro na-
staveni oscilátoru nahrazením_1NTRC_10 za 

_HS_OSC.) Dale si povšimněte, jakým způ-

sobem se v proceduře pro obsluhu přeruše-

ni v programu v tab. 67 nastavuje na pinu 
RBO/CCP1 úroveň H. Mikrokontrolěr 

PIC16F88 neumožňuje v použitém módu 
CCP1M<3:0> = 1001 řídit úroveň na pinu 

CCP1 standardním zápisem do bitu 
PORTB<O>. Po vyvolání přerušeni se tedy 

misto toho v registru CCP1CON znovu na-
staví mód Compare CCP1M<3:0> = 1001. 

Tab. 66. Zdrojový kód programu pro generovänl periodických 
přerušent s využitím modulu CCP nastaveného do módu Compare 

title „Generováni periodických přerušení v mode Compare" 

LIST p=16F88 nastaveni typu procesoru 
#INCLUDE <P16F88.1NC> : definice promenných pro tento procesor 

=== NASTAVENI KONFIGURACNIHO SLOVA === 
CONFIG CONF1G1, CP OFF& CCPI RBO& DEBUG OFF& 

- WRT - PROTECT CiFF & CPD -OFF-& LVP-OFF 87 BODĚN_OFFK 
MCLIE2_ ON & PV7RTE O-N & ÝVDT Off & -INTRC-10 _ _ 
CONFIG CONF1G2- IES-(5 OFF & FCMEN OFF _ _ 

=== DEFINICE PROMĚNNYCH === 
CBLOCK Ox70 

Wiemp 

status temp 

dočasné uloženi obsahu registru W při 
; vyvolani pi erušeni 
; dočasne uloženi obsahu registru 
: STATUS při vyvoláni přerušeni 

ENDC 

=== VEKTOR RESETU === 
RESET ORG Ox0000 ; zaòätek programu na adrese 0000h 
GOTO INIT 

=== OBSLUHA PŘERUSENI === 
ISR ORG Ox0004 vektor přerušeni 
Uloženi obsahu registru W a STATUS 
MOVWF W temp 
MOVF STATUS, W ; W -> W temp 
MOVVVF status_temp 

Kód periodické aktivity zde . 

BCF STATUS, RPO ; výběr banky 0 
BCF PIR1,CCP1IF .vynulováni priznaku prerušeni od modulu CCP 

Nahräni obsahu registru W a STATUS 
MOVF status temp, W : status temp -> STATUS 
MOVWF STATUS 
SVVAPF W_Iemp, 
SVVAPF W temp, W W_Iemp -> W 
RETFIE navrat z přerušeni 

=== PROGRAM === 
INIT 
Iniciatrzace portu 
CLRF PORTA 
CLRF PORTO 
BSF STATUS, RPO 
CLRF ANSEL 
CLRF TRISA 
CLRF TRISB 

Nastaveni přerušeni 
BSF PIE1,CCP1IE 
BSF INTCON, PEIE 
BCF STATUS, RPO 

Nastaveni modulu CCP 
MOVLW lý00001011' 
MOVWF CCP1CON mód Compare 
MOVLW Ox12 
MOVWF CCPR1H 
MOVLW Ox34 
MOVVVF CCPR1L 

Nastaveni časovače TIMER I 
MOVLW b'00110001' 
MOVWF T1CON : předdělička 1:8, hod, signal odvozen 

: od losc/4. TIMER1 zapnut 

Povoleni systemu přerušeni 
BSF INTCON, GIE 

MAIN 
Libovolný kód hlavni smyčky zde... 
GOTO MAIN 

STATUS--> status_temp 

: inicializace portu A 
inicializace portu B 
vyber banky 1 
; piny AN<6.0> jako digitalm I/O 
: piny RA<7:0> jako vystupy 
; piny RB<7:0> jako výstupy 

. povoleni přerušeni od modulu CCP 
, povoleni periternich přerušeni 
vyběr banky 0 

END 

povoleni celeho systému přerušen! 

Tab. 67. Zdrojový kód programu pro řízení jasu LED signálem 

PWM, který je generován programové s využitím modulu CCP 

nastaveného do módu Compare 

title „řizeni jasu LED signalem PWM generovanyrn modulem CCP v módu 
Compare" 

LIST p=16F88 . nastaveni typu procesoru 
#INCLUDE <P16F88.INC> ; defence promenných pro tento procesor 

. === NASTAVENIKONFIGURACNHO SLOVA === 
Pin CCP1 je RBO 

CONFIG CONFIGI CP OFF & CCPI RBO& DEBUG OFF & _ _ 
WFTi". PROTECT OFFŠ CPD OF-F & LVP 0--F 8 BbDEN ÖFF 8 _ _ _ _ 
• MCLR ON& PIÜRTE 0-N & 17VDT 0 -Fi!. INTRC-10 
_CONFIG -CONFÍG2 TESO 0-FF & FCMEN OFF __ _._ _ _ _ 

Výběrem módu Compare, který mini úroveň 
na pinu CCP1, se na tomto pinu nastaví 

opačná úroveň, než je úroveň požadovaná 

při shodě hodnot registrů TMR1 a CCPR1, 
tedy v tomto případě úroveň H 

Vit Špringl 

(Pokračování přišté) 

=== DEFINICE PROMĚNNÝCH === 
CBLOCK Ox70 

dl ; pomocná proměnná pro prodlevu při 
; změnè jasu 

pwmL, pwmH pomocne proměnné při výpočtu study 
PWM signálu 

ENDC 

=== KONSTANTY === 
#DEFINE DEL Ox6 velikost prodlevy při změně jasu 

=== VEKTOR RESETU === 
RESET ORG Ox0000 zaCatek programu na adrese 0000h 
GOTO INIT 

, === OBSLUHA PŘERUŠENÉ === 
ISR ORG Ox0004 ; vektor přerušern 

CLRF CCP1CON 
MOVLW b00001001' 
MOVVVF CCP1CON 

BCF PIR1, TMR1IF 

DECFSZ dl, f 
RETFIE 
MOVLW DEL 
MOVWF dl 
CALL CHANGE_LED 

RETFIE 

.=== PROGRAM === 
INIT 
lnicializace portů 
CLRF PORTA 
CLRF PORTB 
BSF STATUS, RPO 
CLRF ANSEL 
CLRF TRISA 
CLRF TRISB 

: inicializace portu A 
, inicializace portu B 
výběr banky 1 
. piny AN<6•0> jako digilálni I/0 
piny RA<7:0> jako výstupy 
Piny RB<7.0> jako estupy 

Nastaveni přerušeni 
BSF PIE1, TMR1IE 
BSF INTCON, PEIE 

Nastaveni interniho oscilátoru 
MOVLW bt11110000' 
MOVWF OSCCON 
BCF STATUS, RPO 

Nastaveni modulu CCP 
MOVLW b'00001001' 
MOVWF CCP1CON 

Nastaveni časovače TIMER1 
MOVLW b'00000001 předdělička 1.1, trod signal 
MOVWF T1CON odvozen od fosci4, TIMER1 zapnut 
CALL CLEAR 
BSF INTCON, GIE povoleni celeho systému přerušeni 

. nastav CCP1=H. uroveřr L při CCPR1=TMR1 

vynulovani přiznaku přerušeni od 
časovače TIMER1 
. výpočet prodlevy 

. změna jasu LED 

navrat z přerušeni 

MAIN 
Připadný dalši kód v hlavni s 
GOTO MAIN 

CHANGE LED 
MOW- CCPR1L, W 
MOVWF pwmL 
MOVF CCPRIH, VV 
MOVVVF pwmH 
RRF pwmH, f 
RRF pwrniL, f 
RRF pvvmH, I 
RRF pwmL, f 
MOVLW b00111111' 
ANDWF pwmH, W 
ADDWF CCPRIH, f 
BTFSC STATUS, C 
GOTO CLEAR 
MOVF pwmL, W 
BTFSC STATUS, Z 
MOVLW Ox01 
ADDWF CCPR1L, f 
BTFSS STATUS, C 
RETURN 
INCF CCPR1H, f 
BTFSS STATUS, Z 
RETURN 

CLEAR 
MOVLW Ox9 
MOVWF CCPR1L 
CLRF CCPR1H 
RETURN 
END 

. povoleni přerušeni od časovače TIMER1 
povoleni per dernich přerušeni 

.f. 8 MHz 

. veer banky 0 

: mod Compare, 
. nastav uroven L při CCPR1=TMR1 

myčce 

, pwmL = CCPR1L 

. pwrnhi = CCPR1H 

. rotace pwrnH vpravo, LSB -> C 

. rotace pwrilL vpravo, C -> MSS 
; rotace pwmH vpravo, LSB -> C 
rotace pwmL vpravo. C -> MSS 

, pwrnH<7 .6> = 00. výsledek -> W 
, CCPR1H = CCPR1H + VV (pwrnH) 
došlo k přetečeni? 
- ano. vychozi jas a návrat 
W = pwmL 
W (pwmL) = 07 
- ano. W = 1 
CCPR1L = CCPR1L W (pwmL nebo 1) 
. došlo k přetečeni? 
, - ne: návrat 
- ano. CCPR1H = CCPR1H 1 
došlo k přetečeni? 
• ne - návrat 
ano- vychozi ¡as... 

; nastav vychozi (nejrnenši) las 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Jednoduchý zdroj 

s elektronickou poistkou 
Zdroj jednosmerného stabilizova-

ného napätia je základným vybave-
nim každého elektronika. Preto sú 
stále aktuálne návody na takéto za-
riadenia, najmä jednoduchšej kon-
cepcie pre mladších a začinajúcich 
amatérov. Do takejto kategčrie patri 
aj tento prispevok. 

Úvod 

Pre pokusy v oblasti elektroniky 
by mal byt' zdroj vybavený elektronic-
kou nadprúdovou poistkou pre pripa-
dy pretaženia a skratu. Väčšina tých-
to poistiek má na výstupe rezistor 
s takým odporom, aby pri prietoku 
maximálneho dovoleného prúdu vznik-
lo na ňom napätie približne 0,7 V. 
Podra principu činnosti mčžeme po-
tom poistky rozdelit na tri druhy. 
V prvom pripade je na tento rezis-

tor pripojený tranzistor bázou a emi-
torom. Tento tranzistor sa pri napätí 
približne 0,7 V otvori a zablokuje vý-
konový tranzistor zdroja. Výstupom 
v tomto pripade tečie maximálny do-
volený prúd až do odstränenia preta-
ženia. Trvalý prietok takéhoto prúdu 
möte v niektorých pripadoch viest 
k poškodeniu pripojenej záraže. öal-
šou nevýhodou je, že na výkonovom 
tranzistore sa must pri pretažení a hlav-
ne pri skrate rozptýlit' verký výkon. 
V druhom pripade je na spomína-

ný rezistor pripojený tyristor pomo-
cou katódy a riadiacej elektródy. Pri 
napäti okolo 0,7 V na týchto elekró-
dach sa tyristor otvorí a zablokuje tr-
valo výstup zdroja. V tomto pripade 
pri pretaženf alebo skrate tečie výstu-
porn prúd rádovo mA. Ak chceme po-
istku odblokovat', musíme stlačit' tla-
čidlo, ktoré skratuje tyristor, ktorý sa 
dostane do nevodivého stavu a pre-
stane blokovat' výkonový tranzistor. 

ZAP/VYP 
VIA 

O JI  

230V 
50Hz 

o J2  

VIB 

P01 TRI 

16OrnA 
INS402 

C2 

In 

10)24 

230V/ 
/2x2BV/30VA 

INS402 

Nevýhodou tejto poistky je. že pri pri-
pojeni kapacitnej zátaie poistka aj pri 
malých kapacitách rádovo desiatky 
nF vypina. 

Tretia možnost je poistka s klad-
nou spätnou väzbou Pri preražení 
tečie prúd rádovo v mA. Po odpojeni 
zátaže je poistka automaticky pripra-
vená k činnosti. Po pripojeni kapacit-
nej záfaže sa aj táto poistka zabloku-
je, ale len na krátky čas. Pri kapacite 
1000 pF je to menej ako 2 sekundy. 
Tento typ poistky sa teda javi ako naj-
výhodnejší, a preto vznikol tento pri-
spevok. Poistka je aj dostatočne 
rýchla. Ak pripojime priamo na vý-
stup miliampérmeter, ručička vöbec 
nekmitne, plynule sa vyšplhá na hod-
notu výstupneho prúdu Rýchlost si 
mčžeme overit' aj pripojenim bázy 
a kolektora nizkovýkonového tranzis-
tora bez ochranného rezistora Aj na 
rozsahu 1 A sa tranzistor, aj opako-
vaným pripájaním, nezničil. 

Zapojenie zdroja je na obr. 1. Zdroj 
má nasledovné parametre: 

• regulovaterné výstupné napätie 
1,25 až 24 V, 

• maximálny výstupný prúd je 1 A, 

• prúdová poistka 0,1, 0,5 a 1 A, 

• signalizácia prefaženia červenou 
LED, 

• výstupný prúd pri preražení a skrate 
je 8 mA pri vstupnom napätí 40 V, 

• po odpojeni záraže automatický ná-
vrat do pracovného režimu. 

Popis zapojenia 

Striedavé napätie z transformáto-
ra Tri je usmernené dičdami D1, 02. 
Kondenzátory C1, C2 zmenšujú ruše-

ktoré vzniká pri otvárani a za-
tvárani D1, D2 Kondenzátor C3 vy-
hladzuje jednosmerné napätie a C4 
filtruje rušivé vf napätia. Elekronická 
poistka obsahuje tranzistory Ti a T2. 
Pri prechode prúdu cez rezistory R1, 
R2, R3 vzniká podl'a polohy prepina-

R4 4k7 

MAX.PRUD 

NTT,  

03 r I LEOR 

BD244C 

R3 

1,2 

D4 

1N4001 

rr:" C3 T2200u/S0 330n 

C4 

T 1 

ča PR1 na prislušných rezistoroch 
napätie UB. Ak toto napätie dosiahne 
hodnotu UB MAX = 1,15 V, začne sa 
tranzistor T2 otvárat, a tým T1 zatvá-
rat. Napätie na kolektore Ti sa znižu-
je. To ešte yiac otvára T2, až sa T1 
vplyvom tejto kladnej väzby uzavrie. 
Výstupom tečie prúd maximálne 8 mA 
Na T1 je piné vstupné napätie a čer-
vená LED3 signalizuje pretaženie. 
Tento stav bude trvat', až pokiar neod-
pojíme záfaž. Signalizácia pretaženia 
pomáha - po odpojeni zát'aže - vrátit' 
poistku do pövodného stavu. Je to 
nutné preto, lebo 101 má vlastnú spo-
trebu asi 4,5 mA. Táto spotreba by 
držala poistku vo vypnutom stave 
aj po odpojeni zátaže. Stabilizátor 
LM317T (101) je v zapojeni podra 
doporučenia výrobcu. Kondenzátory 
C5, C7 zabraňujú jeho rozkmitaniu. 
Dičda 05 zabraňuje zničeniu 101 
v prípade, že na výstup zdroja je pri-
pojená kapacita, alebo nabíjaný aku-
mulátor a poistka by vypla. Dióda 06 
zabraňuje vybitiu kondenzátora C6 
cez 101 pri skrate na výstupe. Stabili-
zátor LM317T pracuje tak, že na rezis-
tore R9 vytvára konštantné napätie 
UREF 1,25 V a pre správne fungo-
vanie potrebuje, aby jeho výstupom 
tiekol prúd 10 - 4,5 mA. 

Výpočet hodnôt niektorých 

súčiastok 

Ak vychádzame z estupného prú-
du 101 10 = 4,5 mA, potom: 

R9= UREF/Io= 1,25/0,0045 = 270 [0]. 

Pre výstupné napätie UBTAB stabi-
lizátora platí: 

IADJ.R8. USTAB = UREF'(1 + R8/R9)+ 

/AM; je asi 50 pA, a preto člen /ADJ.R8 
möteme zanedbat'. Potom: 

R8= R9.[( UsTABNINVUREF)- 1l= 

= 270 [(24/1,25) 1] = 4914 [Q]. 

05 1N4001 
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Obr. 1. Schéma zapojenia jednoduchého zdroja s elektronickou poistkou 
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Najbližší odpor potenciometra R8 
v rade E3 je 4,7 ki-2. S touto hodnotou 
dosiahneme maximálne výstupné 
napätie U zdroja - - STAB MAX len okolo 
23 V. Ak by sme chceli dosiahnuf 
24 V, museli by sme zmenšit' odpor 
rezistora R9. Požadovaný odpor R9 
vypošítame podra vzorca: 

R9= R8/1(11 - STAB MAX/UREF) 1] = 

= 47004(24/1,25) - 1) = 258 [Q]. 

Z uvedeného vyplyva, že je niekedy 
vhodné R9 zložit' z rezistora o odpore 
220 12 a trimra o odpore 100 12, čo 
umožni nastavenie požadovaného 
napätia. 

Pre jednoduchost' som zvolil pre-
pinanie prúdových rozsahov poistky 
pomocou pačkového prepfnača PR1 
s neutrálnou polohou uprostred Zvo-
lené maximálne prúdy sú: 'MAX 1 = 

= 0.1 A. 'MAX 2 = 0,5 A a 'MAX 3 = 1 A. 
Potom: 

R1= UB mAx//mAx 3 = 1,15/1 = 

= 1,15 [52]. 

Na vytvorenie tejto hodnoty použi-
jeme dva rezistory 2,2 12/2 W spojené 
paralelne. Ďalej: 

R3+ RI = UB MAX/IMAX 2 = 

= 1,15/0,5 = 2,3 [Q]. 

Odtiar: R3 = 2,3 - R1 = 1,2 [12]. 

Použijeme rezistor 1,2 12/1 W. Ďalej: 

R3+ R2+ RI = UB MAX/iMAX 1 ;--

= 1,15/0,1 = 11,5 [Q]. 

Odtiar: R2 = 11,5 - R1 -R3 = 9,2 [S2]. 

Túto hodnotu dosiahneme paralel-
ným spojením rezistorov 10 a/as W 
a 120 olo,6 W. 

Použité súčiastky 

Transformátor Tri má sekundár-
ne napätie 2x 28 V/30 VA. Vyššie se-
kundárne napätie je neprípustné, 
lebo maximálne vstupné napätie 101 
je 40 V. Pre začiatočnikov len pripo-
mfnam, le po usmernení striedavého 
napätia Lief sa filtračný kondenzátor 
nabije (bez zát'aže) na špičkové na-
pätie Um, čo je: Um = Uer.1,4. Existujú 
zapojenia s LM317 pre vyššie vstup-
né napätia, ale to už nie je témou toh-
to príspevku. Samozrejme, je možné 
použit' aj transformátor s nižším vy-
stupným napätfm. Pritom treba pa-
mätat' na to, že LM317 pre správnu 
činnost' potrebuje na vstupe napätie 
vyššie minimálne o 3 V ako je napä-
tie na výstupe. Potrebný odpor R8 
a pripadnü korekciu R9 vypočitame 
podra skör uvedeného postupu. Ak 
by sa poistka pri nižšom napätí spo-
rahlivo nevracala do pracovného reži-
mu, treba použit' R4 s nižším odpo-
rom. Tranzistor T1 je výkonový PNP, 

napr. KD616, KD617, BD244C a pod. 
Ci má T1 dostatočné prúdové zo-
silnenie pre naše použitie zistíme tak, 
te zapojíme len T1, R5 a R6 podra 
obr. 1. Na emitor privedieme usmer-
nené vyfiltrované napätie. Na kolek-
tor pripojíme takú zátaž, aby hou tie-
kol prúd okolo 1 A. Na tranzistore 
musíme namerat' napätie menšie ako 
150 mV. Ak je napätie vyššie, skúsi-
me iny tranzistor, alebo použijeme 
R6 s menším odporom. Ti nepotre-
buje chladič. T2 je PNP s prúdovým 
zosilnenim väčším ako 120. Möže to 
byt' KF517, KC638, KC640, BC640 
a pod. Nepotrebuje chladič. 101 je už 
spomenutý LM317T s max. výstup-
ným prúdom 1,5 A. Musí byt' na chla-
diči, ktorý je schopný rozptýlit' výkon 
viac ako 20 W. D1 a D2 sú usmenlo-
vacie diódy 1N5402 bez chladiča 
Rezistory R4, R5, R7, R9 sú na záfaž 
0,6 W. D4, 05 a D6 sú usmerhovacie 
diódy 1N4001. Popis ostatných sú-
čiastok bol v predchádzajúcom texte, 
alebo je zrejmy z obr. 1. 
V scheme zdroja sú nakreslené 

len nevyhnutné súčiastky. Zdroj je 
ešte možné dopinit' napr. signalizáci-
ou pripojenia na siet', meranfm prúdu 
a napätia. 

Poistku je možné použit' aj s inými 
integrovanými stabilizátormi napätia, 
alebo stabilizatormi, ktoré sú vytvore-
né diskrétnymi tranzistormi. Je mož-
né modifikovat' ju pre použite do zá-
pornej vetvy pomocou tranzistorov 
NPN. V tomto prfpade aj stabilizátor 
použijeme pre zápornü vetvu. Spoje-
nim oboch možnosti mözeme vytvorit' 
zdroj symetrického napätia s regu-
láciou napätia a prúdovou poistkou 
v každej vetve. 

Poplsaný zdroj je najvhodnejšie 
zabudovat' do zakt:ipenej plastovej 
skrinky. Na zadny panel umiestnime 
poistkové puzdro pre Pol a sigový 
vypínač Vl. Na predný panel sig-
nalizačnú LED3, prepínač Prl a vy-
vedieme hriader potenciometra R8. 
Prípadne ešte umiestnime merače 
výstupného napätia a prúdu. 

So zdrojom möžeme jednoducho 
merat' prierazné napätie Zenerových 
diód (ZD) a napätie v priepustnom 
smere usmerhovacich diód. Pri me-
rani ZD musí byt' výstupné napätie 
zdroja asi o 5 V vyššie ako prierazné 
napätie, aby poistka reagovala. Ak by 
bol potrebný rozdiel vyšší, treba znf-
ziť odpor rezistora R7. Pri meraní na-
pätia v priepustnom smere stačí vý-
stupné napätie vyššie len o niekorko 
voltov. Na elektronickej poistke na-
stavíme pre istotu minimálny prúd. 
Ak sú horeuvedené podmienky spine-
ne, na prúdovom rozsahu nezáleží. 
ZD pripojíme katódou na kladný pól 
zdroja a anódu na 0 V. Usmerhova-
ciu diódu pripojíme naopak, v prie-
pustnom smere. Na voltmetri na vý-
stupe zdroja nameriame prierazné 

napätie ZD, resp. napätie v priepust-
nom smere meranej diódy pri prüde 
okolo 5 mA. 

Literatúra 

[1] Cernik, V.; Cervenka, J.: Elek-
tronická pojistka jako laboratorní 
přístroj. Sdělovací technika 2/1969, 
str. 62. 

Ing. Ivan Hálik 

Hladinový spínač 
Ide o zapojenie hladinového spi-

nača na odčerpávanie vody z pivnic 
a pod pri ich zaplavovaní, ktoré pra-
cuje celkom automaticky. 

Moja dcéra si kúpila rodinný dom 
v lokalite, kde sa pri dlhotrvajúcich 
dazdoch objavuje vo zýšenej miere 
spodná voda, ktorá zaplavuje pivnič-
ně priestory. Nakorko tento rok bol 
mimoriadne bohatý na vodné zráž-
ky a dochádzalo k častému zaplavo-
vaniu pivnice, musela dcéra spolu 
s manželom chodit' čerpat' vodu aj 
v noci. 
V pivnici je vybudovaná zberná 

šachta, ktorá je ale dost' plytká, preto 
bežné kalové čerpadlo, ktoré je vyba-
vené plavákovým spinačom, spoiah-
livo nefungovalo. Dcéra ma preto po-
žiadala, aby som jej vyriešil sporahlivé 
odčerpávanie vody z pivnice, ktoré by 
pracovalo úpině automaticky aj pri 
malom rozdiele vodnej hladiny. Za-
myslel som sa nad jej problémem, 
prelistoval som röznu literatúru, ako 
aj staršie čísla AR a PE, kde som na-
šiel zapojenie na signalizáciu výšky 
hladiny kvapalfn v AR 7/1977. 

Toto zapojenie sa mi ze všetkých 
najviac pozdávalo. Má ale nevýhodu 
v tom, že signalizuje len najnižšiu 
a najvyššiu hladinu kvapaliny a nič 
medzi tým. Preto som toto zapojenie 
prepracoval tak, aby sprhalo «del, na 
který ho ja potrebujem, to znamená, 
že zapne čerpadlo pri maximálnej na-
stavenej hladine a vypne ho až po vy-
čerpaní vody pod nastavenú mini-
málnu hladinu. Keď voda vystúpi na 
maximálnu hladinu, čerpado sa zno-
va zapne, po vyčerpaní sa vypne, 
a tento proces sa opakuje bez zása-
hu obsluhy, až kým voda neprestane 
presakovat'. 

Pri experimentovaná s vyššie uve-
deným zapojením som zhotovil auto-
matický spínač' kterého popis a za-
pojenie uvádzam. 

Činnost' spinača 

Schéma hladinového spinača je 
na obr. 2. Prístroj je napajaný strieda-
vým prúdorn o napäti 6 až 9 V, ktoré 
je pripojené na svorky „I" a „2'. Svor-
ka „I" je spojená priamo s katódou 
TY1. V obvode anódy TY1 je zapoje-
ná cievka relé RE1, ktorej druhý vý-
vod je zapojený na svorku „2 pristro-

8 (Praktická elektronika -1212 2/2012 ) 



KTS09/S0 
TY1 

12VDC 

100u/2S 

C2 

12VDC 

RI 
Sk6 

1N4007 

KTS09/SO 
TY2 

C3 

1On 

C4 
470u/25 

E2 •El •E3 

0-

"X" "X" 

Obr. 2. Schéma hladinového spinača 

ja. Paralelne k cievke je zapojený 
elektrolytický kondenzátor C2, ktorý 
zamedzuje kmitaniu relé - vyhladí 
usmernené napätie z TY1. Konden-
zátory C3 a Cl obmedzujú rušenie. 
Elektróda G tyristora TY1 je pripoje-
nä na sondu E2, ktorá je nastavená 
na minimälnu výšku hladiny. Sní-
manie hladiny prebieha nnedzi son-
dou E2 a El, ktorá je cez rezistor R1 
zapojená ako zem. Rezistor R1 ob-
medzuje spínací prúd tyristorov. Pri 
zaplavení sond El a E2 dochádza 
k periodickému spinaniu Tyl v rytme 
sietového kmitočtu. Ak by k cievke 
relé RE1 nebol paralelne pripojený 
C2, kotva relé by kmitala a kontakt 
relé by v tomto rytme bol spínaný 
a vypinaný. C2 tornu zabraňuje a relé 
REI je zopnuté až do poklesu hladiny 
na minimum, kedy döjde k rozpojeniu 
kontaktu relé. 

Oproti tomu tyristor TY2 je pripo-
jený na jednosmerné napätie, ktoré 
získame usmernením napájacieho 
napätia diódou D1 a vyhladenim 
elektrolytickým kondenzátorom C4. 
Tým dosiahneme stav, keď hladina 
vody vystúpi na maximálnu nasta-
venú hodnotu, ktorú udäva sonda E3, 
zopne tyristor TY2, ktorý v tomto sta-
ve zotrváva až do prerušenia spí-
naného obvodu, ktorý je uzavretý 
tyristorom TY2, cievkou relé RE2 
a spínacím kontaktom RE1, ktorého 
činnost' bola popisanä vyššie. 
K hladinovému spinaču som uro-

bil ešté zásuvkový a napájact obvod 
(yid' obr. 3). 

230 V/6 Až 9 V/2 VA 
TRI   

N 

E 

N 

K2"  
SICOV4 
VIDLIC  

E 

K 

PE 

RE3 SIE1OV4 
Z4SUVKA 

230VAC 

Obr. 3. Zásuvkový a napájaci obvod 

Konštrukcia 

Súčiastky z obr. 2 sú vývodové 
a sú umiestnené na doske s jedno-
strannými plošnými spojmi. Obrazec 
plošných spojov je na obr. 4., roz-
miestnenie súčiastok na doske je na 
obr. 5. 

Sondy El, E2, E3 som zhotovil 
z tenkého mosadzného plechu šfrky 
2 cm, ktorý som obtočil okolo plasto-
vej vodovodnej trubky. Sondy El 
a E2 som k trubke priskrutkoval „sa-
morezkarni". Sondu E3 som k trubke 
pripevnil pomocou hadicovej svorky, 
aby sa dala po trubke posúvat podra 
maximälnej výšky hladiny, pri ktorej 
chceme zapnút čerpadlo. Sonda El 
je upevnená najniťšie, nad ňou je E2 
podra najnižšej hladiny, sonda E3 je 
úpine hore. 
K sondám prispájkujeme vodiče, 

ktoré prevlečieme cez navftané otvo-
ry do vnútra trubky. Navrchu trubky 
ich prevlečieme cez prechodku, alebo 
upevníme tavným lepidlom. Dižku 
a priemer trubky zvolíme podra potre-
by, nie je kriticky 

Vodiče od sond pripopme k doske 
s plošnými spojmi k vývodom El až 
E3 bud prispájkovaním, alebo cez 
skrutkovacie svorky, ktoré prispájku-
jeme na dosku. 

Transformátor TR1 v napájacom 
obvode je zvonkový, mõže byt aj iný 
s výstupným napätím 6 až 9 V a prú-
dom podra spinacieho prúdu použi-
tých relé. Sietová zásuvka K1 je v tzv. 
vonkajšom prevedeni a je priskrutko-

Obr. 4. 
Doska s plošný-
mi spojmi hladi-
nového spinača 

(mer.: 1: 1) 

Obr. 5. 
Rozmiestnenře 

súbastok na dos-
ke s plošnými 
spojmi hladino-
vého spinača. 
PP1 a PP2 sú 

drötové prepojky 

vanä zvonku na skrinku hladinového 
spinača. Ako stykač RE3 som použil 
relé RP 92, ktoré má na dané pouťitie 
dostatočne dimenzované kontakty. 

Celé zariadenie je na slet' pripoje-
né pohyblivým prívodom, ktorý je za-
končený vidlicou 
K použitým súčiastkam len tol'ko, 

že skoro všetky som použil z tzv. 
„šuplíkových" zásob. Relé RE1, RE2 
sú miniatúrne. V prípade ak ich ne-
máte, je možno použit' aj mé, ale bude 
treba upravit' aj dosku s plošnými spoj-
mi. To platí aj o tyristoroch, len spí-
nací prúd má byt' maximálne 10 mA. 
Rezistor R1 pri nastavovaní nahradit' 
trimrom 10 kQ v sérii s rezistorom 
1,5 kO, nastavit' sporahlivú funkciu 
spinaC:a a po zmerani nahradit' pev-
ným rezistorom. 

Zásuvkový a napájaci obvod spo-
lu so spínačom mõžme umiestnit' 
do vhodnej skrinky a navzájom ich 
prepojit vodiömi podra označených 
bodov. 

Tento spínač ovláda ponorné vib-
račné čerpadlo, ktoré sa pripája vidlí-
cou do zásuvky zásuvkového obvodu 
a funguje sporahlivo. 

Zoznam súčiastok 

5,6 kl2, miniatúrny, 
viď text 
10 nF, keramický 
100 pF/25 V, radiálny 
470 pF/25 V, radiálny 
1N4007 
KT508/50 
relé Takamisawa 
JV-12S-KT, 
cievka 12 V/720 S2, 
jeden spínací kontakt 
5 N250 VAC/30 VDC, 
vid' text 
relé RP 92, cievka 
230 V/50 Hz, spínací 
kontakt 10 N250 VAC 
sietový transfomátor 
230 V/6 až 9 V/2 VA 
(napr. zvonkový) 
ARK500/3, skrutkova-
cie svorkovnice trojpó-
lové, yid' text 

Kl sietová zásuvka, vid' text 
K2 sietová vidlica, vid' text 

R1 

Cl, C3 
C2 
C4 
D1 
TY1, TY2 
RE1, RE2 

RE3 

TR1 

El až E3 

Pavel Grendel 
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Dotykový přepínač 
s piezosoučástkou 

Dotykový přepínač, jehož schéma 
zapojení je na obr. 6, je elektronickou 
obdobou konvenčniho mechanického 
přepínače. Jako čidlo doteku je využi-
ván piezoreproduktor SP1 v inverzní 
funkci - při ťuknutí na jeho membránu 
se na jeho svorkách objeví impuls 
napětí, kterým se změní stav přepí-
nače vidy na opačný. 

Základem dotykového přepínače 
je Schmittuv klopný obvod (SKO) se 
dvěma invertory 101A a 101B typu 
4069, který slouží jako paměť stavu 
přepínače. Bistabilní funkce SKO je 
dosaženo vytvořením hystereze po-
moci kladné zpětné vazby zavedené 
rezistorem R2 z výstupu 4 1018 na 
vstup 1 101A. SKO je dopiněn RC 
článkem s R1 a Cl, který umožňuje 
krátkodobým připojováním horního vý-
vodu Cl ke vstupu 1 101A měnit stav 
SKO vždy ze stávajícího na opačný. 

Představme si, že v určitém oka-
mžiku je na vstupu I 101A nízká úro-
veň L. Po průchodu dvěma invertory 
je úroveň L i na výstupu 4101B. Z vý-
stupu 4 101B je úroveň L zaváděna 
přes R2 zpátky na vstup 1 101A, 
a proto je tento stav SKO stabilní. 
V této situaci je na výstupu 2 101A 
vysoká úroveň H, Cl je přes R1 nabi-
tý a na Cl je rovněž úroveň H. 

Připojíme-li na krátký okamžik 
Cl ke vstupu / 101A, uvedeme tím 
vstup I 101A do úrovně H. Násled-
kem toho přejde do úrovně H i výstup 
4 101A. Úroveň H je pak přes R2 udr-
žována na vstupu 1 101A trvale i po 
odpojení Cl. Na výstupu 2 101A se 
ovšem nastaví úroveň L a do úrovně 
L se přes R1 vybije i Cl (za dobu ur-
čenou časovou konstantou Rid). 

Připojíme-li znovu na krátký oka-
mžik Cl ke vstupu 1 101A, uvedeme 
tim vstup 1 101A tentokrát do úrovně 
L. Vlivem kladné zpětné vazby zůsta-
ne SKO v tomto stavu i po odpojení 
Cl. Cl se však nabije a jeho horn( 
vývod přejde do úrovně H. Po opě-
tovném krátkodobém připojeni Cl ke 
vstupu I 101A přejde vstup 1 101A 
i výstup 4 101B nazpět do úrovně H, 
pak zase do úrovně L atd 

Obr. 6 Schéma zapojeni dotykového přepínače s přezosoučástkou 

Je zřejmé, že doba připojení Cl 
ke vstupu 1 101A musí být podstatně 
kratší než časová konstanta Rl.C1 
a mezera mezi opakovanými připoje-
ními Cl ke vstupu 1 101A musí být 
podstatně delší než časová konstan-
ta Rid. 
V popisovaném dotykovém pře-

pínači se Cl připojuje ke vstupu / 
101A sepnutým tranzistorem T1 přes 
diodový můstek s D1 až D4. Je-li na 
vstupu 1 101A a výstupu 4 101B úro-
veň H a na Cl úroveň L, teče proud 
z výstupu 4 1018 přes R2, D3, T1 
a D2 do Cl je-li na vstupu 1 101A 
a výstupu 4 101B úroveň L a na Cl 
úroveň H, teče proud z Cl přes D4, 
T1, D1 a R2 do výstupu 4 101B. T1 
se na okamžik spíná impulsem napě-
tí generovaným klepnutím na mem-
bránu piezoreproduktoru SP1, který 
je připojen mezi bázi T1 a zem. 

Binárním signálem z výstupu 4 
101B je přes oddělovací invertor 
101C a spínací tranzistor T2 buzena 
cívka relé RE1, které svými kontakty 
ovládá přes svorky J5 až J7 nějaké 
vnější zařízení. Dioda D6 potlačuje 
napěrové špičky, které se v cívce in-
dukují při vypínání proudu protékají-
cího cívkou. Vybuzení relé je indiko-
váno svitem LED D5. 

Přistroj je napájen ss stabilizo-
vaným napětím 12 V přiváděným 
z ovládaného zařízeni nebo z nějaké-
ho sitového zdroje. Vstupy nevyuži-
tých invertorů 101D až 101F jsou 
ošetřeny tak, aby nemohl nastat ha-
zardní stav těchto invertorů, ve kte-
rém odebírají značný napájecí proud. 

Radioelektronik Audio-HiFi-Video, 
8/2005 

PALUBNÍ 
sf 12V 
K I 

Ochranný obvod 
akumulátoru 

Ochranný obvod podle obr. 7 dova 
luje napájet záložní akumulátor AKU2 
a mobilní vysílací zařízení připojené 
ke svorkám J5, J6 z palubní sítě au-
tomobilu připojené ke svorkám J1, J2 
jen tehdy, když je v chodu alternátor, 
tj. když napětí palubní sítě přesáhne 
rozhodovací úroveň 14,0 V. 

Základem zapojeni je komparátor 
rozhodovací úrovně využívající napě-
ťovou referenci TL431 (101). Na vstup 
ADJ 101 se přivádí přes dělič s Pl, R1 
a R2 napětí palubní sítě. Když je v ba 
dé ADJ 101 napětí větši než +2,5 V 
(vůči anodě A 101), je na katodě K 
101 nízká úroveň, T1 je sepnutý, relé 
RE1 je vybuzené a přes jeho sepnutý 
kontakt je napětí z palubní sítě přivá-
děno na výstupni svorku J5. Při na-
pětí menším než +2,5 V v bodě ADJ 
101 je na katodě K 101 vysoká úro-
veň a relé je vypnutí. Rezistorem R3 
je zaváděna na vstup ADJ 101 kladná 
zpětná vazba vytvářející hysterezi asi 
0,9 V. Tato hystereze zamezuje kmitá-
ní relé, když po připojení zátěže po-
někud poklesne napětí palubní sítě. 

Ochranný obvod seřídíme pomoci 
regulovaného laboratorního zdroje 
připojeného ke svorkám J1, J2. Trimr 
P1 nastavíme tak, aby při plynulém 
zvyšování napiti zdroje relé seplo 
tehdy, když napětí zdroje dosáhne 
velikosti 14,0 V. Pak napětí zdroje 
plynule snižujeme a ověříme, že relé 
vypne při dosažení úrovně asi 13,1 V. 

RadCom, záři 2011 

Obr. 7. Schéma zapojeni ochranného obvodu automoblového akumulátoru 
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STOP B í VYBRALI JSME NA N 

Speciální stopky >t< OBÁLKU  

Ing. Pavel Hůla 

Přístroj vznikl původně jako jednoúčelové speciální stopky, urče-
né pro nácvik disciplíny tzv. olympijského šplhu. Postupem doby 
byl rozšířen o několik módů stopek a dopiněn hodinami s mož-
ností synchronizace správného času pomocí modulu DCF a teplo-
měrem s připojeným vnějším čidlem. Pro základní zobrazení údajů 
je vestavěn šestimistný displej LED. K přístroji je možné také při-
pojit pomocí třívodičového vedení další (jeden nebo i více) externi 
displej s většími číslicemi pro lepší čitelnost zobrazovaných údajů 
i při pozorování z větší vzdálenosti. Stopky lze pouštět a zastavo-
vat manuálně pomoci tlačítek, nebo po připojení vhodných sníma-
čů i elektronicky. 

Popis jednotlivých funkcí 

Do režimu volby funkci se dosta-
neme stisknutím tlačítka TL3, na dis-
pleji se zobrazí pomoci symbolů FO 
až F8 naposledy navolená funkce. 
Tlačítky TL1 a TL2 se funkce přepí-
nají, stiskem tlačítka TL3 se pak prá-
vě navolená funkce vybere. LED D2 
(zelená) a D3 (červená) jsou použity 
pro optickou indikaci režimu „čekání 
na start" - sváti zelená a „čekání na 
stop" - svítí červená LED. 

FO - Prosté stopky, měří jednotlivé 
intervaly mezi signály START (stisk 
tlačítka TL1 nebo puls úrovně „L" na 
vstupu SV1) a STOP (stisk tlačítka 
TL2 nebo puls úrovně „L" na vstupu 
SV2), před každým měřením se auto-
maticky vynuluji. Start i stop je akus-
ticky indikován pípnutím. 

Fl - Stopky pro opakované měře-
ní. Při startu (stisk tlačítka TL1 nebo 
puls úrovně „L° na vstupu SV1) se 
vždy automaticky vynuluji a měří čas 
do signálu STOP (stisk tlačítka TL2 
nebo puls úrovně „L" na vstupu SV2). 
Start i stop je akusticky indikován 
pípnutím, na displeji zůstává zobra-
zen naposledy naměřený čas. Stis-
kem tlačítka TL4 se zobrazí postupně 
počet měřených intervalů, celkový 
čas a nakonec průměrná hodnota. 
Zobrazeni jednotlivých údajů je akus-
ticky odděleno krátkým pípnutím. Vy-
nulováni všech hodnot se uskuteční 
tlačítkem pro přepínání funkcí (pře-
pnutím nebo opětovným navolením 
téže funkce). 

F2 - Stopky s postupným přičítá-
ním času - měří celkový čas mezi 
signály (stisk tlačítka TL1 nebo puls 
úrovně „L" na vstupu SV1) a STOP 
(stisk tlačítka TL2 nebo puls úrovně 
„L" na vstupu SV2) i pro více měře-
ných intervalů - na displeji je zobra-
zován celkový naměřeny čas. Start 
i stop je akusticky indikován pípnu-
tím. Stiskem tlačítka TL4 se zobrazí 
postupně počet měřených intervalu 

a průměrná hodnota. Zobrazení jed-
notlivých údajů je akusticky odděleno 
krátkým pípnutím. Vynulováni všech 
hodnot se uskuteční tlačítkem pro 
přepínáni funkci (přepnutfm nebo opě-
tovným navolením téže funkce). 

F3 - Stopky s automatickým star-
tem s odpočítáváním. Stiskem tlačít-
ka TLI se spustí odpočítáváni - na 
displeji se v sekundových intervalech 
zobrazuje odpočítávání 5, 4, 3, 2, 1, 
doprovázené krátkým pípnutím, oka-
mžik startu je indikován pípnutím vyš-
šího kmitočtu. STOP (stisk tlačítka 
TL2, nebo puls úrovně „L" na vstupu 
SV2). Pro opakovaný start se časový 
údaj automaticky vynuluje. 

F4 - Stopky pro olympijský šplh. 
Pro tento mód se předpokládá použití 
startovacího tlačítka (připojeného na 
svorky SV1) a koncového vypínače na 
konci šplhací dráhy (připojeného na 
svorky SV2). Po stlačení startovacího 
tlačítka závodníkem se spustí (se 
zpožděním, nastavitelným pomocí 
potenciometru P01) série tří starto-
vacích impulsu. Během této doby zä-
vodník musí stále držet tlačítko stisk-
nuté, teprve po skončeni třetího 
akustického signálu muže tlačítko 
uvolnit (a to co nejrychleji) a začne 
šplhat. Doba reakce (tedy doba mezi 
začátkem posledního tónu a oka-
mžikem uvolnění tlačítka) musí být 
co nejkratší a je měřena a uchována 
v mezipaměti. Po ukončení měření 
signálem STOP od snímače na konci 
šplhací dráhy je možné tuto dobu 
stisknutím tlačítka TL4 opět zobrazit. 
Vynulování všech hodnot se uskuteční 
tlačítkem pro přepínání funkci (pře-
pnutím nebo opětovným navolením 
téže funkce). 
F5 - Hodiny s trvalým zobrazením 
času ve formátu hh:mm:ss. 
F6 - Hodiny s kombinovaným zobra-
zením času a datarn 
F7 - Hodiny s kombinovaným zobra-
zením času a teploty. 
F8 - Trvalé zobrazení teploty. 

STOP B 

Ql POE 

Technická data 

Maximální rozlišení měřeného 
časového intervalu: 0,01 s. 
Maximální měřená doba: 59 minut. 
Nastavení hodnot obvodu 
reálného času: pomoci jednoduchého 

programu po připojení 
k sériovému portu počítače PC, 

nebo automaticky pomoci 
doplňkového modulu DCF. 

Zobrazení naměřených hodnot.. 
vnitřní šestimístný displej, 

možnost připojení prakticky 
libovolného počtu vnějších displejů. 

Akustická signalizace: 
vestavěným elektromagnetickým 

měničem, možnost připojeni 
vnějšího elektromagnetického 

měniče s větším výkonem. 
Napájení přístroje: 

vnějším zdrojem 10 až 15 V. 
Proudová spotřeba: 

asi 25 mA (bez vnějšího displeje). 
Mechanické rozměry: 

125 x 90 x 20 mm. 

Princip funkce 

Pro stopky je využit vnitřní oscilá-
tor mikroprocesoru, vnitřní čítače 
v mikroprocesoru čítají přesně defi-
nované impulsy 0,01 s, začátek a ko-
nec čítáni je určen pomoci přerušení. 
Z celkového počtu načítaných impul-
sů potom mikropočítač vypočítá čas 
v hodinách, minutách, sekundách a se-
tinách sekund a tento posílá asyn-
chronním sériovým přenosem do dru-
hého procesoru. Ten zabezpečuje 
správné zobrazeni údaje na displeji 
LED. Jeden procesor pro zobrazení 
naměřených hodnot je přímo na zá-
kladní desce, druhý, případně další, 
mohou být na externích deskách (např. 
s mnohem většími číslicemi). Propo-
jení s hlavni deskou je uskutečněno 
třívodičovým kabelem (pokud bude 
mít externí displej vlastni napájecí 
zdroj, postačí pro propojeni kabel 
dvouvodičový). Pro funkci hodin je 
použit obvod reálného času, funkce 
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kEtl 
Z1 

0 Z Z 

teploměru předpokládá použití teplot-
ního čidla s digitálním výstupem, kte-
ré je k přístroji připojeno třížilovým 
kabelem. 
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Popis obvodového řešeni 

Celkové schéma přístroje je na 
obr. 1. Zapojeni lze rozdělit na dvě 
základní části - měřicí obvod a část 
pro zobrazení naměřených üdaju. 
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Obr. 2. Deska s plošnými spoji 

Obr. 3. Rozmístění součástek - strana součástek 

Obr. 4 Rozmístění součástek - strana spojů 

Obr. 5. Fotografie osazených desek 
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čitačem PC, případně s modulem pro 
synchronizaci přesného času přijíma-
čem DCF je použit jednoduchý inter-
face s tranzistory T3 a T4, který za-
bezpečuje správný převod úrovní mezi 
logickými úrovněmi procesoru a úrov-
němi standardu RS-232. Pro akustic-
kou signalizaci je použit elektromag-
netický měnič, jeden přímo na desce, 
druhý, výkonnější, pak je možné při-
pojit na svorky přístroje. Při výběru 
vnitřního měniče je potřeba brát v úva-
hu poměrně omezený mechanický 
prostor, který je k dispozici. S výho-
dou lze použit vyzvänäcf" měnič ze 
starého mobilního telefonu (např. Sie-
mens C35, jak je tomu u předkládané 
konstrukce). Po elektrické stránce je 
pak vhodný (z hlediska účinnosti v da-
ném zapojení) měnič s impedanci 30 
až 300 Q. Proud vnitřního měniče je 
omezen rezistorem R33, pro vnější 
měnič pak rezistorem R34. 

Tranzistor T5 a přilehlé rezistory 
tvoři interface pro připojení externího 
teplotního bidla pro funkci teploměru. 
Předpokládá se použití převodníku 
typu DS18620, který převádí teplotu 
přímo na digitální kód s dvanáctibito-
vým rozlišením. S mikropočítačem 
komunikuje pomocí jednovodičové 
sběrnice, pro jeho připojení postačí 
tedy třívodičový kabel. Délka tohoto 
kabelu může být i několik metrů. Pro 
funkci hodin je použit obvod reálného 
času typu DS1390-33. Napájecí na-
pěti 5 V je získáváno spínaným stabi-
lizátorem s obvodem 104. Obvod pro 
zobrazeni je tvořen mikropočítačem 
IC1, který přímo řídí šestimístný dis-
plej LED v multiplexním provozu. 
Data mu předává měřicí mikropočí-
tač asynchronním sériovým kanálem, 
který je navíc ještě po posílení pomoci 
dvou hradel obvodu IC2 přiveden na 
vnější svorky. To umožňuje připojení 
dalšího (nebo i několika) zobrazova-
cího modulu např. s většími číslicemi. 

Mechanická konstrukce 

Celý přístroj je postaven na jedné 
jednostranné desce s plošnými spoji 
o celkových rozměrech 121 x 90 mm 
a je určen k vestavěni do plastové 

krabičky typu KP5. V horni části kra-
bičky je vyříznutý otvor pro displej 
(75 x 20 mm), do kterého vsadíme 
červené plexisklo. Pro hmatníky tlačí-
tek TL1 až TL4 je potřeba vyvrtat ot-
vory o pruměru 7 mm. Deska s plošnými 
spoji je do krabičky přišroubována 
4 šroubky M3 x 12. Pro připojení k sé-
riovému portu počítače nebo modulu 
pro synchronizaci správného času je 
použit 9pinový konektor CANON Čidlo 
teploměru se připojuje jednoduchým 
konektorem ze tří zahnutých kolíků 
konektorové lámací lišty. Pro připojení 
snímačů pro start a stop měřeni, jakož 
i pro případné připojeni externího dis-
pleje a dalšího akustického měniče 
jsou použity svorky ARK 1550 s mo-
dulem 3,5 mm. Pro napájení celého 
přístroje se předpokládá použití exter-
ního zásuvkového zdroje 12 V, který je 
připojen konektorem K375A (kladný 
pól na koliku). 

Oživení a uvedeni do provozu 

Po osazení desky s plošnými spoji 
připojíme zdroj napájecího napětí 12 V 
a zkontrolujeme velikost napětí na 
výstupu spínaného zdroje (např. na 
kondenzátoru 06. Napětí by mělo být 
v rozmezí 4,5 až 4,8 V (lze popřípadě 
upravit změnou R13). Odběr by měl 
být max. 30 mA. Na displeji by se 
měl objevit časový údaj nenařízené-
ho obvodu RTC - 00 00 00. Propojí-
me sériový kabel do počítače a po 
spuštěni ovládacího programu na-
hrajeme do hodin aktuální čas. Ten 
by se měl vzápětí objevit na displeji 
hodin. Stisknutím tlačítka TL3 se do-
staneme do módu volby funkci a po-
moci tlačítek TL1 a TL2 můžeme volit 
a ověřit jednotlivé módy. 

Seznam součástek 

R1 až R8, 
R27, R28 
R9 až R11, 
R16, R22, R23 
R12, R18, 
R20, R24 
R13 
R14 

390 2, SMD1206 

10 kQ, SMD1206 

4,7 I<S2, SMD1206 
5,6 kQ, SMD1206 
2,21(52, SMD1206 

Obr. 6,7.-
Fotografie 
přístroje 

R15 
R17, R21 
R19 
R25 
R26 
R29 
R30, R35 
R31 
R32 
R33 
R34 
R36 
R37 
P01 
Cl, C6 
C2 
03, 04, 
013, C14 
C5 
C7, 09 
C8 
C10 
C11, C12 
D1 
D2 
D3 
D4 
D5 
08, 09 
T1, T4, 15 
T2 BD679, SOT23 
T3 80858, SOT23 
IC1 AT90S2313 (ATTiny2313), DIL20 
IC2 74H004, DIL14 
103 ATMEGA8, DIL28 
104 
IC5 
K4 
Li 
01 až 04 
05, 06 A101 
SV1, SV2, SV4 ARK1550/2 
SV3 ARK1550/3 
SV5 PIN3M, kolíková lišta 
SV6 K375A napájecí konektor 
TL1 až TL4 tlačítko bez aretace 
Xi, X2 6 MHz, keram. rezonátor 
X3 32 768 Hz, krystal 
B1 CR2032 s pouzdrem BH2032 

1 1-2, SMD1206 
820 £2, SMD1206 
15 kg SMD1206 
1 kQ, SMD1206 
100 Q, SMD1206 
180 kQ, SMD0805 
180 Q, SMD1206 
180 kQ, SMD1206 
47 Q, SMD1206 
470 S2, SMD1206 
220 0, SMD1206 
1 kQ, SMD0805 
180 12, SMD0805 
4,7 kQ, PT15 
470 pF/16 V 
1 pF, SMD1206 

27 pF, SMD0805 
330 pF, SMD1206 
1 pF, SMD0805 
1 pF/16 V 
10 pF/16 V 
100 pF/16 V 
1N4007, SMD MELEF 
3 mm, malý př., zelená 
3 mm, malý př červená 
5V6, SMD MELEF 
1N5819, SMD MELEF 
4148, SMD MELEF 
80846, SOT23 

MC34063, SOIC8 
DS1390-33, uSOP 
CANON9 
330 pH, radiální 
H101 

Dva naprogramované mikropro-
cesory si lze objednat za 350 KC na 
adrese: P. Hula, Jabloňová 2, 106 00 
Praha 10; prahula@centrum.cz; 
607 565 933. 
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- programovatel'ný 4-kanálový modul 
pre osvetlenie modelov lietadiel 

AEROLIG HT - 4C í VYBRALI JSME NA' 
OBÁLKU 

Jaroslav Macko 

Základné vlastnosti 

- 4 kanály so samostatnými prúdový-
mi zdrojmi (2 kanály POS1 a POS2 
pre pozičně svetlá - spfnané súčas-
ne; 2 samostatne programovatelné 
blikajúce kanály FLASH1 a FLASH2/ 
LAND) 
- Každý kanál ja nastavený na kon-
štantný prüd asi 20 mA - výstupy ka-
nälov sú určené na pripojenie vyso-
kosvietivých LED 20 mA alebo štan-
dardných LED 20 mA. 
- Galvanicky (opticky) oddelený vstup 
modulu od obvodov riadiaceho prijí-
maea 
- Možnost riadenia modulu výstup-
ným signálom z prijimača - jumperom 
je voliterné 2-polohové alebo 3-poloho-
vé spinanie - bližšie yid' popis v texte. 
- Automatické rozpoznanie pritom-
nosti signálu z prijimača. 
- Možnost' volby normálneho alebo 
reverzněho riadenia modulu signá-
lom z prijfmača. 

VCC1 

co 

1CCn 

Dl 
S1 

.13 

- Možnost nastavenia spfnacfch úrov-
ní (nastavenie šírky impulzu, pri kto-
rej dochádza k spinaniu) pri riade-
nom režime. 
- Signalizácia výpadku signálu trvajúce-
ho dlhš'ie ako 0,6 s (UPOZORNENIE: 
táto funkcia sa neuplatňuje u niekto-
rých prijimačov s tzv. FAIL SAFE, 
pretože tieto generujú impulzy vopred 
nastavenej Šárky aj pri výpadku signá-

správanie sa modulu v tomto pri-
pade teda závisí od typu prijimača). 
- Možnost' naprogramovat' dye varian-
ty spfnania kanálu FLASH1 - bližšie 
yid' popis v texte. 
- Modul je možné používat aj v neria-
denom režime s tým, že sa dá napro-
gramovat oneskorenie zapnutia ka-
nálov FLASH1/FLASH2 v závislosti 
na nastavenej variante. 
- Blikanie oboch FLASH kanálov je 
možné l'ubovol'ne naprogramovat po-
mocou dvoch tlačidiel od úpine vypnu-
tých až po stále rozsvietené - postup-
nost 16 intervalov trvajúcich 60 ms 

>t< .1 

periodicky sa opakujúcich - viď popis 
v texte. 
- 4 fubovorné kombinácie blikaná ka-
nálov FLASH1/FLASH2 je možné ulo-
žit' do pamäte a výber aktívnej kombi-
nácie je potom možný nastavením 
dvoch jumperov. 
- Napájacie napätie je 4 až 15 V. 
- Rozmery: 41 x 25 x 8 mm (bez pi-
nov konektorov). 
- Váha modulu je asi 14 g. 
- Vlastná spotreba modulu je 9 až 
13 mA podfa toho, či svietia alebo 
nesvietia signalizačné LED na module. 

3 
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Označenie kanálov 

POS1 - kanál pre pozičné svetlá, po 
zopnuti pripojené LED trvalo svietia 
POS2 - kanál pre pozičné svetlá, po 
zopnuti pripojené LED trvalo svietia. 
FLASH1 - programovaterný blikajúci 
kanál, po zopnuti blikajú pripojené 
LED podl'a toho, ako je kanál napro-
gramovaný. 
FLASH2/LAND - programovaterný bli-
kajúci kanál, po zopnuti blikajú pripo-
jené LED podra toho, ako je kanál 
naprogramovaný. 

Výber vopred nastavenej kombi-
nácie blikaní FLASH1/FLASH2 sa robí 
pomocou jumperov JMP-1 a JMP-2 
(viď obr. 8 a tab. 5). 

Popis zapojenia 

Hlavným prvkom modulu je mik-
roprocesor PIC16F84. Pracuje na 
frekvencii 4 MHz s použitím externé-
ho kryštálu QZ1. Napájanie proceso-
ra zabezpečuje „low drop' stabilizátor 
2950-3,3 V s filtračným kondenzáto-
rom EC1 a blokovacími kondenzátormi 
Cl, C2 a C3. Dióda D1 chráni obvod 
pr' pripadnom prepólovaní napájacie-
ho napätia, ale v prípade potreby sa 
dá vyradit nasadením jumpera JMP-X. 
Optočlen U3 spolu s tranzistorom Q1 
a rezistormi R1, R2 a R3 zabezpeču-
je optické oddelenie modulu od pe-
mača diarkového ovládania. Inverto-
vaný impulz je potom privedený na 
port RBO procesora. Ovládacie tlačid-
lá sú pripojené na porty RB4 a RB5, 

CO 

N 

J3 

Obr. 4. Rozloženie súčiastok - strana spojov 

Tab 1 

INTERVAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
FLASH1 1111111100000000 
FLASH2 0000000011111111 

signalizačné LED na porty RB6 a RB7. 
Výstupné porty RAO, RA1 a RA2 ria-
dia prúdové zdroje pripojené na tieto 
porty. Jednoduchý prúdový zdroj pre 
jeden výstupný kanál tvori jeden vý-
stupný tranzistor s emitorovým rezis-
torom a prislušný rezistor s dvojicou 
diód v báze tranzistora Pre úsporu 
miesta sú použité dvojité diódy v pu-
zdre SOT-23, využívané sú však len 
dva vývody puzdra. Prúd tend dió-
dami LED pripojenými na výstupný 
konektor je možné v určitom rozsahu 
nastavit' zmenou emitoroveho rezis-
toru - z toho ditivodu sú všetky emito-
rove rezistory na scheme ale aj na 
doske zdvojené, aby v pripade potre-
by bolo možné nastavit' potrebnú 
velkost prúdu pripojením vhodnej pa-
ralelnej kombinäcie. Pre LED 20 mA 
úpIne postačuje zapojenie jedného 
rezistoru 27 Q, prúd sa potom pohy-
buje približne v rozsahu 18 až 20 mA. 
VeFmi približne platí vztah. 
/ = 0,55/Re; 

kde I je prúd [A], Re je emitorový od-
por [2] 

Mechanická konštrukcia 

Celý modul je realizovaný na jed-
nostrannej doske s plošnými spojmi 
s použitím SMD aj klasických súcias-

40.6 (mm) 
Obr. 2. Doska s plošnými spojmi 2 1 
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Obr. 3. Rozloženie súčiastok - 

J2 

strana súčiastok 

tok. Nesmieme zabudnút' prispájkovat' 
jednu drötovú prepojku na strane spo-
jov. Najprv je potrebné osadit' všetky 
SMD súčiastky a až potom ostatné. 
Tranzistory 02 až 05 a stabilizátor 
ul sú osadené na ležato, pričom Q3 
a Q5 sú otočené rovnou plochou (po-
pisom) hore - vid' obr. 6. Vodiče k pri-
jimaču a napájacie vodiče je potrebné 
po zaspájkovani poistit' tavným le-
pidlom a po osadeni a odskúšaní dosku 
nalakovat elektroizolačným lakom. 
V pripade potreby je možné modul 
chránit' teplom zmrštiternou bužirkou 
s vyrezanými otvormi pre tlačidlá 
a LED. Na obr. 5 a 6 je pohl'ad na ho-
tový modul. Na obr. 7 je pohl'ad na 
modul chránený tepelne zmrštiternou 
bužirkou. 

Princip fungovania 

kanálov FLASH 

Obidva kanály FLASH pracujú v cyk-
licky sa opakujúcich 16 intervaloch, 
každý z nich mä dižku 60 ms, teda 
séria bliknutí sa opakuje každých 
0,96 s (16 x 60 ms = 960 ms). Každý 
60 ms interval je možné nastavit' ako 
- počas tohto intervalu sú LED pri-

pojené na výstupe tohto kanálu zhas-
nutě, alebo je interval nastavený na 
„1" - počas tohto intervalu sú LED pri-

Obr. 5. Osadený modul - strana spojov 
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Obr. 6. Osadeny modul - strana 
súčiastok 

4. BAT 

- BAT 

Obr. 7. Hotovy modul 

pojené na výstupe tohto kanálu roz-
svietenä. Prfklad je v tab. 1. V tomto 
pripade budú obidva kanály blikat 
striedavo, pričom dižka svietenia aj 
zhasnutia LED pripojených na obidva 
kanály bude 8 x 60 ms = 480 ms. 

Kecrže každý interval obidvoch 
FLASH kanálov je možné nastavit' 
nezávisle, je možné kanál FLASH2 
naprogramovat aj tak, te všetky inter-
valy budú ,OE 1", teda po zopnutí kanálu 
bude trvalo svietit. Takto je možné 
tento kanál pri nastavení správnej 
varianty použit aj ako pristávacie svet-
lá LAND, pričom jeho spfnanie möže 
byt' 2 alebo 3-polohovo riadené bud' 
z prijimača, alebo pri neriadenom re-
žime möže byt tento zopnutý auto-
maticky po vopred nastavenom ones-
korení, napriklad po 5 minútach letu 

Pripojenie modulu 

a ovládacie prvky 

LED sa pripájajú na príslušné vý-
vody výstupného konektora (obr. 8) 
prostrednictvom vhodného konekto-
ra. Je nutné dodržat naznačenú pola-
ritu. Pri zapájanf viacerých LED na 
jeden kanál sa LED radia sériovo. 

JMP-X 

JMP-I [ 

JMP-2 [ 

JMP-3 [ 

DO PRIJIMACA 

SI 

S2 

v ,•72 

 =ť1 
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Obr. 9. Priklad 
prídavného 
výkonového 
spinača 

pr/pojeného 
k vystupnému 
kanálu POS1 

modulu 

Maximálny počet sériových LED pri-
pojených na jeden kanál závisí od na-
pájacieho napätia. Napájacie napätie 
musí byt' o málo vyššie ako je súčet 
napäti na pripojených LED + 1,4 V + 
+ 0,75 V. Napätie asi 1,4 V je nutné 
na zabezpečenie stabilizácie prúdu, 
napätie asi 0,75 V je úbytok napätia 
na ochrannej dióde. Pri spinení tejto 
podmienky je prúd LED asi 20 mA. 
Na červenej LED určenej pre prúd 
20 mA je napätie Uf asi 2 V, na zele-
nej a bielej LED je napätie U, asi 3 až 
3,5 V - presné údaje je možné zistit' 
meranfm alebo z katalógového listu. 
Pre vorbu hodnoty napájacieho napä-
tia platí zásada, že pre čo najmenšf 
ohrev stabilizačných prvkov modulu 
by napájacie napätie nemalo byt' overa 
vääsšie ako súčet napätí na pripoje-
ných LED + 1,4 V + 0,75 V. Pri dodr-
žanf maximálneho napätia 15 V však 
nehrozí tepelné poškodenie modulu 
pri akejkorvek kombinácii pripojených 
LED na výstupe kanálov. Je potrebné 
ale vyhnút' sa dlhodobému skratu na 
výstupe jednotlivých kanálov, pretože 
prúdový zdroj udržuje aj v tomto prf-
pade nastavený výstupný prúd a celá 
tepelná zátaž je potom sústredená na 
jednotlivé stabilizačné tranzistory. 
V obvode napájania modulu je za-

radená ochranná dióda, ktorá zabráni 
jeho zničeniu pri nechcenom prepólo-
vanf napájacieho napätia. Vzniká však 
na nej úbytok napätia asi 0,75 V, čo 
v niektorých hraničných prípadoch 
möže byt' rozhodujúca hranica pre 
pripojenie väčšieho počtu LED na 
niektorý kanál. Preto je na module 
jumper JMP-X, ktorý umožňuje ochran-
nú diódu vyradit z činnosti nasade-
ním prepojky. Potom ale modul nie je 
chránený a pri pripadnom prepólova-
ní napájania sa pravdepodobne zničí. 

Orientačne je na jeden kanál mož-
né pripojit': 
- Pri napájacom napätí 5 V: jedna 
červená, alebo zelená, alebo biela 
LED (pre použite bielej, alebo zelenej 

  FLASH2OELAND4i 4, 4, 
FLASHI 

POS2 
2,P1,2P1  

AK 

K 

POSI vpi 

LED 20mA 

LED 20mA 

LED 20mA 

LED 20mA 

Obr. 8. Pripojovacie body 
modulu, ovládacie 
a signalizaöné prvky 

je potrebné vyradit ochrannú diódu 
nasadením jumperu JMP-X). 
- Pri napájacom napätf 7,4 V: dye až 
tri červené LED, pri vyradení ochran-
nej diódy dye biele, alebo dye zelené 
LED, závisí to však od U, diód. 
- Pri napájacom napäti 11,1 V: štyri 
červené LED, alebo tri biele, alebo tri 
zelené - podra typu LED možno bude 
potrebné vyradit' ochrannú diódu. 

Na jednom kanáli je samozrejme 
možné kombinovat' LED röznej farby, 
ale všetky musia byt' určené na 20 mA. 

Na napájanie modulu a LED je 
možné použit samostatnú batériu, 
alebo aj batériu, z ktorej je napájaný 
regulator, prijimač aj motor. Spösob 
pripojenia je naznačený na obr. 8. 
Konektor z modulu möže, ale nemusí 
byt' pripojený na vorný kanál prijima-
ča  na rozdvojku typu Y - závisí 
to od toho, či požadujeme riadenie 
modulu z prijimača, alebo nie. 

balšou možnostou je napájanie 
modulu priamo z výstupu prijimača. 
Podra popisu k pripmaču je potrebné 
zistit, na ktorých dvoch vývodoch vý-
stupných portov je napájacie napätie 
vyvedené, najčastejšie je to stredný 
vývod (+) a jeden krajný vývod (-), 
výstupné konektory prijimačov sú 
väčšínou viditerne označené. Na je-
den kanál je vtedy možné pripojit' ma-
ximalne po jednej LED - ak použije-
me biele alebo zelené LED, bude asi 
potrebné vyradit' ochrannú diódu. 

Mechanicky möžeme napájacie 
vodiče modulu pripojit priamo na dva 
vodiče idúce z konektora prijinnača 
na servo (+ a -), alebo pripojit' napá-
jacie vodiče modulu na samostatný 
konektor (na stredný a na jeden kraj-
ný vývod) a konektor zasunút do d'al-
šieho vorného portu na prijimači alebo 
do rozdvojky Y. Galvanické oddelenie 
obvodov v tomto prípade stráca svoj 
význam, všetko je napájané z jedné-
ho zdroja. Treba si však uvedomit', Že 
v tomto pripade sú všetky LED napá-
jané z prijimača a pri rozsvietení 
všetkých LED je odber asi 95 mA, 
s čím je potrebné počítat' pri dimen-
zovaní BEC, z ktorého je prijimač, 
a teda aj modul váčšinou napájaný. 

Do prívodu napájania modulu je 
podra potreby možné za radit' aj sa-
mostatný spínač, čo je výhodné hlav-
ne pri programovaní modulu. Celko-
vý pretekajúci spinačom nebude 
pri rozsvietených všetkých LED väčší 
ako 100 mA. 
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Ak je pre niektoré aplikácie ob-
medzujúcim faktorom počet LED pria-
mo pripojiterných na jednotlivé výstupy 
modulu, alebo je pre LED potrebný 
podstatne väčšf prúd, tak je možné 
pripojit' na výstupy modulu výkonové 
spfnače, ktoré zabezpečia spfnanie aj 
vääšieho počtu výkonnejšfch spotre-
bičov. V prípade LED sa však potom 
nevyhneme zaradeniu príslušných 
predradných rezistorov. Príklad také-
ho spfnača s optočlenom a spfnacím 
tranzistorom FET je na obr. 9. Maxi-
mámy prúd zat'ažou je daný typom 
tranzistora, s uvedeným typom to budú 
rädovo jednotky ampérov bez pridav-
něho chladenia. V praxi však tieto 
prídavné spínače neboli realizované, 
plošný spoj nie je navrhnutý. 

Popis činnosti 

Po pripojenf napäjacieho napätia 
na modul sa po asi dvoch sekundách 
na chviru rozsvietia všetky LED pri-
pojené na jednotlivé výstupné porty. 
Po ich zhasnutí zaáriú súčasne rýchlo 

obe LED na module. Počas 
tohto blikania, ktoré trvá asi 5 s, mo-
dul zisfuje, či je na vstupe modulu 
platný signal z prijimača a súčasne 
kontroluje, äi nie je stlačené tlačidlo 
TL1, čo by znamenalo vstup do pro-
gramovacieho módu Programovací 
mód bude popisaný neskör. 

Po ukončeni blikania oboch LED 
funguje modul jedným z týchto spõ-
sobov: 
- Ak je programovo nastavený režim 
AUTO, tak modul automaticky zisti 
prftomnost' signálu z prijimača. Ak 
modul zistil počas blikania LED plat-
ný signal z prijfmača, teda modul bol 
pripojený k zapnutému prijImaču, kto-
rý mal spojenie s vysielačom, tak po 
ukončená blikania LED ostane natrva-
lo svietif zelená LED na module, a ten 
potom pracuje v riadenom režime. 
Jednotlivé kanály modulu sú až do 
jeho vypnutia riadené šírkou impulzu 
z pripmača podra tab 2 alebo 3 v zá-
vislosti od nastavenia varianty A 
alebo B, v závislosti od nastavenia 
jumperu JMP-3 a podra nastavenia 
NORMAUREVERS. Pri variante A je 
kanál FLASH1 spínaný súčasne s ka-
nálom FLASH2, pri variante B je ka-
nál FLASH1 spínaný súčasne s ka-
nálmi POS1/POS2. Ak je jumper JMP-3 
otvorený, tak sa uplatňuje 2-polohové 
spfnanie. Rozhodovacia úroveň je 
vtedy nastavená na 1,5 ms, teda 
približne na stredovú polohu prisluš-
ného kniplu (prípadne spfnača), ale 
dá sa s použitím vysielača alebo ser-
votestera nastavit' podra potreby. Ak 
je JMP-3 skratovaný, tak je nastave-
né 3-polohové spfnanie a rozhodova-
cie úrovne sú štandardne nastavené 
približne na 1,33 ms a 1,66 ms, teda 
približne na 1/3 a 2/3 rozsahu prisluš-
ného kniplu (pripadne prepínača), ale 

dajú sa s použitím vysielača alebo 
servotestera nastavit' podra potreby. 
Ak v tomto režime vypadne signál na 
dihšie ako 0,6 s, začnú všetky LED 
pripojené na výstupné porty modulu 
blikat'. Súčasne sa natrvalo rozsvieti 
červená LED na module, takže po 
pristäti slúži táto LED na kontrolu, či 
nastal výpadok signálu počas letu. Po 
obnovení signálu sa obnoví aj normál-
na činnost' modulu. Výpadky signálu 
kratšie ako 0,6 s sú maskované a nie 
sú signalizované. UPOZORNENIE: 
funkcia signalizácie výpadku signálu 
sa neuplatňuje u niektorých prijima-
čov s tzv. „FAIL SAFE", pretože tieto 
prijimače generujú impulzy vopred 
nastavenej šfrky aj pri výpadku sig-
nálu, uplatnenie tejto funkcie závisí 
teda od typu prijfmača 

Tab. 2 NORMAL 

RIADENÝ REŽIM - dyojpolohoye riadenie 
(JMP3 - OFF) 

Impulz < SET2 Impulz > SET2 

Va
ri
an
ta
 A
 

POS1 ON ON 

POS2 ON ON 

FLASH1 

FLASH2 

OFF BLINK 

OFF BLINK 

Va
ri
an
ta
 B
 

POS1 ON ON 

POS2 ON ON 

FLASH1 BLINK BLINK 

FLASH2 OFF BLINK 

Tab. 3 

RIADENÝ REŽIM - trojpolohoe riadenie - (JMP3 - ON) 

Impulz < SET1 SET1 < Impulz < SET3 lmpulz > SET3 

-
 Va
ri

an
ta

 A
 

POS1 OFF ON ON 

POS2 OFF ON ON 

FLASH1 OFF OFF BLINK 

FLASH2 OFF OFF BLINK 

Va
ri

an
ta

 B
 

POS1 OFF ON ON 

POS2 OFF ON ON 

FLASH1 OFF BLINK BLINK 

FLASH2 OFF OFF BLINK 

NORMAL 

- Ak je programovo nastavený režim 
AUTO a modul počas blikania LED 
nezistil platný signál z pripmača, lebo 
modul nebol pripojený k prijfmaču, 
alebo prijimač bol vypnutý, tak po 
ukončená blikania prechädza modul 
do neriadeného režimu a dodatočnä 
pripojenie prijimača už nie je akcep-
tované. Ak je skratovaný jumper 
JMP-3, tak sa zopnú všetky kanály 
a ostanú zopnuté až do vypnutia mo-
dulu, teda pozičně kanály svietia trva-
lo, flash kanály blikajú podra nasta-
venia Ak je jumper JMP-3 otvorený, 
tak sa zopnú kanály POS1 a POS2 
a pri nastavenej variante B aj kanál 
FLASH1 a po uplynuti nastaveného 
oneskorenia sa potom automaticky 
zopnú aj ostatně kanály. Činnost' mo-
dulu v tomto režime je znäzornenä 
v tab. 4. 

REVERS 

RIADENÝ REŽIM - dyojpolohové riadenie 
(JMP3 - OFF) 

Impulz < SET2 Impulz > SET2 

Va
ri

an
ta

 A
 

POSI ON ON 

POS2 ON ON 

FLASH1 BLINK OFF 

FLASH2 BLINK OFF 

Va
ri
an
ta
 B
 

POS1 ON ON 

POS2 ON ON 

FLASH1 BLINK BLINK 

FLASH2 BLINK OFF 

REVERS 

RIADENÝ REŽIM - trojpolohoe riadenie - (JMP3 - ON) 

Impulz < SET1 SET1 < Impulz < SET3 Impulz > SET3 

Va
ri
an

ta
 A
 

POS1 ON ON OFF 

POS2 ON ON OFF 

FLASH1 BLINK OFF OFF 

FLASH2 BLINK OFF OFF 

Va
ri
an
ta
 B
 

POS1 ON ON OFF 

POS2 ON ON OFF 

FLASH1 BLINK BLINK OFF 

FLASH2 BLINK 
- 

OFF OFF 

Tab 4 
NERIADENÝ REŽIM 

JMP3 - ON JMP3 - OFF 

Hned po zapnuti 
PRED uplynutlm 

času ONESKORENIE 
PO uplynuti 

času ONESKORENIE 

Va
ri

an
ta

 A
 

POS1 ON ON ON 

POS2 ON ON ON 

FLASH1 BLINK OFF BLINK 

FLASH2 BLINK OFF BLINK 

Va
ri

an
ta

 B
 

POS1 ON ON ON 

POS2 ON ON ON 

FLASH1 BLINK BLINK BLINK 

FLASH2 BLINK OFF BLINK 

18 (Praktická elektronika -LE 02/201 2) 



- Ak je programovo nastaveny režim RX, 
tak po ukončení blikania LED ostane 
trvalo svietit zelená LED a modul 
prechádza do riadeného režimu bez 
ohradu na to, či je, alebo nie je pripo-
jený pripmač. Ak je na vstupe platný 
signal, tak sú jednotlivé kanály spí-
nané podra príslušných nastavení 
a v závislosti od šfrky impulzu podra 
tab. 2 alebo 3, ak signal na vstupe 
nie je, tak všetky pripojené LED blika-
jú ako pri strate signálu - opät' platí 
obmedzenie pre niektoré prijimače 
FAIL SAFE. 
- Ak je programovo nastavený režim 
NERIADENÝ, tak po ukončeni blika-
nia LED modul prechádza do neria-
deného režimu bez ohradu na to, či 
je, alebo nie je pripojený prijimač. 
Činnost' zariadenia je potom taká istá 
ako v druhom odstavci. 

V taburkách sú použité nasledujú-
ce symboly: 
- Pri dvojpolohovom spínaní je sym-
bolom SET2 označená nastavená úro-
veň (šírka impulzu), pri ktorej dochá-
dza k spinaniu kanálov podra tab. 2. 
- Pri trojpolohovom spínaní je sym-
bolom SET1 označená prvá nastave-
ná úroveň (šírka impulzu) a symbo-
lom SET3 druhá nastavená úroveň 
(šírka impulzu), pri ktorých dochádza 
k spínaniu jednotlivých kanálov podra 
tab. 3. 
- NORMAL riadenie znamená, že 
príslušné kanály sú spínané pri po-
stupnom zväčšovani šírky impulzu. 
- REVERS riadenie znamená, že 
príslušné kanály sú spínané pri po-
stupnom zmenšovaní šfrky impulzu 
- ON - zapnutý - svieti, OFF - vypnutý 
nesvieti, BLINK - bliká podl'a toho, 

ako je naprogramovaný. 

Programovanie (tab. 5) 

Ak počas úvodného 5 s blikania 
oboch LED dôjde k stlačeniu tlačidla 
TL1, prejde modul do základného pro-
gramovacieho módu. V tomto móde 
obidve LED budú trvalo svietit'. Z toh-
to módu möžeme prejst' na jednotlivé 
nastavenia podra popisu nižšie. Ukon-
čenie programovacieho módu sa robí 
vypnutím napájania 

V základnom programovacom móde 
teda möžeme: 
a) lx stlačit' TLO a potvrdit' TL1 - skok 
na programovanie VARIANTY a NOR-
MAL/REVERS. 
b) 2x stlačit TLO a potvrdit' TL1 - skok 
na programovanie REŽIMU - AUTO, 
RIADENÝ, NERIADENÝ. 
c) 3x stlačit' TLO a potvrdit' TL1 - skok 
na programovanie ONESKORENIA. 
d) 4x stlačit' TLO a potvrdit' TL1 - skok 
na programovanie blikania kanálov 
FLASH1/FLASH2. 
e) 5x stlačif TLO a potvrdit' TL1 - skok 
na programovanie spínacích úrovní 
SET/SET2/SET3. 

Ad a): V tomto režime pomalšie a sú-
časne blikajú obe LED na module. 
Modul očakáva dve stlačenia tlačidiel, 
potom prechádza spät' do Základné-
ho menu. 
- postupným stlačením TLO a opär 
TLO sa nastaví VARIANTA A a riade-
nie NORMAL; 
- postupným stlačením TLO a potom 
TL1 sa nastaví VARIANTA A a riade-
nie REVERS; 

Tab. 5. Programovacie menu 

Základno menu 

......-exi.b.aiiidek....... CERVENA LED , 

evieti svieti 

Možnost' 

1 x statif TLO a potvrdit TU skok na menu VARIANTARIADENIE 

2x stlačit TLO potvrdit TLI skok na menu REŽIM 

3x stlačit TLO a potvrdit TL1 skok na menu ONESKORENIE 

4e stlačit TLO a potvrdit TL1 FLASHULASH2 skok na menu 

5x stied« 110 a potvrdit TL1 skok na menu SET I-2-3 

Ukončene Zakiadneho menu - vypnutun napajania 

Menu VARIANTAJRIADENIE 

CERVENA LED • 
bliká bliká 

Možnosti 

1 x stlačit 110 a znovu lx stlačit TLO 
nastavl VARIANTU A a nortenha NORMAL a sráti sa do 
iskladného menu 

In stlačit TLO a potom lx stlačif TLI 
nastavI VARIANTU A REVERS do a riadonle a vráti sa 
Zakladného menu 

Ix  111 a potom lx stlačit TLO 
nastavl VARIANTU Ba riadenie NORMAL a vet sa do 

Základneho menu 

lx stlačit la.1 a znovu lx stlačif TLI 
nastav' VARIANTU Ba nadenie REVERS a 'ran sa do 
Základreho menu 

., . 
Menu REŽIM 

, CERVE.NÄ LED 

bliká svieti 

Možnosti 

1 x state TLO a potvrdit TLI nastavi režim AUTO a sráti sa do Základneho menu 

2e stlačit TLO a potvrdit TU nastavl režim RIADENÝ a vráti sa do Základnello menu 

3x stlačit TLO a potvrdit TL I nastavi režim NERIADENÝ a vráti sa do Zákradneho menu 

Menu ONESKORENIE 

.....jägte UP...OE._ cERveria go 
svieti bliká 

Možnosti 

N x stlačit TLO a potvrdit TLI 
nastavI ONESKORENIE na hodnotu N x 1/2 minúty 
a vräti sa do Základneho menu 

Menu FLASH1OEFLASH2 

.• . : k2:4 , • . I (tRVENA It  

Možnosti 

wile' I nesvieti 
Nastavenie FLASHI: v poradi intervalos 1 až 16 nastav' 
svieteniefnesvetenie kanálu FLASHI - stlatenie TLO 

znamená nesvietenle v prislušnom intervale, stlačenie TL1 

znamená syletenie v prislušnom intervale. po 16-tom stlačeni 
automaticky prechádza na nastavene kanálu FLASH2 

16 stlačenl TLO alebo TLI 

nesvieti I svIeti 
Nastavenie FLASH2: v poradl intervalos 1 ai 16 nastav' 
svietenielnesvetenie kanálu FLASH2 - stlačenie TLO 

znamená nesvIetenie v priskránom intervale, stlačene TLI 

znamená svietente v prislušnom intervale, po 16-tom stlačeni 
je nastavená kombinácia automaticky uložená do primate na 
pozlciu dam) aktuálnym nastavenim jumperov JNIP1 a JMP2 

16 stlačeni TLO alebo TL1 

podre nastavenia I podre nastavenia 
Po automatickom uloženi do pamäte je pre kontrolu 
nastavenia automaticky spustené blikanre nastavenej 

kombinácie FLASHITLASH2. Blikajú LEDky na kanáloch 

sütesne stlučeme TLO a TL I 
FLASHI a FLASH2 (ak sú pnpoiene) a bidet zelená LED 

(ako kanál FLASHI la červená LED (ako kanál FLASH2). 
Tento režim sa ukončuje súčasnym stlatenim oboch tlačidiel, 
po ktorom nastuduje skok na Základné menu. 

Menu SET1-2-3 (modul muni byt prIpojeny k zapnutinnu prijimatu) 

--diä.LNA ii-u CERVENA LED. 

nesvieti rýchlo bliká 

Možnosti (v tomto poradi) 

Nastavit na vymetati kniplom požadovaná polohu 
SETI a stlačit TLI 

zapitu do pamäte nastavenie SET1 

Nastavit na vysielači kniplom požadovaná polohu 

SET2 a stlačit TLI 
zapiše do pamäte nastavenie SET2 

Nastavit na vysrelači knIplom požadovaná polohu 

SET3 a stlačit TLI 

zapiše do pamäte nastavenie SET3 a sráti sa do Základnčeho 
menu 

- postupným stlačením TL1 a potom 
TLO sa nastaví VARIANTA B a riade-
nie NORMAL; 
- postupným stlačením TL1 a opät 
TL1 sa nastaví VARIANTA B a riade-
nie REVERS; 

Ad b): V tomto režime svieti červená 
LED a bliká zelená LED. Ak teraz lx 
stlačíme TLO a potvrdíme TL1, na-
staví sa režim AUTO a modul prejde 
spät' do základného programovacieho 
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módu. Ak 2x stlačíme TLO a potvrdí-
me TL1, nastaví sa režim RX a modul 
prejde spät' do základného programo-
vacieho módu. Ak 3x stlačíme TLO 
a potvrdíme TL1, nastaví sa režim 
NERIADENÝ a modul prejde spät' do 
základného programovacieho módu. 

Ad c): V tomto režime svieti zelená 
LED a bliká červená LED. Oneskore-
nie nastavíme tak, že N-krát stlačíme 
TLO a potvrdíme TLI. Hodnota sa 
uloží do pamäte a modul prejde spät' 
do základného programovacieho menu. 
Jedno stlačenie TLO znamená ones-
korenie 0,5 minúty, ak teda potrebu-
jeme nastavit' oneskorenie napríklad 
7 minút, stlačíme TLO 14-krát a po-
tvrdíme TL1. 

Ad d): Pred výberom tohto módu na-
stavíme požadovanú kombinäciu jum-
perov JMP-1 a JMP-2, teda vyberie-
me pamätové miesto, na ktoré bude 
kombinácia, ktorú ideme nastavovat', 
uložená. Po vstupe do tohto režimu 
svieti trvalo zelená LED, červená je 
zhasnutá. Každé stlačenie TLO alebo 
TL1 znamená potom naprogramova-
nie jedného 60 ms intervalu kanálu 
FLASH1 - stlačením TLO naprogra-
mujeme interval na 0 (zhasnutie 
LED), stlačením TL1 naprogramuje-
me interval na 1 (rozsvietenie LED). 
Na naprogramovanie celého refazca 
FLASH1 teda potrebujeme celkom 
16 stlačená - nič nepotvrdzujeme. Ak 
napríklad chceme naprogramovat 
blikanie podra tab. 1, tak 8x stlačíme 
TL1 a potom 8x TLO. 

Po 16 stlačeniach prejde modul auto-
maticky na nastavovanie intervalov 
pre FLASH2, Zhasne zelená LED 
a rozsvieti sa červená LED. Teraz je 
potrebné podra našej požiadavky 
16x stlačit' TLO alebo TL1. Pre prfpad 
podra tab. 1 teda 8x stlačíme TLO 
a potom 8x TL1. 

Po 16 stlačeniach döjde k uloženiu 
práve nastavenej kombinácie na pa-
mätové miesto, určené kombináciou 
jumperov JMP-1 a JMP-2, teda sa 
prepfše predtým nastavená kombiná-
cia aktuálnou. Hned' nato sa spustí 
vizuálna kontrola práve nastavenej 
kombinácie. LED pripojené na kanály 
FLASH1 a FLASH2 začnú blikat' podl'a 
práve nastavenej kombinácie, Súčas-
ne bliká aj zelená LED na module 
ako kanál FLASH1 a červená LED na 
module ako kanál FLASH2. Tak je 
možná kontrola nastavenia aj bez pri-
pojených LED na výstupných por-
toch. Tento režim ukončíme súčas-
ným stlačením oboch tlačidiel, modul 
potom prejde spät do základného 
menu. Ak nám nastavenie nevyhovu-
je, ponecháme nastavenie JMP-1 
a JMP-2, prejdeme opät' do menu 
FLASH1/FLASH2 (4x stlačit' TLO a po-
tvrdit' TL1) a möžeme nastavenie opa-
kovat' podra potreby. Ak nastavenie 
vyhovuje, möžeme zmenit' nastave-

VARIANTA A 
RADENIE NORMAL 
REŽIM AUTO 
ONESKORENIE 5 minút 

SET1 _1,33ms 
SET2 1,5ms 
SET3 1,66ms 

Tab. 6. „DEFAULT" 
nastavenie modulu 

JMP1 JMP2 DEFAULT nastavená kombinácia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

FLASH1 OFF OFF 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FLASH2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

FLASH1 ON OFF 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

FLASH2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

FLASH1 OFF ON 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

FLASH2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

FLASH1 ON ON 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

FLASH2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

nie JMP- a JMP-2 a naprogramo-
vat' mé pamgové miesto. Celkovo 
sú k dispozícii 4 pamärové miesta, 
teda máme možnost' naprogramo-
vat' 4 kombinácie a v prevádzke po-
tom vybrat' tú požadovanú nastave-
ním sprävnej kombinácie JMP-1 
a JMP-2. 

Ad e): Pri tomto nastavovaní je po-
trebne, aby modul bol pripojený k za-
pnutému prijimaču, ktorý má spoje-
nie s vysielačom, a to na kanál, na 
ktorom nie je v TX zapnutý REVERS 
a ktorý je ovládaný kniplom. Druhou 
možnostou je pripojenie modulu 
k servotesteru, ktorý umožňuje ma-
nuálne nastavovat' šírku výstupného 
impulzu. Po vstupe do tohto módu 
rýchlo bliká červená LED, zelená ne-
svieti. Na knipli nastavíme polohu, 
ktorá zodpovedá požadovanej prvej 
spfnacej pozfcii pri trojpolohovom 
spínaní (SET1) a pri držanf knipla na 
chvírku stlačíme TL1. Potom nastaví-
me kniplom požadovanú spfnaciu 
polohu pri dvojpolohovom spínaní 
(SET2) a opät' na chvírku stlačíme 
TL1. Nakoniec nastavíme kniplom 
druhů spfnaciu pozfciu pri trojpoloho-
vom spínaní (SET3) a opät' stlačíme 
TL1. Poradie nastavovania SET1 
SET2 - SET3 musí byt' dodržané, 

nie je možné ho mend*. Po tret'om 
stlačení TL1 sú nastavené hodnoty 
SET1, SET2 a SET3 uložené do pa-
mäte a modul prechádza spät' do Zá-
kladného menu. 

Všetky nastaven/a sú uložené do 
pamäte a se' zachované aj pri vypnutá 
napájacieho napätia. 

Po naprogramovaní procesora s po-
užitím priloženého AL4C.HEX súboru 
sú v ňom uložené tzv. „DEFAULT° 
nastavenia, uvedené v tab. 5. Ak sa 
po vlastných zmenách v nastavení 
potrebujeme z nejakého dövodu vrá-
tit' k pövodnému ,,DEFAULr nasta-
veniu, takto möžeme kedykolVek urobit 
tak, že podržíme stlačené obe tlačid-
lá a zapneme napájanie. Po načítaní 
,,DEFAULr nastavenia, asi za 2 se-
kundy, začnú abe LED striedavo bli-

kat. Tento režim ukončíme vypnutím 
napájania Pri následnom zapnutí 
bude modul nastavený podra tab. 6. 

V pripade záujmu je možné za-
slat' naprogramovaný mikroprocesor 
za maloobchodnú cenu bez priráž-
ky - po predchádzajúcej dohode 
s autorom prostrednictvom mailu: 
jaromacko100@gmail.com. 

Pozn. red.: Program si můžete 
stáhnout na www.aradio.cz. 

Použitá literatúra 

[1] Katalóg SOS elecktronic 
[2] Datasheet Microchip PIC16F84 

Zoznam použitých súčiastok 

R1 820 12, SMD-0805 
R2, R3, 
R4, R5 4,7 1(11, SMD-0805 
R6 3,3 kš-2, SMD-0805 
R7, R8 680 š1, SMD-0805 
R9, R10, 
R11, R12 1 kS2, SMD-0805 
R13, R15, 
R17, R19 27 12, SMD-0805 
R14, R16, R18, R20 podia potreby 
Cl, C2, 
C3, C6 
C3, C4 
EC1 
LED1 
LED2 
D1 

100 nF, keram., SMD-0805 
33 pF, keram., SMD-0805 

4,7 pF/25 V, tantal., SMD-B 
zelená, 2 mA, 3 mm 
červená, 2 mA, 3 mm 
TT4148, SMD-1206 
alebo MINIMELF 

D2, D3, 
D4, D5 BAV99, SOT-23 
al BC846B, SOT-23 
02, Q3, 
04, 05 
Ul 
U2 
U3 
QZ1 

BC546B, TO-92 
2950-3,3V, TO-92 

PIC16F84-04 I/P, DIP-18 
PC814, DIP-4 
4 MHz, nizky 

SW1, SW2 mikrotlačidlo do plošných 
spojov 
J1 jumperová lišta jednoradová uhlo-
vá - 6 vývodov 
J2 jumperová lišta jednoradová uhlo-
vá - 8 vývodov 
J3 jumperová lišta dvojradová uhlová 
- 1 pár vývodov 
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o  

Konzervátor 
Pb akumulátoru 

Jan Zima 

Účelem této konstrukce je snaha prodloužit dobu využití 12V 
olověného akumulátoru. Tento typ akumulátoru je často využíván 
v automobilech i záložních zdrojích. V automobilech není akumu-
látor nikdy nabíjen na maximum své kapacity, a proto se doporučuje 
jej alespoň občas úpině nabít nebo ještě lépe jej cyklicky nabíjet 
a vybíjet v malém rozsahu. Při vybíjení se tvoří síran olovnatý (tzv. 
sulfatace), který nabíjením částečně mizí, ale tento jev není vratný 
úpině. Pokud je akumulátor vybíjen a nabíjen velkými proudy, sulfát 
tvoří hrubé krystaly, které zhoršují vlastnosti akumulátoru. Teprve 
nabíjení a vybíjení malými proudy tento sulfát mění na jemnozrn-
ný, proto je důležité používat malé proudy. Prodloužení života aku-
mulátoru tedy dosáhneme zpomalením pokrytí desek sulfátem. 

K maximální sulfataci desek do-
chází při nedobíjení, necháme-li aku-
mulátor delší dobu ve vybitém stavu, 
je-li hladina elektrolytu nižší, než je 
předepsáno, nebo při tzv. hlubokém 
vybíjení pod dovolenou mez (<8 V). 
Pokud si postavíme svúj záložní zdroj 
(například pro napájení elektroniky 
a oběžných čerpadel pro topeni či so-
lární systém), nastane problem, jak 
pečovat o akumulátor, na který se ča-
sem snadno zapomene. Většina ob-
dobných zapojení se lépe či hůře 

o akumulátor postará, ale v průběhu 
provozu již většinou chybí informace 
o stavu a činnosti celého zařízení. To 
je mimo jiné také úkolem této kon-
strukce. 

Základní technické údaje 

Akumulátor: olověný 12 V (6 článku). 
Nabíjecí pulsni proud: 0,8 A. 
Vybijeci ss proud: 1 A. 
Udržované napětí: 13,75 V až 14 V 

(podle zadaných kalibračních hodnot). 

Výstup dat: proudová smyčka 20 mA 
rychlost 9600 bitu/s ve formátu 
8 bitu, 1 stop bit, bez parity. 

Popis zapojení 

Akumulátor je nabíjen usměrněným 
nevyhlazeným pulsnim pulvInným prou-
dem, dokud nedosáhne požadované-
ho zadaného napětí. Pak je zahájeno 
jeho vybíjeni na úroveň menší asi 
o 0,25 V. a po té je opět nabíjen. Stav 
hlubokého vybiti nebo zkrat na přívod-
ním kabelu je take indikován. Informa-
ce o napětí akumulátoru je vysílána 
proudovou smyčkou pro případnou 
kontrolu či dlouhodobou statistiku 
o stavu udržovaného akumulátoru. 

Schema zapojení je na obr. 1. 
Skládá se z několika funkčních celku 
- napájecího zdroje, zdroje proudu 
pro nabíjeni, zatěžovacích rezistoru 
pro vybíjení akumulátoru a řídicí jed-
notky i převodníku úrovně TTUproud 
20 mA. Celá konstrukce je vestavěna 
do krabičky vyrobené z kuprextitu. 
Pro napájení celé elektroniky je využit 
15W transformátor, který poskytuje 
20 V na sekundární straně. Je vhod-
ne jej jistit tepelnou pojistkou umístě-
nou na cívce vinuti a jako ochrana 
sekundárního vinutí transformátoru 
je použita klasická trubičková pojist-
ka Fl. Střidavé napětí ze sekundár-
ního vinuti transformátoru je usměr-
něno diodovým můstkem D1 až 04. 
Toto pulsni napětí je dále využito 
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Obr. 1. Schema zapojení 
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Obr. 2. Deska s plošnými spoji 

pro zdroj proudu (tranzistory 17, 18) 
a odděleno diodou 05 pro stabilizátor 
napětí -5 V a pro napájeni IC2 (MCU) 
i ovládání nabíjení či vybíjeni akumu-
látoru. Kondenzátory Cl, C2 a ICI 
tvoří zdroj stabilizovaného napětí -5 V, 
03 a C4 jsou blokovací proti zakmitá-
vání IC1. 

Toto poněkud netradiční zapojení 
se společným + pólem napájecího 
zdroje bylo zvoleno z duvodu velmi 
nízkého tepelného odporu 17 a tim 
pádem výsledného menšího rozměru 
chladiče. IC1 při velmi malém odběru 
neudrží své výstupni stabilizované 
napětí, a protože IC2 má v klidu velmi 
malý odběr, je IC1 zatížen žlutou LED 
09 a Rl. Napětí akumulátoru MOU 
měří na PB2 10bitovým převodníkem 
A/D, který využívá vnitřní zdroj refe-
renčního napětí. Přesnost převodu je 
dána jeho stabilitou, protože se měří 
zásadně ve „sleep" módu, který za-
bezpečí minimální šum na čipu MOU. 
Naměřené hodnoty kolísají ±2 digit, 
což poskytuje přesnost zhruba ±15 mV, 
tedy pro tyto potřeby dostačující. „Reset' 
MOU IC2 je zabezpečen R7 a 06 na 
PB5. Tlačítko TLAC s R4 slouží k za-
dávání kalibračních hodnot a Ti 
spolu s R3, R5 ovládá červenou LED 

Obr. 4 
Vnitřní 

propojeni 

Tx 
IL Prevodnik 
TTL I Proudova smycka 

2 

Obr. 3. Rozmístění součastek 

D8 pro indikaci nízkého napětí aku-
mulátoru při běžném provozu nebo 
při kalibraci. 

Stav nabíjení a vybíjení je indiko-
ván dvoubarevnou G/R LED 010, je-
jíž zelená LED je zároveň využita jako 
referenční napětí zdroje proudu (T7, 
18) pro nabíjeni. Hodnota paralelně 
spojených rezistorů R20A, R20B, 
R200, R2OD určuje velikost nabíjecí-
ho proudu. Chceme-li tedy pro své 
potřeby zvolit jiný nabíjecí proud, sta-
čí osadit jiné odpory rezistoru. 

Pro větší nabíjecí proud je však 
třeba zvolit jiný chladič s odpovídají-
cím tepelným odporem (případně jiný 
typ či prodloužit délku), pro menší 
proudy je samozřejmě možné chladič 
zmenšit. Nabíjení ovládá MOU na 
PB1 tranzistory 12, T3, T7, 18 a je in-
dikováno zeleným svitem D10 (pokud 
není připojen akumulátor, LED nesví-
tí). Vybíjení je ovládáno na PBO tran-
zistory T4, T5, T6 a indikováno čer-
veným svitem 010. Odpor paralelně 
spojených rezistoru R21A, R21B, 
R21C určuje velikost vybíjecího proudu 
a lze je také změnit podle svých potřeb. 

Napětí akumulátoru je měřeno na 
PB2 prostřednictvím děliče R8, R9, 
TR1 a jeho změřenou hodnotu MOU 
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periodicky vysílá na PB4 rychlostí 
9600 bitu/s prostřednictvím převodní-
ku TTUproudová smyčka 20 mA, což 
umožňuje značně prodloužit vysílací 
linku, případně celé zařízeni galva-
nicky oddělit od sběrné jednotky (např. 
PC). Schéma převodníku je na obr. 5 
a tvoři jej T9, LED D11 (slouží jako 
referenční zdroj napětí pro zdroj proudu 
a k indikaci uzavření okruhu proudo-
vé smyčky) a proud 20 mA je nasta-
ven rezistorem R23. Tento převodník 
není nezbytně nutný a je možné jej 
vynechat. 

Popis konstrukce 

Deska s plošnými spoji (DPS) je 
z duvodu jednoduchosti i snadné rea-
lizovatelnosti navržena jako jedno-
stranná a jsou v ní pouze dvě drátové 
spojky. Pohled ze strany součástek je 
na obr. 2 a pohled ze strany spoju je 
na obr. 3. Protože indikační LED jsou 
umístěny na předním panelu, je 
s nim OPS propojena konektorem 
KON M / KON F (obr. 1, obr. 4) se 
zlacenými vývody z duvodu spolehli-
vosti. Pokud neseženeme tento ko-
nektor pozlacený, raději připájíme 
propojovací vodiče napevno do des-
ky, protože při ztrátě vodivého spoje-
ní se zelenou LED 010 při nabíjení 
se proudový zdroj změní v neregulo-
vaný! Tranzistory T7 a T8 (obr. 4) 
jsou umístěny na chladiči, na kterém 
je také připevněn IC1 (pozor na gal-
vanické odizolování pouzdra IC1 od 
chladiče - jeho chladicí ploška má 
jiné napětí než kolektory 17, 18). 

Celá OPS je přišroubována na 
chladiči distančními sloupky šrouby 
M3. Na desce vyvrtáme vrtákem o pni-
märu 1,5 mm 4 předznačené otvory, 
přiložíme ji na chladič a stejným vrtá-
kem svrtäme s chladičem.Vyvrtäme 
vétši otvory do OPS, chladiče (pro 
závity šroubů držících OPS i transfor-
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mátor) a vyřízneme závity pro šrouby 
k uchycení DPS i transformátoru Po-
tom vyvrtáme díry v OPS pro ostatní 
součástky, osadíme drátové spojky, 
objímku pro 102 a konektor KON_M, 
který přilepíme sekundovým lepidlem 
k OPS. Přišroubujeme T7, T8 i ICI 
na chladič a opatříme je propojovací-
mi vodiči pro OPS. Osadíme ostatní 
součástky a chladič, OPS i transfor-
mátor spojíme šrouby. Takto vzniklý 
modul připevníme na dno skříňky. 

Všechny LED z obr. 4 umístíme 
na přední panel a propojíme s konek-
torem KON F, se kterým take spojí-
me případný modul převodníku TILL 
/proud 20 mA. Na cívku transformá-
toru sekundovým lepidlem přilepíme 
(obr. 10) tepelnou pojistku, kterou 
propojíme do série s primárním vinu-
tím transformátoru a privodnf šňů-
rou. Pohled na hotové zařízení je na 
obr. 8 a obr. 9. 

Oživení 

Po sestavení celého modulu za-
pojíme transformátor zástrčkou do 
sítě 230 V a zkontrolujeme výstupn1 
napětí na anodách D1, 03 nebo kato-
dách D2, 04. Na vývodech 8 a 4 ob-
jímky pro IC2 zkontrolujeme stabili-
zované napětí -5 V, stiskem tlačítka 
TLAC se musí rozsvítit červená LED 
08 (U,t< 10 V) a stejně tak propoje-
ním vývodů 8 a 3 objímky IC2. 

MOEMPer• 

9 R24 ŁI ' 

ZH 

 • T B1J3 

Obr. 7. Rozmístění součástek převodníku 

Na vývody AKU-2 j AKU-1 připojíme 
zdroj regulovatelného napětí, trimr 
TR1 otočíme do střední polohy a na 
vývody 4 i 7 objímky 102 připojíme 
voltmetr se vstupním odporem ales-
poň 10 M12. Změnou zdroje napětí 
v rozmezí 7,15 až 15 V bychom měli 
naměřit na objímce 102 napětí mezi 
0 až 2,56 V. Pokud ne, zkusíme změ-
nit požadovaný rozsah trimrem TR1, 
a pokud ani to nepůjde, změnou R9 
dosáhneme požadovaný rozsah. 

Po nastaveni odpojíme zdroj na-
pětí od svorek AKU-2 i AKU-1 a při-
pojíme na ně vhodnou zátěž (např. 
žárovku 12 V/15 W). Propojíme zkra-
tovací propojkou vývody 6 i 8 objím-
ky 102 a měla by se rozsvítit žárovka 
i zelená LED D10. Propojením vývo-
du 5 i 8 (na krátkou dobu) by měl jas 
žárovky pohasnout a v LED 010 svítit 
zelená i červená současně. Pokud je 
vše v pořádku, vyzkoušíme vše ještě 
jednou na reálném 12V olověném 
akumulátoru (nejprve nabíjeni a po 
odstranění propojky vývodů 6 i 8 také 
vybíjení). Pokud něco není v pořád-
ku, odstraníme příčinu nefungující 
větve a můžeme přikročit ke zkalibro-
vání přístroje. 

Naprogramujeme 102 přiloženým 
programem (formát Intel hex) a vsu-
neme jej do objímky (při vypnutím 
přístroji!). Je vhodné take připojit vy-
sílací modul (obr. 5, 6, 7) a zakončit 
ho na protější straně modulem prou-
dove smyčky (viz PE 9/2007), aby 
bylo možné kontrolovat měřené hod-
noty a stavy na PC. K příjmu stačí 
např. Hyperterminál z Windows nebo 
jiný vhodný terminálový program pro 
příjem dat po sériovém portu PC. Je 

Obr. 8. Fotografie předního panelu 

potřeba u těchto programů nastavit 
hodnoty 8 bitu, 1 stop bit a bez parity. 

Ke svorkám AKU-2 i AKU-1 připojí-
me zdroj stäbilizovaného napětí a na-
stavíme ho na 7,15 V. Pro vstup do 
kalibračního režimu i zadáváni vstup-
ního napětí bude nutné vždy stisk-
nout tlačítko TLAC a pro vyhodnocení 
úspěšného stisku je třeba tlačítko držet 
dele než 0,5 s, ale ne déle než 10 s, 
jinak MOU přejde do chybového sta-
vu, který hlásí trvalým blikáním čer-
vené LED 08. Voltmetr s vnitřním od-
porem alespoň 10 MS2 připojíme na 
vývody 4 i 7. Po zapnutí napájená 230 V 
svítí žlutá kontrolní LED 09 a po 5 s 
4x zabliká D8. V průběhu tohoto bli-
káni je třeba stisknout TLAC, podržet 
a po skončení blikáni D8 je držet ješ-
tě nejméně 0,5 s (viz výše uvedené 
pravidlo). Po uvolnění tlačítka máme 
přibližně 3 minuty k nastaveni napětí 
2,50 V na V-metru trimrem TR1. Po 
nastavení tuto hodnotu potvrdíme 
stiskem TLAC a MOU to potvrdí dvo-
jitým bliknutím D8 (a začne v pravi-
delných intervalech vysílat zapsanou 
kalibrační hodnotu na PB4). Pokud 
nestihneme potvrdit nastavené napi-
ti stiskem TLAC do 3 minut, MOU 
přejde do chybového stavu (trvalé bli-
káni 08). Pak je třeba vypnout napá-
jení a začit znovu. 

Vypneme konzervátor, nastavíme 
na svorkách AKU-2, AKU-1 napětí 
14,0 V, zapneme konzervátor, v prů-
běhu 4x bliknutí stiskneme TLAC 
a vstoupime opět do režimu kalibra-
ce. Na voltmetru by mělo být kladně 
napětí několik desítek mV a opět po-
tvrdíme stiskem TLAC. MOU sám 
rozliší, že se jedná o dolní či horní 
kalibrační hodnotu, a pokud vše pro-
běhlo úspěšně, opět vypneme konzer-
vátor. Pokud vlastníme stabilizovaný 
regulovatelný zdroj, který je schopen 
poskytnout alespoň 14 V/2 A, zatíží-
me jej odporovou zátěži 1 A při 12 V 
a připojíme k němu zkalibrovaný kon-
zervátor, který zapneme. Změnou na-
pěti regulovaného zdroje zkontroluje-
me správnou funkci konzervátoru. 
Pokud takový zdroj nemáme, připojíme 
konzervátor na olověný 12V akumu-
látor v sérii s ampérmetrem a volt-
metrem kontrolujeme napětí aku-
mulátoru. Vše můžeme snímat (díky 
proudové smyčce) v PC a zpětně tak 
kontrolovat správnou funkci zařízení. 

Normální funkce konzervátoru pro-
bíhá tak, že se po zapnuti vyčká 5 s, 
4x zabliká D8 (možnost přechodu do 
kalibrace) a pak se vždy akumulátor 
25 s nabíjí, po té se 1 s vyčká zklid-
nění napětí na akumulátoru a to pro-
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bíhá tak dlouho, dokud akumulátor 
nedosáhne napětí 14,0 V. Po dosaže-
ní této hodnoty se přejde do vybíjen', 
které trvá 10 s, po té se 1 s vyčká 
a vše se opakuje, dokud napětí aku-
mulátoru nedosáhne nižší hodnoty 
asi o 0,25 V. Po každé prodlevě 1 s 
měř' MCU převodníkem A/D napětí 
akumulátoru a změřené hodnoty vy-
sílá na PB4. Pokud se přístroj vypne 
v jakékoliv fázi těchto cyklu, po za-
pnutí vše začíná znovu od začátku, 
protože si přístroj záměrně nepama-
tuje předchozí stavy 

Použiti 

Výše popsaný konzervátor je možné 
použit pro nabíjení a bezobslužnou 
údržbu 12 V olověného akumulátoru 
např. v automobilu nebo akumulátoru 
záložního zdroje. Protože se v pod-
statě jedná o zdroj proudu, lze jej 
také využit pro nabíjení jiných aku-
mulátoru s nižším napětím (s časo-
vým spínačem bez hlídán' dosaže-
ného napětí) nebo např. pro drobné 
galvanizování. 

Seznam součástek 

R1, R2 
R3, R4, R7, 
R14, R16 
R5 
R6, R18 
R8 
R9 
R10, R11, R12 
R13 
R15. R17 
R19 
R20A, R20B, 
R200, R2OD 
R21A, R21B, 
R21C 
R22 
R23 
R24 
TR1 
Cl 
C2 
C3, C4, 
C6 
C7 
101 
IC2 
T1, T3, T5 
T2, T4, T9 
T6 
T7 
T8 
D1 až 07 
D8 
09 
D10 

D11 
TR transformátor 230 V/20 V, 15 W 
F1 1 A (skleněná trubičková pojistka 
5 x 20 mm) 
Pojistkové pouzdro pro trubičkové 
pojistky 5 x 20 mm 

270 

10 ki2 
47 kl-2 
150 12 
100 kf2 
39 kf2 
150 ki-2 
6,8 kš2 
1,2 k2 
1,5 ki-2 

1,2 1-2 

33 12 (drátové 9 W) 
5,6 kl2 
47 Q 
120 SI 
25 le2(na stojato) 

470 pF/35 V, radiální 
47 pF/16 V, radiální 

C5 100 nF, keram. 
10 nF, keram. 
1 nF, keram. 
7905 
ATtiny 15L 
BC546B 
BC556B 
BD140 
KD501 
BD139 
1N.4007 
LED, červená 
LED, žlutá 

LED, R/G 2barevnä 
se společnou katodou 

LED, zelená 

Obr. 9. Fotografie přístroje 

KON M PSH04-08WG (zlacená vidli-
ce 9C3-0, GME) 
KON F PFH04-08P (zlacená zásuv-
ka, G—ME) 
CINCH 90 CINCH do DPS 
CH02/80 chladič 79 x 80 mm 
Zdířky červená, modrá 

Program si můžete stáhnout na 
www.aradio.cz. 

Literatura 

[1] Arenas'. M., Ručka, M.. Nabíječe 
a nabíjení. 
[2] Kozumplik, J.: Akumulátory moto-
rových vozidel. 
[3] Matoušek, D.: Práce s mikrokont-
roléry Atmel AVR, 3. díl. 

Obr. 10. Transformátor s pojistkou 
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Arduino 
jako IR připmat 

Vlastimil Slinták 

Tento článek o Arduinu bude zaměřen vice prakticky — ukážeme 
si, jak pro Arduino napsat a zprovoznit jednoduchou aplikaci. To 
si předvedeme na přijimači a vysílači pro dálková ovládáni. Bude-
me k tomu potřebovat pouze Arduino Uno, infračervený (IR) přiji-
mač, diodu a pár vodičů. 

Zadáni 

Našim cílem bude napsat aplikaci 
pro příjem a vysílání kódů dálkového 
ovládáni. Pokud se vše podaří. měli 
byste být schopni pomoci Arduina při-
jímat signál z dálkového ovladače 
a následně jej vysílat. Jelikož je tento 
článek určen především pro začáteč-
níky a zabývá se Arduinem, nebudu 
do detailu popisovat, jak vypadá IR 
signál. Pro naši další práci nám stab"( 
vědět, že po zmáčknutí libovolného 
tlačítka na ovladači se vyšle několik 
bitů (PWM modulace, asi 38 kHz), kte-
ré reprezentují jeden povel. Existuje 
sice několik standardů, které definují 
počet bitu jednoho kódu, jeho trvání 
a kmitočet. Bohužel, spousta výrob-
cu si tyto standardy upravuje nebo pří-
mo ignoruje, takle nelze předem říci, 
jak vypadá signál z ovladače ani jaký 
kód co znamená. Pro naše další po-
kusy proto doporučuji libovolné dál-
kové ovládání od firmy Sony (já pou-
žil od audiozesilovače) nebo Philips. 
Pokud nemáte po ruce nic od těchto 
dvou výrobců, postačí jakýkoliv jiný 
ovladač, jen to bude chtít vice experi-
mentovat. 

Kromě Arduina budeme potřebovat 
ještě infračervený přijimač (např. [1]) 
a diodu. Přijimač má tři vývody — na-
pájení, zem a výstup signálu — a po-
kud zachytí infračervený signál na pře-
dem daném kmitočtu, demoduluje ho 
a na výstupu přijímače se objeví ob-
delnfkový signál. Při výběru přijíma-
če se dívejte na kmitočet (musí být 
38 kHz) a na vinovou délku (kolem 
940 nm). Pro vysílání nám bude sta-
čit obyčejná IR dioda. Při jejím náku-
pu si ověřte hlavně vinovou délku 
(opět kolem 940 nm). 

Program pro Arduino 

Ještě než zapojíme Arduino do PC, 
budeme potřebovat programovací 
prostředí pro Arduino (zkráceně se mu 
říká Arduino IDE a v současné době 
je ve verzi 1.0). To naleznete na adre-
se [7]. Také je potřeba stáhnout 
knihovnu, kterou budeme používat 
k přijmu a vysílání kódü. Tu nalezne-

te na mém webu [2]. Rozbalte ZIP ar-
chiv a zkopirujte adresář IRremote 
k ostatním knihovnám Arduino IDE 
(více informací o tomto kroku viz [3]). 
Jakmile máte hotovo, stačí spustit 
Arduino IDE a pustit se do vlastního 
programování. 

Ve zmiňovaném ZIP archivu nalez-
nete také kompletní zdrojové kódy, 
které si tady budeme popisovat. Po-
moci Arduino IDE si otevřete ten 
s názvem ir-prijimac.řno (je to obyčej-
ný textový soubor a lze ho otevřít li-
bovolným textovým editorem). Zdro-
jový kód je velmi dobře komentovaný 
a lehce pochopitelný. 

Každý program, který má běžet na 
Arduinu, musí obsahovat dvě povin-
né funkce — setup() a loop(). Prvně 
jmenovaná se provede pouze jednou, 
ihned po spuštění Arduina a používá 
se pro nastaveni vstupnich/výstupnich 
pinu, zapnutí UART rozhraní, iniciali-
zaci proměnných a dalších. Ta druhá, 
jak již název napovídá, se provádí 
opakovaně, dokud je Arduino připoje-
no k napájení. 

Ve funkci setup() se nejdříve akti-
vuje rozhraní UART, které je přes 
UART<->USB převodník připojeno 
k PC (Arduino se počítači hlásí jako 

008 
DO9 

C  ONO 2 GNDO1 
AREF 

D10  
U1 

_1 7 D12 OUT 
1313 

VCC 3 

TSOP31236 

IN 
5V 

3-3V 
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g•Grru. 
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ZS D-152-
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33V 
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piGITAL 

004 
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007 
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003 
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Obr. 1. Schéma zapojeni 
vysílače a přijimače IR signálu 

OE feno 

sériově rozhraní). Cokoliv pošleme na 
toto rozhraní, objeví se i na počítači. 
Součásti Arduino IDE je pak Serial 
Monitor (tlačítko v pravém horním 
rohu), který slouží k zobrazováni dat. 
které odešleme právě pomocí UART 
a třídy Serial (podrobněji viz [6]). 

Funkce loop() je nekonečná smyč-
ka, ve které je hlavní smyčka našeho 
programu. V našem případě je to pří-
jem IR signálu, jeho dekódováni 
a následné odeslání výsledku do po-
čítače pomoci UART 
Máme tedy připojen IR přijímač 

k Arduinu podle schématu. Kliknutím 
na tlačítko Upload nahrajte program 
ir-prijimac.ino do Arduina, otevřte si Se-
rial Monitor a pak stiskněte na dálko-
vém ovládáni libovolné tlačítko. Pokud 
je vše v pořádku, měli byste vidět po-
dobný výpis jako na obr. 2. Jestli ovlá-
dání pracuje s některým známým pro-
tokolem (Sony, DEC, RC5 nebo RC6), 
knihovna jej rozpozná a vytiskne přija-
tou hodnotu jako hexadecimální číslo. 
V opačném případě vytiskne pouze ne-
dekódovaná data. 

Moje dálkové ovládáni má tlačítka 
pro zesílení a zeslabeni zvuku a je-
jich odpovídající hodnotu jsem přečetl 
jako Ox240C a Ox640C o délce 15 bitů. 
Teď si otevřeme druhý zdrojový kód, 
ir-vysilac.ino. Ve funkci loop()tentokrát 
čteme bajty z rozhraní UART a pomoci 
Serial Monitor tak do Arduina může-
me posílat znaky plus (+) a minus (-) 
a Arduino po jejich přečteni odešle 
odpovídající IR kód. Pokud vše fun-
guje jak mä, měli byste být schopni 
ovládat vaše zařízeni pomoci Ardui-
na a počítače. 

Je jasné, že pokud máte doma jiné 
zařízeni s jinými IR kódy, musíte pro-
gram ir-vysilac.ino náležitě upravit. 
Například Sony televize se dá za-
pnout/vypnout kódem OxA90 o deice 
12 bitu (protokol vyžaduje, aby se kaž-
dý kód odeslal třikrát, jinak jej příjem-
ce ignoruje): 

idevitty.usbmödem641 

(Send) 

240C 
Decoded SONY: 240C (15 bits) 
Row (32): 15562 2500 -550 6973 -550 1250 -550 650 -550 659 -550 1250 
640C 
Decoded SONY: 640C (15 bits) 
Raw (32): -28076 2500 -550 1250 -550 1250 -550 650 -550 650 -550 12 

Could not decode message 
Raw (28): 15652 2500 -550 1259 -500 1300 -500 700 .500 700 -SSO 125 
490 
Decoded SONY: 490 (12 bits) 
Row (26): -12144 2500 -500 2180 -500 1250 -550 650 -550 650 -550 125 

Could not decode message 
Raw (34): 4206 2450 -600 1200 -600 600 -600 600 -600 680 -550 650 - 
520C 
Decoded SONY: 520C (15 bits) 
Raw (32): -31052 2500 -550 1250 -550 650 -550 1200 -609 650 -550 se 

Autosc roll 

1 • • 

No line ending 7:1 OE.9600 baud Tfl 

Obr. 2. Serial Monitor a několik přijatých 
kódu z dálkového ovládáni 
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for (int i = 0; i < 3; i++) { 
irsend.sendSony(OxA90, 12); 
delay(10); 

A to je k našemu přikladu vše. Po-
drobně si prostudujte přiložené zdro-
jové kódy Pokud některému řádku 
nerozumíte, podívejte se do oficiální 
dokumentace na stránkách Arduina 
nebo si problematický řádek upravte 
nebo vymažte a pozorujte, co se sta-
lo. Určitě se nebojte experimentovat 
a případně celý program rozšířit (tře-
ba zahrát notu pomocí MIDI pokaž-
dé, když přijmete určitý kód [11]). 

Pro pokročilé 

Pokud znáte mikrokontroléry z ro-
dinyATMega a programujete je pomo-
cí jazyka C, Arduino vám bude při-
padat známé a velmi jednoduché. 
Podávejte se například do souboru 
IRremote.cpp v knihovně IRremote. 
Na řádku 222 naleznete funkci IRre-
cv:enableIRInO, ve které jsou kon-
stanty jako TCCR2A, TIMSK2, 
OCR2A apod. To jsou názvy registrů 
mikrokontroléru ATMega328, který je 
srdcem Arduina. V této funkci se na-
stavuje časovač pro hardwarový PWM 
výstup. 

Arduino sice používá vlastni jazyk 
(podobný C) a poskytuje množství 
funkcí pro vstup, výstup, UART, AD 
převodníky, I2C a další, ale stále lze 
použít přímý přístup do registru mik-

rokontroläru a vše dělat nizkoürov-
hově. S trochou snahy se dá úpině 
obejít Arduino IDE a psát programy 
přímo v C a překládat je pomoci pře-
kladače avr-gcc (informace viz [8]). 

Poznámky 

• Před programováním Arduina se 
ujistěte, že používáte vývojové pro-
středí ve verzi 1.0. Oproti starší verzi 
je zde mnoho změn, které nejsou 
zpětně kompatibilní. 
• Pokud umíte anglicky, na webu [4] 
je podrobněji vysvětlen příjem IR 
signálu z dálkových ovladačú. 
• Nejsem autorem knihovny IRremo-

te. Napsal ji Ken Shirriff [5], já ji pou-
ze upravil, aby fungovala i pro Ar-
duino IDE 1.0. 
• Zdrojové kódy knihovny jsou vyni-
kajícím studijním zdrojem a inspi-
rací. 
• Vysílací IR dioda musí být připoje-
na k pinu číslo 3, protože ten umí 
hardwarové PWM (pulzně-šířková 
modulace), které se používá k mo-
dulaci IR signálu. 
• Pokud si nejste jistí, jestli IR dioda 
vysílá, podívejte se na ni skrze hle-
dáček digitálního fotoaparátu. Ty 
jsou většinou citlivé i na většf vino-
vä délky a IR zobrazují. 

Závěr 

Záměrně jsem pro naši první Ar-
duino aplikaci nezvolil klasické bliká-

ni s LED, protože to dostatečně neu-
kazuje možnosti a jednoduchost Ar-
duina 

Díky příkladu s IR přijimačem jsme 
si ukázali, jak Arduino naprogramo-
vat, jak použit externí knihovny, séri-
ovou komunikaci s Arduinem pomoci 
UART rozhraní a připomněli si, že Ar-
duino není nic jiného než mikrokont-
rot& ATMega. 

Jsem si vědom, že i takový jedno-
duchý příklad může začátečníkům či-
nit problémy. Zde se ukazuje další 
výhoda Arduina — jeho velké rozšíře-
ni. Na internetu lze nalézt velké množ-
ství webü i fór, které se touto deskou 
zabývají. V případě problémů se tak 
müžete obrátit na Google nebo na [9] 
(anglicky) a [10] (česky). 

[1] 

[2] 

[3] 
[4] 

[8] 
[6] 

[7] 
[8] 

Odkazy 

http://www.gme.cz/ir-prijimace-
vysilace/ 
http://pub.uart.cz/arduino-ir.zip 
http://uartcz/67/arduino-a-knihovny/ 
http://www.ladyada.net/learn/ 
sensors/ir html 
http://wwvv.arcfn.com 
http://arduino.cc/en/Reference/ 
Serial 
http://arduino.cc/en/Main/Software 
http://johanneshoff. com/arduino-
command-line.html 

[9] http://arduino.cc/forum/ 
[10] http://qa.uart.cz/ 
[11] http://uart.cz/311/arduino-jako-

midi-zarizend 
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ČTENÁŘI 
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Oprava k článku 
„Měřič U, I, R, C, f" 
z PE-AR 12/2011, s. 14 

Ve schématu a na desce s plošný-
mi spoji jsou diody D1 a D2 nakresle-
ny obráceně. 

Chyba v návrhu 
plošného spoje 
z PE 07/2007, s. 23 

Dobrý den, 
chtěl bych upozornit na chybu ve 

schématu (spíše tedy v návrhu ploš-
ného spoje) RC generátoru pana Mar-
tina Pospišilika. 

Výstup generátoru má být spojen 
se součástkami R22, R11, 12 (emi-
tor), 13 (emitor) a R33, ale na desce 
jsou s výstupem spojeny R22, R11, 
T2 (emitor), T3 (emitor), R33, T5 (ko-

Obr. 1. Oprava 
desky s plošnými 

spoji RC generátoru 
z PE 07/2007, s. 23 

lektor), R30 a navíc je to celé zkrato-
váno (spojeno) na napájecí napětí 
-9 V z výstupu stabilizátoru 79L09, 
tedy výstup generátoru je natvrdo spo-
jen se záporným napájecím napětím. 

Na obr. 1. je naznačena úprava 
desky s plošnými spoji, po této úpra-

vě už generátor funguje tak, jak má. 
Červené označené křížky označuji 
přerušení cesty plošného spoje a mod-
rá propojka je spojená T5 a R30 
s napájecím napětím -9 V, jak je uve-
deno ve schématu. 

Aleš Stu pka 
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Plasti Dip 
Ing. Michal Černý 

Co vlastně Plasti Dip je? Velmi stručně řečeno, je to tekutá guma, 
která se dá nanášet smáčením, natíráním i stříkáním. Po vyschnutí 
vytváří povlak s vynikajícími elektroizolačními vlastnostmi, chrání 
proti vodě, působení některých chemikálií a v tlustší vrstvě i me-
chanickému poškození. 

První zmínky o materiálu Plasti Dip 
jsem zachytil na zahraničních mode-
lářských internetových diskusích v sou-
vislosti s ochranou servomechanizmů 
proti působeni vody. Názorná videa 
ukazovala, jak se celé servo namočí 
do jakési barvy v plechovce, nechá 
okapat, oschnout a je dokonale utěs-
něné. Začal jsem pátrat, zda se tento 
přípravek nebo nějaký podobný pro-
dává i u nás, ale bohužel jsem neu-
spěl. Až s delším časovým odstupem 
jej zařadila do svého sortimentu zasi-
latelská firma Conrad. 

Plasti Dip vyrábí americká firma 
Plasti Dip International z Minnesoty 
v šesti barvách, k nám se zatím do-
vážely tři barvy: černá, červená a bez-
barvá základní hmota. Výrobce nabí-
zí kromě malých i průmyslová balení 
v plechových kbelících nebo sudech. 
Tam, kde je potřeba udělat tenkou rov-
noměrnou vrstvu na větší ploše, na-
jde uplatnění Plasti Dip ve spreji, 
k dispozici je i speciální ředidlo. Vy-
rábí se také sada obsahující základní 
hmotu a barevné tonery, takže si uži-
vatel může sám namíchat potřebný 
odstín. 

Plasti Dip má konzistenci medu, po 
zaschnutí vytváří matný gumový po-
vlak, je příjemný na dotek a neklouže 
ani po navlhčeni. Materiál je odolný 
vůči kyselinám i louhüm, neotírá se, 
nekřehne a nepraská. neobsahuje 
síru, silikony ani chlor, je neškodný 
a dokonce potravinářsky nezávadný. 
Má jedinečné mechanické vlastnosti 
v tom smyslu, že v rozmezí od -34 do 
+93 °C si zachovává roztažnost 300 
až 400 °/0, takže drží i na podkladech, 
které jsou pružné a při pohybu se 
značně deformují. Výborně chytá na 
odmaštěný a zdrsněný povrch kovů, 
dřeva, laminátu, vsakuje do tkanin. 
Pokud je povrch hladký, Plasti Dip 
také drží poměrně dobře, ale lze ho 
od podkladu oddělit; jeho vlastni sou-
držnost je větši než přilnavost k pod-
kladu. Má vynikající elektroizolační 

vlastnosti a může být použit k ochra-
ně odizolovaných vodičů nebo utěs-
něni kabelů vstupujících do stěn kry-
tü nebo průchodek — k tomuto účelu 
je však přímo určen jiný výrobek, „Li-
quid tape" jehož zaručená izolační 
pevnost je 57 kV/mm 

Podle výrobce schne Plasti Dip čtyři 
hodiny. Je to údaj velmi přibližný, ten-
ká nastříkaná vrstva je podle mých 
zkušeností pině použitelná za hodinu, 
v tlusté vrstvě (5 mm) je potřeba po-
čítat s vysycháním delším než 48 ho-
din. Odpařením rozpouštědel hmota 
výrazně ztrácí objem, odhadem asi 4x. 
Naneseme-li více i tlustšich vrstev, 
materiál se výborně spojí, v jednom 
kroku se dá rozumně vytvořit vrstva 
tlustá asi 0,5 až 0,8 mm. Dobře se to 
ilustruje na vytvořeni povlaku na dr-
žadlech nástroju; po pěti vrstvách už 
vznikne dost silný útvar, za nějž se dá 
nástroj příjemně držet. 

Nejzajímavější je asi použiti Plasti 
Dipu jako izolace osazených a ožive-
ných elektronických desek. Celou des-
ku můžeme po překrytí kontaktů ko-
nektorů namočit do obsahu plechovky 
v původní neředěné konzistenci, vy-
klepat bublinky a nechat oschnout. 
Hmota velmi rychle zasychá na povr-
chu a nekape, ale pod povrchovou 

vrstvou může pomalu téct ještě nej-
méně dvš hodiny. K dokonalému vy-
schnuti potřebuje asi dva dny, po této 
době ale může trvale pracovat pod 
vodou, a to i pod tlakem. Tato mož-
nost platí pro zařízeni, kterým nevadí 
kapacitní vazba vznikající blízkostí 
vody, pro vf oscilátory samozřejmě ne. 
Plasti Dip současně také izoluje tepel-
ně, takže je nutné si uvědomit, že 
mohou nastat problémy s přehříváním 
výkonové elektroniky běžně jen pasiv-
ně chlazené okolním vzduchem. Na 
druhou stranu, pokud desku impreg-
novanou Plasti Dipem skutečně po-
noříme do vody, její chlazení je mno-
hem lepší než jen na vzduchu, čímž 
se otevírají zcela nové možnosti. 

Nečekané pro mě bylo, že na roz-
díl od ochranných laku lze vrstvu gu-
my z desky v případě nutnosti strh-
nout prakticky bezezbytku, na snímku 
to tak sice nevypadá, ale kousky ma-
teriálu v koutech a mezi vývody ko-
nektoru zůstaly jen proto, že v tlusté 
vrstvě ještě úpině nevyschl. Konekto-
ry s dutinkami je lepší před nanese-
ním gumy chránit (například plasteli-
nou), kontaktní plošky na plošném 
spoji se vyplatí spíše až po vyschnutí 
vrstvy oříznout a gumu sloupnout. Po-
kud mä konektor otvory zezadu u vý-
stupu drátových vývodu, osvědčilo se 
mi tyto otvory předem přemáznout 
hustou gumou, která je po vyschnuti 
chrání při namáčeni celé desky. 
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Plasti Dip je odolný vůči lihu (eta-
nolu), čistému metanolu i isopropyl-
alkoholu, leptá jej však benzin a vel-
mi ochotně se rozpouští v toluenu 
nebo acetonu. To mä přivedlo na vy-
zkoušeni dvou možností. První je ře-
dění běžně dostupným nitroředidlem 
nebo toluenem. I když originální dra-
hé ředidlo funguje lépe a například do 
stříkací pistole se ho asi vyplatí pou-
žít, i nitroředidlem si můžete velmi 
dobře očistit ruce nebo potřísněné ná-
stroje. Druhou možností, která mé 
velmi překvapila, je „recyklovatelnost" 
Plasti Dipu. Předpokládal jsem, že 
současně s vyschnutím se hmota 
mění, vulkanizuje, a i když ji lze ředi-
dlem odstranit, nemůže nabyt puvod-
nich vlastnosti. Není to tak, sloupané 
zbytky Plasti Dipu lze nechat nabobt-
nat a poté rozpustit v toluenu a znovu 
použít, dokonce po pětinásobné "re-
cyklaci" jsem nepozoroval zásadní 
změny vlastnosti kromě toho, že se 
hmota postupně znečišťuje prachem 
a drobnými částečkami, které v ní zü-
stanou při loupání. Pružnost se zhor-
šila pozorovatelně, ale ne výrazně. 
Z dalších příkladu aplikací mohu 

uvést ošetřeni konců gumových i běž-
ných splétaných Ian, u nichž zabrání 
jak rozplétáni obalu, tak posunutí kon-
ců jednotlivých vláken. Výborná je 
izolace a zpevnění vývodu kabliku vy-
cházejících z plastových tělísek konek-
toru, kde guma zamezí nechtěnému 
vytažení jednoho kontaktu, průniku 
nečistot do konektoru zezadu, nebrá-
ní poskládání konektoru na dotyk ved-
le sebe a dělá plynulý přechod ome-
zující možnost zalomení kabelu 

u konektoru. Ošetření a utěsnění serv, 
které mě k Plasti Dipu původně přived-
lo, se nakonec ukázalo jako podstatně 
obtížnější, zejména kvüli těsněni otá-
čejícího se výstuprdho unašeče. 

Sprej Plasti Dip stříká podstatně 
řidší materiál, který se snadno vsa-
kuje do podkladu. Nastříkáním tenké 
látky nebo savého papíru získáme ten-
ké ohebné pogumované materiály 
odolné proti vodě. Vyzkoušel jsem 
nastříkat papírovou membránu men-
šího reproduktoru, guma vsákla do 
papíru a po zaschnutí se zvuk změnil 
jen málo, za to reproduktor byl scho-
pen pracovat i pod vodou. Nějaká ta 
stříkající kapka, která před tím způ-
sobila deformaci membrány nebo její 
protržení, naprosto nevadila. Změnu 
rezonanční frekvence nebo vliv na 
výkon jsem ale blíž nezkoušel. Zají-
mavé také je, že tryska spreje stříká 
ne do kruhové oblasti, ale v úzkém 
svislém proužku, takže se s ní dá vý-
borně pokrýt plocha bez znečištění 
okolí. Jde pogumovat prakticky jaký-
koli kryt, který nemá být kluzký. Pro-
tože však sprej vytváří opravdu tenkou 
vrstvu, lze gumu z hladkého nesavé-
ho povrchu větším tlakem odrolit. 

Plasti Dip je materiál, který je u nás 
zatím málo známý, přestože s jeho 
pomocí vyřešíte velmi rychle a ele-
gantně spoustu problémů souvisejí-
cích s těsněním a elektrickou izolací. 
Výrobek jak v plechovkách, tak ve 
spreji by měl být dostupný v prodej-
nách firmy FK technics v Praze a So-
botce u Jičína (objednací čísla 888179 
až 888185), najdeme jej také nabíd-
ce firmy Conrad, nicméně kvůli legis-
lativním problémům se zasíláním po-
dobných chemických přípravků v EU 
poštou je lepší se obrátit osobně na 
uvedené prodejny. Cena balení 
v plechovce 200 g je 459 Ke, sprej 
o obsahu 400 ml stojí 529 Kč. 

Odkazy 

[1] http://www.plastidip.com/home 
solutions/Plasti_Dip. Stránky vý-
robce 

[2] http://www.conrad.de. Conrad DE, 
objednací číslo 888181-62. 

NOVÉ 
KNIHY 

J-Mgoyil:rny 
2p:ri.-Itzüärni 

Bohurn 1 Br:it 
Devid Meteušek 

Matoušek, D.; Brtnik, B.: Algo-
ritmy číslicového zpracování 
signálů. Vydalo nakladatelství 
BEN - technická literatura v roce 
2011, 128 stran A4, obj. č. 121325. 

Skutečně velmi zajímavé aplikace může-
te postavit na bázi procesoru ATmega644. 

Kniha pojednává o číslicových generátorech 
a číslicových filtrech od jejich teoretických 
principů přes návrh až po praktickou realizaci. 

Počáteční kapitoly jsou úvodem do dish-
cového zpracováni signálů a popisuji mikro-
kontrolér ATmega644, který jev knize použí-
ván. 1. konstrukcí je vývojový kit COM644KIT, 
který umožňuje souběžné programování 
ATmega644 a vývoj aplikací. 

Jako nejzajímavější se jeví: 
Pátá kapitola popisuje konstrukci pří-

pravku EDAC, což je modul obsahující levný 
2kanálový D/A převodník typu TLC7528CN 
s rozlišením 8 bitů. 

Sestä kapitola předvádí praktickou reali-
zaci jednoduchého generátoru signálu. 

Sedmá kapitola se věnuje popisu pří-
pravku PANEL, což je modul s řídicí jednot-
kou a LCD. Tento modul je dale použit pro 
přeladbváni generátoru. 

Osmá kapitola ukazuje realizaci laditel-
ného generátoru signálu pracujícího na prin-
cipu decimace vzorků. 
V deváté kapitole jsou popsány principy 

činnosti, funkce a základní vlastnosti číslicových 
filtrů typu FIR a IIR pro dolní i horní propust. 

Jedenáctá kapitola uvádí konstrukci příprav-
ku EADC, což je přizpůsobovací modul pro 
připojeni vstupního signálu na vstupy A/D 
převodníku vestavěného do mikrokontroléru 
ATmega644. Provedeni je dvoukanálové. 

Ostatní kapitoly obsahuji řešené příklady 
návrhu ňislico4ch filtrů, schemata zapojení 
pro měřeni a postup p5 zpracováni naměřených 
hodnot užitím programu Microsoft Excel. 

Knihu si meete zakoupit nebo objednat na dobirku 
v prodejne technické literatury BEN, tešInova 5. 100 00 
Praha 10, tel. 274 820 211, 274 818 412, e-mail: kni-
hy@ben.cz, adresa na Internetit http://www.ben.cz 
Zásielková služba pro SR: Anima, anima@anima sk. 
www.anima.sk Slovenskej jednoty 10 (za Närodnou 
bankou SR), 040 01 Košice, tel./fax (055)6011262. 
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Certifikační kurz 
montáží zabezpečovací technil 

Přijďte na jeden z našich kurzů a my vám 
pomůžeme stát se jedničkou v oboru insta-
lací alarmů. Profesionální montáž zabez-
pečovací techniky Jablotron je jedinečná 
příležitost, jak nezávisle podnikat a poctivě 
si vydělat slušné peníze! 

POMŮŽEME VÁM 

STÁT SE JEDNIČKOU. 

V OBORU! 

Co účasti na kurzu získáte 

1 potřebné informace dopinění o postřehy z praxe 
1 odbornou podporu firmy s více než 20Ietými zkuše-

nostmi 
1 zajímavou finanční odměnu z každé montáže 
1 bezplatný 3letý pozáručni servis výrobků Jablotron 
1 certifikát - uznání vašich montáží z pohledu legislativy 

Elektronické zabezpečení budov - K2 

Dvoudenní kurz pro začátečníky 

Dozvíte se jak: 
se vypořádat s legislativou v CR 

11> fungují ústředny, detektory, sirény, komunikátory systému Oasis (JA-80) 
▪ systém správně nastavit 

využit vzdáleného přístupu přes internet a GSM 
10- propojit alarm s domovní automatizací 
• profesionálně zajistit ochranu objektů 

Představujeme JABLOTRON 100 - K3 
Jednodenní kurz pro pokročilé 

Dozvíte se jak: 
▪ funguje revoluční ovládáni alarmu 

vypadá architektura JA-100 - sekce, periferie, časování, uživatelé, 
PG výstupy 
nastavit JA-100 a co vše umožňuje 
využit nového vzdáleného přístupu přes internet a GSM 

• profesionálně zajistit ochranu objektů 

Autoalarmy a příslušenství - K1 

Jednodenní kurz pro začátečníky i pokročilé 

Dozvíte se jak: 
využít autoalarm ATHOS s GSM/GPS k hlídáni a lokalizaci 

• řešit potřebu automaticky sestavovat knihu jízd 
• namontovat nový autoalarm NESTOR 
• profesionálně zajistit ochranu vozidel 
• funguje naše podpora montážních firem - poradenství a propagace 

MEDSTAVENf 

JA-100 
1 

Jak se do kurzů přihlásit? 

elektronicky: www.jablotron.cz 
e-mailem: skoleni@jablotron.cz 
poštou: Pod Skalkou 33, 466 01 Jablonec n. N. 

I> vice Info na tel.: 483 559 951 

, 

Ing. Michal Ježek 

hlavni technik marketingu 

Termíny kurzů únor - červen 2012 
Datum Misto Název kurzu Cena Kód 

14. - 15. 2. Praha 

16. 2 Praha 

El. zabezpečeni budov 1500,- K2 

Představujeme JABLOTRON 100 900.- K3 

21. 2. Košice Autoalarmy a přislušenstvi 900.- K1 

22. - 23 2. Košice El, zabezpečeni budov 1500,- K2 

12. 3. Brno Autoalarmy a přisfušenstvi 900,- K1 

13. -14.3. Brno El. zabezpečeni budov 1500,- K2 

15. 3. Brno Představujeme JABLOTRON 100 900,- K3 

11. 4. Jablonec Představujeme JABLOTRON 100 900,- K3 

24. - 25. 4 Praha El. zabezpečeni budov 1500,- K2 

26. 4. Praha Představujeme JABLOTRON 100 900.- K3 

21. 5. Praha Autoalarmy a přislušenstv( 900,- K1 

22. - 23. 5. Praha El. zabezpečeni budov 1500.- K2 

24. 5. Praha Představujeme JABLOTRON 100 900.- K3 

12. 6. Žilina Autoalarmy a přislušenstvi 900,- K1 

13. - 14. 6. 2ilina El. zabezpečeni budov 1500,- K2 

19. - 20. 6. Praha El. zabezpečeni budov 1500,- K2 

JABLOTRON 
CREATING ALARMS 



• 

PRODEJ EMA ALARTYIU ZAHAJEN - ZABEZPEČTE JEDNODUŠE A POHODLNĚ UAŠ UŮZI FLAJZAIRI 

OE.4. 

BC-2018 KompakMf systém BC-
2018 je medem( přístupově jednotka 
nejen pro kanceláre, malé a stredni Anny, 
ale domácnosti. Sdrutuje jak biomeuk-
ký snímač otisků msta, tak i klávesnici 
pro zadáváni přístupových kódů a pro-,, 
gramovánt Velikost paměti až 800 pozic 
(uživateli), ke každé pozici lze priladit 
přístupový bída dva otisky postů. 

EMA alarm - reuolušni osm alarm 
Představujeme Vám miniaturní elektronický alarm EMA, který sdružuje e jednom těle 
kompletní GSM čist senzory, zadní H-Ion akumulátor a napájecí část 12V včetně 
standardizovaného konektom. Bez nutnosti montáže jen vložíte SIM kartu, celé zařízen( 

zasunete do napájedho konektoru (korektor zapalovače) vašeho vozu a během pár vteřin \\: můžete začit podívat V případě vniknutí do vozu, odtahu, manipulace s vozem, nárazu do 
vozu či změny polohy, odesílá spolehlivě SMS a volá a2 na šest telefonnkh čísel. Není také 
problém. sem) prosto!.odposlouchävat. Nastavení provádíte Pomocí jednoduchých 

'\ SMS prikazu, nebo intuitivně pomod propracovaného programu EMA config ve vašem 
PC EMA unii pracovat I ve vozech, u kterých se napétf 12V ztratí pflyypnutf spinad 
skfičky. V těchto případech zajišťuje napájedzaffzení vnitinill-lon akumulátor. Na 
výběr je několik pracovních rellmö - od komfortní a pině automatické aktivace a 
deaktivace, až po pini manuäldovlädänt všech funkd 

Na www.mojeerna.cz nalemete dal« podrobnosti a ukázkoví %/Idea 

K3 - Kiávanke K3 je určena pro otevf-
rán(dveri nebo orládántzabezpečovaddi 
systemi. Kromě numerického zadáni 
kódu je mo2nost ovládán( výstupniho 
relé i prostrednictvfm běžných EM 11110 
karet a prfvfskil, letých lze uložit do 
paměti a2 1000. Navíc obsahuje funkci 
alarmu, množství funkci, a programové-
ho nastavent 

 -rmommouninio  

re 
O O O 
li O O 
13 13 O 

K5 - K6dovi Idäresnice se skvi+jm de-
signern, podsvédenou kiávesnid, určená 
pro venkovní montát, obsahující ttetku 
RilD af pro 1000 titivatelid Určená pro 
přímé ovládáni elektromagnetkkých 
denních zámků, nebo pro ovládáni zab. 
ústředny. Nabízí mnoistvf funkcí, včetně 
alarmu a &zorání. Kvalitni výrobek firmy 
Sebury. 

osm oulátläní GSR1—DItt2 
Spínejte mobilem topeni a zároveň zabezpečte. 
Formou SMS nebo zdarma pouhým 
prozvoninfm. Toto GSM dálkové ovládáni 
pro montáž na DIN !Rtu, obsahujíc' 
dva reléové výstupy a dva alarmové 
vstupy. Dále vstup pro připojení 
extemIho teplotniho čidla, funkce 
termostatu a teploměru a zasili 
Info SMS pil překročen( (nebo 
poklesu) pod nastavenou 
mez. Napájení 230V/50Hz, 
vnitřní záložní akumulátor. 
Možnost dokoupeni teplotnlho 
Ma v několika délkách. 

BC-300 - Přístupový systém s ká-
derou klávesnicí, který do své paměti 
pojme af 300 ulěatelti. Navíc je vybaven 
čtečkou RFID karet a přívěsků. Obsahuje 
také integrované zvonkové tlačítko. Na-
pájeli( 12V, tele na výstupu, rozměry 120 
allSx23mm. Za skvělou cenu tak zfskáte 
praktický přístupový systém s univerzal-
ním vyutitim. 

W1 - Kompaktni Idávesnke W1 se ttet-
kou 112ID v predznim kovovém a vodo-
těsném provedení. Do své paměti pojme 
až 2000 ultratelö. Odolné provedení 
klávesnice nabizi nasazení do obzvláště 
namáhaných prostor. Moderní design s 
modrým podsvicentm tlačítek, jedno-
duchá instalace a nastavení, napájeni 
12VMOrriA, aiarmový výstup, — 

provedent Coubovf *tak sadisti/těm& kamery 

vént provederiSkvělf obraz I on editam, 

53nzerSONTaD1/3",napljerd12V,rdéodolné: 

10/42040 -.venkovni kainea ř'idoinérn kovo-

_ odd phsvíteůnivzdálenosta210Kobjetaiviimmt. 
diy *Rve 0,05 Lux. Rozlišení '20W háků. Infra 

tOE:7,fierrliditkaizoinin. , - i . • 
f ; , 

• 

KV42074 - Keětzd a .nenipad" riä itroporie-' • 
merae 420IV radkr) a divosti 0,05 tux., 
NM( tak dobrý obraz I pil iiklutm ossidert Inka 
.iiötnrprisviceni na 'vzdálenost a2 10m, obleku', 
3,6mm1.9r, senzor SONY CO 1/31 napájení 12V. 
NO* kamery92mma výška 8.5mni.,. 

tg.: 1 Alleac r«  

:'.¡,,, LED färovIcaše :bit& ff f.-., ;. ,..,.: •( 

Urna 230Y, tePlä bllä,4 « 
„. ,.- svgivost 4001m, pfikon 

...4 94', 4,3W, obsahuje 90 SMD LED. 

. .- e' opj. Z,: 2890SMDT 
..r-

4 •••  
. i 

r, , • - r 

LID Igirovka se vivitem 
El4 na 230V, teplá bili,' 1; 

*, svítivost 2101m, pfacon • ' 
OE 3W, obsahuje 48 5M0 LED. • 
. •Obj. č2892 

I PDOME14 IP kinera s regenta) 640x 
30fp‘umo2fijidstedovatstřibný prostor ve vašem 
oblibenErn xebovérn pmobliM na,PC, telefonu čí ta-. 
Nebi kdelmer 'ples Intemet ManuálnI nastateri (NO 
siknánt Mime výstup po detekci Pohybu n obraze, 
IR pfintriapájni5V, průměr 13an,výlka 10cm. - - - 

DVR-300HD Kompakui vIdeorekorder pro zabezpečeracf tety se 
liznamera nä ODD pni4 libednAlcammypV/750). Ra:Keni:boomu na-
bytelné do 7041(576p( Podponne libovolný SATAIIDO do velikosti 500G8. 
Dile obsaluijeaUdio vstup,, výstup a 604 =noc USit *ke výstup. 
Záznam je spoultéri na základě pohybu v cčraze nebo pti znáti signála z OE"..5 

_ kamem5antozfejmostijelPrzblený 1NE přístup ples Ethernet/Irtemet. 

LED žárovka se :krkem 
GU10, teplá bilä, svitivost 

plikon 3,5W, 
obsahuje 20 WC, LED. 
Obj. L: 2894 

, Ä 

•••• OE OE• 

MP3-EASY 
plehriab slelli jednořišši inualad a 

4. oapiPri a NF estep 1204 ankraffe. ttebslahr 
.4; ie 

151311cm Pat De& MK karet te  pOdWeli-.jej* . odklad Viděn Sogisůje tae komuny mat It • OE bel drhne* MIM »kde si tác pěkbpdret dillmj , 
oiladat jet tak ngins *daly Jde *říkat 
lidi oni pilka dit IAP3 soiay dedi dno* 
icili,tnapijefpouadlj SliedouhpRimateit 
daméhpoládárijectabi(erAPIŠASYn69K1. 

- 

MP3-PAN-FM 
MP3 modul s Fr4 tunerem, externim AUX 
vstupem, US8, ttetkou SD/SDHC karet a plůi-
matem IR dálkoveho ovládáni. Součástí je pře-
hledný grafický cůsplej a precizof přední panel. 

/ 

AMPMODUL 
Miniaturní výkonový zesilovat 2z1SW s dle: 
tálnkn zpracovánim zvuku, díky kterému není 

tý'": potřeba velký (hradit. Maxlmálnl iltirmost, 
•mlnbnální rozměry, sune!' moderní řešení, 

nejlepší cena. Základem je integrovaný obvod 
- TPA312302. Rozméryjen S1x20A14 mm. 

Pede. mvseme aa'sedn Veketh 

Napájecí adaptér v beporderis 
labeluSin.lhaqui 7301/45nsk 

*tupě *Mm/M rupěll 61/200mA, 
zakontm napijech 1/nehtem abS,Snim. 
$Peitifě viPtcdejova cena 20 MAMI*, 
mozedotypiedánfzásobt 

OPERAéNíZESl1OVAčh elektronice 
Cterii pitikace, zamileg na peid% operaUli 
mise r *ech °kde& Vytephofdpided na 
Oknu& coeubkh tuba% a mpci s ximl 
4962anádiformáto AS. 

ithiPt5r 4 eAftenotie ncyfibe  
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FLAJZAR, s.r.o., Lidé řovice 151, Vnorovy, PSČ 696 61 tel.: +420 518 628 596 I mob.: +420 776 586 866 I fax.: +420 518 324088 I e-mail: flajzar@flajzata 
Objednané zboží vám rádi zašleme poštou na dobírku. 99% položek trvale na skladě. Po CR rozesíláme denně, na Slovensko posílíme 1 x tj-dni. Ceny koncové včetně 20% DPII. 

on-line obchod: 
WWW.FLAJZAR.a 



V novém roce dejte piednost kvalitě 
produktů vyrobených v České republice společností 

ič DIAMETRAL® 
...vice Informaci a výrobků na našich webových stránkách www.diametral.cz. 

Laboratorní zdroj L240R51D 

Je vybaven dvěma zdroji s plynulou regulací 
napětí v rozsahu 0 + 40V s možností nastavení 

omezení proudu od 0.1 + 3A. Tento model 
disponuje navíc pevným zdrojem napětí 

5V/3A. Regulovatelná část zdroje je vybavena 
měřícími přístroji jak pro napětí, tak I pro 

proud. 

Laboratorní zdroj P230R51D 

Je vybaven dvěma zdroji s plynulou regulaci 
napětí v rozsahu 0 +30V s možností nastavení 

omezení proudu od 0.1 4- 4A. Tento model 
disponuje navíc pevným zdrojem napětí 

5V/3A. Regulovatelná část zdroje je vybavena 
měřícími přístroji jak pro napětí, tak I pro 

proud. 

...tento měsíc se SLEVOU 20 % 

Obvyklá cena : 7050 Kč* 

Akční (-20%) : 5640 Kč 

Obvyklá cena: 6050 Kč 

Akční (- 205‘): 4840 Ka 

*všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 

Diametral spol. s r.o., Hrdoůovická 178, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 
tel./ fax 281 925 939 - 940, email: Info@diametral.cz, www.dlametral.cz 



KTS - AME s. r. o., K. čapka 60 
500 02 Hradec Králové 

fax: 495 212 588 

tel.: 495 263 263 
mobil: 605 263 263 
email: ame@ame.cz 
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MIKROFONYOE TROCHU j111,8tK' 
Kdyl se legendámí inovátor profesionálni zvukově techniky Bob Heil 

do něčeho pustl, je to proto, aby věci dělal jinak a lip. Anebo tak, Jak to 

doposud nikdo nezkusil. Koncept môle být geniálně jednoduchý jako 

v případě Talk Boxu i důmyslně propracovaný jako u kvadrofonniho 

ozyučovaciho aparátu vyvinutého na žádost Pete Townshenda pro turná 

Ouadrophenia skupiny The Who. As věci nerd Bob hotov, dokud s výsledkem 

nejsou spokojeni muzikanti. Proto ho take nespokojeni hudebnici vyhledávaji 

už od dob, kdy návštěvnost koncertů a festivalů začala růst rychleji než 

schopnost aparatur takové akce ozvučit. Jeden z nich, foe Walsh ze skupiny 

The Eagles přivedl svého přitele Bobe na nápad pustit se take do mikrofonů 

pro muzikanty. Zjistil totiž, le mikrofon, který Bob zkonstruoval pro hlasovou 

+OE-

HMPP PR20 PR20 R PR20 P 

PR35 RC35 PR3IB\N 

PR28 PR48 PR3OB 

PRODANCE 
lldleT a •OUND Aetna, 

PR20 \N 

e 
komunikaci v radioamatérských pásmech, mä daleko srozumitelnálif zvuk než 

ty, které potiživali v kapele... 

e 
Společnou viastnosti řadyůspěšných inovátorů jsou dobré interdisciplinárni 

znalo-sti. A prävě ty se zúročily pri vývoji nových mikrofonů, af už jde 

o schopnost ladit a temperovat pištalove varhany (a take na ně koncertně 

hráti, znalost psychoakustiky a fázových ;oměril při konstrukci zvukovodů ; 

nebo zkušenosti s analýzou směrových vlastnosti rozsáhlých anténnich 

systémů. Neni proto divu, že mikrofony Heil Sound se vyznačuji právě velkým 

útlumem z nežádoucich směrů, dobrou artikulací vokálů a zvukem s ambicemi 

přiblížit se kondenzátorovým mikrofonům, ovšem bez jejich nectnosti. 

PRODANCE PRAHA 
Osada 26 • 170 00 Praha 7 
T: 220 806 054 • E: info@prodance.cz 

PRODANCE BRNO ö 
nám. Míru 4/2 • 664 42 Bmo-ModrIce 
T: 541 240 260 • E: brno@prodance.cz 

dE1L 
seUll° 
www.heilsound.com/pro 

PRODANCE OSTRAVA 
Výzkumná 2. 710 00 Ostrava 
T:596 613 259 • E: ostrava@prodance.cz 

PRODANCE BRATISLAVA 
Gercenova 6 • 851 01 Bratislava 
T: 02 635 30 500 • E: blava@prodance.cz ww

w.
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Anténa ALCAD NEO-085 je mimduadnš robustni, výkonné a kompaktni anténa Anténa je 
vyrobena z hěnikových prcělě a povětrnost odolných plastě. NE0495je vybavena inovativnim 
způsobem uchyceni na sto2är usnaděujiclm jo montáž_ Podstatně část antény je smontoväna 
j2 ve výrobě, před instalaci se zkompletuje pouze zadni reflektor a dipěl. Součásti antiěmne 
symetrizačni člen, který lze zaměnit za nizkošumový UHF predzesäovač BR se ziskem 14dB. 

ele 
,OE.7,riektiPt. typ F 
- deka anténv 1160 nl 
- yhodr,a pro li i vert4;an potarIZaCt 

NEOHD 

Anténa TELEVES DAT HD je prvni inteligentni UHF anténa která 
di ky technologii BOSS (Balanced Output Signal System) umožňuje optn 
málně nastavit výstup integrovaného předzesilovače MRD. Anténa je speciálně 
konstruované pro příjem DVB-T signálu a muže pracovat i v pasivnlm režimu kdy (Ani 
externě napájena Aktivní režim je aktivován automaticky přivedenim externího napájeni 
12 - 24 V - UHF širokopasmove amena pro kanál 21 - 69 

• zisk 17 dB pasivním modu 29 dB v aktivním modu 
konektor typ F 
• délka anteny 1030 mm 

moderní UHF antény 
pro DVB-T příjem 

Antena IKUSI FLASHD je vysoce odolná anténa vyrobená z hliníku a ABS Anténa je kom-
pietně smontovaná a ultrarychlou instalace lze provést během 3 sekund. Velkou přednosti je 
konfigurovatelné rozevienl reflektoru ve dvou stupních 90'a 120' které upravuje požado-
vaný vyzařovací diagram dle pfijmových podmínek. Součásti antény je symetrizačri člen. K 
anténě be dokoupit dipol s Integrovaným předzesilovačem ADT517V se ziskem 17dB • 

azirtfflElh I I Rovnice 99816, 691 41 Břeclav, tel/fax. 519 374 090 
%pol. % r. o. I e-mail: obchod@antech.cz, http://eshop.antech.cz 

FLASHD 

UHF širokopasmova anténa pro kanál 21 69 
zisk 13 17 dBi dle kanálu 
predozadni poměr > 20 dB 
konektor typu F 
detka anteny 1050 mm 
vhodna pro horizontální i ven- h igieeielni polanzata 

• 

Spínané adaptery z 230VAC - DC 
MW3NO6GS 3 - 12V / 0.6A, do zásuvky 149.00 Kč 
MW3K1OGS 3 - 12V / 1A, do zásuvky 179.00 Kč 
MW3R15GS 3 - 12V / 1.5A, do zásuvky 219.00 Kč 
MW7E08GS 3 - 12V / 1.6 - 0.8A, do zäsuv. 239.00 Kč 
MW3IP25GS 3 - 12V / 2.2A, do zásuvky 289.00 Kč 
MW3G15GS 9 - 24V / 1.5 - 1A, do zásuv. 289.00 Kč 
NL050P100GS 5V/1A, do zásuvky 129.00 Kč 
MW0513SZ 5V / 1.3A, do zásuvky 169.00 Kč 
SYS1449-1505 5V/ 3A, do zásuvky 269.00 Kč 
SYS1308-1809 9V/ 2A, do zásuvky 299.00 Kč 
KSAFH09004 9V /4A, minikonektor 269.00 Kč 
CPS006120050 12V / 0.5A, do zásuvky 139.00 Kč 
SYS1421-0612 12V/ 0.5A, do zásuvky 169.00 Kč 
SYS1381-1212 12V / 1A, do zásuvky 169.00 Kč 
SYS1308-2412 12V / 2A, do zásuvky 269.00 Kč 
SYS1319-3012 12V / 2.5A, minikonekt. 319.00 Kč 
KSAF12004 12V /4A, mlnikonekt. 369.00 Kč 
SYS1443-6512 12V/ 5.4A, minikonekt. 589.00 Kč 
SYS1308-2415 15V / 1.6A, do zásuvky 319.00 Kč 
SYS1319-3018 18V/ 1.6A, minikonekt. 349.00 Kč 
ST-C-070-19 19V / 3.6A, mlnikonekt. 769.00 Kč 
SYS1308-2424 24V / 1A, do zásuvky 299.00 Kč 
SYS1319-3024 24V / 1.25A, minikonekt. 349.00 Kč 
SYS1443-6524 24V/2.7A, mlnikonekt. 669.00 Kč 
MWA2102GS 15 - 24V / 3A, mlnikonektor 649.00 Kč 

1441/1f7E08i3S 
SYS1308... 
SYS1421... 
(do zäsue) 

SYS1443... 
(minikonekt) 

DR-60... 

tt • OE-2." 

• MDR-40... 

Spínané zdroje 
na DIN lištu (MDR.., DR..) 
MDR-20.. 5,12,24V/a220W 599.00 Kč 
MDR-40.. 5,12,24,48V/40W 799.00 Kč 
MDR-60.. 5,12,24,48V/60W 899.00 Kč 
DR-30-12 12V/24W 629.00 Kč 
DR-45.. 5,12,24V/a2 48W 649.00 Kč 
DR-60.. 12,15,24V/a2 54W 799.00 Kč 
DR-75.. 12,24Vf76W 899.00 Kč 
DR-120.. 12,24,48V/120W 1149.00 Kč 

v krabici (RS.., T.., D..), na DPS (PS.., PD..) 
RS-15.. 12,24V/15W 369.00 Kč 
RS-25.. 5,12,24V/25W 
RS-50.. 5,12,24V/50W 
RS-75.. 12,24V/75W 
RS-100.. 12,24V/1 00W 
RS-150.. 12,24V/1 50W 
PS-05.. 5,12,24V/5W 
PS-15.. 12,24V/15W 
PS-25.. 5,12,24V/25W 
PS-45.. 5.12,24,48V/45W 
PS-65.. 12,24V/62W 
D-60A 5V/4A+12V/3A 
D-60B 5V/3A+24V/1.8A 
PD-2512 -12V/1A+12V/1A 
T-60B 

449.00 Kč 
525.00 Kč 
699.00 Kč 
849.00 Kč 
920.00 Kč 
239.00 Kč 
299.00 Kč 
449.00 Kč 
479.00 Kč 
489.00 Kč 
799.00 Kč 
799.00 Kč 
509.00 Kč 

-12V+12V+5V 899.00 Kč 

Úpinou nabídku zboží, aktuální ceny s množstevními slevami, Uvedeně ceny jsou MC včetně DPH. 

novinky, mimořádné slevy a do prodeje naleznete ve-o chodu. .ez .czie-sho • 
ROŽNOV p. R., Tylovice 1880, tel.: 571 651 321, fax: 571 620 576, mobil: 605 463 743 

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

http://www.ezk.cz, ezk ezk.cz, objednavky@ezk.cz 

Vl 



Stále se můžete 
přihlásit k účasti 

20. — 23. 3. 2012 
VÝSTAVIŠTĚ BRNO 

www.amper.cz 

Pořádá TERINVEST 
ve spolupráci s BVV 

přihhišeno liž 
450 firem 

Mezinárodní veletrh elektrotechniky, 
elektroniky, automatizace a komunikace 

Připraveny nejmodernější 
výstavní haly P, F, V, G1 



ELECIRONIC 

Kapka 
stejnosměrné šťávy 

Akce platí od 1. 2. do 29. 2. 2012 nebo do vyprodání zásob. 

1 1751-096 1 Nabíječka NiCd, NiMh MW1283 
Síťová nabíječka určená k nabíjení 1 nebo 2 ks akumulátorů NiMH a NiCd 
velikosti AAA, AA. Napájení ze sítě 230 VAC. 

2 1 751-097 1 Nabíječka NiCd, NiMh MW1282 
Síťová nabíječka určená k nabíjení 2 nebo 4 ks akumulátorů NiMH a NiCd 
velikosti MA, AA. Napájení ze sítě 230 VAC. 

3 1 751-371 1 Nabíječka NiCd a NiMh MW3278 
Rychlá nabíječka pro 1-4 ks NiCd a NiMh AA, AAA a 2x 9 V akumulátorů. 
Kontrola napětí a teploty, napájení ze sítě nebo zásuvky autozapalovače. 
Nabíjecí proud pro AA 1500 mA. 

)88 
145,-

met 
)0< 

7 

4 1 751-041 1 Nabíječka Ni-Cd, Ni-Mh MW5798 
Univerzální nabíječka NiCd a NiMH AAA, AA, C, D a 2x 9 V akumulátorů 
svybíjecí automatikou pro oživování nebo formátování článků. 

5 1 751-392 1 Nabíječka NiCd a NiMh MW3279 
Rychlá, 4 kanálová nabíječka pro 1-4 ks NiCd a NiMh AA a AAA akumulá-
torů. Napájení ze sítě spínaným zdrojem nebo ze zásuvky autozapalovače. 

6 1 751-617 1 Nabíječka NiCd, NiMh MWL2111 
Síťová nabíječka až 4 ks akumulátorů NiMH a NiCd velikosti AAA, AA 
s DeltaV detekci, 100-240VAC/12-13,8VDC, elegantní hliníkové prove-
dení s LCD displejem s indikací stavu akumulátorů. 

7 1 751-616 1 Nabíječka Ni-Cd, Ni-Mh MW1237 
Síťová nabíječka s vyměnitelnými cestovními konektory, nabíjí až 4 ks aku-
mulátorů NiMH a NiCd velikosti AAA, Ms DeltaV detekcí, funkce vybíjení, 
100-240VAC/12-13,8VDC, vyměnitelné konektory jsou součástí balení. 

1 1 751-615 1 Nabíječka Li-Ion, Li-Pol MWI311 

Nabíječka pro Li -ion /Li-pol akumulátory s nastavitelnými kontakty dle rozměru 
akumulátoru, 3,7/7,4 VDC. 

2 1 751-514 1 Nabíječka Li-Ion MW3810HC 
Nabíječka pro modelářské Li -ion battery packy s DeltaV detekcí, výstup 
3,7 /7,4 /11,1 VOC, nabíjecí proud 1200 mA. 

3 1 751-401 1 Nabíječka modelářská MWE3137206 
Rychlá nabíječka pro modelářské battery packy 7.2 V s DeltaV detekcí a funkcí 
vybíjení. Nabíjecí proud 600 mA. 

M re •=1 

1 1 751-504 1 Nabíječka Pb akumulátoru MW126CPA 
Nabíječka pro olověné akumulátory 6 a 12V, 1500 mA s kabely. Neobsahuje vy-
pínací automatiku. Slouží převážně jako udržovací nabíječka. 

2 1 751-346 1 Udržovací nabíječka MW126C05 
Udržovací nabíječka pro olověné akumulátory 6 a 12V/500 mA. Vhodná k udržo-
vání aku v pohotovosti při dlouhodobém uskladnění nebo při odstavení automo-
bilu či motocyklu. 

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen a jiných údajů vyhrazena. 



1 1 751-402 Adapter síťový 15V AC/650mA, 2,1 nun 
Síťový napájecí adapter s tranformátorem s výstupním napětím AC 
15V/650mA střídavý, výstupní kabel s konektorem 5,5/2,1 mm, vstup 
AC 230V/50 Hz, síťová vidlice. 

2 1 751-043 1 Adaptér síťový nastavitelný MW9112GS 
Univerzální síťový adapter s přepínáním výstupeo napětí 3.0 / 6.0 / 9.0 / 
12V, 14,4W, stabilizovaný. Součástí je 6 standardních konektorů. 

regel7"/""7""Pr 

115,- tEGULATIED SWITCHING PO 
DC DCtCONVERTER 

1 60,-

Všechny ceny jsou uvedeny v IQ eta DPH. Změna cen a jiných údajů vyhrazena. 

3 

1 1 751-463 1 Adaptér síťový 12V/400mA + 8 konektoru 
Síťový napájecí adapter s výstupním napětím DC 12V/400 mA, stabilizo-
vaný, se sadou vyměnitelných konektorů. 

2 1 751-351 1 Adaptér síťový 9V/2000mA, nestabilizovaný, 2,1 nim 
Síťový napájecí adapter s tranformátorem s výstupním napětím DC 
9V/2000mA nestabilizovaný, výstup kabel s konektorem 5,5/2,1 mm, 
vstup AC 230V/50 Hz, síťová vidlice. 

3 1 751-352 1 Nabíječka modeläZská MWBP7206 
Síťový napájecí adapter s tranformátorem s výstupním napětím DC 
12V/1400 mA, nestabilizovaný, výstupní kabel s konektorem 5,5/2,1 mm, 
vstup AC 230V/50 Hz, síťová vidlice. 

3 1 751-457 1 Adaptér síťový 3 -12V/1000mA nestabilizovaný 
Univerzální sítový adapter s přepínáním výstupního napětí 3.0 / 4.5 / 6.0 
/ 7.5 / 9.0 / 12V, max., 10.8W, nestabilizovaný. Součástí je 6 různých 
konektorů. 

4 1 751-398 1 Adaptér síťový spínaný MW7H380GS 
Spínaný napájecí adapter. Uin=100 až 240 V. Výstupní napětí je nasta-
vitelné výměnnými propojkami od 5V do 24V s krokem po 1V. Výstupní 
výkon: 36W. Obsahuje sadu standardních konektorů. 

1 1 751-505 1 Autoadapter MW33710E 
Napájecí USB adapter do automobilu, 5V/1000 mA. 

2 1 751-510 1 Autoadaptér nastavitelný MW292 
Adapter DC/DC do automobilové zásuvky, vstup 12-24VDC, výstup 1,5/ 
3/4,5/6/7,5/9/12 VDC, max. 2000 mA při vstupu 24V, 6 ks vyměnitel-
ných konektorů, rozměry 100 x 70 x 32 mm. 

3 1 751-542 1 Autoadaptér pro notebooky MW2172 
Adapter ComOn pro noteboky do automobilu — vstupní napětí 12-13.8V 
DC, výstup je možné nastavit na 15/16/18/19/20/22/24 VDC, 3.5 A, 
balení v blistru + 6 standardních koncovek. 

of3 
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www.gme.cz 

Praha: Thámova 15, 186 00 Praha 8. e-mail: praha.maloobchod@gmeocZ 

Brno: Kolišté 67a, 602 00 Brno, e-mail: brno.maloobchodOgme.cz 

Ostrava: Dlouhá 1485/8, 702 00 Ostrava, e-mail: ostrava.maloobchodCgme,cz 

Hradec Králové: OC Atrium, Dukelská třída 1713/7. 500 02 Hradec Králové, 

e-mail: hradec.maloobchod@gme.cz 

Plzeň: Korandova 4, 301 00 Plzeň, e-mail. plzen.maloobchodggme.cz 

Bratislava: Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava, 

e-mail: brauslavaegme,sk 

Infolinka: 226 535 111 



ELECTRON® 
2. MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY A ENERGETIKY 

2nd INTERNATIONAL TRADE FAIR OF ELECTROTECHNICS, ELECTRONICS 
AND POWER ENGINEERING 

• 
Souběžné veletrhy / Simultaneously: 

1  FOR ENERGO 
.; 
FOR AUTOMATION 

st. 
• n 
OE" LETŇANY VÁS ZVOU! 

WELCOME TO THE EXHIBITION CENTRE PRAGUE LETNANY! 

www.electroncz.cz 

13. - 16. 3. 2012 



AEC ELEKTROTECHNIKA spol. s no. 
Member of the Kathrein Group 

AEC ELEKTROTECHNIKA, sod. s no. 
Na Watch 6/390, 142 00 Praha 4 
Tel.: +420 241 710 018, -48 
Fax: +420 241 710 003 
E-mall: Info@aec-ettechez 

KATHIŠE111 
Antennen • Electronic 

( pt.9 Váš karavan. 

Automatické nastaveni antény 
na požadovaný satelit. 

> HD pRjfmač s HDMI výstupem a 
externím IR čidlem pro skrytou 
montáž v Interiéru. 

> Napájeni 12 V! 

> Take v provedeni pro 2 TV s 
rychlejším nastavením pomoci 
GPS(model CAP910). - 

mess 

KOS 910 - sada plülmače a pozicionérd 
Je určena pro přestavbu starších systémů CAP pro 
příjem satelitního digitálního N  i HDTV vysíláni. 

> Obsahuje HDTV satelitní přijímač UFS940sw 
a pozicionér HDS900. 

OE HDS900 umožni 
spolupráci nové ho 
přijímače se staršími 
servojednotkami. 

Internetový obchod naleznete na: 
http://obchod.aeceltech.eut 

3.111!.;17 

;1.117-1-IRE.111 

Vybraní antény: 

s ABH 01 - FM anténa , zisk 7-8 dB 

• ABA 20 - FM křížový die 

> AUY 69 - UHF kanál 21 - 69 , zisk 8 - 14 dB 

> AOT 65 - UHF kanäl 21 - 65 , zisk 12 - 18 dB 

MIZEIrr7174W.AEC-ELTECH.CZ 

E-mallt'avelmakdiavelrnak.sk 
Telefín: +,4210:1;768282,5, Fax ::4X2.1471580460 

COMPONENTS... S ro. 
24=7 AJOVACAP VITROMM 

ÚNOROVÝ VÝPRODEJ 
ČIPOVÉ REZISTORY SMD  

0805 5% 60,00 Kč 
1R0 — 10M, TK200 za cívku 5000 ks 

0805 1% 80,00 Kč 
1R0 — 10M, TK100 za cívku 5000 ks 

1206 5% 90,00 Kč 
RO — 10M, TK200 za cívku 5000 ks 

1206 1% 
1R0 — 10M, TK100 

110,00 Kč 
za cívku 5000 ks 

KERAMICKÉ KONDENZÁTORY 
SMD - SYFER 

0805 82p 10°/0 50V COG 60,00 Kč 
0805 22n 20% 50V Y5V za cívku 3000 ks 

Gerry v KC bez OPH Mel do vyproddni zdsob. 

Michalski 12e, 140 00 Praha 4 tel.: 241483133 fax: 241481181 oraeornp.ez 
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BeeProg2 
BeeProg+ 

• 

_gb 
wOE Podporuje 

> 66200 obvodov! 
BeeProg2 ruchem» rýchly unlverrálny programátor 
IšeeProg+ vermi richly univerzálny programátor 
• duilne pripoienie k PC: USB pod f printer pod 
• možnost nisobnčho programovania pdpoienlm 
viscenjch programštorov k ladnému PC 
• konektor pre ISP • záruka • 3 roky 

BeeHive204 mum EXTIKIIME RiTILY 
PIOCIAMATOR 

• 48 univerzilnych pindrkerov, nie sú potrebne 
adaptéry pre obvody v půzdrach 011. 

• pripoienle k PC • US8 port 
• záruka - 3 roky 
• podpora ISP 

PodRoruje 

>65700 
obvodov! 

SmartProg2 tilimRzAu"Prmaam" soshissfei ISP 
•4• • výkonný a rychty unlverzšlny 

programátor 
• pripoliternost k PC: 
US8 port 
• konektor pre ISP 
• záruka - 3 roky Podporu', 

> 28200 
obrodov I 

Programovacie 
adaotéry 
• viec ako 700 modelov 
• pre obvody PLCC, LCC, SDIP, 
SOIC, 90e, PSOP, SSOP, TSOP, 
TSOPII, TSSOP, OFP, POFP, TOFP, 
VOFP, OFt4, MLF, BGA, ERGA, 
FBGA, VFBGA, UBGA, FTBGA, 
CSP, OLP, 01P, SOT23 a L 
• od 3 do 434 pinov 
• vysoká životnost 

4 12e973ir 
SOIC. SOP BOA 

OE\'--rOELCC 

OEFOEMIN SK - 080 01 Pr 
— 051/77 3432 
$nwwwek 

Cigler software, a.s. (aenitt a zastúpenie pe CR) 
ROS8818V0/0118M. 12, 612 OO Brno, le4, 5 4932 2511, 
lat 5 4952 2512: eShon: Itte//shop.elneccl 
Fenda elektronik s.r.o..111rtickil 47522,73535 Mor Sucha 
tel: 603 531 605, tar. 59 642 58 19, etnectretanda.c2 
HW , U Pily 103/3 , 143 OO Praha 4, Infeelwa 
tel: 241 4W 940, fer 222 513 833, wsvw.hw.a. 
Ryston electronics aro., Modtbnska621/72, PO,Box 13 
14300 Praha 4, tel. 225 272 111, tu 225272211 

S.O.S. electronic s.r.o., Prl prachárn1 16, 040 11 Košice 
lel.055/786 04 10-16. fax 055/7860445, Inteene 

S.O.S. electronic s.r.o., Hylikeve 4Z 842 OO Brno 
tel, 5 43 427 111, inloesraelectronic.ez 

vydat a den Binec 113.0 
Jana NIN 

vvww.aradio.cz 

OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA A ZÁVORY 
INFRA ZÁVORY 12m 
REFLEX. ZÁVORY 6m 
DIFUZNI ČIDLA 1,2m 
INDUKČNÍ ČIDLA 6mm 

PROGRAMOVATELNÁ ČIDLA A ZÁVORY 
Použití: kontrola osob, předmětů, 

rozměru, ochrana objektů 

REHABILJTAČNI A MASA±NI PRISTROJE 

(.FP, OEPL) 
iketice 22 

388 01 BLATNÁ 

e-mail: srb@elfa cz 

http:f/ www. elfa. cz 

tel. fax 383 423 652 

KONEKTORY - BRNO, s.r.o. 

Musilova 1, 614 00 BRNO 
tel. + fax: 541 212 577 
www: konektor.cz 

e-mail: brno@konektor.cz 

Plošné spoje rychle, levně, kvalitně 
Zhotovíme jedno i dvojstranné pl. spoje dle časopisů 
AR, KTE i dle vlastních předloh. Běžné dodací lhůty 
t'den až 10 dnů. Po domluvě i ex • ress do 24 hodin. 

Borská 33, 301 00 Plzeň 
tellfax: 377326701 mobil: 603264981 

www.elektrosound.cz e-maikobchod@elektrosound.cz 

ELEKTRONICKÉ SOUOÄSTKY11111.11~—t 15. K 
: bucekteucekname 

www bucekzame 

mír E3L) ja ro.. TellFax : (05) 45 21 54 33 
Vranovská 14, 614 00 BRNO 

Výroba zakázkových 
plošných spoj•ů Cuassttrrn'illOE: 

* plošné spoje dle časopisů AR,PE,KE,Radio PLUS (KTE) 
* plošné spoje zakázkové -Jednostranné, 

Oboustranné prokoveneeprokovené 
(měcfáky, cínované, vrtané, s nepájivou maskou, s potiskem) 
* zhotovení filmových předloh 
* digitalizace plošných spojů 
* digitalizace dat pro strojní vrtání 
*výroba plošných spojů z hotových DPS, ke kterým nejsou 
výrobní podklady 

Bližší informace o vyrobě naleznete na www.bucek.name  
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A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o. 
739 47 Kozlovice 587, tlf./fax: 558697697 

• 4« 
www.krabicky.cz 

W W 

ji 
-A"WIF 4;e 

.k r a b 

A&A 

111111mor 

c k y Z 

Převodníky ETHERNET — RS232/422/485 Převodníky USB — RS232/485/422 

Různá provedení, snadné potAití, nízká cena (pfevode, 'Chybí Vám sěriový port?' 
webový server. FTP server, ), zakázkový software Běžné I průmyslavé provedeni, galvanické 

odděleni, přenos všech signälů, virtuální driver 

Teploměry 

S výstupy RS232/485, USB, Ethernet 
papouch (IP teploměr) Měeení přímo ve '0 

Měřicí moduly DRAK 

40 převodník 0-10 V, 4-20 rnA, výstup Ethernet, 
USB, RS232/485 Nově rychlé provedení 

Převodníky a opakovače linek 
RS232 i RS485/422 
Galvanické oddělení, přepétová ochrana, 
různá provedení, vysoká spolehlivost 

Optice oddělení a prodloužení RS232 

I/0 moduly pro RS232/485/422, 
USB Ethernet 

PAPOUCH s.r.o. Elektronické aplikace dle Vašich požadavků - www.papouch.com 
Strašnická la, Praha 10, tel. 267 314 267-9, 602 379 954 

As ACOUSK 
 • 
BS ACO 
tel.: 00420 
BS ACOU 
tel.: 00421 34 

C CZ, s.r.o., Brno - CZ 
1 633 797 
, s.r.o., Radošovce - SK 
60 4511 

R PRODUKTOUREPROSOUST VY 

OZVUCOVACITRHNIKA Not 
CAR-HIFI-PROFESSIONAL SOU MS 

111 i4 aCOUSIC. 0111 
Přijmeme do pracovniho poměru obchodního manažera 
žádosti se životopisem zasilejte na: bsacoustiabsacoustic.com 

113111131,911 

ELTIP s.r.o., elektrosoučástky 

Velkoobchod, maloobchod, zásilková služba 

Bulharská 961, 530 03 Pardubice 

TEL: 466 611 112, 466 657 688, FAX: 466 657 323 

eltip@eltip.cz, www.eltip.cz 

L7805CV ST T0220 á 3,90 /50ks L7805ABV T02 20 

PC817 Sharp á 2,90/50ks CR2032 Panasonic 

Relé Schrack RT 424 012, 024 (2x8A) 12, 24 V DC 

Relé Schrack RT 314 012, 02411x16A) 24V DC 

Relé Schrack RT 314, 424 730 (1x16A, 2x8A) 230V AC 

ä 4,90/50ks 

ä 9,50/50ks 

ä 39,-/20ks 

ä 39,-/20ks 

ä 69,-/20ks 

Aktuálni ceny dalitch součástek sdilline na poptávku emailem, faxem. 

Distribute ENIKA. LINEAR TECHNOLOGY, SUNON, WAGO ATD. 
Pro obdrženi cen z tohoto onitrata uvadéjte 

na objednávkách kód SPEC.NAB.04/2011 
Ceny bez DPH 

On-line obchod zaměřený na 
pájení, antistatiku a dávkováni 

esdshopocz 
internetový obchod 

Každý týden nová speciální nabídka s 10% slevou! 

Po -P45: 8:00 -16:00 
www.esdshop.cz 

IN FOLIN KA obchod@esdshop.cz 
Gi 607 100 687 

inzerce@aradio.cz 

pe@aradio.ce 

odbyt@aradio.cz 

www.aradio.cz 
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BOURNS 
15915 *9 305 
05935 54 305 
1590$ 109 305 
95905 204 305 

SP ECTROL 4, 

75905 5000 305 - BUZ ea 
5905 3. 305- ACC 44 

,1n • 11^ 

ecemoreenese součtatecý „,1118ffleser-OE C 
e-mall 9 bucekabucek.name L 
em.w.13955ek.neme OE 

J rn I Tel/Fax : 64 215 433 
VVrraannovská14, 814 00 BRNO 

Výkonová 
potenciornetry 

5.30 
Diody 79/0 540 

‚70670 , 
'9,91 52 - 200 202 700 610 

Kr 700 18 - 10F 740 
65 710 Is. RF 830 

• 797 711 Id - 750 640 
4.915010 125-1,9 712 10- 1PF 1010 N 
4w 1000 125 -00Y 115 3, _ er 7435 

125-431 717 .00 3200 
4V42I•5 125-01 710 31 - RF 3710 

1" KYZ 74 50 -  .o ee 125 

0.• otat ken, '30007 35 0F 5305 
ROE 7:01 

potenciometry KYZ 79 50, RF 7341 

  R 7,43 
Tranzistory lOF 9520 

RF 9.30 
isrrfleš—  es RF 0.510 
01, 508 40 RF 9530 
ev 2500 30 14F a3.40 
BU 2520 47 RFOC 30 
Bu 25:5 40 RFBC 40 
e, 0o00. 520 7508E 30 
Bta. 3.0 55 40F0 024 
ELX 474 8/ RFD 170 

215 10004913 
20 PF,E9C 30 G 
40 PF SC G 
60 RFP 0545 

044, ,e4•1 

It. 10513 240 
21,- 3OEFP 250 
15. OEOFP 150 
22.- OEAFP 450 
22 - OEP 4P 450 
- IRFFOE 3710 

22 - 3040 92.3 
40 - FRCP 024 
49-1004 120 

29 -70010 420 
01- AM 5305 

Re/ 44 
re ‚0 005 41 

70433 50 
lo.1042 4014 
18 .971. 2203 

RI. 2910 
19 RI. 3713 
21 3803 
22 PLR 02, 4 
21 950/ 3478 
29 190 33/ 
2 KD 338 

28 

25 
10 
OE7 
AS 

eo 
o 
. , 

Výkonové ezistory AX25W AX5OW 

AX25Wit 
0,10 1,00 100 1000 1,040 

0.150 1,50 150 non Leo 
0,220 2,20 220 2200 2,210 
0330 3,30 330 3300 4,710 
0,470 4,70 470 4700 
0,680 0.80 690 6800 

10 10 

AX 25W 65,-

Adresa internettných stränek : www.bucek.name 

e-mail : bucek@bucek name plošne spoje: dps@bucek.neme objedniwky . objechavky@bucek.name 
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2,20 220 2200 2,240 2210 
3.30 330 3300 4,740 
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AX 50W 95'-

Termin dodáni cca 7dni od objednáni' Přesně rozmélý renstor0 
najdete na neSlch Intemetových stránkách, Jsme schopni dodat tyto 
rezistory I ne vyštl výkon 103W, 200167 a 300W Info o rozměrech, 

cenách a dodacim termlnu na poptávku. 

6V 75,- 1Relé LUNI 
12V 90,- 2x pfepinaci 
24V 90,- kontakt typ Nabízíme 
48V 120,- 2621.4 množstevní slevy 

60V 120,- — na poptávku! 

nstv ke spinanym ;dui J121 

HSK1 — délka 20cm 

Prodlutovact kabel ke zdroji s 30,_ 
konektorem volice 

Časové relé TU 60 3e-60h 

6V 125,-

12V 125,- 2x pfepinaci 
24V 195,- kontakt typ 
48V 165,- 2621.5 

prodluzovaci ka e y nap 'je tli 075 

HSK3 — délka 20cm HSK4 — délka 80cm 

Prodlu/ovacl kabel s 20cm 50, 
konektorem vidlice o yypinat 

80cm 60, 

78T12 stabilizátor 12V 3A TO220 45,-

D8253 paměť DIP24 90,-

MC44608P40 pro sp.zdroje DIPS 75,-

PT2389 DIP24 úzké 180,-

SLB0587 DIPS 180,-

SSM2165-1P DIP8 310,-

TDA8143 SIL9 345,-

10 
90 

24 
130 
200 
195 
195 - 
195 - 
IRS,. 113903431 

rat,- 104 610/0 
95 - TCM 5105.0 
300 TD4 7000 
95 0-19 705140 
910.104 1250 

75 7514 7263 
00 - 104 72E5 

410- TDA 71,1 
03 - TDA 726194 
100- 104 7208 

00 - 104 7226 
es_ TCA 7350 
73- 7Co. 7350 

185 TDA 7305 

60. TD4 7381 
00. TDA 7542 
2650 704 8938 
85. TCM 5945 
70-1046172 
12 - IPA 0174W 
'42, TCLA 9177,52 
31 - 7DA 835G Cl 
14 • 1048103 

400 TEA 20144 
35 - 70A 2025E4 
10 - 7(4 225 1 
30 - '71 061 C74 

ISO - 002 7..7: 
50,11. 064 C74 

KUPREXTIT 
Jednostranný A4 100,-
Jednostranný A6 50,-
Ifouitka 08 1 0.1 5, 2 0 Mm 
Oboustranný A4 120,-
Oboustranný A6 60,-

tioustke 10. 1 5mm 
p0 predchozl domluvě je možno 
ustrihnout libovolný jiný formát 

LEPTACI ROZTOK 
100010 elerty) 

1,0L 90,-

607 "OE. 054 171 
45,- TOE.C. 271 
08. 100 222 
00 0 5740 353 0 
90,- 1.71 155 
95.- 7145 204 e 
20. 'NY 2850 

71 - 
85 - 
105 . 215P 
105.- .311 275P 
12e,- TOP 2230 
95.. TOP 7230 
170, 700 224 y 

235 , TOP UM 
50. TOP 2273 
45.- TOP 2501 
30 - U 21113 
50,- 11 7403 El 
70- L12402 19 
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15 L1/1 74100 

70-U4.4 2010P 
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Pottebujele pro výrobu Integrovaný obvod, který jev CR nebo ve stteclnl Evropě již nedostupný z 
důvodu ukoněeni výroby' Jsme schopre zalisat dodáni Ive stredně vekých sérlIch s rozumným dodacim 

terminem Kontaktujte vas no poretaVkyebuček name 

IL----OEKon—ek=ory OBD 

Konektory pro pttpojenl 
eutorilagnostiky o automobilu. 

Vidice - plastov4 tales. • 16ks pinů 
vidlic (ptipojuje se k autorn °btu) 

Zisuvk a -plastove tales° O 111ks 
pini zasurrek (proteruckterýj• v 

automobilu) Vidlice 99,- Zásuvka 99,-

rtranka MS=350-rSpinace MS-35 

Pro otvor 12,5mm 

2A/250V 3A/125V 

Spínací tlačítko bez 
aretace On-Off 

13114 

Rudd 
Motet 

Tlašítkový spínač 
s aretaci On-Off 

18,- 40,-

.ktory 2..11e.5en W HSK2 délka 

HSK5 — délka 20cm HSK6 — délka 80cm 1,5m 

Prodlulovact kabel s 
konektorem zásuvka 

vypInač 

Prore1491 

20cm 50,- Prodlutovect 
kabel s 

opern konektory 
vidlice — 
zásuvka 

1,5m 50,- 5 

I a 

TU 60 AKC 220Vr220V 50Hz 

TU 60 AKC 220V/24V 50Hz 

TU 60 BKC 220V/220V 50Hz 

TU 60 AK P 220V/220V 50Hz 

TU 60 AKP 220V/24V 50Hz 

Spodcijednotka 182 1112 
arrinecl.1 näxpinacl kornakt 

135,-
O 

OEt_ta 
11ä;2ltä 

1800.-

1800,-

1500.-

1800,-

1550, 

il 

reOES46:14" 

Rozbihove kondenzátory MKP pro motor 
 s nepětun 450V.  
TYP CENA VÝVOD PRUMERNYŠKA 
1M 45,• Fasten 30rom/55mm 
1M5 45,- Fasten 30mm/55mm 
2M 65,- Fasten 30mm/55mm 
2M5 45.- F asten 30mm/55mm 
3M 45,- F listen 30mm/55mm 
3MS 65,- Fasion 30rom/55rom 
OM 65,- Festal 3Ornm/SSrom 
4MS 65, F ashen 30mm/55mm 
8M 80,- Fasten 35mm/65mm 
10M 100,- F eaten 35mm/85mm 
12M 110,- Fasten 40mm/75mm 
16M 120.- Fasten 40mm/75rnro 
20M 120, Fitton 45mm/82mm 
30M 150,- Fasten 45mm/95mm 
SOM 250; Kabel 50rom/95rom 
60M 250,- Kabel 55mm/125rom 
80M 365: Kabel 45mm/95mm 
110M -.0 • Fasten 45rnrri/9`OEmm 

Stykače řady K (bulharské) a V (české) na 220V 50Hz 
Spinad jednotka mtikove 2614.1 
TeAleern 10111 1 spospel Monlehl 

90,-
J 

- • 2 4= 3, 

11136 300 
0100 
670E 420. e1/4 
1(25E 640 - 
01413,0,8 4S0,- 
071100.14 500. 
040E 
VOJE 560, 
4100E 1603 • 
4140E 4200 
4170F 4000.-
02509 70e1 

Typ 

SYS12011.1601.11426 

54 IA 13W 

119/1309 2413.9420 

12V 24 24W 

85113042416.W20 

15V 1 OA 24W 

1111130634118,424 

III' 1 34 24m. 

1101308 -2424.W26 

749 1424w 

40.010 clo 
Iewity 

4040144- do 
1411.v.,y 

4.04,010 do 

404910 do 
T4.7‘4,1.6 

404090 Po 
idsuel•y 

C•na 

me. 

300,-

300 

020.. 

aae-

Vtechny typy spInanych vine jsou 
na výstupu ukončeny nejbátnejtim 
napijeelm konektorem 2,1/5,Smm. 
Potrebuiete sehnat zdrojAterý tu 
nenl uveden? Nast. Na 9no napetl 
nebo proud? Kontaktujte nil. 

Nabldneme oěm lakový zdrojAterý 
van, bude svýml parametry přesol 

vyhovovat..1( notebookům, 
monitorům, tiskimám I k jiným 

canzenlm1 

96011463012-T2 
12.4 2,54 30W 

9191149.3019-T2 

106 1,74 30W 

131910974409 

3,4 44 33W 

1051110)7 4012 

129 SA ISOW 

05010974024 

200 2 74 65W 

Nap ecíspTnane zdroje 
Typ Cena Typ 0104.0.14 Cone 

10911934006 

SY 04 40.08 

11911934512 

Iv 5 41415W 

15311934610 

150 4 334 ISSW 

Venom/ 

1213 74 84W 

1100.12012 

12s, 104 120W 

2000 • t<0101 400 

200j •.4001 010 

20.4j • hotel 540 -21111oj • 44341 

2010 • 405.0 

Tee Nuem 100 

Zee .1,4041 720 

20-o, 720 

Itrol • Fetal 1250 

Item • 41,04 1650 

Zde uvedený sonlment nenl kompletnt Celou nabidku naleznete na 
Internetových stránkách www.bucek.name VieCtry uvedená ceny 

včetně DPH 
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PTR Messtechnik kvalita s tradicí 
PTR Messtechnik je ně-

mecká společnost s dlouhole-
tou tradicí ve výrobě svorkovnic 
založená v roce 1979. Součástí 
švýcarského nadnárodního kon-
glomerátu Phoenix Mecano 
Group s celosvětovým působi-
štěm se stala již v roce 1989. 
Mezi nejdůležitější odvětví pro-
dukce společnosti patří výroba 
svorkovnic do DPS, svorkov-
nic na DIN lištu a testovacích 
hrotů. Velkou výhodu oproti 
konkurenci představuje vlastní 
sklad společnosti, nacházející 
se v Německu, který je scho-
pen expedovat skladové zásoby 
standardních položek přes své 
oficiální distributory do vice než 
50 zemí světa. 

A Phoenix Mecano Company 

Samozřejmostí jsou pravi-
delně obnovované ISO certi-
fikáty potvrzující kvalitu zpra-
cování s ohledem na životní 
prostředí při návrhu, výrobě, 
skladování a přepravě součás-
tek. Všechny produkty společ-
nosti PTR Messtechnik jsou 
testovány a schváleny němec-
kou zkušebnou VDE, americkou 
zkušebnou cURus a také mají 
certifikát originality CE, který je 
důležitým prvkem pro používání 
produktů na evropském trhu. 

Nejlepší volbou pro vaše 
projekty jsou kvalitně a precizně 
zpracované produkty PTR Me-
sstechnik s příznivou a konku-
renceschopnou cenou. Výrobky 
této společnosti mají vše po-
třebné pro nasazeni v zaříze-

ních určených pro globální trh. 
Svorkovnice PTR Messtechnik 
naleznou uplatnění jak v zabez-
pečovací, automatizační a řídící 
technice tak i v dalších odvět-
vích průmyslu. 

Existují 4 základní skupiny 
svorkovnic PTR Messtechnik. 
AK a SIL v metrických rozte-
čích. AKZ a STLZ v palcových 
roztečích. Standardní rozteče 
svorkovnic jsou v rozmezí od 
2,5mm do 15mm, případně je-
jich ekvivalenty v palcových roz-
měrech. Kromě svorkovnic se 
standardní roztečí jsou také do-
stupné svorkovnice s tzv. dvojí-
tou roztečí. Jediný rozdíl oproti 
svorkovnicím se standardní roz-
tečí je to, že každý druhý pól je 
bez kovové kontaktní části. Na-
příklad u svorkovnic řad AK100 
nalezneme produkty se stan-
dardní i dvojitou roztečí. Plas-
tové tělo svorkovnice zůstává 
nezměněno. 

standardní rozteč (kód: 821-003, 821-055,...) 
vs. dvojitá rozteč (kód: 821-072, 821-361,...) 

Sortiment společnosti PTR 
Messtechnik v nabídce GM 
electronic naleznete logicky roz-
dělený do 4 skupin: Svorkov-
nice do DPS, Násuvné vidlice/ 
zásuvky do DPS, Násuvné svor-
kovnice na kabel a Příslušenství 
ke svorkovnicím. 

Svorkovnice do DPS 
U svorkovnic existují dva 

hlavní způsoby uchycení kabelu. 
Šroubové uchycení dokáže vy-
tvořit pevnější mechanický 

spoj, zatä jednodušší pruži-
nové uchycení je více vhodné 
i pro častější odpojování. Vel-
kou část šroubovacích svorkov-
nic je možné spojovat z dvoupó-
lových a třípólových svorkovnic 
a tak vytvořit svorkovnice s více 
póly než jsou standardně dodá-
vány. Typickými zástupci šrou-
bovacích svorkovnic jsou řady 
AK(Z)500, AKZ120, AK550 
nebo AK(Z)700. Pružinové svor-
kovnice mohou být pro jedno-
dušší připojování a odpojování 
osazeny také ovládací páčkou 
nebo tlačítkem. Většina pružino-
vých svorkovnic se skládá zjed-
nopólových svorkovnic zakon-
čených bočnicí. Mezi pružinové 
svorkovnice patří řady AK3000, 
AK3001 a AK(Z)3191. Oba typy 
spojování umožňují tvorbu svor-
kovnic s libovolným počtem kon-
taktů. 

šroubová svorkovnice (kód: 821-003, 821-
004,...) a pružinová svorkovnice (kód: 821-
187, 821-259,...) 

Násuvné vidlice / zásuvky 
do DPS 

Násuvné svorkovnice mo-
hou být ve více provedeních. 
Nejjednodušší jsou lámací piny 
skládající se z kovových kon-
taktů spojených izolačním plas-
tovým dílem, který zároveň vy-
mezuje požadovanou rozteč 
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kontaktů vidlice. Vidlice s plas-
tovým krytem jsou dostupné 
bez bočnic, s bočnicemi a také 
s přirubou. Svorkovnice s pří-
rubou je vhodné použít v za-
řízeních s častými vibracemi. 
Pomocí šroubového spoje se 
vytvoří pevnější lehce rozebí-
ratelný spoj. Rady STL(Z)130, 
STL(Z)950 a STL(Z)1550 jsou 
nejčetnějšími zástupci této sku-
piny. 

násuvná vidlice (kód: 841-006, 821-545, 821-
081, 821-685) 

Násuvné svorkovnice na 
kabel 

Násuvné svorkovnice jsou 
kombinací šroubové nebo pruži-
nové svorkovnice a násuvné zá-
suvky. Vodič se připojí a upevní 
pomocí šroubového nebo pru-
žinového spoje. Násuvná svor-
kovnice tvoří kombinací ná-
suvné zásuvky a svorkovnice 
jednoduše a rychle rozebiratelný 
pevný spoj. Protikusem k ná-
suvné svorkovnici je násuvná vi-
dlice. Řady AK(Z)130, AK(Z)950 
a AK(Z)1550 jsou standardní zá-
stupci násuvných svorkovnic. 

dOE) 

1110-

násuvná vidlice a násuvná svorkovnice 

Příslušenství ke svorkovnicím 
Společnost PTR Messtech-

nik nabízí ke svému. sortimentu 
svorkovnic značné množství 

ELECTRONIC 

www.gme.cz 

nejrůznějšího příslušenství. Pro 
jednoduché vodivé propojení 
sousedních pinů slouží zkrato-
vací propojky, které mohou být 
izolované (řada BRI) nebo nei-
zolované (řada BR). Kromě jed-
noduchých zkratovacích propo-
jek jsou dostupné také dvojité, 
pomocí kterých vodivě spojíte 
až tři sousední kontakty. Pro za-
mezeni zapojení nesprávného 
konektoru slouží kódovací piny 
prodávané po více kusech v tzv. 
kódovacích hvězdách (řady CS1 
až CS4). Pro dosaženi větších 
roztečí mezi kontakty svorkovnic 
je možné u některých typů svor-
kovnic použití jednoduchých od-
dělovacích modulů (řada SPC). 
Všechny další typy příslušenství 
také naleznete v sortimentu GM 
electronic. 

izolovaná zkratovaci propojka, kódovaci piny 

a oddělovací modu! 

Na výrobu plastového těla 
svorkovnic je použit v převážné 
míře polyamid. Kovové kon-
takty jsou měděné s povrcho-
vou úpravou pocínováním. Pro 
ještě lepší elektrické vlastnosti 
je možné kontakty pozlatit. 

Praha: Thámova 15, 186 00 Praha 8, e-mail: praha,maloobchodegme.cZ 

Brno: Koliště 67a, 602 00 Brno, e-mail: brno.maloobchodCgme•cl 

Ostrava: Dlouhá 1485/8, 702 00 Ostrava, e-mail: ostrava.maloobchociggrne.cz 
Hradec Králové: OC Atrium, Dukelská třída 1713/7, 500 02 Hradec Králové. 

hradec.maloobchodCgrnezZ 

Kromě defaultní barvy je 
možná výroba také v dalších 
jak standardních, tak i v nestan-
dardních barvách. Velká část 
sortimentu svorkovnic je uzpů-
sobená pro potisk libovolnými 
texty, symboly, nebo méně slo-
žitými obrázky. Potisk je možný 
buď ekonomický jehličkový, 
nebo kvalitnější tamponový. 
Rozdíl mezi jednotlivými typy 
potisku je možné vidět na násle-
dujícím obrázku. 

.OEt• 
.4t4 

, A  Aux 

ro • 

jehličkový potisk vs. tamponovy potisk 

Existuje několik typů ba-
lení svorkovnic. Standardně 
se dodávají po 50 až 250 ku-
sech sypané v krabičkách. Pro 
automatizované osazování je 
možné dodat svorkovnice v pla-
tech, tubách anebo v kotoučích. 

Samozřejmostí je prová-
zaní celého sortimentu pro-
duktů společnosti PTR Me-
sstechnik v internetovém 
obchodě GM electronic. To 
znamená, že u každé svorkov-
nice naleznete vyhovující pro-
tikusy a vhodné příslušenství. 
V sortimentu GM electro-

nic, oficiálního distributora PTR 
Messtechnik pro Českou re-
publiku a Slovensko, nalez-
nete několik variant z každého 
typu svorkovnice a příslušen-
ství, což je dohromady téměř 
900 produktů tohoto výrobce: 
http://www.gme.cz/znacka/ptr/. 

Plzeň: Korandova 4, 301 00 PlzeA, e-mail: plzen.maloobchodCgme.cz 

Bratislava: Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava, 

e-mail: bratislavaCgme.sk 

Infolinka: 226 535 111 
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Elektrónkový 
gitarový efekt 

Ján Trnik 

(Dokončenie) 

Foot Switch — nožný spínač 

Nožný spínač je modul, ktorý zapo-
jí medzi vstupný a výstupný konektor 
lampový efekt, alebo ho premostf a gi-
tarový signál prejde „krabičkou" bez 
zmeny . Ako spínače sú použité J-FET 

11 
17777  

01 
I3F24 5A   

rk5 
L4 N17 

tranzistory BF245. Tie sú spínané na-
pätfm, ktoré sa na hradlo privádza cez 
RC člen. Ten spomalf nábeh napätia 
na hradle pri prepfnanf, aby sa signál 
prepfnal plynule a nie skokovo. Stav 
spfnača indikuje LED Dl. Schéma 
nožného spinača je na obr. 13. 
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Obr. 13. Zapojenie no2ného spinača 
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Tube distortion — lampový 
skresl'ovač 

Modul lampového predzosilho-
vača-skresfovača je hlavnou častou 
efektu, ktoreho schéma je na obr. 
17. Zapojenie je obdobou schém 
použitých v aparátoch renomova-
ných firiem. Kedže sa mi do ruky 
dostali aj vermi zachované elektrón-
ky ECC88 so zlatými pinmi, vyskú-
šal som ich, a výsledný zvuk sa mi 
zdal krajši ako s ECC83. Je ale 
pravda, že ECC83 som mal asi už 
dost' opotrebované a ECC88 boli 
staré, ale nepoužívané. Hlavný roz-
diel medzi ECC83 a ECC88 je, že 
ECC83 má zosilnenie 100, ECC88 
iba 33. ĎaIM' podstatný rozdiel je 
v zapojení žeraviacich vläkien, pre-
to sú na doske s plošnými spojmi 
prepojky, ktoré sa musia osadit' 
podfa použitej lampy. 

Schému si mčže každý prispč-
sobit podfa svojho gusta. Rezisto-
ry R26 a R10 pčsobia s Millerovou 
kapacitou ako dolná priepust. Čírn 
váčši odpor, tým viac budú stIme-
né výšky. Kondenzátory C20 a C22 
pásobia naopak ako horná priepust. 
Pri váčšom skreslení, ktoré sa po-

Obr 21, 22 a 23. Fotografia vnútorného usporadania, dosky menea a dosky skregovača 

• 94:13 0 • 

TUBE DISTORTION 

0 9 

ovico)«. 

114)2 CLItt ? as tern 

• • 
13212 

hne4 O — 75   
  mt_ .16  leci4 

00 

Obr. 18, 19 a 20. Doska s plošnými spojmi lampového skreslovada 
a rozloženie súčiastok na vrchnej a spodnej strane dosky 

uživa hlavne pri sólach, je vhodné 
spodné frekvencie stImit. Kecf nie sú 
dostatočne potlačené basy pri velkom 
skreslení, je zvuk akoby „zablatený". 

• 

• 

Pri menšom skreslení sú naopak basy 
potrebné. Laborovanim s týmito sú-
čiastkami si mčileme efekt prispôso-
bit na svoju mieru. 
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Dvoupásmová anténa 
Moxon prakticky 

Jindra Macoun, OK1VR 

Popisuje se pokusná sestava antén Moxon na pásma 28 a 50 MHz (obr. 1), kde 
bude možné změřit, zda se vypočtené elektrické parametry shoduji se skutečný-
mi, a ověřit, jak se tato konstrukční sestava projeví v praktickém provozu. 

Obr. 1. Anténa Moxon v reálu na balkóně (pohled shora) 

• Anténou Moxon jsme se v PE-AR 
zabývali již čtyřikrát. Poprvé v PE-AR 3/ 
/2011, kdy jsme anténu představili jako 
rozměrově malou a konstrukčně jednodu-
chou 2prvkovou směrovou anténu (tzv. 
minibeam), vhodnou spiše na vyšší KV 
pásma Rozměry antény se snadno urči 
výpočetním programem MoxGen [1]. 

Relativně male rozměry antény u-
snadňuji její využití při DX provozu, když 
ji lze snadněji umístit do optimální výšky 
pro požadovaný dosah radiokomunikace. 
• Proto jsme v druhé části, v PE-AR 

10/2011 připomněli obecné poznatky 
o vlivu výšky antén nad zemi na jejich 
směrové vlastnosti, především na opti-
mální elevačni úhel. 
• Ve třetí části, v PE-AR 11/2011 

jsme tyto obecné poznatky mj. uplatnili při 
výpočtu směrových vlastností horizontál-
ně polarizované antény Moxon v pásmu 
28 MHz, umístěné v různých výškách 
nad dokonalou a reálnou zemi. Zjištěné 
údaje jsme znázornili tabulkovou i grafic-
kou formou, takže jsou využitelné i pro 
jiné typy horizontálně polarizovaných an-
ten. 

• • • • 
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Obr. 3. Středová deska 300 x 135 x 8 mm 
(otvory 6,2 mm pro deset U-svorníků 
s roztečí 30 mm a pro stožárovou pří-
chytku s rozteči 60 mm) je nakreslena 
v poměrném měřítku. Rozvrtání desky je 
symetrické podle vodorovné a svislé osy 
středové desky . Osy nosných ráhen 
upevněných U-svorníky sviraji úhly 2x 

40 ° a 2x 140 ° 

Rozměr 28,2 MHz 50,1 MHz 

A 3866 3866 2170 2170 

B 578 578 318 170 

C 110 110 70 224 

D 724 724 408 402 

E 1412 1412 796 796 

U„ 4114 4114 

U5,3 2312 2312 

O d 2 2 

Tab. 1. Původní rozměry single antén 
(vlevo) a jejich opravené hodnoty na 
společné konstrukci (vpravo) jsou za-
okrouhleny na 2 mm. U antény pro 
28,2 MHz se původní rozměry neměni 

anténni svorky 

izolačni 

ea - 

spojovacillvedern 

A 

OE-1 

Obr. 2. Schema dvoupásmové antény Moxon s rozměry podle 
tab. 1. Červené jsou znázorněny tyto izolační části.' spojovací! 
/napínací prvky mezi zalomenými konci zatičú a reflektorů; di-
stančni rozpérky symetrického spojovacího vedeni; izolační 
nosná ráhna. Z rozměrů A, E, U28 a U50 lze navrhnout nosnou 

konstrukci antény 

• Ve čtvrté části, v PE-AR 1/2012 
jsme se pokusili navrhnout dvojici antén 
Moxon pro pásma 28 a 50 MHz na spo-
lečné nosné konstrukci, napájenou spo-
lečným napáječem. 
• Tato část by měla být inspirací 

k praktické realizaci antény pro ověřeni 
některých parametrů a praktických pro-
vozních poznatků. 

Rozměry popisované nosné konstruk-
ce vycházejí z rozměrové tab. 1. 

Anténní sestava 

Základním stavebním prvkem sestavy 
je středová deska (kovová nebo izolační, 
viz obr. 3 a 4), ke které jsou pomocí 
U-svorniků upevněna čtyři paprskovitě 
orientovaná izolační ráhna a pomocné 
izolační ráhno s ochranným krytem an-
ténnich svorek. Na spodní straně desky 
je upevněna stožárová příchytka. 

Pro snadnou dostupnost se při pokus-
ne konstrukci použila poměrně levná 
bambusová ráhna (0 18 až 22 mm). Na-
misto původně plánovaného Cu vodiče 
2 mm byl použit lakovaný Cu vodič 

O 1 mm. 
Do ráhen, upevněných ke středové 

desce, jsou v místech zalomení dráto-

Obr. 4. Stied sestavené antény 

vých anténních prvků, tzn. na koncích 
úhlopříčných rozteči U28 a U80 provlečeny 
šrouby, zajištěné matkami M4. 

Na přesahující části šroubu se při ko-
nečném sestavování antény navlečou 
a zajisti další matkou M4 kabelová oka, 
připájená na konce přímých a zalome-
ných úseků anténnich prvků (obr. 5). 

Každý anténni prvek je tedy sestaven 
ze tří nebo čtyř (napájený prvek) samo-
statných drátových vodičtj, jejichž délky 
(včetně připájených kabelových ok) se 
shoduji s rozměry A, B a D na každém 
z obou pásem. Rozměr A přímé části na-
pájeného dipólového zářiče zahrnuje 
rozteč anténních svorek, kde je zárič pre-
rušen izolátorem, připevněným k pomoc-
nému ráhnu. Zářič 28MHz pásma je pře-
rušen ochranným plastovym krytem 
anténních svorek z TV antén. Rozteč an-
ténních svorek, resp. rozteč spojovacího 
vedení je 50 až 60 mm. Jeho délka je 
dána rozměry E28, Ew a činí 308 mm. 

Volné konce (k sobě) zalomených 
úseků B a D jsou ukončeny drátovými 
oky, kterými se nakonec provleče izolačni 
napínací lanko úseku C. 

Postup práce 

Nejprve se na spodní stranu rozvrtané 
středové desky (obr. 3) připevní stožáro-
vá přichytka a na horni stranu izolační 
ráhna, do kterých se podle roztečí U28 
a U50, tzn. v místech zalomeni anténních 
prvků, vyvrtají otvory pro upevňovací 
šrouby se zajišfovacimi matkami M4, a to 
kolmo k rovině antény . Při instalaci dráto-
vých anténních prvků se nejprve mezi 
ráhna svírající eel 140 ° upevni kabelo-
vými oky oba shodné úseky přímé části 
zářiče a reflektoru (rozměr A). Jejich kon-
cová kabelová (pájecí) oka se navléknou 
na vyčnivajici šrouby M4 zároveň s kabe-
lovými oky na koncích zalomených ůseků 
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a dobře zajistí maticemi M4. Vytvarova-
nými drátovými oky na volných koncích 
zalomených úseků se provléknou staho-
vaci izolační pásky (provázky), kterými se 
celá anténa „vypne" do konečného tvaru. 

Zvolené uspořádání zabezpečuje geo-
metrii celé sestavy podle vypočtených 
(a co nejpřesněji realizovaných) rozměrú 
A, B, D. E a zároveň usnadňuje eventuál-
ní korekce délek zalomených prvků, které 
ovlivňuji směrové i impedančni vlastnosti 
antény 

Užitečnou pomůckou pro nastaveni 
přesné délky jednotlivých úseku je dřevě-
ná lat., do které jsou ve vzdálenostech, 
shodných s délkami jednotlivých úseků, 
zavrtány šrouby M4. Postupně se na ně 
navléknou kabelová oka s provlečenými 
a poněkud prodlouženými vodiči, které se 
v napnutém stavu k okum připájejí, a pak 
se přečnívající konce odštípnou. 

Obr. 5. Detail spojeni drátových úseků 
v místech zalomeni 

Obr. 6. Symetrické spojovací vedeni 
upevněné na podpůrném ráhnu 

s ochranným krytem anténních svorek 

Obr. 7. Proudový balun z koaxiálního 
kabelu v ochranném krytu anténních 

svorek 

Pro trvalou instalaci antény ve venkov-
nim prostr"edi bude možná výhodnější po-
užít nedělených drátových prvků, které 
se v mistech zalomeni jen obtočí kolem 
šroubů, popř. provlečou očky, zavrtanými 
do izolačních ráhen, pokrytých vhodným 
ochranným nátěrem. 

Nicméně výše popsaná „stavebnicová 
sestava" je ověřenou alternativou, kterou 
lze na těchto pásmech realizovat v ama-
térských podmínkách „na koleni." Usnad-
ňuje take sestaveni i rozebrání antény při 
portablovém vysíláni. Další konstrukční 
varianty se najdou na desítkách webových 
stránek antény Moxon z celého světa. 

Ověření elektrických 
parametrů 

Program MoxGen [1] vygeneruje jen 
základní rozměry (A, B, C, D a E), ne-
zbytné ke zhotovení antény ze zvolených 
vodičů drátů, tyčí, trubek) na daném 
kmitočtu (pásmu), tam pak má anténa 
optimální směrové a impedančni vlast-
nosti. U antény Moxgen je to minimální 
ČSV a vysoký činitel zpětného záření. 

Teprve následná simulace antény 
některým z dostupných modelačnich an-
ténních programů (MMANA, 4NEC2, 
EZNEC) vygeneruje na daných kmito-
čtech její elektrické parametry v číselné 
a/nebo grafické podobě. 

Zkušenosti ukazují, že se takto vypoč-
tené elektrické parametry velmi dobře 
shodují s parametry skutečné antény, po-
daří-li se ji realizovat shodně s anténou 
simulovanou. Neshodné výsledky jsou 
obvykle způsobeny nevhodným měřicím 
postupem, nepřesností měřicich přístrojů 
v daném kmitočtovém rozsahu nebo je-
jich špatným uspořádáním. 

Některé parametry však nelze na sku-
tečné anténě prakticky vůbec změřit. 
Platí to zejména pro směrové vlastnosti 
antén na nižších KV pásmech instalova-
ných nad zemi. 

Přesnějších výsledků se dosahuje při 
měření směrových vlastnosti otočných 
směrovek na pásmech KV, jsou-li při mě-
ření spiněny podmínky srovnatelné s pod-
mínkami v bezodrazovém prostředi profe-
sionálního anténního pracoviště [2], tj. ve 
volném rovinatém terénu bez budov a po-
rostů. 

Příznivější jsou podmínky u měřeni 
vlastnosti napájecích, tzn. přizpůsobeni 
antény. Nároky na měřici prostor tam ne-
jsou nespinitelné, a to ani v amatérských 
podmínkách. 

Využilo se jich při kontrole přizpůso-
beni popisované antény Moxon. 

Jak ukazují snímky (obr. 1), byla an-
téna upevněna jen 40 cm před kovovým 
zábradlím panelákové lodžie. Průběh i na-
měřené hodnoty ČSV se prakticky shodu-
ji s vypočtenými (viz PE-AR 3/2011, s. 31, 
obr. 3) i při relativně male vzdálenosti ko-
vové tyče zábradlí od shodně orientova-
ných anténních prvku Prakticky se tin) 
potvrzuje působeni účinného anténniho 
reflektoru antény Moxon, který vliv shod-
ně polarizovaného, tzn. rovnoběžného zá-
bradli eliminuje. Potvrdilo se to při svislé 
orientaci antény. Přizpůsobeni se nezmě-
nilo, i když se tim vliv rovnoběžného zá-
bradlí odstranil. 

Anténu Moxon, upevněnou výše zmí-
něným zpüsobem na zábradlí panelákové 
lodžie, lze využít i při praktickém provozu, 

Obr. 8. Pohled na sestavenou anténu Ma-
xon, upevněnou na zábradlí panelákové 
lodžie, před vysunutím do definitivní 

polohy 

nejsou-li obvyklému umístění na otočném 
střešním stožáru nakloněny „místní okol-
nosti'. Půjde sice jen o jednosměrné vy-
sílání, ale vzhledem k relativně značným 
výškám paneláků a tím i nízkým elevač-
nim úhlům zářeni nicméně výhodné pro 
DX provoz, bude-li anténa směřovat do 
volného nebo v nejbližším okolí nezasta-
věného prostoru. Zároveň je možné expe-
rimentovat s polarizaci antény, upevněné 
na vodorovném a snadno otočném stožá-
ru na zábradlí balkónu/lodžie. 

Při měřeni ČSV se použilo anténní-
ho analyzátoru MFJ-249B na konci 5 m 
dlouhého koaxiálního kabelu RG 58, spo-
jeného s konektorem na ochranném kry-
tu. 

Pro potlačeni povrchových proudů na 
koaxiálním napáječi je uvnitř krytu, mezi 
anténnimi svorkami a výstupním konekto-
rem zapojen proudový balun z 85 cm 
dlouhého miniaturního (03 mm) koaxiál-
ního kabelu 50 Q, stočeného do 4.5závi-
tové cívky (obr. 7) s indukční reaktancí 
+j450 Q na pásmu 28 MHz a > +j650 Q 
na pásmu 50 MHz a vlastní rezonanci na 
53 MHz. 

Impedance, naměřené na konci koaxi-
álního kabelu, se po přepočtu přes elek-
trické délky napájecího kabelu (752 cm) 
plus balunu (128 cm) prakticky shodují 
s vypočtenými na svorkách antény. 

Seznam součástek 

• Středová deska -135 x 300 x 10 mm 
z izolačního materiálu (novodur, texgu-
moid), popř. dural 4 až 5 mm; 
• bambusové tyče 16 - 22 mm (kou-
peno v OBI jako bambusová podpěra 
® 20 - 22 mm x 300 cm, á 35 Kä) - 4 ks; 
• U-svorníky M6 s matkami - 10 ks; 
šrouby M4 x 25 mm, matky, podložky; 

• kabelová (pájecí) očka CD 4 mm; 
• Cu vodič holý nebo lakovaný, 

- 2 mm, celkem 10 m; 
• izolační stahovací pásky mezi konce 
zalomených prvků; 
• ochranný kryt (TV) anténních svorek; 
• stožárová (TV) příchytka; 
• plastovä zátky na konce ráhen. 

Literatura 

[1] http://www.qsl.net/ac6la/moxgen.html 

[2] Procházka, M.: Antény, encyklopedic-
ká přiručka. 3. rozšířené vydáni. BEN-
-technická literatura, Praha 2005, s. 218 
až 227 - Měřeni elektrických parametrů 
antén (tuto kapitolu obsahuje i 1. vydání). 
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Rubrika pro zájemce o zvukovou a světelnou techniku 

Zajímavá zapojení 
z nízkofrekvenční techniky 

Alan Kraus 

Při vývoji a opravách nízkofrekvenčních zařízení je nutné alespoň 
minimální přístrojové vybavení. Mimo tónový generátor a osci-
loskop (bez těchto přístrojů si lze jen těžko představit nějaké seri-
óznější měření) existuje řada dalších, specializovaných měřicích 
přístrojů. Asi nejdokonalejší pro práci na nf zařízeních je nízko-
frekvenční analyzátor. Bohužel ceny asi nejdokonalejších zařízení 
z oboru od americké Audio Precision začínají od 130 000 Kč. Eko-
nomickou alternativou jsou čistě softwarová řešení s pomocí kvalit-
ních zvukových karet nebo kombinace externí zvukové karty a SW 
vybavení. Mimo tyto přístroje lze však použít i jednoduchá zapo-
jení, určená pro některá speciální měření. K nim patří například 
zdroj růžového šumu, měřicí A filtr nebo měřič fáze nf signálu. 
Uvedené měřicí doplňky budou popsány v následujícím článku. 

Váhový filtr A 

K jednomu ze základních měření 
na nf zařízeních patří měření harmo-
nického zkreslení a odstupu rušivých 
napětí. Změřený nebo udávaný výsle-
dek je však do značné míry ovlivněn 
způsobem měření. Z pohledu sub-
jektivního vnímání obou parametrů 
nás bude nejvíce zajímat rozsah kmi-
točtů, odpovídající rozsahu lidského 
ucha, tedy přibližně 20 Hz až 20 kHz. 
Kmitočty mimo tento rozsah již zásad-
ně naše vnímání neovlivní. Druhým 
faktorem je citlivost ucha. Lidský sluch 
má všeobecně nestejnou citlivost při 
různých kmitočtech. Při vnímání zvu-
ku tedy dochází ke zkreslení. Z toho-
to důvodu se zavádí váhové filtry A, B 
a C, které jsou inverzní ke křivkám 
stejné hlasitosti při hladinách 40 dB, 
80 dB a 120 dB. V mezinárodním mě-

-1 

-2 

-3 

• 

16 31.5 63 125 750 SOO 1K 2K 4K GC 16K 

Octave Band Center Frequency (Hz) 

Obr. 1. Kmitočtový průběh filtru A 

R5 

R2 C4 

In2 

C7 

47n 

K3 

2 

R6 

řítku se nejčastěji používá váhový filtr 
typu A. Kmitočtový průběh váhového 
filtru A je na obr. 1. Protože váhový 
filtr A zdůrazňuje kmitočty okolo 1 až 
2 kHz a okraje pásma potlačuje, bý-
vají naměřené výsledky při použití fil-
tru lepší než při rovném kmitočtovém 
průbšhu. Na druhé straně ale lépe 
odpovídají lidskému vnímání. 
Schéma zapojení váhového filtru je 

na obr. 2. Obvod je na vstupu i výstu-
pu osazen dvojicí konektorů - jak typu 
cinch, tak i klasickým jackem. Ope-
rační zesilovač IC1A je zapojen jako 
sledovač a impedanční transformá-
tor. Na jeho výstupu je připojen ko-
rekční RC člen, zajišťující požado-
vanou kmitočtovou charakteristiku. 
Druhý operační zesilovač IC1B má 
zesílení nastavitelné trimrem Pl. 

Použitý obvod NJM4580 vykazuje 
velmi nízké zkreslení a šum, při vyš-
šich nárocích ho lze nahradit kvalit-
nějším, například LME49720. Obvod 
je napájen z externího zdroje ±-15 V, 
připojeného konektorem K3. 

PI 

10k 

C3 

330n 

R3 

K4—A 
NJM4580D 

7 
C12 

1_—_" 
47M/25 

C10 CO Cn 

47m/25 100n 100n 

C5 C6 Cg 

47m/25 100n Wen 

Obr. 2. Schema zapojeni váhového filtru A 

K5 
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Váhový filtr je zhotoven na jedno-
stranné desce s plošnými spoji o roz-
měrech 92 x 56 mm. Obrazec desky 
spojů ze strany spojů (BOTTOM) je 
na obr. 3, rozložení součástek na des-
ce s plošnými spoji je na obr. 4. 

Oživení obvodu spočívá v podstatě 
pouze na připojení napájecího napětí 
a nastavení základního útlumu (zisku) 
obvodu trimrem Pl. Při měření zapo-
jíme filtr do série s měřeným zaří-
zením. 

Seznam součástek filtru A 

Rezistory 

R1, R6 
R2, R3 
R4 
R5 
R7 
P1 

Kondenzátory 

100 kl2 
1,8 l<12 
300 12 
10 kg2 
5,6 k9 

PT 10 ki2 

C1, C5, C10, C12 47 µF/25 V 
C2, C3 330 nF 
C4 2,2 nF 
C6, C8, C9, C11 100 nF 
C7 47 nF 

Polovodičové součástky 

IC1 NJM4580D 

Ostatní 

K1, K5 
K2, K4 
K3 

ro Yelš o 
.r\t•rk\_17" 

ós  e oSli 
Me 00 

A2231BOT 

Obr. 4. Rozložení součástek na desce váhového filtru 

1.1 

Obr. 3. Deska spojů váhového filtru 

Obr. 5. Schema zapojeni napájecího zdroje +48 V 

CP560 
JACK63PREP 

PSHO3 

u') 

ig3 C4 

I 

mm 

100061/ 16 I100n 

65 

rZ)14324V II7 
II 1004/63 10011/63 

67 

4481. 
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Externí zdroj 48 V 

Kondenzátorové mikrofony vyža-
duji externí napájení. U profesionál-
ních zařízení (mixážnich pultů, mikro-
fonních předzesilovačů apod.) obvyk-
le bývá možnost toto napájení na 
vstup připojit. Ovšem levná nebo ne-
profesionální zařízení to neumožňují, 
a pak nastává problém, jak konden-
zátor připojit. Navíc se používá napá-
jecí napětí +48 V, které obvykle není 
běžně dostupné. Pokud tedy nechce-
me budovat celý napájecí zdroj včet-
ně síťového transformátoru, můžeme 
použít následující zapojeni. 
Schéma zdroje napětí +48 V je na 

obr. 5. Základ tvoří spínaný měnič 
napětí s tranzistorem Ti a cívkou Ll. 
Tranzistor Ti je buzen generátorem, 
tvořeným hradlem IC1A. Druhé hrad-
lo IC1D klíčuje generátor a slouží tak 
k regulaci výstupního napětí. Pokud 
usměrněné napětí na kondenzátoru 

rC) 
• •• 

. 
6. 

• • • • 

114, 1 • 
• Ore • 

• 

• • 
• 

- • • • 8 8 
• • • • • 

A22.32TOP QI 
Obr. 6. Deska spojů napájecího 
zdroje ze strany součástek (TOP) 

Profesionální provedení externího 
zdoje fantomového napájení +48 V 

C6 překročí 48 V, tranzistor T2 se 
otevře a zablokuje hradlo IC1 D. Vý-
stupní napětí je filtrováno dvojicí RC 
členů R5, C7 a R7, C8. Obvod je na-
pájen napětím 9 V. 
Zdroj je navržen na dvoustranné 

desce s plošnými spoji o rozměrech 
62 x 32 mm. Deska s plošnými spoji 
ze strany součástek (TOP) je na obr. 6, 
ze strany spojů (BOTTOM) je na obr. 7 
a rozložení součástek na desce s ploš-
nými spoji je na obr. 8. Zapojení má 
pouze jediný ovládací prvek, a to trimr 
Pl. Tím nastavujeme kmitočet měni-
če. Hlavní význam má pro případ, kdy 
by případné interference kmitočtu 
měniče pronikaly rušivě do signálu. 
Zdroj můžeme použít jak do stáva-

jícího zařízení, které vlastním napá-
jením nedisponuje, tak i vestavět do 
samostatné skříňky, osazené dvojicí 
konektorů XLR a zapojit mezi mikro-
fon a vstup zařízení. Ukázka tovární-
ho provedení je na fotografii. 

2 b 

A2232BOT 0_1 

cY 

Obr. 7. Deska spojů napájecího 
zdroje ze strany spojů (BOTTOM) 

Seznam součástek zdroje 48 V 

Rezistory 

R1, R3 10 ki2 
R2, R4, R6 1 kš2 
R5, R7 10 II 
P1 PT 25 IcS2 

Kondenzátory 

Cl 1,8 nF 
C2 680 pF 
C3 1000 pF/16 V 
C4 100 nF 
C5 10 nF 
C6 10 pF/63 V 
C7, C8 100pF/63 V 

Polovodičové součástky 

D1 
D2, D3 
04, D5 
IC1 
Ti 
T2 

Ostatní 

K1 
Li 

1N4007 
1N4148 
ZD 24 V 

4093 
BC639 
BC550 

PSHO3 
47 pH 

Generátor růžového šumu 

Nf zařízení se nejčastěji proměřují 
pomocí sinusového signálu. Alterna-
tivou může být též obdélníkový nebo 
trojúhelníkový signál. Speciálním pří-
padem je pak bílý nebo růžový šum. 
Bílý šum má stejnou energii pro stej-
ný kmitočtový rozsah - tedy například 
pro 20 Hz od 80 do 100 Hz stejně 
jako pro rozsah od 1000 do 1020 Hz. 
Proti tomu růžový šum má shodnou 
energii ve všech oktávách, tedy ener-
gie mezi 100 až 200 Hz je stejná jako 
mezi 1000 až 2000 Hz. Růžový šum 

32.0 

Obr. 8. Rozložení součástek 
na desce s plošnými spoji 
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230/2X15 V 
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NE5532 
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1_ M33 
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C2 R7 

2n2 

C3 RS 

— I I- 118k H  
820p 
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100014/25 100n 
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101A/25 100n 
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M1M Rion 
100014/25 100n 

2 

791.15 

1C3 

Obr. 9. Schéma zapojení generátoru růžového šumu 
s vlastním síťovým napájecím zdrojem 

můžeme odvodit z bílého šumu RC 
filtrem, který sníží jeho úroveň o 3 dB 
na každou oktávu. Generovat bílý šum 
můžeme například digitálně speciál-
ním zapojením posuvných registrů, ne-
bo jednodušším způsobem pomocí 
šumu polovodičového přechodu. Ten 
generuje například Zenerova dioda 
nebo přechod BE tranzistoru v závěr-
ném směru. 

rö 

go• 

LO 

• • 

Schéma takovéhoto generátoru je 
na obr. 9. Šum je generován tranzisto-
rem Ti a zesílen operačním zesilo-
vačem IC1A. Přes kondenzátor C4 
pokračuje na operační zesilovač IC1B, 
který má ve zpětné vazbě RC kombi-
naci, upravující kmitočtový průběh 
s požadovaným útlumem -3 dB/ok-
távu. Potenciometrem P1 nastavuje-
me požadovanou výstupní úroveň 

cy ro 
zi:H• 
.•••• 

e e I II 

• 

• 

• • • • • • 
• • 

. • 11%—• 

(33 ,Q\-» 

Obr. 10. Deska plošných spojů 
generátoru šumu ze strany součástek 

O 

COE 
CO 

OJ 
Obr. 11. Deska plošných spojů 
generátoru šumu ze strany spojů 

signálu. Výstup je osazen dvojicí ko-
nektorů cinch. Generátor je napájen 
z vlastního síťového zdroje, osazené-
ho transformátorem TR1. Napájecí 
napětí je po usměrnění a filtraci sta-
bilizováno dvojicí regulátorů 78L15 
a 79L15. 

Generátor je zhotoven na dvoustran-
né desce s plošnými spoji o rozmě-
rech 88 x 50 mm. Deska plošných spo-
jů ze strany součástek (TOP) je na 
obr. 10, ze strany spojů (BOTTOM) je 
na obr. 11 a rozložení součástek na des-
ce s plošnými spoji je na obr. 12. S vý-
jimkou potenciometru P1 nemá obvod 
žádné nastavovací prvky, takže by 
měl při pečlivé práci fungovat na prv-
ní pokus. 

Seznam součástek 
gumového generátoru 

Rezistoty 

R1, R4 
R2, R3, R7 
R5 
R6 
R8 
R9, R10 
P1 

Kondenzátory 

C1 
02 
03 
04, C5 
C6, C9, C10 
C7, C8, C11, C12 
C13, C14 

10 kl-2 
100 kš-2 
1 M1-2 

330 kf2 
18 kl.2 
1 kS2 

P16M 10 Id2 

5,6 nF 
2,2 nF 
820 pF 

4,7 µF/50 V 
10 jaF/25 V 

100 nF 
100011F/25 V 

Obr. 12. Rozložení součástek 
na desce s plošnými spoji 
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Polovodičové součástky 

D1 
IC1 
IC2 
103 
Ti 
TR1 

Ostatní 

Fl 
J1 
K1, K2 

B250C1500 
NE5532 
78L15 
79L15 
BC548 

230 V/2x 15 V 

F 80 mA 
ARK2 
CP560 

Indikátor faze nf signálu 

Při propojování větších sestav zvu-
kové aparatury, ale také například při 
zapojování mikrofonů na vstupy mi-
xážního pultu je důležitým faktorem 
správné sfázování jednotlivých kom-
ponentů. Pokud máme u sebe propo-
jeny dvě reproduktorové soustavy, 
které pracují v protifázi, výsledný akus-
tický tlak se do značné míry eliminu-
je. Jednoduché zapojení, popsané v ná-
sledující konstrukci, umožňuje indiko-
vat správné sfázování jednotlivých 
komponent. 
Schéma zapojení je na obr. 13. Vstup-

ní signál je přiveden na konektor K1 
a přes vazební kondenzátory na dvo-
jici operačních zesilovačů IC1. Díky 
rezistoru, zapojenému mezi vstupy, 
jsou v klidovém stavu oba výstupy na 
nízké úrovni. Přes diody D1 a D2 pak po-
kračují na dvojici hradel I2CA a IC2B. 
Výstupy druhé dvojice hradel jsou tak-
též na nízké úrovni a ani jedna z LED 
nesvítí. Pokud přijde na vstup signál 
s určitou fází, vstup s kladnou úrovní 
překlopí výstup jednoho z operač-
ních zesilovačů a ten přes diodu také 
změní stav klopného obvodu IC2. 
Podle fáze signálu se rozsvítí buď 
jedna, nebo druhá LED. Pro měření 
potřebujeme zdroj obdélníkového sig-

. 
• 

• 
•  

LO OJ 
Obr. 14. Deska plošných spojů 
ze strany součástek (TOP) 

Obr. 13. Schema zapojeni indikátoru fáze 

nálu. Stačí například baterie s tlačítko-
vým SkokoW impuls přive-
dený na začátek zvukového řetězce 
pak na výstupu určí fázi signálu. 
Pokud měříme reproduktory, na vstup 

indikátoru připojíme mikrofon a umís-
tíme ho před měřený reproduktor. 

Indikátor je zhotoven na dvoustran-
né desce s plošnými spoji o rozmě-
rech 68 x 42 mm. Deska plošných spo-
jů ze strany součástek (TOP) je na 
obr. 14, ze strany spojů (BOTTOM) je 
na obr. 15 a rozložení součástek na des-
ce s plošnými spoji je na obr. 16. 

Seznam součástek 
indikátoru faze 

Rezistoty 

R1 
R2, R5 
R3, R4 

ro 

R6, R9 
R7, R8 

Kondenzátory 

Cl 
C2, C3 
C4 až 06 
C7 

Polovodičové součástky 

D1, D2 
IC1 
IC2 
LD1, LD2 

Ostatní 

K1 
270 ki2 K2 
470 Q 
470 l<12 

e 

Obr. 15. Deska plošných spojů 
ze strany spojů (BOTTOM) 

42.0 

10 M12 
1 kš1 

221.1F/16 V 
47 µF/63 V 

100 nF 
471.1F/16 V 

1N4148 
TL072 

CD4011 
LED 

XLR3F 
PSHO2 

Obr. 16. Rozložení součástek 
na desce splošnými spoji 
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Aktivní DI boxy 
Alan Kraus 

Direkt boxy, zkráceně nazývané Dl boxy, slouží nejčastěji k připoje-
ní nesymetrických linkových výstupů hudebních nástrojů, případně 
k paralelnímu připojení k reproduktorovým výstupům kytarových 
komb. Převedou nesymetrický linkový výstup na symetrický, vhodný 
pro připojení na symetrický mikrofonní vstup mixážniho pultu. 

Většina elektrických a elektrofonic-
kých hudebních nástrojů, na rozdíl od 
dalších komponent ozyučovacího ře-
tězce, je osazena pouze nesymetrický-
mi linkovými výstupy. Při zapojování 
těchto nástrojů ke vstupům mixáž-
ního pultu přináší nesymetrické propo-

INPUT 

Cl 

jení potenciální zhoršení odstupu od 
rušivých napětí. Do nesymetrického 
(byť i stíněného) vedení se totiž mo-
hou indukovat nejrůznější rušivé signá-
ly. A ty v dnešní době mnoha výko-
nových světelných efektů a dalších 
potenciálních zdrojů rušení nejsou 

R2 

\d------ UNE/SPK 

K2—A 

OUTPUT 

NOE—e 

Kl—A 

PI 

10k 

Re 

01 

—0 

SI—A 

8 8 
88888888 

88 
• 
• 
• 
• 

• 

10/4/50 

RI 

3 
ICI—A 

C3 

47M/25 

LME49720 

R4 

R5 

5 
ICI—B 

7 

LME49720 

R3 

01 

IN4148 

zanedbatelné. Proti tomu symetrické 
vedení poskytuje výrazně lepší ochra-
nu. Protože indukovaný rušivý signál 
je v podstatě shodný na obou symet-
rických vodičích a vstupní obvody 
zpracovávají pouze rozdílový vstupní 
signál, kdežto souhlasný potlačují, je 
rušivý signál výrazně omezen. Pro 
převod nesymetrického signálu na 
symetrický v blízkosti zdroje signálu, 
tedy hudebního nástroje, se používají 
právě Dl boxy. Z konstrukčního hledis-
ka mohou být řešeny několika způ-
soby. Dříve se hojně používalo řešení 
s převodním transformátorem. Nevyža-
dovalo vlastní napájení a dokonale 
galvanicky oddělovalo zdroj signálu 
od dalších zařízení. Bohužel kvalitní 
oddělovací transformátory nejsou lev-
né a mají i jisté negativní vlastnosti. 
Proto se začaly používat aktivní Dl 
boxy. Ty mají buď vlastní napájení, nej-

RIO 

02 

1N4148 

C2 

41:1 
47M/25 

R7 

100 

R8 

K3 

R9 

R13 18 
100n 1000M/25 

03 

ZD24V 

Obr. 1. Schema zapojeni DI boxu I. 
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Obr. 2. Deska plošných spojů DI boxu I. 
ze strany součástek (TOP) 

• 
• 
• 

• 

R12 IC5 C4 

110 0n II 1000M/25 

R11 C6 

 3. 

MIM 

PHANTOM 

BATTERY 

S2—A 

2.9 V BAT 

2 

 8 
88888888 
091ffl.0 

>88-1_,17.1F: 
C 

Obr. 3. Deska plošných spojů DI boxu I. 
ze strany spojů (BOTTOM) 
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Profesionální provedení DI boxu 

častěji bateriové, což vzhledem k rela-
tivně nízké spotřebě není až tak pro-
blematické, nebo využívají fantomo-
vé napájení z mikrofonního vstupu 
mixážního pultu. Dnes si představíme 
dvě typická zapojení aktivního DI 
boxu. 

Aktivní DI box I. 

Schéma zapojení DI boxu je na 
obr. 1. Vstup je osazen paralelně za-
pojenou dvojicí konektorů jack. To 
umožňuje rozbočit signál pro další 
použití na jevišti - například do vlast-
ního zesilovače. Přepínačem S1 volí-
me vstupní úroveň - bud linku, nebo při-
pojení k reproduktorovému výstupu. 
Pro ten případ je tam potenciometr Pl. 
Za oddělovacím kondenzátorem Cl 
je dvojice operačních zesilovačů. 
IC1A pracuje jako sledovač, kdežto 
IC1B je zapojen jako invertor. Diody 
D1 a D2 chrání výstupy operačnich 
zesilovačů proti napěťovým špičkám, 
vznikajícím při zapnutí fantomového 

RP 

KI-4 

fl  
\OEOE.-1--. 

K3-4 

OE\--

MIM ml» 

R5 

) O C 
Mr(rt  

napájení. Výstup je osazen klasickým 
konektorem XLR. 
Přepínač S2 volí napájení buď z ve-

stavěné baterie (jsou použity 2 des-
tičkové baterie o napětí 9 V), nebo 
fantomové napájení z mixážního pul-
tu. Protože je DI box napájen nesyme-
trickým napětím, tvoří dvojice rezis-
torů R12 a R13 virtuální střed napá-
jení. 

DI box I. je zhotoven na dvoustran-
né desce s plošnými spoji o roz-
měrech 82 x 64 mm. Deska spojů ze 
strany součástek (TOP) je na obr. 2, 
ze strany spojů (BOTTOM) je na obr. 3 
a rozložení součástek na desce s ploš-
nými spoji je na obr. 4. Na zapojení 
není co oživovat; pokud jsou použity 
dobré součástky, musí pracovat na 
první pokus. 

&—)oroc--x) 
caco 

JI ,c>=0 _o  mio omo -OE\  (TIOE I  
0.0  0,2   _0.0_ 

L._) 

82.0 

Obr. 4. Rozložení součástek na desce s plošnými spojí DI boxu I. 
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008 C4 
—20dB MIM 

 ;.51 I 5P 
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Sl—A 

68 

I. 
470n 

RII 7 

Seznam součástek 
LUE49720 

C2 p4 Rezistory 

220U/83 

ICI — A 

Re 

4k7 

LUE40720 

CI RI 

ICI—B 

RIO 

 I4k7 
Co 

15p 

1014/50 

22014/83 

OUT 
K2 

C8 

100n 

Rh3 

  ONO/LIFT 

x DI C7 10t  

MUM O-
2024V 1314/50 S2—A 

MIM 

R1, R3 až R5, R12, R13 
R2 
R6 
R7, R10 
R8, R9, 
R11 
P1 

Kondenzátory 

C1 
C2, C3 

 1---• C4, C7 
C5, C8 
C6 

100 kS2 
2,2 ki2 
22 l<11 
100 SI 
6,8 kl1 
10 

P1 6M 10 kl1 

101.IF/50 V 
47 j.t F/25 V 

1000 µF/25 V 
100 nF 
10 nF 

Obr. 5. Schéma zapojeni DI boxu 
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Polovodičové součástky 

D1, D2 
D3 
IC1 

Ostatní 

K1, K2 
K3 
K4 
Si, S2 

1N4148 
ZD 24 V 

LME49720 

JACK63PREP 
XLR3M 
PSHO2 

PBS22D02 

Aktivní DI box II. 

Schéma zapojení je na obr. 5. Na vstu-
pu je opět paralelní dvojice konekto-
rů jack. Přepínač S1 umožňuje volbu 
zisku 0 dB/-20 dB. Za oddělovacím 
kondenzátorem C3 je dvojice operač-

To 
8888 8 
8888 8 

• • 

e OE 

ních zesilovačů, generující symetric-
ký výstupní signál, přivedený na ko-
nektor XLR K2. Tento Dl box je napá-
jen výhradně z fantomového napětí 
mixážního pultu. Přepínačem S2 lze 
částečně oddělit zem (i když z důvo-
dů napájení se nejedná o galvanické 
oddělení). 

Dl box II. je zhotoven na dvoustran-
né desce s plošnými spoji o rozmě-
rech 78 x 68 mm. Deska plošných spo-
jů ze strany součástek (TOP) je na 
obr. 6, ze strany spojů (BOTTOM) je 
na obr. 7 a rozložení součástek na des-
ce s plošnými spoji je na obr. 8. 

Dl boxy jsou velmi užitečné kra-
bičky, usnadňující propojování linko-
vých a mikrofonních signálů při ozvu-
čování hudebních skupin, zejména při 
živých vystoupeních. 

Jiné provedení DI boxu 

Seznam součástek DI boxu II. 

Rezistory 

R1, R4 
R2, R3 680 S2 

120 SI 

8888 sois. 
111118 

• — •  
e • • • • • OE• 
•  gib • • . • • 
• j • • • • • • V iolet ,. 2 74  • . • 

• • :4 • 

• • • • 
• • • 

Nede • • 

0_1 LP 
Obr. 6. Deska s plošnými spoji DI boxu II. 

ze strany součástek (TOP) 

Obr. 8. Rozloženi součástek na desce spojů DI boxu II. 

• **OE-4 • 
• • • 

Obr. 7. Deska s plošnými spoji DI boxu II. 
ze strany spojů (BOTTOM) 

R5 
R6 
R7 
R8 
R9, R10 
R11, R12 
R13 

Kondenzátory 

Cl, C2 
C3 
04, C5 
C6, C7 
08 

Polovodičové součástky 

D1 
IC1 

Ostatní 

Kl, K3 
K2 
Sl, S2 

pi 

1 I<S2 
47 kOES2 

470 kfl 
56 kü 
4,7 kS1 
220 kl1 

10 S2 

220 g/63 V 
470 nF 
15 pF 

101.IF/50 V 
100 nF 

ZD 24 V 
LME49720 

JACK63PREP 
XLR3M 

PBS22D02 
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Rubriku připravuje ing. Alek Myslík, INSPIRACE, alek@inspirace.info 

STAVEBNICE SDR 
Z ČASOPISU FUNKAMATEUR 

Rádiové přijímače využívající ke většině svých funkcí počítač (SDR, Soft-
ware Defined Radio) jsou stále používanější a jsou velmi účinnou symbiózou 
radiotechniky a výpočetní techniky. Ceny hotových výrobků klesají a stále 
vyšší výkony počitaäů umožňují stále jednodušší hardwarovou radiotech-
nickou část. 

V podstatě jde o to vstupní signal 
co nejdříve zdigitalizovat a pak už vše 
obstará software. Tato technologie se 
již natolik přiblížila radioamatérským 
možnostem, že si takový amatérský 
SDR přijimač zhotovili před dvěma roky 
účastníci radioamatérského Polniho 
dne (Fichtenfieldday 2010) v soused-
ním Německu. 

Pelmač FiFi-SDR je v pouzdře 
o rozměrech 110x50x24 mm 

Popis byl pak uveřejněn v němec-
kém časopisu Funkamateur a vydava-
tel tohoto časopisu také prodává kom-
pletnl stavebnici přijímače s prakticky 
úpině osazenou deskou (SMD) pod ná-
zvem FiFi-SDR, a to za dostupnou cenu 
89 popř.120 €. 

Hardware 
Aby mohl být přijímač co nejlevnější, 

není digitalizován přímo vf vstupní sig-
nal v celém přijímaném rozsahu (což 
by vyžadovalo drahý rychlý převodník 
ND a vysoké vzorkovací kmitočty), ale 
na principu tzv. přímosměšupcfho přijf-

.0 la...0*nm la NM tO••••••• • woo. Ja., 

S9.2see 6.055.000 

Blokové schéma pfijimače FiFi-SDR 

mače je převáděn přímo do nf rozsahu 
zvukové karty a je digitalizován až v ni. 

Jádrem zapojeni je laditelný oscilá-
tor s obvodem Si570 (Si/ab). Jeho vý-
stupni signal jev programovatelném lo-
gickém poli (CPLD, Complex Program-
mable Logic Device) rozdělen na čtyři 
signály, které jsou navzájem fázově po-

Desky prijimače a preselektoru 
zasouvané do pouzdra 

Kompletně osazená destička pelmače 

a la _J.  , u. I:=1 

OE I 
leg IV* al• • 

OE.••• • 

PrIpojenl SDR k PC 

PC 

tr 

sluchátka 

vstup 

anténa S UB MIC 

nf-Q 

2pinaš 

Technické údaje 

Kmitočtový 
rozsah: 200 kHz až 30 MHz 
VstupnI 
citlivost: -117 dBm na 10MHz 

pro 10 dB SINAD 
TOI (1P3): -10 dBm na 21,2 MHz 
Rozměry: 110x55x24 mm 
PC: CPU 1 GHz, >256 kB RAM 
OS: Windows, Linux, MacOS 
Software: SDR-Radio,Rocky, 

Winrad HD, Power SDR, 
HDSDR, SoDiRa a další 

Cena: 89 € bez pres., 120 € 

sunuté o 90° a přivádějí se do směšo-
vače. Vysokofrekvenční signal z antény 
je stejnosměrně oddělen, zesílen a po 
pruchodu dolní propusti a fázovém po-
sunu o 180° přiveden rovněž do smě-
šovače. Ve směšovači vzniklé kompo-
nenty / a Q jsou zesíleny a připraveny 
k digitalizaci v externí zvukové kartě. 

FiFi-SDR lze ovládat mnoha programy, nejčastěji jsou doporučovány SDR-RADIO (autor HB9DRV) a HDSDR (autor I2PHD) 
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Demodulace signálu pak probíhá po-
mocí vhodného softwaru v počítači. 

Celý přijímač je řízen výkonným pro-
cesorem ARM s jádrem Cortex-M3 typu 
LPC1758, který zajišfuje i rozhraní USB 
pro propojeni s počítačem. Protože se 
tento přijímač používal převážně s note-
booky, jejichž zvuková karta obvykle 
dostatečně nesplňovala na ní kladené 
požadavky, bylo jeho zapojení dopiněno 
o vlastni zvukovou kartu" s obvodem 
UDA1361. Signál /4-0 je y ni digitalizo-
ván kmitočtem 96 kHz. Kvůli cenové 
dostupnosti neměla puvodní verze žád-
ný preselektor (pouze dolní propust), 
později byl přijimač o desku automa-
ticky přepínaného preselektoru dopiněn 
(rozdíl v ceně z 89 na 120 €). 

Software 

Vestavěná „zvuková karta" je kom-
patibilní se standardním profilem pro 
USB a potřebný ovladač (driver) je tak 
v počítači již přítomný Pro nastavováni 
kmitočtu (laděni) se dodává další ovla-
dač, eery je kompatibilní s populárním 
SDR přijímačem Softrock40. Pro ten 
existuje celá řada ovládacích programů 
(obvykle volně dostupných) pro všech-
ny hlavní operační systémy počítačů 

a tyto programy lze tak použit i pro po-
pisovaný FiFi-SDR. Přijímač i ovládací 
software bez problémů funguji i s ma-
lými levnými netbooky. 

Pokud jde o parametry přijimače 
FiFi-SDR, jsou vesměs — ve srovnáni 
s ostatními dostupnými SDR přijímači 
—velmi dobré, až na IP3. Přijímač byl 
konstruován pro Polní den a podobné 
akce, kde se používají spíše horši (krat-
ší) antény a nehrozí velké přetíženi sil-
nými vstupními signály. 

Prodávaná stavebnice FiFi-SDR ob-
sahuje všechny elektrické i mechanické 
součásti přijímače. Deska s plošnými 
spoji je již osazena všemi součástkami 
SMD, zbývá osadit pouze konektory. 
Předpokládaná doba montáže staveb-
nice je 2 až 3 hodiny. 

Svoji velikosti, výkonem i cenou je 
FiFi-SDR výbornou příležitosti k sezná-
mení se s technologií SDR a k posle-
chu rádiových stanic v celém pásmu 
dlouhých, středních i krátkých vin. 

Odkazy: 

http://o28.sischa.nel/fifisdr/trac 
wwvv.funkamateur de 
www.ov-lennestadt.de/projekte/fifi-sdr 
www.dhltw.de/fifi-sdr-the-interview 

MIRASOL 
barevný „elektronický papír" 

Na rozdíl od většiny současných e-
lektronických čteček (s „elektronickým 
papírem") displeje Mirasol (španělsky 
slunečnice) zvládají barvy i video. Ne-
mají problémy ani s výdrži baterii. Tyto 
displeje využívají principu „odkouka-
ných" od některých motýlu — vytvářejí 
barvy odrazem světla od mikromecha-
nickych membrán pomoci interferenč-
n fch efektů. Jako klasický papír využívá 
Mirasol odraženého světla a protože 
nepoužívá žádné filtry, světla ztratí jen 
velmi málo a zustává dobře čitelný i na 
přímém slunečním svitu. Membrány 
jsou bistabilni, takže displej spotřebo-
vává energii pouze při změně zobrazen( 
(stejně jako „elektronický papír). 

Základ displejů Mirasol tvoří prvek 
IMOD (Interferomethc MODulation), se-
stävajfci ze dvou vodivých odrazivých 
destiček. Jedna je nanesená jako film 
na skleněný podklad, druhá je odrazi-
vou membránou vznášející se nad pod-
kladem. Prostor mezi oběma destička-
mi vyplňuje vzduch. Když na IMOD do-
padne světlo, odrazí se•jak od horní, 
tak i od dolní destičky, vzhledem ke 
vzduchové mezeře mezi nimi dojde ale 
k fázovému posunu odrazů a v důsled-
ku interference se pak některé vinové 
délky vyruší, zatímco jině se posílí. Vý-
sledné světlo tak získá určité zabarvení. 
Velikostí vzduchové mezery lze zabar-
veni přesně nastavit. IMOD tedy fungu-
je jako optická rezonanční dutina, od-
rážející světlo určité barvy. Pokud se 
však na tyto dye' destičky přivede elek-

trické napití, elektrostatické síly je při-
táhnou k sobě a interference posune 
výsledné světlo do neviditelné ultrafia-
lové oblasti, takže se IMOD jeví jako 
černý. Přivedením napětí opačné pola-
rity se destičky prvku opět oddálí do pu-
vodní vzdálenosti a výsledkem odrazu 
bude světlo určité barvy. Pro návrat hor-
n( membrány do horní polohy je potře-
ba méně energie než pro její přitažení 
a díky tomu je IMOD bistabilni prvek. 
Jeho stavy se cyklicky opakuji a může 
tak fungovat jako paměťový prvek, kaž-

R2 /RI 

62 61 

konstruknyni interference 

\/\/\./ 

destrukiivni interference 

destruktivm interference 

• 
• , 

- vystup 

132 BI 

clop:mined R1, 61, 81 02. 82.82 
světlo 
RGB 

••• rr 

•OEV.11,11 

dý z obou stavů zůstává zachován i bez 
dalšího přívodu energie. To vysvětluje 
i energetickou nenáročnost displejů — 
přesouvají se pouze male hmoty na 
krátké vzdálenosti. Viditelné světlo tvoři 
vinové délky v rozmezí 380 až 780 nm, 
takže membrány prvků IMOD se pro 
dosaženi potřebného efektu posouvají 
jen o několik stovek nanometrü. Díky 
tomu lze dosáhnout extrémně krátkých 
spínacích časů (v řádu desítek mikro-
sekund), což umožňuje zobrazovat ply-
nulé video bez nežádoucích efektů (roz-
mazáni). 

Displej Mirasol se dá sestavit jako 
matice prvků IMOD a bude fungovat 
podobně jako TFT matice LCD displejů. 
Barevného zobrazení se dosáhne stej-
ně jako v LCD displejích tím, že každý 
pixel je sestaven ze tří subpixelü, vytvá-
řejících základní barvy. Protože displej 
pracuje s odraženým svétlem, zustává 
oproti displejum s podsvícenfm dobře 
čitelný i v přímém slunečním světle. 
Prvky IMOD displejů Mirasol zajištuji 
velice dobré pozorovací úhly, nesrovna-
telně lepši než u LCD. 

Displeje Mirasol byly představeny 
na letošním veletrhu CES 2012 u barev-
ných čtečekitabletü Kyobo a celkem 
úspěšně potvrdily naděje do nich vklá-
dané. Barvy jsou sice zatím „bledší" než 
u displejů LCD a video take není ještě 
ideální, ale proti černobílým čtečkám 
je to výrazný pokrok. 

HRANATÁ MYŠ 
LOGITECH CUBE 

Společnost Logitech uvedla novou 
periferii s označením Cube, která bude 
svému uživateli sloužit jako počítačová 
myš i ovladač prezentaci. Cube nemá 
žádná tlačítka a vše řeší dotyková vrst-
va, která pomoci softwaru Flow Scroll 

vInove delta 

OE2M /WiW:L=113 

•••' 

e .••••••••••^-ernliell«111Milase 

červeny subp,xel zelený subpi>el modly sulaplsel 

Princip funkce barevných displejů Mirasol s prvky IMOD 
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umožni rolováni stejně jako kolečko 
myši. Horní stranu kvádru tvoří dotyko-
vý senzor. Prstem stačí misto stisku 
klepnout, podobně jako na touchpadu. 
Lze použít i rolováni posunem prstu 
přes dotykovou plochu. Pohyb kurzoru 
po ploše počítače zajistí laserový sen-
zor, umístěný na spodní straně (v tako-
vém případě s „tím" zacházíte stejně 
jako s běžnou myší). Chcete-li myš Lo-
gitech Cube použít k ovládáni prezen-
taci, stačí ji zvednout do vzduchu a bě-
hem chvilky se sama přepne do prezen-
tačn1ho režimu — pak lze klepnutím prs-
tem na její horní část posunout prezen-
taci o snímek dopředu. Když Cube ob-
rátíte a klepnete, pak se naopak pře-
sune prezentace o snímek nazpět. Lo-
gitech Cube pracuje s bezdrátovým při-

pojenímm na kmitočtu 2,4 GHz a v počí-
tači musí být připojený miniaturní při-
jímač. Vestavěná baterie se dobiji přes 
kabel z portu USB. Tato inovativní myš 

Myš a oyladač prezentaci Logitech Cube 

zfskala ocenění za design z letošního 
veletrhu CES 2012. Cena Logitech Cu-
be je asi 70 dolarů. 

HamSphere. 

Na vveboyých stránkách www.hamsphere.com si nejen stáhnete potřebný software, ale i zjistíte, kdo prävä vysílá (vlevo) 
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Zkuste si radioamatérské vysíláni bez zkoušek a licence 

V počítači lze vytvořit víceméně dokonalé simulace různých výprav, bojů, 
válek, ale i budování iíší, automobilových závodů, létání v letadle ap. Došlo 
i na radioamatéry. Po již před mnoha lety vytvořeném simulátoru telegrafních 
závodů, který tvořil virtuální protistanice, vznikl později i internetový simula-
tor provozu na radioamatérských pásmech, kde operátoři stanic jsou skuteč-
ní a po celém svété, virtuální jsou jen transceivery (přijímače/vysílače) 
a prostředí (nepoužívají se rádiové viny, šířící se ionosférou, ale Internet). 

Projekt HamSphere vytvořil a před 
třemi lety spustil K. Lindman, 5B4AIT. 
Naprogramoval v jazyku Java virtuální 
transceiver (pracuje tak v kterémkoliv 
operačním systému včetně Windows, 
Linux, Mac OS ad.), který komunikuje 
ve virtuální ionosféře, nazvané Ham-
Sphere. Jev ni vytvořeno 11 kmitočto-
vých pásem — 160, 80, 40, 30, 20, 17, 
15, 11, 10 a 6 m a rozhlasové pásmo. 
Využitelná šířka jednotlivých pásem je 
přibližně 100 kHz. Virtuálním přijíma-
čem na obrazovce (viz obrázek nahoře) 
ladite v jednotlivých pásmech jako na 
standardním krátkovIném přijímači. Dä 
se vysílat provozem s modulací DSB 
(mluvené slovo, dvě postranní pásma. 
na rozdíl od SSB, kde je jedno z po-
stranních pásem potlačeno) a CW (te-
legrafie, „morseovka"). V pásmu 30 m 
lze vysílat i digitálním provozem. Pro-
gram simuluje i ruzné šumy, praskoty 
(QRM) a kolísáni sily signálu (QSB), 
takže mate pocit, jakobyste opravdu 
poslouchali na krátkých vinách. 
K propojeni účastníků slouží v sou-

časnosti tři servery (umístěné v USA, 
Anglii a Š'védsku). Kromě standardního 

'The Virtual Ham Radio experience'. 
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HamSphere. 

navazováni spojení lze v HamSphere 
používat i chat (textovou komunikaci), 
jak veřejný, tak i soukromý (mezi dvěma 
účastníky). 

Virtuální transceiver 

Ovládací panel virtuálniho transcei-
veru vypadá podobně jako přední panel 
jednoduchého reálného přístroje. V pra-
vé části jsou ovládací tlačítka k přepí-
nání pásem, pamětí, filtru a několika 
dalších funkci. Digitální stupnice je do-
piněna spektrálním zobrazením kmitoč-
tů v celém pásmu a je tak vidět, kde 
zrovna někdo vysílá. Ladit lze bud' klik-
nutím na určitý kmitočet ve spektru, 
nebo otáčením velkého ladicího knoflí-
ku, popř. také vložením údaje z kláves-
nice. Nastavený kmitočet lze také uložit 
do některé z 9 paměti. Další tři menší 
knoflíky ovládají hlasitost poslechu, ze-
sílení mikrofonu a virtuální výkon vysí-
lače. V levém hornim rohu je S-metr, 
ručkový měřicí přistroj, ukazující sílu 
přijímaného signálu, popř. výkon při vy-
síláni. V levé části je pak neustále do-
plňovaný seznam aktuálně vysílajících 
stanic a jejich kmitočtu. Přijimač má 

"The lArtual Ham Radio experience" 
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k dispozici rychlé a pomalé automa-
tické vyrovnáváni citlivosti (AGC) a pře-
pínáni přijímané šířky pásma 2,8/3,8 
kHz pro DSB a 800 Hz pro CW. Při vysí-
láni se dá zvolit virtuální výkon v roz-
sahu 10W až 2,5 kW, přepínat na vysí-
lání lze ručně tlačítkem PTT nebo auto-
maticky při promluveni do mikrofonu 
(tzv. VOX). Je možné zapnout i velmi 
učinnou audio kompresi (tři stupně), 
která zvýší průraznost a srozumitelnost 
vysílání. V pásmu 30 m se dap vypnout 
všechny audio kodeky a vysílat digitál-
ními provozy jako je PSK, SSTV ap. 
(k úspěšnému provozu jezde zapotřebí 
připojeni k lnternetu rychlosti alespoň 
140 kb/s). 

Virtuální transceiver se může ovlá-
dat i z klávesnice a různé funkce lze 
pro tento účet přiřadit klávesám Fl až 
F12. Při telegrafním vysíláni lze použí-
vat připravené části textu (fráze), ulo-
žené pod klávesami Fl až F8, vysílá 
se z klávesnice a dá se nastavit rych-
lost telegrafního vysíláni. 

Textovým příkazem v příkazovém 
řádku (vlevo dole) lze vyvolat některé 
další funkce, např. zobrazit počet mo-
mentálně aktivních stanic celkem nebo 
v daném pásmu, zobrazit informace 
o značce, odeslat textovou zprávu ap. 

Přestože na webových stránkách 
wwwhamsphere.comjsou výzvy k před-
placeni služby (na jeden rok za 30 €), 
základní registrace je zdarma a po usi-
lovném hledáni zjistíte, že mužete vyu-
žívat jen provoz DSB, nedá se používat 
textový chat a nemužete se „schovar 
(každý ví, že jste „na pásmu"). Navíc 
existuje jakási DX-zone, kde je někte-
rým vybraným zemím umožněno využí-
vání všech funkci bezplatně, a zdá se, 
že jsme zatim mezi nimi. 

Software pro Ham Sphere lze stáh-
nout zdarma a není zapotřebí žádné 
další vybaveni kromě běžného mikrofo-
nu a reproduktoru (sluchátek), které po-
užíváte např. ke Skypu. Protože je vše 
propojené po lnternetu, nic se nevysílá 
„do etéru", nikomu nevzniká žádné ru-
šení a není zapotřebí žádné povoleni 
(licence). Zapojit se tak mohou všichni, 
nejen radioamatéři s vlastní značkou. 
Radioamatér s vlastni značkou, ji pou-
žívá (po ověřeni pravosti) iv HamSphe-
re, pokud se zaregistrujete a značku ne-
mate, bude vám přidělena. Přidělené 
značky jsou ve tvaru prefix HS sufix, kde 
prefix je skupina číslic (1 až 3) označuji-
cí zemi (Česká republika má 179), HS 
je zkratka HamSphere a sutix je skupina 
číslic odlišující jednotlivé stanice vdané 
zemi —značka tedy muže vypadat jako 
179HS268. Podle údajů na webu je re-
gistrováno asi 8000 předplatitelu, asi 
4000 DX-user (piný přistup bezplatně) 
a odhadem desetitisíce ostatních. 

Při navazováni spojeni se předpo-
kládá (a je to zdurazňováno) dodržo-
váni všech pravidel slušnosti (tzv. HAM 
spirit) stejně jako při vysílání na skuteč-
ných krátkovinných radioamatérských 
pásmech. 
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GNUIVIERIC „EXCEL" ZDARMA 
Tabulkový procesor je velmi užitečný nástroj a patřil k prvním masově využiva-

ným nástrojum na PC. Po legendárním Lotus 1-2-3 se pak stal synonymem tohoto 
pojmu program Microsoft Excel. Ten je ale součásti poměrně drahého a velmi 
rozsáhlého balíku Microsoft Office. Pokud ho nemáte (nebo legálně nemáte...), je 
vhodnou alternativou program Gnumeric. Je vyvíjen pro linuxovou platformu Gno-
me, ale má svoji verzi i pro VVindows a je zdarma Umí pracovat se všemi typy 
souboru běžně používaných tabulkových procesoru, samozřejmě včetně zmíně-
ného XLS z Microsoft Excel. Zabírá asi 70 MB a existuje i v provedeni portable, 
tzn. že se nemusi instalovat a mužete si ho nosit sebou v USB paměti. Podrob-
né informace najdete na http://projects.gnome.orgenumeric, portable verzi lze 
stáhnout z http://portableapps.com/apps/office/gnumeric portable. 

ARCHITEKTURA PC, POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 
www.ii.muni.cz/usr/pelikanNyukaNyuka.html 

Na webu odborného asistenta katedry informačnich technologií Masarykovy 
univerzity v Brně J. Pelikána najdete mnoho zajímavých prezentací k jeho přednáš-
kám z oboru Technické vybaven! počítačů. Úvod do programování, Úvod do po-
čítačových sítí, Technologie počítačových sítí, Hardware počítačových sal, Vývoj 
desktopových aplikací v CttINET a Didaktika informatiky. Pěkně zpracované pre-
zentace jsou k dispozici jak online, tak ke staženi ve formátu PowerPoint. Kromě 
toho je zde k dispozici (z dřívějších dob) i rozsáhlý Hypertextový průvodce archi-
tekturou PC (i ke staženi v souboru ZIP). Všechny materiály jsou velmi užitečné 
k ziskání obecného přehledu nebo k osvěžení již dříve nabytých znalostí. 
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RÁDIO „HISTORIE" 

Marconiho vize 
globální telekomunikace 
na počátku 20. století 

Ing. Jan Lexa 

Je to již více než 110 let, kdy se zemskou atmosférou šířilo nejen elektromag-
netické pole vyvolané blesky, ale začalo se šiřit i elektromagnetické pole z jis-
křiště induktorů v rytmu Morseovy abecedy prvních průkopniků bezdrátového 
přenosu zpráv. Připomeňme si, jak dalece se o to zasloužil jeden z hlavních vyná-
lezců v této oblasti, Guglielmo Marconi. 

Narodil se 25. dubna 1874 v Boloni 
(Itálie) jako druhý syn v dobře situované 
rodině. Značnou část svého dětství strávil 
se svojí irskou matkou na cestách mezi 
Itálií, Irskem a Anglií, kde se nejen naučil 
dobře anglicky, ale „načichl" i anglickou 
mentalitou. Návštěvám veřejných škol se 
spiše vyhýbal, ale dostalo se mu určitého 
vzděláni v chemii a fyzice soukromou vý-
ukou. Na univerzitě v Boloni se zajímal 
hlavně o pokusy se šířením elektromag-
netických vin, které před nim prováděli 
vynálezci jako byl Hertz, Popov nebo 
Lodge. Šlo mu hlavně o praktické využiti 
výsledků těchto pokusů. 
V letech 1887/88 se poprvé profesoru 

H. Hertzovi (1857 — 1894) podařilo experi-
mentálně dokázat hypotetickou existenci 
elektromagnetických vin, matematicky vy-
jádřenou Maxwellem. Praktický význam 
těchto vin pro přenos zpráv si ale ještě 
zcela neuvědomoval. Jedním z prvních, 
kteří se s praktickým využitím těchto vin 
zabývali, byl ruský profesor Alexander 
Popov (1859 — 1906) v Kronštadtu. Po-
pov na přelomu let 1894/95 předvedl přiji-
mač s kohererem na detekováni bouřek 
a předpovídal jeho další vývoj pro přenos 
zpráv. Téměř ve stejném období přichází 
se stejnými myšlenkami o budoucnosti 
bezdrátového přenosu zpráv i Marconi, 
protože se mu v prosinci 1895 daří již vy-
sílat a přijímat elektromagnetické viny. 
Marconi nadšeně nabízí svoji bezdráto-
vou telegrafii italským úřadům, ale naráží 
na nepochopení. 

Bylo mu jasné, že bezdrátová komuni-
kace bude mít velký význam hlavně pro 

plavební zaoceánské společnosti, zatim-
co na pevnině byla v té době drátová tele-
grafie již dosti rozšířená. Veřejně prohla-
šoval, že své vynálezy musí chránit 
patentováním, aby se ostatní neobohaco-
vali na jeho vynálezech. To také spinil a 2. 
června 1896 přihlašuje svůj první patent 
pro bezdrátovou telegrafii (britský patent 
č. 12039). To vše se odehrálo v Anglii, 
kde se mu diky jeho matce dostalo všeo-
becné podpory (obr. 1, 2, 3). 

Uvědomoval si, že jeho seno propoje-
ni válečných a obchodních lodí, majáků 
a dokonce královské jachty s královským 
palácem v Anglii bude vyžadovat intenziv-
ni výzkumnou práci na takovém projektu, 
a tak 20. července 1897 zakládá společ-
nost „Wireless Telegraph and Signal 
Company", aby všechny své patenty 
a výsledky předchozí práce zhodnotil. Ze 
základního kapitálu 100 000 liber získává 
Marconi 60 000 jednolibrových akcii, zby-
tek byl veřejně rozprodán. V prosinci 
1898 byla v Chelmsfordu (Essex) založe-
na první továrna na výrobu součásti pro 
vysílací zařízeni. Společnost byla proti 
vůli Marconiho r. 1900 přejmenována na 
„Marconi's Wireless Telegraph Compa-
ny". Tímto krokem získal Marconi koneč-
ně nutnou svobodu pro prosazení svých 
ideji. Vedeni firmy předal řediteli a sám se 
věnoval výstavbě jednotlivých vysílačů. 
Prohlašoval, že k výstavbě svých vynále-
zu potřebuje svět jako svoji laboratoř, ne 
jako řada profeso-
ru, kteří své poku-
sy provádějí mezi 
čtyřmi zdmi. V té 

Obr. 2. Marconiho 
přijímač s kohere-
rem (detektorem) 
vytažený ze skříň-
ky, která přijímač 
určitou dobu chrá-
nila před očima 
jiných vynálezců 

Obr. 3. (Vpravo) 
Marconi a jeho 
asistent Kemp 
u telegrafního pří-

stroje 

Obr. 1. Marboni u své aparatury r. 1896/ 
/97. Phjimad je umístěn ve skříňce, kde 
se nachází kohererový přijímač podobný 

tomu, co použil Popov. Náhoda? 

době se A. Popov dozvídá o Marconiho 
úspěších a pokouší se dokázat svoji prio-
ritu v bezdrátovém přenosu zpráv. Neu-
spěl však, protože na svůj vynález nepo-
dal žádný patent a v carském Rusku 
nenašel ani příliš pochopení. 

Viděno z technického hlediska byl 
Marconi až do roku 1900 na stejném 
stupni vývoje, kterého už dosáhli jak Po-
pov, tak jiní badatelé. Marconi vyráběl vy-
sílací zařízeni, které značně přesahovalo 
parametry zkušebních souprav, takže 
musel čas od času dokazovat svým věři-
telům a světu, že taková zařízeni jsou 
skutečně schopná překlenout větši vzdá-
lenosti. Na přelomu 1895/96 uskutečnil 
spojeni na 2 — 3 km, ale o 4 roky později 
už to bylo asi 150 km. Kdy, kde a na ja-
kou vzdálenost uskutečnil spojení, je vi-
dět z tab. 1 na následujicl straně. 

Marconiho činnost byla do značné 
miry omezována britským telegrafním zá-
konem. Pošta si pro sebe vyhrazovala 
právo na komunikaci do 3 mil kolem pev-
niny. Soukromým společnostem byla do-
volena výměna zpráv jen uvnitř společ-
nosti. Marconiho společnost musela tedy 
své hlavni aktivity přenést na oceán. Mar-
conimu se začalo dařit a množství zaká-
zek na lodní telegrafni zařizeni neustále 
přibývalo, takže 20. 4. 1900 založili dceři-
nou společnost „Marconi International Ma-
rine Communication Co. Ltd." Tato spo-
lečnost pronajímala lodním majitelům svá 
vysílací zařízeni současně s obsluhujícim 
personálem, který byl v jejich vlastním 
učilišti vyškolen. Zustävä tedy výměna 
zpráv mezi loděmi a pevninou v rukách 
Marconiho. Komunikace s jinými stanice-
mi na lodich byly povoleny jen v případě 
nouze. Později z tohoto zákazu udělala 
Marconiho společnost jakousi ctnost 
a nutila majitele lodi, aby kupovali jen 

02/2012) (Praktická elektronika - AR 45 



Datum Vzdálenost  Mista pokusů přes pevninu/moře 

-konec 1895 2,4 km Villa Griffone, Itálie pevnina 
záři 1896 2,8 km Salisbury Plain, Anglie pevnina 
březen 1897 7,2 km Salisbury Plain pevnina 
květen 1897 16 km Lavernock Point - Brean Down moře 
říjen 1897 63 km Salisbury - Bath moře 
prosinec 1897 22 km Alum Bay - loi moře 
léto 1898 18,5 km Kingstown - loi moře 
březen 1899 59 km překonání Lamanš. průlivu moře 
červenec 1899 160 km Needless - loi moře 
srpen 1899 110 km mezi 2 válečnými loděmi moře 
záři 1899 160 km Wimereux- Chelmsdorf pevnina a moře 

Tab. 1. Dosažené vzdálenosti Marconiho demonstračních vysí-
lání mezi roky 1895 a 1900 

jejich zařízení, v bláhové vizi světového 
monopolu. 

Jak daleko 
dosáhnou viny? 

Marconi měl dva hlavní cíle. Ten první 
byl, aby lodě mohly komunikovat mezi se-
bou a s pobřežím alespoň do vzdálenosti 
100 km, protože to bylo pro jeho společ-
nost hlavním zdrojem přijmu. Mnohem 
ambicióznějším cílem bylo telegrafní pro-
pojeni celého světa, ale musel nejdřive 
ověřit, jestli elektromagnetické viny překo-
nají i horizont. Na základě Hertzových po-
kusů dochází k závěru, že delší viny pře-
klenou větší vzdálenosti, takže jeho další 
pokusy směřovaly k překonání oceánu 
z Anglie do Ameriky. Byla zde však otáz-
ka, jak mä být dlouhá anténa? Z různých 
teoretických úvah některých profesorů 
vycházelo, že by musela mít délku několik 
tisíc metru. Marconi se rozhodl, že by an-
téna mohla být dlouhá jen 60 m. Během 
připrav na transatlantické spojeni mu jed-
na americká firma nabízela 7 mil. dolarů 
za jeho patenty. Marconi to odmítá, v roce 
1902 tuto firmu sám kupuje a pojmenuje 
ji "Marconi Wireless Company of Ameri-
ca", z čehož roku 1919 vznikne RCA (Ra-
dio Corporation of America). 

Na konci roku 1900 staví v Poldhu 
(Cornwall) větší vysílací stanici, která už 
není napájena z baterii, ale z dynama 
a vysilá na vinové délce kolem 70 m 
a později 300 m. V příštím roce staví dal-
ší stanici ve St. Johns (Newfoundland, 
Kanada) a daří se mu přes atlantik 12. 

Datum km/den/noc umístění stanic vinová délka 

23. 1. 1901 344 km Lizard u Poldhu - Nilton 70 m 
červen 1901 416 km Poldhu -Crookhaven 
12. 12. 1901 3500 km Poldhu - St Johns (Newfoundland) 300 m 
únor 1902 1295 km za dne z Poldhu na loi „Philadelphia" 300-400 m 

2867 km v noci 300 - 400 m 
7. 7. 1902 925 km za dne z Poldhu na loi „Carlo Alberto" 1100 m 

2960 km v noci 1100m 
červen 1905 3330 km za dne Glace Bay (Kanada) - Poldhu 3660 m 
záři 1910 7400 km za dne z Clifdenu (Irsko) na loi „Malfalda" 6000 m 

12 533 km v noci 6000 m 

Tab. 2. Některé dosažené vzdálenosti při vysílání s laděnými 
obvody v letech 1901 až 1910, z čehož vznikla Marconiho for-
mule „delší viny + větší výkon = větší vzdálenost' 

prosince 1901 pomoci laděných obvodů, 
rtutového kohereru a sluchátek zachytit 
na vinové délce 300 m signály (písmeno 
S, tři tečky), vysílané z Poldhu, na vzdá-
lenost 3500 km. Během příprav strhl silný 
vítr na stanici v Poldhu balón, který držel 
100m anténu. Byl však nahrazen drakem. 
Veřejnost tomuto úspěchu příliš nevěřila, 
protože nebyl použit žádný telegrafní za-
pisovač Morseovy abecedy. 

Po tomto prvním úspěchu se začaly 
o své zisky obávat především společnos-
ti, které provozovaly podmořské kabely. 
Společnost „Anglo-American Telegraph 
Co" prosadila zastavení Marconiho poku-
sů na Newfoundlandu, protože tam měla 
monopolní postavení. Marconi však diky 
podpoře kanadské vlády tam postaví dal-
ší velkou stanici. Bezdrátová telegrafie 
měla v té době v podstatě tři překážky: a) 
omezený dosah vysílání; b) špatné utajo-
vání zpráv; c) širokopásmové vysíláni, 
takže nesměly vysilat dvě stanice sou-
časně, aby se vzájemně nerušily. 

Utajení vysílaných zpráv se vyřešilo 
šifrováním a širokopásmové vysílání la-
děnými obvody s cívkou a kondenzáto-
rem jak na vysílači, tak v přijímači (tzv. 
„syntonie). K tornu měli co říci jak Oliver 
Lodge, tak Ferdinand Braun se svými pa-
tenty. Marconi na základě svých pokusů 
s laděnými obvody také v r. 1900 podává 
britský patent č. 7777. Kupuje zároveň 
Lodgeův patent, ale s Braunovým paten-
tem má určité právní potíže. Jakmile Mar-
coni začne používat laděné obvody, dosa-
žené vzdálenosti dramaticky stoupají, což 
je patrno z tab. 2. 

Obr. 4. Plán britské světové komunikační síti před první světovou válkou, navržený 
Marconim 

Dosažené vzdálenosti nejsou jen vý-
sledkem laděných obvodů, ale od r. 1902 
začal Marconi také používat Ruthefordúv 
magnetický detektor. Protistanice Poldhu 
v Glace Bay v Kanadě byla uvedena do 
provozu koncem r. 1902 a vysílala na 
1650 m a vzápětí vyrostla také stanice 
v Cape Cod (USA). Ani v roce 1903 však 
nezajišfovaly žádný pravidelný provoz. 

Kolem roku 1900 má Marconi větši 
výdaje než příjmy, ale naštěstí dostává 
zakázky na vybaveni transatlantických 
lodí od německého Lloyd Bremen. Vzápě-
tí se mu podaří vybavit i první anglickou 
obchodní loď. Koncem r. 1902 už to bylo 
70 lodi a 25 pozemních stanic. V roce 
1904 124 lodí a 69 pozemních stanic. 
Jeho zařízeni koupilo i italské loďstvo 
a kolem r. 1903 zřizuje pobočky v Ameri-
ce, Belgii, Francii, v Kanadě a v dalších 
zemích. Marconi stále „zakazuje" komuni-
kaci se stanicemi jiných firem. Tento svůj 
princip je nucen vzdát pod tlakem světové 
komunikační konference r. 1906. Marco-
nimu (praktikovi) a Braunovi (teoretikovi) 
byla r. 1909 udělena Nobelova cena za je-
jich vynálezy kolem bezdrátové komuni-
kace, ale také za to, že tato technika díky 
voláninn SOS zachránila bezpočet lidí 
a námořníků na širém moři. 

Marconimu se celé roky víceméně 
daří zatlačovat konkurenci do pozadí a po 
úspěších v Americe uzavírá dohodu s fir-
mou Telefunken a zakládají spolu r. 191 1 
společnost „DEBEG" (Deutsche Betriebs-
geselschaft für Drahtlose Telegraphie), 
která měla vyrábět a instalovat telegrafní 
zařízeni na německých a rakouských lo-
dích. 

Marconi se stihl vedle svých aktivit 
také r. 1905 oženit s dcerou lorda Inchi-
quina, z čehož vzešly tři děti. Byl několi-
krát přemlouván, aby přijal britské občan-
ství. R. 1924 se rozvádi, aby se r. 1927 
znovu oženil s mnohem mladší Italkou, je-
jíž otec byl vysokým úředníkem ve Vati-
kánu, a r. 1930 se mu narodí dcera Elett-
ra. 

Již v první dekádě století se v něm 
rodí fantastický plán na vybudování celo-
světově sítě výkonných vysílačů ve všech 
koutech světa. Vodítkem mu je jeho poz-
ději víceméně překonaná formule „delší 
viny + vyšší výkon = větší dosah". Roku 
1910 dosahuje ve dne na vině 6000 m 
vzdálenosti 7500 km a v noci 12 500 km 
(tab. 2). Uvědomil si, že na uskutečnění 
svého plánu potřebuje podporu koloniál-
ních vlád. R. 1913 byl nakonec britskou 
vládou ratifikován plán na „řišskou světo-
vou sir (obr. 4). Práce na ni začaly záhy, 
ale vše bylo přerušeno první světovou 
válkou a do popředí se dostává válečná 
výroba. 

(Dokončení příště) 
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Sovietske rádiostanice 
Vel'kej vlasteneckej vojny 
Rádiostanice Červenej armády ZSSR 

v predvojnovom období boli pomerne za-
starané koncepčne, technologicky, sú-
čiastkovou základňou, a v neposlednej 
rade ich bolo málo. Tento článok nemá 
ambicie byt' úpiným sprievodcom v so-
vietskych rádiostaniciach, nakorko údaje 
o nich sú pomerne zriedkavé, občas roz-
porné a neúpiné. 

Velenie Cervenej armády si sice uve-
domovalo nedostatky, ale ich riešenie bolo 
podmienené ziskaním novšich technoló-
gii, čo bolo realizované nákupom licencii 
v USA od firmy RCA. Išlo najmä o moder-
né kovové elektrónky s 8-kolikovou päti-
cou. Ich zavádzanie do výroby bolo zahá-
jené v decembri 1936. Zároveň boli do 
USA vyslané desiatky sovietskych špeci-
alistov v oblasti rádiotechniky na školenie. 
Tito v RCA získali prakticky neobmedze-
ný prístup k sériovej technologicko-kon-
štrukčnej dokumentácii, organizácii výro-
by rádiosúčiastok. Americki inžinieri 
a technici sa zároveň zúčastňovali spúš-
tania importovaných technologických cel-
kov do prevádzky v ZSSR. Podl'a rozkazu 
Národného komisariátu obrany všetka vo-
jenská rädiotechnika prešla na americkú 
súčiastkovú základnu začiatkom r. 1937. 
Prechod sa uskutočnil nielen v jednotli-
vých uzloch, ale aj použitím „celých priji-
mačov a vysielačov". Od r. 1938 už všet-
ky nové konštrukcie boli riešené na 
americkej súčiastkovej a schématickej 
základni. Preto sú často aj skutošne so-
vietske konštrukcie považované za kópiu 
amerických. To značilo koniec takmer 
40-rošného intelektuálneho a priemysel-
ného vplyvu nemeckej rádiotechniky na 
sovietsku. 

Po podpísani paktu Molotov — Ribent-
rop v r. 1939 vztahy medzi USA a ZSSR 
ochladli, ale sovietskí rádiošpecialisti 
znovu ziskali možnost oboznámit sa s vý-
sledkami dosiahnutými firmami Telefun-
ken a Lorenz v oblasti vojenskej rádio-
techniky. Napriek tomu nebol zistený 
vplyv tejto nemeckej konštrukčnej školy 
na další vývoj rádiotechniky v ZSSR, 
pravda, až do skončenia vojny. S ochla-
denim vztahov bol aj znižený import ame-
rických komponentov a zariadení. Výroba 
licenšných rozhlasových prijimačov 6N1 
(pisané latinkou), pávodne u RCA znače-
ných 6-T-1, klesol v roku 1940 na menej 
ako 1/4 výroby v roku 1938. Výroba sú-
šiastkovej základne bola pomerne kompli-
kovaná, málo efektivna a vo väššine pri-
padov daleko zaostávala za plánovanou. 
Napriklad k 1. 6. 1941 boli spinené požia-
davky armády iba na 60 %. Preto sa 

v Červenej armáde ešte na začiatku vojny 
používali rádiostanice skonštruované 
v polovici 20. rokov, ktoré nemohli udržat 
krok s rozvojom vojenskej rádiotechniky 
z konca 30. rokov. Prikladom takejto sta-
rej konštrukcie je aj prijimač KUB-4M na 
obr. 1. V hornej časti je vložený obrázok 
pövodnej konštrukcie KUB-4. Tento priji-
mač nadväzoval na svojho predchodcu 
KUB-4 z 20. rokov. Označenie je kódom 
Krátkovinný Údernej Brigády 4-elektrón-
kový, aj keď bolo v skutočnosti použitých 
5 elektrónok. Veto o dvojobvodový priamo-
zosilnujúci prijimač, teda zapojenie 1-V-2. 
Schéma tohto prijimača je na obr. 2, kde 
je vidno zvláštne použitie tretej elektrön-
ky. Táto slúžila ako regulašný prvok spät-
nej väzby. Ovládanie spätnej väzby bolo 
cez žeravenie tejto elektrónky a tým sa 
menilo anódové napätie audiónu. Prijimaš 
mal rozsah 1,5 až 30 MHz a v pövodnej 
verzii KUB-4 bol použitý aj na radoborci 
čeljuskin pri záchrane Nobileho výpravy 
v r. 1934 a v r. 1937 na driftujúcej polár-
nej stanici Severný pól-l. V oboch pri-
padoch bol obsluhovaný Ernestom Kren-
kelom (RAEM). Prijimač napriek svojej 
zastaralosti bol vyrábaný v modernizova-
nej verzii KUB-4M ešte v r. 1941 a pouii-
val sa už hlavne v civilných rádiových sie-
fach a na nižších stuptioch spojenia. 

Po pomerne dlhom ůvode sa dostáva-
me konečne k jednotlivým rádiostaniciam. 
Najskör rádiostanice predvojnového ob-
dobia. Z r. 1933 pochádza KV rádiostani-
ca 11 -AK, ktorá bola montovaná v dvoch 
špeciálnych nástavbách automobilov. 
Slúžila pre spojenie štábov vyšších vojen-
ských telies. Vysielač 1000-KV-1 s vyko-
nom 500 W pracoval v rozsahu 2,5 až 
4,5 MHz a prevádzkami Al a A3. Neskör 
bola modernizovaná na typ 11 -AK-M1 
zvýšením výkonu na 1000 W a rozšire-
nim rozsahu na 2,5 až 7,5 MHz. Prijimaš 
rádiostanice bol 5RKU s rozsahom 2,5 až 
10 MHz v dvoch podrozsahoch. Bol to 
priamozosilnujúci prijimaš typu 2-V-2. 
Rovnaký prijimač bol používaný aj v men-
šej, 20 W rádiostanici 5-AK. Tá bola mon-
tovaná do automobilov, dvojkolesových 
prívesov a „tačaniek" — rahkých 4-koleso-
vych koňmi tahaných vozov. Používala sa 
v plukovných sietach pechoty a jazdectva 
(obr. 3). V ravej časti sa nachádza priji-

Obr. 3. (Vpravo) 
Rádiostanica 5-AK 

2V 
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regašclateravenle .T 0v 

Obr. 2. Schema zapojenia prijimača KUB-4M 

Obr. 4. Rádiostanica 6-PK 

Obr. 1. Pnjimač KUB-4M 

mad. Prevádzky boli opät Al a A3. Pre-
nosná rádiostanica tohto obdobia bola 
6-PK. Išlo o rádiostanicu vel'mi jednodu-
chej konštrukcie s výkonom do 1 W Pra-
covala v rozsahu 3,25 až 5,25 MHz pre-
vádzkami Al a A3 (obr. 4). 

Týmto vlastne skončili konštrukcie 
„starej" školy, teda zariadenia konštruova-
né s použitím nožičkových, sklenených 
elektremok. V dalšom bude nasledovat 
popis konštrukcii „americkej" školy. 

(Pokračovanře) 0M3CU 

Pramene 

http://www.rkk-museum.ru 
http://forum.cpz.ru so súhlasom RA3CC 
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Německá vojenská bezdrátová 
komunikační technika 
v letech 1930 - 1945 

(Pokračování) 

Pro export vyráběl Telefunken přiji-
mač Ae 1020a s rozsahem 0,2 - 15 MHz. 
Prakticky ve stejně době - od r. 1935 vy-
ráběla přenosné přijimače i firma Lorenz 
s označením EO 5078. To byl superhet 
osazený sedmi elektronkami MF6 (ev. 
RV2,4P700) ve dvou provedeních: s roz-
sahem 1,37 - 25,3 MHz nebo 0,1 - 
- 7,82 MHz. Armáda prvni typ použivala 
pod označením Fu.H.E.ul take jako 
zaměřovací přijimaš s doplňky jako 
FuPeil.E.c1 (obr. 5), druhý typ využívalo 
hlavně námořnictvo. Firma Lorenz ke 
svému vysilači s výkonem 8 W vyvinula 
take obdobu přijimače Torn.E.b. s rozsa-
hem 0,1 - 10,3 MHz nesoucí označeni 
EO 3426. I u toho byl použit osmipolohový 
karusel pro přepínáni rozsahů. 

Lehčí komunikační 
soupravy 

Mimo přístrojů dosud popsaných se 
však vyráběly i soupravy, jejichž vysílač 
měl menší výkon - obvykle od 0,1 do 
3 W. Již v r. 1931 to byla od firmy Lorenz 
souprava nesoucí označeni 0, od roku 
1933 označovaná jako LSE 2/203 nebo 
Torn.Fu.a Obsahovala krystalem řízený 
vysílač a přijímač s rozsahem 3,0 - 
- 6,67 MHz. Souprava se využívala i pro 
civilní účely. Zvláště pro berlínskou olym-

Obr. 6. Torn.FuG.i 

piádu v r. 1936 a na požadavek tehdejší 
policie byla urychleně vyvinuta souprava 
LSE 2/202 (Torn.Fu.a2). Souběžně s tím-
to typem bylo vyvinuto několik dalších 
s rozsahy vysílače 3 - 5 MHz (Torn. Fu.b1 
- obr. 9), 1,5 - 2,3 MHz (Torn.Fu.c), 
Torn.Ful 4,5 - 6,66 MHz, přičemž jejich 
přijimače měly rozsah o něco větši. Vysí-
lač byl osazen elektronkami RV2P800 
a RL2P3, přijímač v superhetovern zapo-
jení obsahoval 6 elektronek RV2P800. 
Vlastní souprava přijimač-vysilač vážila 
20 kg, stejnou hmotnost mélo i příslušen-
ství. Obsluha mohla komunikovat přímo, 
nebo soupravu ovládat prostřednictvím 
polního telefonního přístroje až do vzdále-
nosti 50 m. V příslušenství byla take krát-
ká anténa ze čtyř tyček délky 0,4 m, delší 
skládaná z osmi dilú, nebo bylo možné 
použit drátovou anténu 12 - 15 m. Pro 
dobré přizpůsobeni se používal anténni 
člen Abst.a (obr. 8), obsluha byla „dvou-
mužná". 

Ani to však nebyly přístroje snadno 
přenosné a firmy dostaly úkol vyvinout 
ještě menší a lehčí soupravu, takže se 
zkoušela řada dalších variant (až po 
Torn.Fu.m), které již byly osazovány elek-
tronkami RV2,4P700 a RL2,4P3. Zlom 
nastal teprve v r. 1942, když byly vyvinuty 
ve vojenském vývojovém středisku (Hee-
reswaffenamt) dvě verze - Torn.Fu.g 
obr. 7) s rozsahem 2,5 - 3,5 MHz 

Obr. 7. 
Tom.Fu.g 
(nahoře) 

Obr. 8. 
anténní člen 

Abst.a 
ke stanicím 
Tom.Fu 

Obr. 5. Zaměřovací souprava typu 
FuPeil.E.c1 ze sbírky LA6NCA. Nahoře 
otočná soustava antén, pod ní anténní 
přepínač, přijímač AE1020, skříňka se 

zdroji a příslušenstvím 

a Torn.Fu.t 2,15 - 3,0 MHz s výkonem 
1,5 W vážící „pouhých" 18 kg, umožňuji-
cl komunikaci do vzdálenosti kolem 
25 km Al , nebo 12 km provozem A3. Ty 
se již dostaly do sériové výroby a byly jimi 
vybavovány pancéřové jednotky, použí-
valy prutové antény dlouhé asi 1,5 m. 
Vzhledem mi připomínají u nás v pováleč-
né době používané R105. 

Ani firma Lorenz nezahálela a vyvinula 
soupravu Torn.FuG.i (obr. 6) pro rozsah 
1,8 - 3 MHz s vysílačem osazeným elek-
tronkami RL2,4P2 a RL4,2P6 s výkonem 
3 W a přijímačem s devíti RV2,4P700. 
Vysílač používal speciální úsporné zapo-
jeni modulátoru (Hapug Schaltung), kdy 
se s úrovní modulace mění take úroveň 
nosné. Používaly je např. oddíly horských 
myslivce. Dalším vyvinutým typem byl 
Torn.Fu.p, ten se ale nevyráběl, nebof byl 
překonán jinými typy. 

(Pokračování) Q X 

Obr. 9. Souprava Tom.Fu.b1 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  
Mistrovství dětí a mládeže ČR v radioelektronice v květnu 2012 

Stejně jako v minulých 34 letech i letos 
proběhne Mistrovství dětí a mládeže ÖR v ra-
dioelektronice. Tuto technickou soutěž vyhla-
šuje Český radioklub a organizuje ji ve spolu-
práci s dalšimi subjekty. Soutěž problhá 
v postupových kolech: školní a okresní kola 
v březnu, krajská kola v dubnu Postupujjci 
z krajských kol se sejdou na Mistrovství CR 
18. — 20. května 2012 

Test znalosti z radioelektroniky 

Organizátorem 35. ročníku Mistrovství 
dětí a mládeže ČR v radioelektronice je Dům 
dětí a mládeže Hradec Kralove. Platí propozi-
ce schválené Radou ÖRK od 1. 1. 2010. 

Propozice najdete na http://www.crk.cz/ 
CZ/SOUTDET1RADIOC (konec stránky) nebo 
je každému, kdo si požádá, zašlu v elektro-
nické podobě. Kontaktní osobou pro Mistrov-
ství ČR je Vladislav Zubr, OK1IVZ. Brim in-

Stanice techniků 
DDM 
Stanice techniků 
Radioklub OK1KVK 
DDM 
YMCA 
DOM 
DOM Alfa 
DDM 
DDM 
Radioklub OK2KYZ 

formace každému podají i organizátoři kraj-
ských postupových kol (viz zelená tabulka) 
K nim se mohou přidat další radiokluby, radio-
amatéři a nadšenci, kteří se k mládeži pobí-
hající s páječkou po dilně nějakým vhodným 
způsobem hlási. 

Vojtěch Horák, OK1ZHV 
(V.Horak@barak.cz) 

František Pechlät, Pod Juliskou 2, 160 00 Praha 6 
Zdeněk Šrámek, U Zimního Stadionu 1, 370 00 české Budějovice 
Martin Moravec, SVČ DM, Sady Pětatřicátníků 3, 301 24 Plzeň 
Sedlecká 5, 360 10 Karlovy Vary 
Eva Klasová, Havířská 10, 418 01 Bilina 
(areal TUL-budova E), Studentská 1292/4, 460 01 Liberec 
Vladislav Zubr, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové 
Ondřej Koloničný, Družby 334, 530 09 Pardubice 
Roman Chelik, Brněnská 7, 682 01 Vyškov 
Karel Vrtěl, Tř. 17. listopadu 47, 771 74 Olomouc 
P. 0. Box 87, 741 01 Nový Jičín 

Ze soutěže mládeže v radiotechnice v Mikulově 

Záběr z prüběhu soutěže... ... a z vyhlášení výsledků a vítězů 

Členové radioklubu OK2KFJ v Mikulově 
uspořádali dne 27. 11. 2011 v radioklubu klu-
bovní radiotechnickou soutěž mládeže — čle-
nů radioklubu. 

Účelem soutěže je, aby se školní mládež 
— členové radioklubu, naučili samostatně roz-
hodovat a připravovat na vlastni samostatnou 
činnost. 

Každý soutěžící mil možnost zvolit si 
elektronické zapojeni podle svého věku 
a schopností a připravit si plošný spoj pro 
zvolené zařízeni. Prvním úkolem bylo podle 
zvoleného elektrického schématu si sám na-
kreslit na desku plošného spoje (kuprextit) 
propojovací cesty, tvořené měděnou fólii, 
a tuto desku plošného spoje správně vyleptat 
v leptaci lázni a následné vyvrtat otvory vrtáč-
kem o průměru 0,8 at 1 mm pro připájeni drá-
těných Vivo& součástek. 

Dale si soutěžici museli připravit pro zvo-
lené zapojeni potřebné součástky tak, aby při 
vlastni soutěži byli již schopni v zadaném ča-
sovém limitu si toto zapojeni zkompletovat 
(připájet součástky) a uvést do provozu. 

Pro předem zvolená zapojení se součást-
ky nakoupily v prodejnách GES a GM v Brně 
nebo v Praze, příp. se použil material, který je 
v radioklubu k dispozici. Účelem těchto sou-

téži je naučit školní mládež samostatně se 
rozhodovat a snažit se řešit dle svých znalos-
ti zvolené zadáni. 0 to je pak u soutěžících 
vétši radost ze samostatně vytvořeného díla 
a nakonec z funkčnosti zvoleného výrobku, 
kterým udělajl radost nejen sobi, ale připad-
ni i celé svoji rodině. 

Průběh soutěže byl následující: Každý 
soutěžící dostal před praktickou stavbou teo-
retický test, sestávajicí z deseti otázek 
z elektrotechniky, čislicové techniky a Ohmo-
va zákona, na které museli soutšžíci do dva-
ceti minut správně odpovědět, připadni 
správně vypočítat zadaný pří klad. 

Po odevzdání testu byla zahájena kon-
strukční činnost — zhotoveni výrobku a jeho 
uvedeni do provozu. Na to mili soutěžící ča-
sový limit celkem dvě a půl hodiny. 

Po ukončení daného časového limitu se 
u zhotovených výrobků hodnotila kvalita páje-
ni součástek, uspořádáni součástek a čitel-
nost jejich hodnot, elektrické zapojeni po bez-
pečnostní stránce dle norem, celkový vzhled 
a funkčnost výrobku. 

Nakonec byli všichni soutělici odměněni 
bohatým souborem cen ve formě různého ná-
facli, pomůcek pro další činnost — novou tis-
kárnou s kopírkou, měřicími přístroji, odsá-

vačkami na cín, psacími potřebami, různými 
komponenty do počítačů a dalšim materiá-
lem. 

Všichni soutěžící byli se soutěži i s cena-
mi velice spokojeni a domů si odnášeli svoje 
funkční výrobky — jako domáci hlasité telefo-
ny, nabíječky nebo regulovatelné sitové zdro-
je pro napiti od 1 V do 12 V, pro široké využi-
tí v domácnosti nebo pro napájeni různých 
elektronických zařizení, jako jsou časový spi-
nač, alarm, tranzistorové přijimače atd. 

Další naše klubovni soutěž se bude konat 
v dubnu příštího roku v rámci přípravy na blí-
fíci se květnové Mistrovství ČR děti a mláde-
že v radioelektronice (viz článek nahoře). 

Výsledky listopadové soutěže: Kategorie 
starší žáci (do 18 let): 1. S. Bartoš, 2. M. Svo-
boda, 3. K. Herman; mladši žáci (do 12 let): 
1. M. Hnifica, 2. M. Dudáš. 

Připadni zájemci z řad školní mládeže 
o činnost v radioklubu od 10 let se mohou při-
hlásit v radioklubu každou neděli dopoledne 
od 9 h na adrese: Radioklub OK2KFJ, Brněn-
ská 65, 692 01 Mikulov, nebo na dale uvede-
ném telefonním čísle. 

Jlři Sekereš, OK2PKB, Sadová 1, Miku-
lov, tel.: 732 149 906 — vedoucí radioklubu 
v Mikulově 
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Počítač v ham-shacku XC 
WSPR - sledováni 
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Obr. 4. Obrazovka programu WSPR 

Nyní je vaše WSPR stanice připrave-
na k provozu. Je vhodné začit na pásmu 
30 m (10,1 MHz), které je mezi uživateli 
WSPR nejoblíbenější. Naladíme kmitočet 
10,138 700 MHz a tento kmitočet take za-
dáme do pole Dial v rámečku Frequenci-
es (MHz). Transceiver přepneme na druh 
provozu USD. 

Pomocná kalibrační stupnice vpravo 
od „vodopädoveho" displeje uvádí kmi-
točet, na který je naladěn transceiver, 
+1,5 kHz ±1 00 Hz. Znázorňuje 200 Hz ši-
roký segment pásma, který bude pro-
gram WSPR monitorovat. 

Příjem 

Zaškrtněte poličko Idle (obr. 4) a če-
kejte. Na začátku další sudé minuty za-
čne WSPR přijímat. V pravém dolním 
rohu obrazovky (ve stavovém řádku) se 
zobrazí Receiving v zeleném poli. Příjem 
bude trvat 1 minutu a 54 sekund, během 
kterých se zdánlivě nic neděje. Poté se 
zobrazí Waiting to start a několik sekund 
trvajici aktivita na „vodopádovérn" disple-
ji. Pokud se objeví slabé horizontální sto-
py, jde patrně o signály dalších uživatelů 
WSPR, které mohou být zachyceny a de-
kódovány. Ty se pak zobrazí v tzv. band 
mapě a v seznamu (logu) v dolní polovině 
obrazovky. Jakmile čas dosáhne 00. se-
kundy. WSPR opět začne přijímat. 

Není-li zachycen žádný signál, podí-
vejte se na „vodopádový" displej. Je-li 
zobrazen slabý šum, pravděpodobně ne-
vysílá žádná stanice. Je-li displej zcela 
bez signálu, je pravděpodobně problem 
s propojením nf výstupu transceiveru se 

zvukovou kartou počítače, případně s na-
staveni m směšovače (mixu) zvukového 
subsystému. Vzhledem k tomu, že se 
údaje na vodopádovérn" displeji obnovuji 
každé 2 minuty, je k ověřeni funkce zapo-
třebí určité trpělivosti. Zkoušeni lze 
urychlit pomoci jiného programu pro dato-
vé druhy provozu, který umožní okamži-
tou kontrolu bez uvedeného dvouminuto-
vého čekáni. 

Je-li funkce prijimaci cesty ověřena, 
lze zaškrtnout políčko Upload spots. Při-
jaté spoty tak budou ukládány do centrál-
ní databáze na WSPRnet,org a budou 
take zobrazeny v mapě. Tim lze získat in-
formace o aktuálních podmínkách šířeni. 

Band mapa ve spodní části obrazovky 
je tvořena seznamem stanic s uvedením 
času, síly signálu, časového ofsetu (v se-
kundách), frekvence, kmitočtového driftu 
(Hz/min.) a vlastni-
ho obsahu zprávy, 
která se skládá 
z volací značky, lo-
kátoru a výkonu. 

Vysílání 

Nyní můžeme 
ověřit naše vysílání 
MEPT. Nejprve je 
nutné zadat vysila-
cí kmitočet v poli 
Tx v rámečku Fre-
quencies (MHz). 
Volit lze kmitoč-
ty mezi 1400 až 
1600 Hz nad kmito-
čtem, zobrazeným 

na stupnici transceiveru. Nastavení se 
provádí kliknutím do oblasti displeje. Klik-
neme-li do spodní části displeje, je zvolen 
kmitočet poblíž dolní hranice (1400 Hz), 
kliknutím do horní části displeje nastaví-
me kmitočet poblíž horni hranice (1600 Hz). 
WSPR vysílá a přijímá ve dvouminu-

tových časových segmentech. Posuvni-
kem, označeným Tx fraction (%) na-
stavíme délku vysíláni v procentech, 
vztaženou k trvání přijímacího cyklu. Vý-
chozí hodnotou je 20 'OE/0, col je vyhovující 
kompromis pro průměrnou aktivitu. 
WSPR tedy bude vysílat jednou za 10 mi-
nut, po zbylý čas bude přijímat. Sekvence 
přepínáni T/R je volena náhodně, což 
zvyšuje pravděpodobnost zachycení ji-
ných WSPR stanic. Je-li aktivita WSPR 
stanic nižší, lze posuvnikem zvolit častěj-
ší vysíláni. Pokud používáte WSPR pou-
ze pro příjem, nastavte posuvnik Tx frac-
tion (%) na 0. 

Je-li WSPR v klidovém režimu (Idle), 
můžete použit tlačítko Tune pro laděni. 
Vyslán je krátký nemodulovaný signál, je-
hož trváni lze nastavit posuvnikem Tx 
fraction (%). 

Po ukončení vysílacího cyklu počkejte 
několik sekund a zkontrolujte spoty v cen-
trální databázi. Pokud byl váš signál za-
chycen a správně dekódován, objeví se 
zde záznam o vaši aktivitě. 

Práce na dalších pásmech 

V současné době se hlavni aktivita 
WSPR odehrává v pásmu 30 m (tedy 
10,1 MHz). Toto pásmo take bude nej-
vhodnější pro začátky, odsud lze rovněž 
očekávat největší množství spotü. 

Sledovat šíření na jediném pásmu by 
však nemělo příliš smysl. Praktický pří-
nos WSPR mule být např. ve sledování 
grayline šíření na „dlouhých" pásmech, 
hlídáni otevřeni nejvyššIch pásem KV 
(15, 12 a 10 m) či sledování sporadické 
vrstvy E na 6 a 2 m. Úspěch je samozřej-
mě podmíněn dostatečným počtem stanic 
na WSPR frekvencích. Doporučené 
WSPR frekvence uvádí tab. 1. 

Může se stát, že na některých pás-
mech nebude žádná aktivita na WSPR. 
Zde je vhodné zkontrolovat centrální da-
tabázi a mapu na WSPRnet.org. Pokud 
WSPR nezaznamená žádný signál ve 
2minutovém segmentu, odešle do cent-
rální databáze detaily přijímací stanice. 

Pásmo [m] Km itočet 
na stupnici [MHz] 

Vysílací 
kmitočet [MHz] 

160 1,836 600 1,838 000 - 1,838 200 
80 3,592 600 3,594 000 -3,594 200 
60 5,287 200 5,288 600 - 5,288 800 
40 7,038 600 7,040 000 - 7,040 200 
30 10,138 700 10,140 100 - 10,140 300 
20 14,095 600 14,097 000 - 14,097 200 
17 18,104 600 18,106 000 - 18,106 200 
15 21,094 600 21,096 000 - 21,096 200 
12 24,924 600 24,926 000 - 24,926 200 
10 28,124 600 28,126 000 - 28,126 200 
6 50,293 000 50,294 400 - 50,294 600 
2 144,488 500 144,489 900 - 144,490 100 

Tab. 1. Doporučené WSPR frekvence (v době psaní článku ne 
byly k dispozici doporučené kmitočty pro pásma 4 m a UHF) 
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Zkrácená kapacitně laděná 
vertikální anténa pro pásmo 160 m 

A B C D E F_OE. G H I J K 
20 21m 20.21m 17.98m 17.98m soai s Cl 15 54m 15.54m kosa 4 87m 18.5m radiály 

Tab. 

UM-

1. Rozměry jednotlivých částí antény podle obr. 1 

V dubnovém čísle ča-
sopisu QST 2010 po-
psal Paulo R. F. Fer-
reira, PY3PR, velice 

ednoduchou a poměrně lehce zhotovitel-
nou anténu pro pásmo 160 m. Uvádím 
zde velice zkrácené popis jeho antény pro 
další zájemce, kteří pracuji na pásmu 
160 metrů a nemají moc prostoru ke stav-
bě velkých anténních systémů. 

Jeho konstrukce používá jako nosný 
prvek sice silný dřevěný stožár, ale dnes 
jsou k dispozici již poměrně pevné fiber-
glasové kónické trubky, které by se moh-
ly použit k tomuto účelu. Na obr. 1 je ná-
kres konstrukce této antény. V tab. 1 jsou 
veškeré rozměry jednotlivých dílů kon-
strukce. Na nekovovém stožáru je uchy-
cena 450ohmová napájecí linka. Nahoře 
jsou z každého jejího konce spuštěny zá-
řiče kapacitního klobouku o příslušné dél-
ce a o průměru asi 1,3 mm. Měly by být 
nataženy tak, aby svíraly mezi sebou úhel 
45 stupňů a končily nad zemi dle rozměrů 

o 

v tab. 1. Tyto vodiče by měly mit také ur-
čitou vzdálenost dle tab. 1 od vodičů 
450ohmové linky. Tuto linku je možno též 
nahradit otevřeným napáječem o přísluš-
né impedanci. Oba vodiče napájecí linky 
jsou dole u země spojeny a připojeny na 
jeden vývod otočného kondenzátoru. Dru-
hý vývod kondenzátoru je připájen ke 
střednímu vodiči koaxiálního kabelu 
RG 213, který slouží k napájení celé an-
tény. Opleteni koaxiálního kabelu je 
uzemněno a k němu se připojuji zemní 
protiváhy. Paulo doporučuje nejméně 
32 až 60 těchto radiálů o délce alespoň 
1/4 lambda. Č im budou ale delší, tím lep-
ší bude mít anténa vyzařování. Konden-
zátor, který použil, měl kapacitu kolem 
10 až 1500 pF/7kV. Tato pevnost je nut-
ná, pokud se používá větši výkon, neboť 
v tomto bodu napájení se vytváří největší 
napětí. Délka napájecího kabelu už není 
kritická. Na dalších obrázcích jsou prů-
běh ČSV a vyzařovací diagramy. Aby an-
téna fungovala správně, je zapotřebí pou-
žít k jejímu nastavení anténní analyzátor, 
třeba typ MFJ-259B nebo podobný. Paulo 

Obr. 3. Vyzařovací 
diagram v horizontální 

rovině (vlevo) 
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Obr. 1. Nákres konstrukce antény 

s touto jednoduchou anténou navázal 
mnoho spojení v pásmu 160 m se vzdále-
nými stanicemi z celého světa. 
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[1] Ferreira, Paulo, Renato, F., PY3PR: 
A shortened Capacitive Loaded 160 Meter 
Vertical Antenna QST, April 2010. 
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Obr. 2. Průběh ÖSV v závislosti na kmitočtu 
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Obr. 4. Vyzařovací diagram ve vertikální rovině 

Kliknutím na Update lze získat přehled 
o tom, kdo monitoruje zvolené pásmo. 
Můžeme zkusit vysílání, a pokud bude náš 
signál zachycen, objeví se v databázi. 

Pro zkoušky a nastavování antén lze 
domluvit sked na stránce Chat/Sked na 
WSPRnet.org 

Závěr 

WSPR je vynikající pomůckou pro 
studium podmínek šíření na KV a VKV 
pásmech. Je také velmi efektivní meto-
dou zpracování okamžité či krátkodobé 
předpovědi. Jeho využit( během praktic-
kého provozu (CW, SSB, RTTY, DIGI) je 
však omezené. Nejlépe využitelné výsled-
ky totiž získáme, pokud připojíme trans-
ceiver pro WSPR k anténám, které běžně 

používáme při práci běžnými druhy pro-
vozu. Použitim náhražkových antén zís-
káme poněkud zkreslené výsledky. Pou-
žití WSPR během závodů bude prakticky 
vyloučené, protože během závodů se vy-
skytuje hustý provoz i v segmentech, po-
užívaných pro WSPR. Hrozí také nebez-
pečí zničeni vstupů WSPR transceiveru 
velkým výkonem vlastního CW/SSB/ 
/RTTY zařízení. WSPR nám neposkytne 
ani obrázek o skutečné aktivitě na pás-
mech, zde bude mnohem efektivnější vy-
užití Jeverznich majáků" (Reverse Bea-
con Network — RBN) a DX clusteru. 
Pomoci WSPR sice získáme informace 
o otevření do určitého směru, ale pokud 
zde nebude žádná aktivita běžnými druhy 
provozu, nebudou tyto informace nijak vy-
užitelné. 

Odkazy 

[1] Stažení programu a dokumentace: http:// 
physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wspr.html 
[2) Hlavní stránka WSPRnet: 
http://wsprnetorg/drupal/ 
[3] Mapa: 
http://wsprnetorg/drupal/wsprnet/map 
[4] Centrální databáze: 
http://wsprnet. org/olddb?sortr•Call 
[5] Program pro synchronizaci času: 
http://www.thinkman.com/dimension4/down-
load.htm 
[6] Janata, Jaroslav, OK1CJB: Izolační člen 
pro digimódy — 3: http://www.okt cjb.cz/in-
dex.php/option=com_content &view =artic-
le&ic1:480:3-140&catid=21:digi-mody&ltemid 
=3 
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OSCAR 
Nové CubeSaty - RAX-2 

Ze základny Vandenberg AFB bylo 28. 10. 2011 vyneseno 
raketou Delta II několik CubeSatu. Asi nejvýznamnější z nich je 
RAX-2, který je rozměrů 3U (10 x 10 x 30 cm) a slouží k výzku-
mu šířeni FAI (Field Alignment Irregularities), zvláště v oblasti 
severního pólu. Postavili jej stejně jako RAX-1 (RAX - Radio Au-
rora Explorer) studenti a profesoři na Univerzitě v Michiganu. 
Tato mise je navržena k dálkovému měřeni nepravidelnosti geo-
magnetického pole s využitím pozemních radarú, především ne-
koherentního radaru v Poker Flats na Aljašce, označovaného 
PFISR. Základní schéma experimentu je znázorněno na obr. 1, 
Měřená fyzikální data spolu s palubni telemetrii družice vysilá na 
kmitočtu 437,345 MHz, 9k6 bps GMSK, AX25 v krátkých burs-
tech s časovými rozestupy dvacet sekund (obr. 2). 

Na základě vyhodnocení zpožděni a intenzity signálů radaru 
lze sestavit 3-D model odrazů v dané oblasti (obr. 3). 

Společně byly ještě vypuštěny tři standardní CubeSaty: 
A0-71, vysílající na 437,475 MHz CW, MCubed na kmitočtu 
437,485 MHz 9k6 bps GMSK a Explorer 1 Prime Unit 2 vysIlajici 
na 437,505 MHz 1k2 bps AFSK. Posledně jmenovaná družice 
méři radiaci ve Van Allenových pásech. 

Reference 

[1] http://rax.engin.umich.edu/ 
[2] http://rax.sri.com/index.html 

[3] http://www.amsat org/amsat-new/satellites/status. php 
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Obr . 3. Vytvořený model odrazu signálů radaru 

Kepleriánské prvky: 

-fee 

NAME EPOCH INCL RAAN ECCY ARGP MA DECH REVN 

Ao-07 11362.96225 101.40 1.84 0.0012 258.61 101.37 12.53587 -2.7E-7 69859 
Fo-29 11362.84329 98.57 121.03 0.0351 112.92 250.94 13.52975 3.0E-8 75878 
so-33 11362.72650 31.43 223.90 0.0353 143.21 219.33 14.28632 6.6E-6 68811 
Rs-22 11363.73806 97.82 208.16 0.0015 85.92 274.37 14.63847 6.7E-6 44094 
vo-52 11362.64827 97.62 36.86 0.0025 243.65 116.20 14.82569 9.1E-6 35955 
SO-61 11363.76300 97.26 40.46 0.0004 63.73 39.33 15.22411 4.4E-5 12667 
HO-68 11363.27461 100.39 60.90 0.0008 137.86 222.31 13.16292 -4.4E-7 9790 
uo-11 11363.72049 97.98 59.54 0.0008 222.45 137.61 14.80254 5.4E-6 49471 
Ao-16 11362.90326 98.41 306.26 0.0010 310.79 49.24 14.32001 1.4E-6 14548 
Lo-19 11363.86065 98.37 310.81 0.0011 298.64 61.37 14.32223 1.5E-6 14580 
Ao-27 11362.82232 98.56 303.48 0.0009 66.01 294.21 14.29415 3.3E-7 95199 
10-26 11363.83553 98.55 304.90 0.0010 57.02 303.19 14.29685 1.4E-6 95226 
Go-32 11363.84698 98.34 346.12 0.0002 74.15 285.99 14.23249 8.1E-7 69979 
No-44 11363.84793 67.05 199.34 0.0005 277.83 82.23 14.29744 2.5E-6 53489 
so-50 11362.72493 64.56 96.39 0.0084 281.73 77.43 14.72126 1.1E-5 48472 
CO-SS 11362.53507 98.70 8.41 0.0010 1.93 358.19 14.20935 3.4E-6 44051 
co-S7 11363.49540 98.71 8.62 0.0010 5.53 354.60 14.20699 2.6E-6 44059 
Ao-51 11363.46372 98.12 331.92 0.0083 197.86 161.95 14.40879 3.4E-6 39418 
cp3 11363.50039 97.89 16.32 0.0101 294.38 64.70 14.52820 9.2E-6 24919 
CG-65 11362.70445 97.83 62.66 0.0014 262.04 97.92 14.82565 1.3E-5 19835 
PRISM 11363.80785 98.15 135.70 0.0020 127.73 232.57 14.82948 3.5E-5 15849 
SOmLA-1 11362.96990 98.09 111.01 0.0006 219.55 140.52 14.69824 4.0E-6 15709 
TISAT-1 11363.81969 98.08 73.86 0.0015 8.81 351.33 14.81354 2.0E-5 7926 
STUDSAT 11362.88318 98.09 73.02 0.0013 358.12 1.99 14.82683 5.7E-5 7912 
OOREOS 11330.25217 71.97 41.34 0.0020 337.47 22.56 14.77385 2.2E-5 594 
Fo-69 11362.47957 71.97 330.80 0.0019 278.47 81.43 14.76870 8.2E-6 1074 
Fo-70 11362.52442 71.97 331.04 0.0019 275.62 84.27 14.76627 7.9E-6 1064 
NOM-10 11362.71853 98.60 29.67 0.0013 19.61 340.55 14.27516 3.5E-7 31540 
NOM-11 11362.80699 98.74 86.51 0.0011 357.46 2.66 14.14946 -4.0E-8 20027 
NOM-12 11362.99114 98.74 20.36 0.0014 342.38 17.69 14.25468 9.4E-7 7216 
MET-3/5 11362.68901 82.56 273.34 0.0014 34.77 325.43 13.17034 5.1E-7 97932 
MET-2/21 11362.56030 82.55 168.67 0.0021 274.65 85.23 13.83672 -2.0E-7 92543 
oKEAN-4 11363,87293 82.54 190.37 0.0021 190.05 170.03 14.83489 9.5E-6 92955 
NOM-14 11362.93336 98.84 83.52 0.0010 85.98 274.25 14.13866 7.4E-7 87659 
NOM-15 11362.73705 98.67 346.42 0.0010 245.82 114.20 14.25011 2.3E-7 70843 
REsuRs 11363.90209 98.31 356.23 0.0002 37.93 322.20 14.24266 4.9E-7 70016 
FENGvuml 11362.90504 98.83 320.03 0.0021 131.05 229.25 14.09128 3.9E-6 65048 
oKEAN-0 11362.93683 97.91 324.35 0.0002 70.85 289.29 14.74032 5.9E-6 66934 
NOM-16 11362.71234 99.12 37.00 0.0010 202.95 157.12 14.12691 2.5E-6 58082 
NOM-17 11362.90647 98.36 33.44 0.0011 301.51 58.50 14.24376 3.3E-6 49437 
NOM-18 11362.96206 99.02 314.84 0.0014 277.66 82.31 14.11581 -6.1E-7 34040 
NOM-19 11362.93167 98.85 300.00 0.0014 142.62 217.60 14.11271 -1.3E-7 14885 
HUBBLE 11362.92459 28.47 183.90 0.0003 36.26 323.81 15.02040 1.7E -S 98895 
Iss 11363.93816 51.64 256.19 0.0024 220.33 314.68 15.58736 1.5E-4 75146 
CG-58 11362.67311 97.94 231.25 0.0017 333.65 26.39 14.60416 8.9E-6 32862 
FALCON 11363.91479 35.43 235.83 0.0004 327.82 32.23 15.06276 4.1E-5 26455 
MAST 11362.94665 97.88 19.03 0.0093 284.68 74.41 14.53985 6.7E-6 24938 
cAPE1 11362.49111 97.89 15.11 0.0101 297.87 61.24 14.52703 9.6E-6 24884 
compAss 11362.83375 97.83 62.85 0.0014 260.56 99.40 14.83321 2.3E-5 19840 
AAusAT2 11363.64655 97.83 63.94 0.0014 257.53 102.43 14.83584 2.1E-5 19854 
DO-64 11362.75986 97.84 64.52 0.0014 258.82 101.14 14.84609 4.4E-5 19843 
CO-66 11362.83050 97.83 62.70 0.0015 260.14 99.82 14.82859 2.06-5 19834 
Rs-30 11363.17167 82.50 41.49 0.0018 324.89 35.10 12.43019 1.0E-7 16331 
TAcsAT-3 11362.64978 40.45 62.01 0.0006 182.05 178.03 15.65892 7.1E-4 14735 
PHARMSAT 11362.57562 40.47 63.61 0.0011 231.94 128.04 15.60762 4.4E-4 14733 
HANKSAT1 11276.79286 40.44 174.37 0.0011 274.39 85.38 16.13813 2.3E-2 13457 
cP6 11247.64657 40.44 342.96 0.0003 38.01 322.22 16.41040 1.6E-1 13013 
METEOR-M 11363.71242 98.68 56.03 0.0002 169.35 190.77 14.21852 3.0E-8 11837 
Rs-38 11363.75780 98.68 56.10 0.0004 175.57 184.55 14.22047 7.7E-7 11839 
ARIssAT1 11363.87162 51.63 241.62 0.0010 209.43 150.64 16.12064 1.1E-2 2323 
sRmsAT 11362.94519 19.97 315.61 0.0020 136.61 223.59 14.12012 6.2E-6 1101 
)(MU 11363.89941 19.97 311.37 0.0012 122.77 237.39 14.10104 2.6E-6 1112 
R2 11363.93544 101.71 321.89 0.0253 115.70 247.05 14.78301 3.0E-5 922 RiiEsAT 11363.85913 101.71 321.84 0.0255 115.52 247.25 14.78534 3.2E-5 920 

11362.98089 101.71 320.56 0.0255 117.90 244.82 14.78473 3.0E-5 907 
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Předpověd' podmínek šíření KV na únor 
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Budoucí výrazně větší výkyvy sluneční aktivity 

marné čekají ti, kteří věří na katastrofické scénáře 
v souvislosti se současným koncem několika cyklú 
Mayského kalendáře, včetně nejdelšiho, k čemuž 
dochází každých 6 832 800 dnů. Novináři velmi 
oblíbené datum 21. 12. 2012 je sice v souladu 
s Cimrmanovým teorémem, podle nějž by vý-
znamné události měly mít dobře zapamatovatelná 
data, ale to je prakticky vše. Při porovnání historic-
kých události se jako nejpravděpodobnější jeví 
datum 14. 12. 2116, viz Astronomische Nachrich-
ten 4 (2008) str, 426 al 436 — takže máme čas 

Zdroje pravidelných předpovědi uvádéji pro 
únor následující čisla: SWPC R = 80.6 ±7, IPS 
R = 78.9 a SIDC R = 100 s použitím klasické me-
tody a R = 88, získané metodou kombinovanou. 
Pro naše potřeby použijeme číslo skvrn R = 88, 
resp. sluneční tok SF = 135 s.f.u. V přehledu vý-
voje je na fade nejprve zlepšeni a poté zhoršení 
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podmínek šiřeni KV během mírného zvyšeni geo-
magnetické aktivity 29. 11. a 30. 11. vlivem při-
chodu částic ad předchozích slunečních erupci 
a k tornu navíc průchodem Zee rozhranim sek-
torů meziplanetárního magnetického pole (rotují-
cího spolu se Sluncem). Prosincový vývoj byl vět-
šinou klidný, přesto se podminky šiřeni zvolna 
zhoršovaly. Vysvětleni je prosté — sluneční radia-
ce klesala, délka dne také a stav ionosféry nad se-
verní polokouli Země tomu odpovídal. Větší slu-
nečni erupce nevznikly, a i když Zemi párkrát 
zasáhla oblaka slunečního plazmatu, neměla po-
třebnou energii k vyvoláni poruch. Očekávaný po-
kles sluneční aktivity koncem loňského roku se 
mírně zpozdil, což patrně znamená i opožděni 
očekávaného jarního vzestupu. 

Meteoricky roj Kvadrantid vletěl do zemské at-
mosféry s přesnosti švýcarského vlaku a tradičně 
nás potéšil maximem ZHR 77 dne 4. ledna oko-
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lo 06.00 UTC Následný vzrůst aktivity sporadické 
vrstvy E byl znát částečně již téhož dne ao pozná-
ni vice 5. —6. ledna. 

Únorové podmínky šiřeni KV čekáme lepší 
než lednové, ale i tak se bude desítka otevírat spi-
še jen do jižních směrú. zatimco podél rovnobě-
žek bude lépe použitelná patnáctka, při krátka 
dobých zlepšeních i pásmo 24 MHz, zatímco 
v opačném případě nejvýše 18 MHz. Dolni pásma 
na tom budou lépe zejména na trasách z větši 
části procházejicich nad severní polokouli Zemi. 

Tradičně končíme indexy aktivity za prosinec 
2011: průměrem slunečního toku 141,3 stu., čis-
la skvrn R = 73,0 a geomagnetického indexu z ob-
servatoře Wingst A = 4,7. Poslední R dosadíme 
do vzorce pro vyhlazený průměr a za červen 2011 
dostaneme R12 53.2. 

OK1HH 

Jak vypadala radioamatérská pásma ve 4. čtvrtletí roku 2011 
Můj předpoklad, že závěr 3 čtvrtletí začal 

cestu k širokému otevřeni horních krátkovinných 
pásem, na které jsem čekali dlouhá léta, se potvr-
dil. Ukazuji to jednak údaje stále rostoucí sluneční 
aktivity (ovšem „no čísla se nevysilá", jak tvrdí 
praktici), ale hlavně množství stanic, prakticky 
denně se objevujících i na 24 a 28 MHz, tedy pás-
mech. na kterých jsme v předchozích letech DX 
stanice neslýchali, a pokud ano, tak jen na krátkou 
dobu Üdaje o slunečním toku se vesměs pohybo-
valy nad hodnotou 130 janských a to již konečně 
muselo byt nikde znát, když predikce pro maxi-
mum tohoto cyklu je 140 ±10! Vypadá to. že je pří-
liš střizlivá. Na měnici se hodnoty z výseku listo-
padu se podivejte na obr.1. 

Hned z počátku měsíce října překvapila na 
10 a 12 m stanice V63DX, nedala se zahanbit ani 
3D2GC, J28AA, od druhé dekády pak bylo slyšet 
na všech pásmech velkou expedici T32C a již po-
druhé v tomto roce navštivil Angolu 0M5AM — 
Laco, který po krátkém odzkoušeni pásma 
14 MHz byl k dosaženi téměř denně na 28 MHz 
s nepřehlédnutelným signálem — tentokrát se jeho 
menši zesilovač s dobře vyladěnou anténou pro-
sazoval na všech kontinentech. Postupně se 
ozvaly všechny možné prefixy z Tchai-wanu — BU 
— BV — BW — BO — BP (všechny dopiněné číslem 
100), ve druhé polovině měsíce pak byl velký zá-

Obr. 1. Sluneční tok v listopadu 2011 

jem o polskou expedici na PJ5, ozvaly se take 
PJ7J, HR9/WQ7R, 3XY1D, VK9CX, A542PP, 
3D2T a nemluvím o desitkách dalších zajímavých 
stanic. I SSB část CO ‚MN DX contestu přinesla 
jistě uspokojeni těm, co preferují fonicky provoz. 
Já se do něj na chvíli take "zamotal  a podařilo se 
mi navázat na 10 m 358 spojení s 82 zeměmi, což 
je na 100 W uspokojivý výsledek. 

Pokud se listopadu týče, hned v první deká-
dě vystoupil slunečni tok na 181 janských, kde se 
držel celé 3 dny a podmínky byly vynikající. Z ex-
pedic jmenujme TU2T a 7Q7GM prakticky od po-
čátku měsíce. PJ4T. PJ7NK, ZK2V, Z21BB .. pro-
stä bylo stále „co Mat'. Na začátku druhé dekády 
začala expedice ZD8ZZ, 9N7DX, v polovině 
TY2T, ZD8F a dlouhodobá PJ5/DL7VOG. Nelze 
zapomenout ani na E51MAN ze vzácných Sev. 
Cookovych ostrovů. I poslední dekáda byla vyni-
kající, od 7 MHz výše se objevoval VQ91JC, 
ZK2V krásně procházel i na 10 m, na 24 i 28 MHz 
byly 22. a 23 k dosažení snadno všechny konti-
nenty. To se již připravovaly stanice pro telegrafní 
CO VVW DX, takže kdo mohl, snažil se vynikajicí 
podmínky využit. Jmenujme jen 8Q7DV, V85/ 
/9M8Z, 9LOW, 3W1M, T6M0, 5R8IC... Já se čas 
ad času take podíval na RTTY segment jednotli-
vých pásem a mám v deníku od začátku CO 
RTTY DX contestu v záři do konce listopadu 102 
DXCC zemi — a to prosím bez počítače, jen s in-
terním kodérem/dekodérem v K3. A v OW části 
CO contestu — zase na 28 MHz 460 OSO, 126 
zemi a 34 zón, vše jako obvykle jen se 100 W. 
Není se co divit, že server LoTW byl přehlcen 
vstupními údaji a pracoval zpožděni. 

Prosinec bývá obdobím (spolu s lednem) 
s nejhoršími podmínkami v roce. Ovšem tentokrát 
jako by se předchozi výborné podmínky nerady 
loučily s tímto rokem, ještě o druhém víkendu pra 
hlašovali amatéři z USA, že byly nejlepší od roku 
2002 — a skutečně. i od nás bylo během ARRL 
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Obr. 2. Prognóza sluneční aktivity 
do konce roku 2014 

10 m contestu možné navazovat spojeni na zá-
pad až do oblasti WO, na východ s BY/JA/YB 
a pásmo bylo stanicemi doslova přepinéno Pak 
ovšem nastal silný útlum a jen zřídka se desetime-
trové pásmo otevřelo „na vice skok. Jen E44PM 
byla pro mnohé začátečníky dobrým dárkem ales-
poň od 10 do 21 MHz. dovolat se na jiných pás-
mech byl problem. Ale nelze řici, že by na pás-
mech nebyly zajimavé stanice — dokonce byl o ně 
všeobecně menši zájem, takže spojeni se snad-
něji navazovala i hůře vybaveným stanicim. Jme-
nujme jen FO/N6JA, JD1BLY. T8CW, V25RV, 
V5... a take 4S7KKG na PSK atp. Na Štědrý den 
dokonce začala expedice do Ruandy — 9XOPY 
(via SM bureau). Stěžovali si jen milovnici ..spod-
nich" pásem, že jsou letos podezřele mrtvá. Ale 
radujte se — prognóza na příští rok (viz obr. 2) je 
lepši, než byla na ten letošní. 

QX 
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Vysíláme na radioamatérských pásmech XCIX 
Radioamatérská spojení 

francouzsky 
(Dokončeni) 

Nakonec vzor krátkého kompletního 
spojení, který (jako konečně u všech do-
sud zveřejněných jazyků) doporučuji pře-
psat upravený dle vlastních údajů na sa-
mostatný list, dopinit event, stručným 
popisem výkonu, transceiveru a antény 
a ten při prvnich spojeních používat 
(z jedné strany vzor spojeni, ze druhé 
hláskováni, číslice, dny a příp. dalši před-
pokládaná použitelná slova). Já takto na-
vazuji spojeni např. s Japonci již vice jak 
30 let a je zřejmé, že vědí, co jim chci řici. 

Výzva ze stanice OK1XYZ v pásmu 
10 m. 
Appel général de la station OK1XYZ sur 
la bande de dix métres. 
Apel 2eneral d la stasion o ka en iks 
igrek zed sýr la bänd d dy métr. 

F6DHK, F6DHK, vola OK1XYZ, příjem. 
F6DHK, F6DHK, ici OK1XYZ qui vous 
appele et passe a l'écoute, transmettez. 
Ef sis de eš ka, F6DHK, jsi OK1XYZ ki 
vuzapel e pas alekut, transmeté. 

F6DHK, zde OK1XYZ. Děkuji za zavo-
lání, váš report je 57. QTH Praha, jmé-
no Pavel. Hláskuji... Jak jste to přijal? 
F6DHK, OK1XYZ poslouchá. 

F6DHK, c'est OK1XYZ de retour. Merci 
beaucoup d'appel, votre controle est cinq 
sept. Mon QTH est Praha, le prénom de 
l'opérateur est Pavel. On écrit comme 
Portugal, Amérique, Victor... Comment 
vous m'avez copié? F6DHK, OK1XYZ 
passe a l'écoute, transmettez. 
F6DHK, se OK1XYZ d retúr. Mersi boku 
dope!, voir kontrol e sänk set. Mon ki té 
aš e Praha, I prenom d loperatér e Pavel. 
Onékri kom Portygal, Amerik, Viktor... 
Komän vú mavé kopié? F6DHK, 
OK1XYZ pas alekut, transmeté. 

Všechno dobře přijato. (Lituji, nepřijal 
jsem jméno, prosím zopakujte je po-
malu.) Děkuji za informace. Skoda, že 
neovládám dobře francouzštinu. Svůj 
lístek pošlu přes byro (pošlu na vaši 
adresu přímo, pošlu na vašeho QSL 
manažera). Prosím o zaslání QSL list-
ku. Děkuji za spojení a doufám brzy na 
slyšenou. OK1XYZ končí milé spojení 
se stanici F6DHK. 
Tout recut cent pour cent. (Malheureuse-
ment, je n'ai pas recu votre prénom et 
c'est pourquoi je vous prie de vouloir ré-
péter votre prénom lentement.) Merci 
beaucoup d'informations Quel domage, 

Krátkodobé radioamatérské expedice 
na přelomu února a března 2012 

Guantanamo Bay — KG4 

V době od 25. 2. do 10. 3.2012 bude 
z tohoto území činný Stu, KG4SS, na 
všech KV pásmech provozy CW, SSB 
a RTTY — tomu ponejvíce. QSL požaduje 
na jeho domácí značku K4MIL v USA. 
Posílá však i velice ochotně QSL via bu-
reau. Další stanici, která bude z této zá-
kladny pracovat, je KG40S, op. Emmett, 
od 25. 2. do 3. 3. 2012. Také bude na 
všech KV pásmech, ale jen CW a SSB. 
Oba budou využívat zařízené stanice na 
této základně i s dobrými anténami. Em-
mett požaduje QSL na jeho domovskou 
značku KD4OS. Také jemu je možno po-
slat QSL via bureau 

Barbados — 8P9 

Mike, W1USN, a Bob, AA1M, plánuji 
krátkodobý pobyt na Barbadosu od 23. 2. 
do 8. 3. 2012 Pod značkami 8P9CI 
a 8P9CK budou činni na SSB, CW a také 
PSK31 na KV pásmech dle možností ší-
řeni. Používat mají jen 100W transceive-
ry a vertikálni antény. Jsou to však velice 
dobří operátoři a určité nebude problém 
s nimi navázat spojeni na různých pás-
mech. Mike, 8P9CI sděluje, le pokud 
bude mit na ostrově dobrý přístup na in-
ternet, jeho log nahraje denně do LoTVV. 
Ale bohužel neposílá vůbec QSL via bu-
reau. Na direct žádá SAE + poštovné 
2 US dolary. 

Bob, 8P9CK, vyřizuje QSL přednost-
nä direct. Odpovídá však také i via bu-
reau. 

Ostrov Chatham — ZL7 

David, VO1AU, který byl členem po-
slední expedice Kiribati (T32) v lednu až 
únoru 2012, navštíví ostrov Chatham od 
8. do 13. 3. 2012. Vysílat bude pod znač-
kou ZL7NO1AU. Chce se věnovat hlavně 
spodním KV pásmům a zúčastnit se 
Commonwealth Contestu (BERU) od 10. 
do 11. 3. 2012. Jaké bude mit s sebou 
vybaveni, zatím není známo. Před a po 
závodě bude činný na CW a SSB, bohu-
žel ne digitálními módy. QSL požaduje via 
Dan, VO1MX. Ten vyřizuje QSL před-
nostně direct. Žádá SAE + 2 US dolary 
nebo nový IRC. Později posílá QSL via 
bureau. 

OK2JS 

ami" Rummung 

Obr. 1. Pobřeží ostrova Chatham 
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ROUSSEAU ! 

BA 3A I ! 

PERRELATT7 ;,,!! 
20700 

Obr. 1. QSL-listek stanice F6DHK 

que je ne parle bien le francais. Je vous 
enverrai ma carte de QSL via bureau 
(a votre adresse directement, a votre QSL 
manager) et je vous prie de bien vouloir 
envoyer votre carte de QSL a moi. Je 
vous remercie du contact et respére de 
pouvoir vous recontacter bientot. 
OK1XYZ termine un träs sympatique 
QSO avec la station F6DHK. 
Tut resy sán púr sán. (Malerezmä Ž ne 
pa resy voir prenom e se púrkoa ż vu pri 
d vuloär repelé voir prenom läntmä.) 
Mersi boku denformasion. Kel domä2, k 
n part bjän Ifransé. 2 vúzanveré ma 

kart d ki es el via byr6 (a votr adres dy-
rektmän, a voir ki es el mana2e) e ż vú 
pri d bjen vuloár anvoajé voir kart d ki es 
el a moa. 2 vú remersi dy kontä e žesper 
d puvoär vú rkontakté bjénto. OK1XYZ 
termin an iré sémpatyk ki es o avek la 
stasiän F6DHK. 

QX 

. 
Raclioamatérska" 

škola 
äkolu nebo chcete-li kurz operáto-

rů organizuje Dům dětí a mládeže 
Hradec Králové a radioklub OK1 OHK 
v autokempu Stříbrný rybník. 

Nejbližší termín je ve dnech 27. 4. 
(nástup večer) ai 2. 5. 2012 (závě-
rečné zkoušky a oběd). 

Přednášky budou denně v sobotu, 
neděli, pondělí a úterý od 8 do 17 h. 
V podvečerních a večerních hodi-
nách pak bude na programu práce na 
radiostanici. Ve středu od 8 h proběh-
ne přezkoušeni před komisi ČTU. 

Přednášel budou: předpisy a pro-
voz Vráta, OK1KT, techniku Vašek, 
OK1MWA; antény a šířeni Václav, 
OK1VD; praktický provoz na stanici 
Ivan, OK1MOW, a operátoři OK1OHK. 

Kurz není pro úpiné začátečníky. 
Předpokládá se, zvláště u zájemců 
o třídu A, alespoň základní znalost 
radioamatérského provozu. Držitele 
vysokoškolského diplomu slaboprou-
dého oboru necht si ho vezmou ke 
zkouškám s sebou. Je možné, že bu-
dou zproštěni zkoušky z techniky. 

Kontaktní osoby: vedoucí RS Ivan 
Kohout, OK1 MOW, tel. 606 427 608, 
e-mail: ok1mow@centrum.cz; organi-
zační záležitosti: Vojtěch Horák, 
OK1ZHV, tel. 777 758 440, e-mail: 
v.horak@barak.cz, ok1zhv@email.cz 

Sledujte nage stránky, další infor-
mace jsou průběžně doplňovány: 

http://oklohk.barak.cz/?kurz 
 2 
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VKV 
Kalendář závodů 
na březen (UTC) 

3.-4.3. I. subreg závod ') 144 MHz-241 GHz 14.00-14 00 
6.3. VKV aktivita 2); NM) 144 MHz 18.00-22.00 
7. 3. MOON Contest') 144 MHz 19.00-21.00 
8.3, VKV aktivita; NA 50 MHz 18.00-2200 
10.3, FM Pohár 145 a 432 MHz 09.00-11.00 
10.3. Mistr. ČR juniorů 5) 145 a 432 MHz 09.00-11.00 
10,11.3. ATV Contest') 432 MHz a výše 12.00-12.00 
13.3. VKV aktivita: NA 432 MHz 18.00-22.00 
14 3. MOON Contest ') 432 MHz 19.00-21.00 
15.3 VKV aktivita, NA 70 MHz 18.00-22.00 
17.3. AGCW CW Contest 144 MHz 14.00-17,00 
17.3. AGCW CW Contest 432 MHz 17.00-1803 
18.3. Provozní aktiv 144 MHz-76 GHz 08.00-11.00 
18.3. Mistr. ČR juniorů 5) 145 a 432 MHz 08.00-11.00 
18.3 DUR Activity Contest 1 GHz a výše 08.00-11.00 
20.3 VKVaktivita NA 1,3 GHz 18.00-22.00 
27.3. VKV aktivita, NA mikrovinná pásma 18.00-22.00 

') Deniky na: vkvzavody.moraveny.com 
2) Podmínky viz: www.setelit.cz 
') Nordic Activity Contest 
4) Hlášeni na: ok2vbz@centrum.cz 
5) Hlášení na OK1OHK 
5) Deníky na adresu OK1 MO Jiří Vorel, 
P. 0. Box 32, 350 99 Cheb 2 

 KV 
Kalendář závodů 

na únor a březen (UTC) 

10.-122. VL-CM Contest MIX 
11.2. OM Activity CW/SSB 
11.-12.2. CQ VVW RTTY WPX RTTY# 
11.-12 2. PACC CW+SSB# 
11.-122. First RSGB 1.8 MHz CW# 
13.2. Aktivita 160 CW 
15.2. AGCW Semiautomatic CW 
17.-18.2. Russian WW PSK PSK31# 
18 -19.2. ARRL DX Contest CW# 
24,26.2. CO WW 160 m DX SSB 
25,26.2. French DX (REF) SSB 
25.-26.2 Europ. Community (UBA) CW# 
26.2. OK-ORP Contest CW 
26.2. HSC CW Contest CW# 
3.3. SSB liga SSB 
3.-4.3. ARRL DX Contest SSB# 
3.-4.3, Open Ukraine RTTY# 
4.3. Provozní aktiv KV CW 
5.3. Aktivita 160 SSB 
10.3. OM Activity CW/SSB 
10.3 AGCW ORP Contest CW# 
10.-11.3. DIG OSO Party# SSB 
10.-11.3. EA PSK Contest PSKÝ$ 
11.3. VRK závod CW+SSB 
12.3. Aktivita 160 CW 
17.3. Popov Memorial CW+SSB# 
17.-18.3. Russian DX Contest MIX# 
17.-18.3. Internat. SSTV DARC SSIV 
17.-19 3. BARTG RTTY RTTY# 
24.-25.3. CO VW/ WPX Contest SSB 

DVA 

14,00-02.00 
0500-07.00 
00.00-24.03 
12.03-12.03 
21,00-01.03 
20.30-21.30 
19.00-20.30 
21.00-21.00 
00.00-24.00 
22.00-22.00 
06.00-18.00 
13.00-13.00 
06.00-07.30 

viz podm. 
W.00-08.00 
00.03-2420 
20.00-1200 
W.00-07.00 
20.30-21.30 
05.00-0700 
1400-20.00 

viz podm. 
16.00-16.00 
0900-09.00 
20.30-21.30 
05.00-09.00 
12.00-12.00 
12.00-12.00 
22,00-22,00 
00.00-24.00 

Podmínky většiny uvedených závodů 
v češtině najdete na: www.aradio.cz 

Symbol # za označením módu zname-
ná, že na stránkách www.qrz.ru již 
v době zpracováni tohoto přehledu byly 
uveřejněny výsledky z předchozího roku. 
Pozor, během WPX contestu (25. 3. od 
02.00) se měni zimní čas na letní. Party 
amerických států: 10.-11. 3. 19-19 UTC 
Idaho, 11.-12. 3. 18-01 UTC Wisconsin. 
25. 2. Kuwait slaví ,,Národni den", budou 
odtamtud vysílat zvláštní stanice. 

Tabulka závodů na VKV v roce 2012 

Závody pořádané českým radioklubem: 
Název závodu Datum UTC od-do Pasma Dena( na: 

I. subregionálni závod 3. a 4. března 14.00-14.00 144 a 432 MHz, OK1AGE 
1,3 až 241 GHz RK OK1KH1 

II. subregionálnl závod 5. a 6. května 14.00-14.00 144 a 432 MHz, OK1CDJ 
1,3 a₹ 241 GHz RK OK1KCI 

Závod mládeže 2. června 14.00-17.00 144 MHz OK1RCR 

Mikrovinný závod 2. a 3. června 14.00-14.00 1:3 až 241 GHz OKI IA, OKI KHK 

IARU Region I. 50 MHz 16. a 17. června 14.00-14.00 50 MHz 

Polni den mládeže 7. července 10.00-13.00 144 a 432 MHz OK1RCR 

Polni den na VKV 7. a 8. 14.00-14.00 144 a 432 MHz, OK2Z1 
Ill, subregionálni závod července 1,3 al 241 GHz RK OK2KVM 

ORP závod 4. a 5. srpna 14.00-14.00 144 MHz OK1RCR 

IARU Region I. 1. a 2. záři 14.00-14.00 144 MHz OK1NP 
VHF Contest (Den rekordů) RK OK1KRO 

IARU Region I. 6. a 7. října 14.00-14.00 432 MHz, OK1GK 
UHF/Microwave Contest 1,3 až 241 GHz OK1KIR 

Al Contest-Marconi 3. a 4 14.00-14.00 144 MHz OK1DOZ 
Memorial Contest listopadu OK1KPA 

Podle Všeobecných podmínek platných od 1. 1. 2011 se posílají zásadně elektro-
nické deníky ve formátu EDI, nejlépe na adresu: http://vkvzavody.moravany.com 
nebo na adresu vyhodnocovatelů. 

Níže uvedené údaje v případě změn budou upřesněny v dalších číslech PE-AR. 

OK1AGE: Stanislav Hladký, Masarykova 881, 252 63 Roztoky, 
E-mail: ok1age@s19.net 
OK1CDJ: Ondřej Koloničný, Sezemická 1293, 530 03 Pardubice, 
E-mail: ok1cdj@moravany.com 
OK1IA: Jan Moskovsle, Cajkovského 923/62, 500 09 Hradec Kralove, 
E-mail: ok1ia@seznam.cz 
OK1NP: Jan Paleček, Brněnská 13, 323 00 Plzeň, 
E-mail: okl np@email.cz 
OK2ZI: Karel Odehnal, 675 53 Valeč 246, 
E-mail: ok2zi@atlas.cz 
OK1GK: Pavel Novak, Na Farkáně 111/281, 150 00 Praha 5, 
E-mail: okl kir@seznam.cz 
OK1DOZ: Bedřich Jánský, Družby 337, 530 09 Pardubice, 
E-mail: okl kpa@volny.cz 
OK1RCR: Český radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, 
E-mail: pdmlogy@crk.cz 

Ostatní závody: 

Velikonoční závod 8. dubna 08.00-14.00 144 MHz a výše RK OK1KKT 
Velikonoční závod dětí 8. dubna 14.00-15.00 144 MHz a výše RK OK1KKT 
Vánoční závod 26. prosince 08.00-11.00 144 MHz OK1KHK 

12.00-15.00 OK11A 

OK1KKT: RK Tanvald, pošt. schr. 30, 468 61 Desná v Jizerských horách, 
E-mail: info@ok1kkt.cz 

Dlouhodobé soutěže, pořádané Českým radioklubem: 

Provozní VKV aktiv každou třetí 08.00-11.00 144 a 432 MHz RK OKI KPA 
neděli v měsíci 1,3 al 76 GHz 

FM Pohár každou třeli 10.00-12.00 145 a 432 MHz OK1 IVU 
sobotu v měsíci místní čas RK OKI OPT 

Mistrovství ČR juniorů souběžně s Provozním VKV 144 a 432 MHz OK1OHK 
aktivem a FM Pohárem 

OK1KPA: ok1kpa.com/pa/hlaseni.htm 

OK1IVU: Vladimir Veselý, Elišky Krásnohorské 21, 323 00 Plzeň, 
E-mail: ok1ivu@email.cz 

OK1OHK: vkvzavody.moravany.com 

Adresy k odesiláni deníků přes Internet 

Aktivita 160: cw@a160.net, ssb@a160.net 
ARRL: DXCW@arrl.org DXphone@arrtorg 
CQ 160 m SSB: 160ssb@kkn.net 
CO WPX: ssb@cqwpx.com 
EA PSK: psk31@ure. es 
EC-UBA: ubecw@uba. be 
HSC: hsccontest@gmail.com 
OK-Q RP: kerel.line@seznam.cz 
OM Activity: omec@pobox.sk 

Popov: contest radio. ru 
REF (SSB): cdfssb@ref-union.org 
RSGB 160: 1 st160.1ogs@rsgbhfcc.org 
Russian PSK: rusdigitel@bk.ru 
Russian: rdxc@srr.ru 
SSB liga: http://ssblige.nageno.cz 
UBA Spring: on6kl@ostnet 
Závod VRK: OK5VRK@seznam.cz 
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POI ELEKTRONIC 
pol. e ro . 

Nad Rybníkem 589 

19012 Praha 9 - Dolní Počernice 

VINUTÉ DÍLY PRO ELEKTRONIKU 
Samonosné a tvarové cívky 
Antenní spékané cívky 
Zákaznické vinuté díly 
Měřicí cívky a senzoty 
Transformátory a tlumivky do spínaných zdrojů 
SMD tlumivky a převodníky 
Toroidní síťová transformátory a tlumivky 

MECHANIKA NEJEN PRO ELEKTRONIKU 
Nástroje a přípravky pro elektro4robu 
Elektroerozivní drátové řezáni a hloubení 
Konvenční broušení na plocho, na kulato a tvarové 
CNC soustružení do průměru 41 mni 

Provozovna 33544 Kasejovice 389 

telefon: 00420371595412, fax: 00420371595280 
e-mail: pvelektronic@pvelektronic.com 

http://www.pvelektronic.com 

ECOMAL 
Electronic Components and Logistics 

Aktivní a pasivní součástky nejen 
z produkce firmy VISHAY 

rit(ER 

FAIA 

warming/ 

VISHAY. 

yi 

agancrnicram 

COPAL 11IXTRONKS 

UPEC 

KEC 

WekfrnOffer 3E 

ELMS 
Na veletrhu nás nenajdete, ale rádi Vás navštivirne 

www.ecomal.com 
Adresa: ECOMAL s.r.o., Mlýnská 1095, 334 01 Přeštice 

Tel.: 377 982 314, 377 183 214 
Fax: 377 983 605 

E-mail: jana.krenova@ecomal.com 

- Výhodné předplatné Praktické elektroniky AR 
na rok 2012 - dva výtisky ročně zdarma 
- Výrazná sleva na oba DVD se staršími ročníky pi' od r. 1945 
- Sleva na nové CD 2011, které vychází 1. 3. 2012 
- Pro předplatitele pouze u našeho vydavatelství dárek 
v podobě vstupenky na veletrh ELECTRON 2012 
- I v tomto roce vás rádi přivítáme na našem stánku na veletrzích 
ELECTRON Praha a AMPER Brno www.aradio.cz 

Seznam inzerentů v PE 02/2012 
A+A - plastové krabičky aj.   XIII 
AEC - TV technika   XI 
AME - elektronické přístroje a součástky  IV 
AMPER 2012 - pozvánka na veletrh  VII 
ANTECH - měřicí přístroje, STA a TKR  VI 
AV-ELMAK - elektronické přístroje XI 
BS ACOUSTIC - ozyučovací technika   XIII 
BUCEK - elektronické součástky XIV 
DIAMETRAL - laboratorní nábytek Ill 
ECOMAL - elektronické součástky  56 
ELECTRON 2012 - pozvánka na veletrh  X 
ELEKTROSOUND - plošné spoje, el. součástky.... XII 
ELEX - elektronické součástky aj.   XII 
ELFA - optoelektronická čidla   XII 

ELNEC - programátory aj.  XII 
ELTIP - elektrosoučástky  XIII 
ERA components - elektronické součástky XI 
ESDshop - pájení, antistatika   XIII 
EZK - elektronické součástky a stavebnice  VI 
FLAJZAR - stavebnice a kamery  II 
GM electronic - el. součástky  VIII, IX 
JABLOTRON - zabezpečovací technika   
KONEKTORY BRNO - konektory XII 
PaPouch - měřicí a komunikační technika   XIII 
P + V ELECTRONIC - vinuté díly pro elektroniku.... 56 
PRODANCE - ozyučovací technika V 
TME - el. součástky  III. strana obálky 
SPEZIAL ELECTRONIC  IV. strana obálky 
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Transfer Multisort Elektronik 

Oficialni distributor firmy Talema 

”.;V:"F.?...-iteizr;*•;34:,"OE.;:cre7e..tAOE`ki:43't2;e:43-4".'x'rzyr:ii,;iff;•OE.k ; ..1.•• ‘,44•.:. ..•441:c ......$•;.,44;-aOE., „:50...tti...,44.....2.4.; . ‘I- - . !:7:74t....4.. ....211.• as* ...te -.... 

: t )4. I.T:.-.441,st ISikire..b.'".-:-OE ‘OE "OE 41›...4 ...i{41.21.1:.. › 441.issi-14.• • .4 • 1 > se tss..44 itrz..,4) vi.- -pi +4..,,,. ., ...t ''•-• -. 
,44 ,OE ., , .: ZIrkr.,-. -sretie; -1'" ro .--•ssti..:,,e,..-.-zr, _ tize ,• _,‘....c4kid..-:...-ir t:,•,.(fsi,;..š.•••.tt f• >t -37e,...;-:4:.-.-v•-••kbti. 

0".4;:e4.4: s • • • • e; , • • en, •OE fame z.OE • 
es 

;the. e:-..st:•-•: r•OE-,i‘Aýee-±- IL! 1-
tA1?-eeer s:OES:Sš. • .**. 

irt Ýn tki 4;e-YOE2P- e", 
:OEX ..' "43.41" SZ (tee 5-..e.ilY'efi 22-

g 
.OE'sj '4-teS.4 4544 .4 'el/ 

e H ait" t. e eOE • ' . a te - 
4 1‘ M C« ‘.'e • ‘.03 i .314 , • ,OE•t ...4.. • 41. 'OE 

'Pt 
../t4 

4);;;Si4te-•; 

7 

3 

'w 

• OE›‘OE 
sie2z!, et et et*'1-

V OE3.(1'4%-: OE 

,t2e-stirer›dere,-. . •.? -1 eut 1.41/4t ate'. 42OE% -OE-Sze -OE )9'44. • 

-iPeAtt•cky? r•-• Ak- -,f)OE •z> t: gierg.s.1•1. 4.* - • . _ • . 

talemo 
\,OE 

etes.....* 

Talema - výrobce vysoce kvalitních odrušovacích 

součástek a transformátorů. 

V nabídce firmy se nacházejí: 

tlumivky a cívky 

transformátory 

proudové transformátory 

Sd 0 

Electronic Components 

TME Czech Republic s.r.o.: Slévárenská 406/17, CZ 709 00, Ostrava, tel.: +420 59 66 33 105, fax: +420 59 66 33 104, e-mail: tmeetme.cz, www.tme.cz 
Sidlo: ul. Ustronna 41, 93-350 Lodz, Polsko, tel. +48 42 645 54 44, fax +48 42 645 54 70, e-mail: export®tme.eu, www.tme.eu 

Transfer Multisort Elektronik 



connectBlueTm The strongest connection in a tieess world 

Novinky od connectBlue 

O Bluetooth; WiFi Serial Port AdapterTM 

08S411 
Bluetooth 2.1-I-EDR 
Class 1, +4 dBm 
dosah: 150 m interní/extern( anténa 

- UART 1200 bit/s - 1.36 Mbit/s 
- CTS/RTS řízení toku 
- AT příkazy 
- Android support 
- prostor pro vlastní aplikaci 
- Wireless Multidror 3 kanály 
- Extended Data Mode" pro oddělení 
multipoint kanálů (každý slave může 
přijmout/vyslat jiná data) 
- connectBlue Low Emission Mode" 
omezuje rušení dalších 2,4 GHz 
rádiových zařízeni 
- 12 digital I/0* 
- 4 A/D kanály* (10-bit) 

*... s příslušným firmware 

OBS43 3 
Bluetooth 2.1+EDR 
Class 1, +17 dBm 
dosah: 800 m interní anténa 

1000 m externí anténa 

- UART 1200 bit/s - 1.80 Mbit/s 
- CTS/RTS řízená toku 
- AT příkazy 
- Android support 
- prostor pro vlastní aplikaci 
- Wireless Multidror 7 kanálů 
- Extended Data Mode" pro oddělení 
multipoint kanálů (každý slave může 
přijmout/vyslat jiná data) 
- connectBlue Low Emission Mode" 
omezuje rušeni dalších 2,4 GHz 
rádiových zařízení 
- 12 digital I/0* 
- 4 A/D kanály* (10-bit) 

Rugged Ethernet Port AdapterTM 

Jednotky určené k bezdrátovému přenosu sátě Ether-
net. Vhodné např. pro spojeni pohyblivých Usti se 
síti Ethernet nebo jako bezdrátová 
náhrada LAN kabelu. Dosah 400 m. 

- odolné průmyslové provedená 
- krytí IP65 
- rozsah teplot -30 až +65°C 
- napájeni 9-30V 

Snadné nastavení 
tlačítkem umístěným 
vedle LAN konektoru. 

varianty: 

- RBEPA Bluetooth 
velmi male latence, robustní 
linka díky technologii Bluetooth 

- RWE231i WiFi 2,4 GHz 
- RWE241i WiFi 5 GHz 
spojeni přes Access Point nebo ad-hoc, 
WEP64, WEP128, WPA-PSK, WPA2-PSK, 
TKIP, CCMP (AES), LEAP, PEAP 

spezial electronic 

OBS414 
iPhone, IDS Accessory 
Bluetooth 2.1+EDR 
Class 1, +4 dBm 
dosah: 150 m interní/externí anténa 

- Apple Authentication co-processor 
- iPod Accessory Protocol support 
- Android support 
- AT příkazy 
- UART 1200 bit/s - 1.36 Mbit/s 
- CTS/RTS řízení toku 
- Wireless Multidror 3 kanály 
- Extended Data Mode" pro oddělení 
multipoint kanálů (každý slave může 
přijmout/vyslat jiná data) 
- connectBlue Low Emission Mode" 
omezuje rušení dalších 2,4 GHz 
rádiových zařízení 
- 12 digital I/0* 
- 4 A/D kanály* (10-bit) 

Rugged Serial Port AdapterTM 

Bezdrátová náhrada kabelu RS-232/485 
do náročného prostředí. 

- odolné průmyslové provedení 
- kryti IP65 
- rozsah teplot -40 až +85°C 
- naked 8-30V 

varianty: 

- RBS433 Bluetooth 
dosah 1000 m, 
robustní linka díky 
technologii Bluetooth • 

- RWS451 WiFi 2,4/5 GHz 
dosah 400 m, spojeni přes 
Access Point nebo ad-hoc, 
WEP64, WEP128, WPA-PSK, 
WPA2-PSK, TKIP, CCMP (AES), 
LEAP, PEAP 

OWS451 
Dual Band WiFi UART/SPI 
802.11a/b/g/n (2,4 GHz/5 GHz) 
výkon +17 dBm 
dosah: 400m interní/externí anténa 

- integrovaný TCP/IP stack 
- UART 1200 bit/s - 1.80 Mbit/s 
- CTS/RTS řízení toku 
- AT příkazy 
- Enterprise modes, TKIP, AES (CCMP: 
- WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP64/128 
- PEAP, LEAP 
- 802.11i, WMM 
- BSS (infrastructure) a IBSS (ad-hoc: 
- TCP/UDP protocol support 
- TX Power calibration 
- Link adaptation, Fragmentation 
- DTIM based power management 
- DHCP server and client 
- DNS-resolver, Fast roaming, LLDP 

tit I 

spezial electronic tel.: 233 326 621 • ,2 
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