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rRadioamatéri •11.....Mr.11.1.1(-ear 
do Gambie 

(k našemu rozhovoru na str. 1) 

it V letech 2010 až 2012 spoluporádal 
Ing. Jiří Šanda, OK1 RI, pět velkých a úspěšných 
radioamatérských expedic do západoafrické 
Gambie s účasti v celosvětové soutěži 
CQ %WV DX Contest. Na obrázku členové 
ex pedice 2012 se sbalenou výstroji na letišti 
v Banjulu. 

i:• Stádo gambijských koz v anténní farmě 
české expedice 
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i* QTH expedice C5A 
bylo v prostorách 
bývalé rozhlasové 
stanice Radio SYD. 
OK1DSZ při laděni 
antény four square 
pro pásmo 80 m 

-2 Vybaveni 
pracoviště 
pro pásmo 80 m 

B 

' Anténa four square pro pásmo 40 m na plaži při odlivu. Zářiče uchyceny kvůli přilivu 
na bambusových tyčích 

Kladeni podmořského napájecího anténního kabelu. Vlevo OK1FFU, vpravo 0M6NM 
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íNM ROZHOVOR % 
s Ing. Jiřím šandou, OK1RI, no-

vým předsedou českého radio-
klubu (CRK) o činnosti naší nej-

větši radioamatérské organizace. 

V březnu se konal v Hradci Krá-
lově řádný celostátní sjezd ČRK, 
který tě zvolil novým předse-
dou. Blahopřejeme a na úvod 
našeho rozhovoru představ pro-
sím stručně ČRK i sebe. 

Děkuji za blahopřání. Nejprve stručně 
osvetlim, proč a jak jsem byl zvolen novým 
předsedou ČRK. Už v době připravy sjez-
du, v listopadu 2012 postihla tehdejšího 
předsedu CRK Ing. Jiřiho Němce, OK1A0Z, 
mozková mrtvice, ze které se sice zotavil, 
ale tuto funkci už vykonávat nechce a ne-
může. K tomu ještě VKV manažer Rady 
CRK Karel Odehnal, OK2ZI, oznámil, že ze 
své funkce odstupuje. A tak nastal problem 
sestavit kandidátku pro sjezdovou volbui 
Rady ČRK pro nadcházejici čtyři roky4 
V této situaci mě velká část Rady ČRK 
přesvědčila, abych na funkci předsedy 
kandidoval, přestože se mi do toho nechtě-
lo. Zádný další kandidát se nenašel, a tak 
jsem byl zvolen. Budu se snažit, abych tuto 
funkci vykonával alespoň stejně tak dobře 
jako můj předchůdce, a Jirkovi, OK1A0Z, 
při této příležitosti děkuji za jeho práci. 
Odstoupivšímu VKV manažeru Karlovi, 
OK2ZI‘rovněž děkuji a jeho funkci v nové 
Radě CRK nyní zastává Petr Kašpárek, 
OK2ULQ. 

ČRK je největší radioamatérskou orga-
nizací v CR, má přibližně 2500 členů, což 
představuje odhadem polovinu všech kon-
cesionářů OK. Sídlo ČRK jev Praze - Ho-
lesovicich, kde je kancelar tajemnika CRK 
a kde je pracoviště QSL-služby. Celkem 
má ČRK tři stale zaměstnance. CRK zajiš-
ťuje základní potřeby radioamatérů OK — 
tedy QSL-službu, diplomovou službu, infor-
movanost (časopis, internetové stránky, in-
ternetový měsíční bulletin na www.crk.cz, 
ústřední vysílač OK1RCR), pořádá a vy-
hodnocuje soutěže, podporuje provoz ma-
jáků a prevaděčovou sit 
K mému radioamatérskému curriculum 

vitae: V r. 1968 jsem se jako 151etý chlapec 
stal členem pražského RK děti a mládeže 
OK1KUC, potom RK Smaragd OK1KNH 
(,přejmenován' na OK1 KRG). Vlastní vola-
cí značku jsem dostal v 17 letech OL1APA, 
od r. 1971 OK1DWA, od r. 1986 OK1R1. 
Celou dobu jsem aktivní na KV i VKV, v po-
sledních letech s kolektivem OKI KIM 
(0L4A), s nímž jsme vybudovali největší 
anténní farmu na VKV na kótě Lesná 
(J06ORN). S Jirkou, OK1RF, jsme posta-
vili největší anténní farmu v OK pro KV na 
Březině v Jižních čechách (JN79KM). 
V posledních letech jsem byl spolupo-

řadatelem 5 expedic do Gambie (C5A) 
s účastí v celosvětové soutěži CQ WW DX 
Contest, z čehož jsme 4x zvítězili ve světo-
vém pořadí v kategorii multi-multi a jeden-
krát byli druzí. Co obnáší taková expedice, 
to vidíte na 2. straně obálky. 

Nyní se vratine k březnovému 
sjezdu CRK. Které závěry a vý-
sledky (usnesení) sjezdu pova-
žuješ za nejdůležitější? 

Ing. Jiři 'Sande, OK1R1 

Nově zvolenou radu tvoří aktivní a pra-
covití radioamatéři, coi věřim, že je dobrým 
předpokladem jejího schopného fungováni, 
v minulosti to tak vidy nebylo. Sjezd přene-
sl na Radu zodpovědnost za rozhodování 
o tom, zda bude vydáván papírový časopis 
Radioamatér nebo ne (je to především 
otázka peněz). V pripade nutných změn 
stanov CRK podle připravovaného nového 
občanského zákoníku bude možná nutno 
svolat mimořádný sjezd ČRK. 

COE\ V souvislosti s letošním 90, vý-
‚ točím založení Českého rozhla-

su vzpomínáme, jakou důležitou 
roll ve společnosti při tom tehdy 
sehráli radioamatéři a tehdejší 
Radioklub československý, za-
ložený v roce 1924. Jake je po-
staveni radioamatérů v součas-
né společnosti? 

K 

r e Postupem doby se stalo z radioamatér-
ského hobby něco jiného, stejně jako z po-
slechu rozhlasu. Dříve byla motivem exo-
tika, potřeba komunikace, objevováni 
neznámého, dnes je to především koníček 
a sport. Exotika se vytratila a potřebu ko-
munikovat uspokojují jiné technické pro-
středky. Ale společné zůstalo, že radio-
amatérstvi je záliba, nebo možná dokonce 
sport, velmi užitečná, zejména pro mládež, 
neboť vede k technickému myšlení, ke 
vztahu k přírodním vědám, učeni cizím ja-
zykům, k práci v kolektivu atd. 

Jak funguje radioamatérská or-
ganizace ve světě? Mám na 
mysli IARU (International Ama-
teur Radio Union) a vztah k ITU 
(International Telecommunicati-
on Union). 

IARU je celosvětová radioamatérská 
organizace, sdružující radioamatérské or-
ganizace v jednotlivých zemích podle zása-
dy .1 země — 1 radioamatérská organize-
ce". Je to logické a v CR to nečiní problem, 
ale v některých zemích to působí potíže — 
tam, kde se radioamatéři nemohou dohod-
nout a mají tam vice silných radioamatér-
ských organizací (např. Norsko, Polsko). 
KRU má rozdělen svět do tří regionů: první 
je největší (Evropa, Afrika, Střední východ 
a území bývalého Sovětského svazu se-
verní Asie), druhý region tvoří Severní 
a Jižní Amerika, třetí region Austrálie, Oce-
ánie a Dálný východ. Séfern KRU je tč. 
Kanaďan Tim Ellam, VE6SH. Každý region 
má svoji samosprávu a problémy se řeší na 
úrovni každého regionu. Jednou za tři roky 
se koná sjezd regionu, v našem případě 
ten dosud poslední byl v Jihoafrické repub-
lice, ten příští bude v bulharské Varně 
v záři 2014. 

Předsedou 1. regionu KRU je nyní Ho-
lanďan Hans Timmerman, PB2T, výkonný 
výbor má pět členů (manažeři odborností 
KV, VKV a ARDF — „liška") a tri koordináto-
ry (rychlotelegrafie, EMC a pro politickou 
prezentaci, což obnáší zástupce KRU 

(Praktická elektronika -AR 06/2013) 



v Evropském parlamentu a dalších podob-
ných institucich). 

IARU hájí zájmy všech radioamatérů 
na světě, nejen tedy těch, kteří jsou členy 
organizací v jednotlivých zemích; proto 
každá členská organizace IARU platí do 
ústředí finanční příspěvek za každého kon-
cesionáře, v našem případě OK, a nutno 
říci, že je to dobrá investice. Tlaky na vyu-
žití radioamatérských pásem komerčními 
službami hlavně v pásmech VKV a UKV 
jsou velmi silné. Uvedu jeden konkrétní ak-
tuální příklad: rodně se na světě „ztrati" 
desetitisíce obchodních kontejnerů s nej-
různějším zbožím, samozřejmě jakoby ná-
hodou drahým. Přepravci a pojišťovny se 
dohodli, že vybuduji system na jejich 
ochranu, spočívající v tom, že v každém 
kontejneru je umístěn malý transceiver, 
který nepřetržitě komunikuje s centrálou 
umístěnou na lodi, lokomotivě, velinu pře-
kladiště a pod. — ale v pásmu 433 MHz, 
které mají radioamatéři přiděleno na sekun-
dární bázi. Výsledkem je, že například 
v Rotterdamu, v okolí Los Angeles nebo 
v Moskva mají radioamatéři zakázáno vysí-
lat v pásmu 70 cm, aby komunikace s kon-
tejnery nebyla rušena. 

Celosvětová organizace ITU — Meziná-
rodní telekomunikační unie se sídlem v že-
nevě je společenstvím regulátorů, sdružuje 
telekomunikaä:ni úřady na celém světě, za 
CR tedy ČTU — Ceský telekomunikační 
úřad. Radioamatérská unie IARU je čle-
nem ITU, ale nemá tam hlasovací právo. 
ITU je tedy celosvětový regulator všeho rá-
diového provozu — tedy i radioamatérského 
provozu. 

Jake je postavení ČRK a radio-
amatérů OK ve světě? 

Bez nadsázky mohu říci, že radioama-
téři OK jsou světovou velmoci. Patří k nej-
aktivnějším a nejúspěšnějším. Pohleďte na 
výsledky světových nebo evropských zá-
vodů na KV i VKV/UKV, na pořádání ra-
dioamatérských expedic, na dominantní 
postavení našich liškařú na každém mis-
trovství světa v ARDF (Amateur Radio Di-
rection Finding). Je běžné, že ve světo-
vých soutěžích na KV někdy bývá více 
účastníků z OK než třeba z Anglie; bude-
me-li pošitat aktivitu na obyvatele, pak jed-
noznačně. 

Presto ale značka OK neměla za po-
slednich dvacet let nikdy žádného funkcio-
náře v IARU. Dlužno podotknout, že jsme 
nikdy žádnou vhodnou osobu nenabídli. Je 
možné, že od zmíněného zasedání ve Var-
na v r. 2014 se situace změní pro OK k lep-
šimu. Ale samozřejmě, že se zástupci CRK 
zúčastňují všech setkání 1. regionu a schů-
zi komisí KV, VKV a AR DF. 

Činnost ČRK je rozsáhlá. To po-
třebuje mít dobre finanční záze-
mí. Jak funguje financování čin-
nosti ČRK? 

Důležité je, že všechno pracuje poti-
chu, náš vlak jede, aniž by ho bylo vidět: 
OSL-služba funguje, časopis vychází, in-
ternetově stránky jsou stále aktualizovány, 
majáky i ústřední vysilač OK1 RCR vysílají, 
závody a soutěže jsou pořádány i vyhod-
nocovány, radioamatérské diplomy průběž-
ně vydávány. 

Finančně nejnáročnější je provoz OSL-
-služby se dvěma zaměstnanci; výdaje na 
QSL-službu tvoří čtvrtinu rozpočtu CRK, 
což je téměř polovina volně použitelných 
prostředků — viz níže. Finančně přispíváme 
na pronájem majáků a převaděčů a na tom-
to místě je vhodné poděkovat společnosti 
Ceske radiokomunikace, v jejichž objek-
tech jsou umístěny, za velmi vlídný přístup 

českou republiku a znač-
ku OK reprezentuje kaž-
doročně v celosvětovém 
KV závodě IARU HF 
World Championship tým 
radioamatérů pod znač-
kou OL1HQ (Headquar-
ters). Letos se bude ko-
nat v sobotu a neděli 13. 

až 14 července 

k radioamatérům. (Taková je bohudík situ-
ace ve většině Evropy.) 

Časopis Radioamatér (Radiožurnál) vy-
dává me společně se slovenskou radio-
amatérskou organizací SZR (Slovenský 
zváz rádioamatérov) a je to rovněž záleži-
tost finančně velmi nákladná —tvoří šestinu 
rozpočtu CRK. Do budoucna je jeho vydá-
vání otevřená otázka a jak jsem zmínil 
v úvodu, rozhodnutí o jeho osudu svěřil 
sjezd do rukou Rady CRK. 

činnost CRK je financována z těchto 
zdrojů: Na prvním místě jsou to členské pří-
spěvky našich členů, col tvoří asi jednu 
třetinu ročních příjmů CRK. Dale dostává-
me finanční příspěvek v nepravidelně výši 
od Sdružení sportovních svazů (SSS) a od 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy (MŠMT). V minulosti jsme dostávali vel-
mi podstatný příspěvek 900 tisíc korun 
ročně od podniku SAZKA, ale to už je ne-
návratnou minulostí. Po rozdělení majetku 
bývalého Svazarmu dostal CRK několik 
nemovitosti v různých městech čR (Már 
n/S, Holice, Svitavy, Jablonec, Usti n/L), 
s nimiž hospodaříme — pečujeme o ně 
a pronajímáme je, což je dalším zdrojem 
příjmů CRK. Ještě bych dopinil, že provo-
zováni nemovitostí je samozřejmě podniká-
ni jako každé jiné a je filozofická otázka, 
zda má takováto zájmová organizace pod-
nikat? Situace je však ta, že jsme nemovi-
tosti získali a během uplynulých dvaceti let 
nám vždy přinášely nezanedbatelný zisk. 
V hodnoceni podílu nákladů je nutno si 
uvědomit, že nemovitosti přinášejí výnosy, 
ale současně spotřebovávají peníze na 
opravy a nezbytně úpravy. 

Technický pokrok jde kupředu 
mílovými kroky. Jak se to proje-
vuje v radioamatérském hobby? 
Setkáváme se se zcela novými 
formami radioamatérské komu-
nikace (např. s využitím interne-
tu, s dálkovým ovládáním radio-
amatérského pracoviště apod.). 
Řekni nám k tomu pár slov. 

V minulosti byl hlavní překážkou pro 
získáni radioamatérské koncese OK poža-
davek na znalost telegrafie — Morseovy 
abecedy. Ten tu už není, zkoušky zdaleka 
nejsou tak přísné, jako bývaly, a kdo se ne-
chce učit morseovku, může vysílat fonicky 
nebo digitálními módy. 

Přiznám se (s vědomim, že to může být 
způsobeno mými šedinami), že můj vztah 
k novým radioamatérským technologiím je 
ambivalentni. Už když přišlo v 90. letech 
paket radio, tušil jsem, že tento způsob ko-
munikace ovlivní silně ducha radioamater-
stvi. Pak se přidal internet, DX-cluster, 
chaty, radioamatérská spojeni přes inter-
net, CW skimmer... Nové technologie 
opravdu změnily pojetí a ducha našeho 
společného hobby, ale nemyslím si, že 
k lepšímu. Je však nutno ses novým vývo-
jem smířit, uchopit jej a lit s ním — nedá se 
nic jiného dělat — běh času a tedy i techno-
logii zastavit nelze. 

Co se týče ovládáni radioamatérského 
pracoviště na dálku přes internet (remoted 
radio): Je pochopitelné, že se radioamatéři 
snaží dostat ven z městského elektromag-
netického smogu a současně tak elimino-
vat rušení svého okolí vlastním vysílačem. 
Je zajímavé, že tento druh provozu vznikl 
ve Skandinávii. Interfejsy pro tento účel 
jsou dnes továrně vyráběny a snadno do-
stupné. Legislativně je u nás remoted radio 
zcela bez problémů, podle mezinárodní do-
hody CEPT-61, která byla přijata už před 
vice než 25 lety a která umožňuje vysílání 
držitele povolení v další zemi, jet je signa-
tářem zmíněné dohody, za fyzické přítom-
nosti; remote radio tedy nikoliv! V někte-
rých soutěžích už je i vypisována zvláštní 
kategorie pro remoted stanice. 

ČRK společně se slovenskou 
organizaci SZR pořádá každo-
ročně na podzim celosvětový 
telegrafní a radiodálnopisný zá-
vod na KV pod názvem OK/OM 
DX Contest. Jak je to s vyhod-
nocováním výsledků a s těmi, 
kdo neovládajl telegrafii, a tedy 
se závodu nemohou zúčastnit? 

Vztah slovenské strany k OK/OM DX 
Contestu je vlažný. Telegrafní i radiodalno-
pisnou část závodu vyhodnocuje jen CRK, 
na Slovensku v době konání závodu do-
konce zpravidla pořádají celoslovenské se-
tkání radioamatérů v Tatrách. Pro vyhod-
nocováni jsme používali od roku 1999 
speciální software, který měl ovšem řadu 
nedostatků, a proto v současné době je vy-
víjen nový Sw; již ročník 2012 byl tímto 
programem vyhodnocen, projevily se určité 
nedostatky. na jejichž odstranění se pracu-
je, a předpokládáme, že další ročník již pro-
běhne hladčeji, rychleji a bez chyb. Od 
listopadu 2013 proběhne vyhodnocení na-
šeho závodu přes web. Od ůšastniků ob-
čas dostáváme stížnosti na chyby ve vý-
sledcích a připomínky. Za to děkujeme 
a take podle vašich připomínek SW vylep-
šujeme. 

Přibývá radioamatérů, kteří neumí mor-
seovku, ale do celosvětového OK/OM zá-
vodu by se rádi zapojili. Říci, ať se ji tedy 
naučí, není řešením. Proto v současní 
době probíhají předběžná mezinárodní jed-
nání o pořádání fonické části závodu, která 
by se mohla konat každoročně v dubnu, ale 
podle jiných pravidel. než jsou v části OW. 

Jaký je správný postup, když 
má někdo zájem o radioamatér-
skou činnost nebo koncesi, 
příp. o členství v ČRK? 

Necht' se obrátí na naše ústředí, my mu 
poradíme _a nasměrujeme ho. Zde jsou 
kontakty: Ceský radioklub, U Pergamenky 
č. 3, 170 00 Praha 7 - Holešovice, tel.: 266 
722 240, 607 208 230, e-mail: crk@crk.cz, 
web: wwvv.crk.cz 

Děkuji ti za rozhovor. 

Rozmlouval Petr Havliš, OK1PFM. 
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Superkondenzátory s malým 
ESR v tenkém pouzdře 

Nejnovější elektrické dvouvrstvé 
kondenzátory (EDLC) pro velké špič-
kové proudy s tloušťkou 2,5 až 3,5 mm 
a šířkou a délkou 21 x 14 mm ozna-
čené jako řada DMF rabid firma Mu-
rata (www.murata.eu). Mají velmi 
malý vnitřní odpor (ESR) 40 až 60 mf2 
a maximální pracovní napětí 5,5 V. 
Zatim budou nabízeny s kapacitou 
330 až 470 mF. Vyznačují se teplotní 
stabilitou kapacity a vnitřního odpo-
ru, lze je opakovaně (100 000x) rych-
le nabíjet a vybijet. Kondenzátory řa-
dy DMF představuji v současnosti 
nabídku EDLC s největší výkonovou 
hustotou Jsou vhodné jako pomocný 
výkonový napájecí zdroj LED zábles-
kových jednotek, digitálních fotoapa-
rátů a mobilních telefonů, chytrých 
elektroměru, UPS nebo doplňkový 
zdroj pro USB sběrnici. Tím, že po-
kryjí špičky v odběru, umožňuji pou-
žít u řady přístrojů napájecí baterie 
s menším výkonem a tím i rozměry. 

Oceněni 
senzorů osvětlení Maxim 

Měsíčník Electronic Products Ma-
gazine a jeho internetová verze 
ElectronicProductšcom (www2.elec-
tronicproducts.com) pravidelně infor-
muje elektroniky o významných 
nových výrobcich, technologiích i apli-
kacích. Jako výrobek roku 2012 byly 
jím oceněny digitální senzory osvět-
lení nové generace MAX44007/44009 
od firmy Maxim Integrated Products 
(www.maximintegrated.com). Před-
ností těchto senzorů s napájecím 
napětím 1,7 až 3,6 V je velmi malý 
pracovní proud — pouhých 0,65 pA, 
přičemž spotřeba konkurenčních ekvi-
valentů je až 100x větší. To je velká 
výhoda pro použití v přístrojích, jako 
jsou např. mobilní telefony, tablety, 
fotoaparáty, televizory a monitory, kde 
se řízeni jasu podle okolního osvětle-
ní stalo standardem. Rozsah měřené-
ho osvětlení je u MAX44007 0,025 až 
104 485 lx, v případě MAX44009 je to 

0,045 až 188 000 lx. Použitým čidlem 
je fotodioda, jejiž spektrální citlivost 
odpovídá lidskému oku. Vliv inf račer-
vené a ultrafialové složky je obvodo-
vě potlačen. Vhodný měřicí rozsah 
vybírá blok adaptivního řízení zisku. 
Senzory v pouzdře UTDFN-Opto (2 x 
x 2 x 0,6 mm) mohou pracovat při tep-
lotách -40 až +85 t. 

MAXI 
MAX44007reeteOEsta 

Termoelektrická baterie 
z organických materiálů 

O širokém záběru firmy Fujifilm 
Corp., známé u nás hlavně jako vý-
robce fotoaparátů a filmů, svědčí zprá-
va v Nikkei Electronics (http://techon. 
nikkeibp.cajp) o termoelektrickém mš-
niči s velkou účinností využívajícím 
ohebný organický vodivý polymerový 
materiál, s kterým lze již při teplotním 
rozdílu 1 °C generovat elektrický výkon 
několik miliwattů. Modul využívající ten-
to materiál byl předveden na výstavě 
Nanotech 2013, kde ohříván teplem lid-
ské dlaně poháněl na dětské autodrá-
ze autíčko. Firma Fujifilm zatím o pou-
žitém materiálu nezveřejnila žádné 
detaily, pouze informovala, te byl vy-
vinut společně s japonským institutem 
AIST (National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology). 
Firma očekává, že tyto termoelektric-
ké moduly, vyrobitelné tiskařskými 
postupy, by mohly využitím tělesného 
tepla např. napájet či nabíjet baterie 
přístrojů monitorujících pacienty. 
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Účinný infračervený zářič 
pro bezpečnostní použití 

U skrytých bezpečnostních systémů' 
používaných např. v bankách, se vyža-
duje, aby na přítomné klienty nepůso-
bily rušivě. Proto se v těchto aplikacích 
užívá osvětlení zářením infračervených 
LED vestavěných do bezpečnostních 
kamer. Dosud užívané typy osvětlení 
pracují většinou na vinoví deice 
850 nm, které může být, zvláště v tma-
vém prostředí, přesto viditelné jako 
červeně body Řešení, s kterým přichá-

zí firma Osram Opto Semiconduc-
tors (www.osram-os.com), je přechod 
na vinovou délku 940 nm, při které je 
již citlivost lidského oka na rozdíl od sen-
zorů infrakamery zcela zanedbatelná. 
Nový zářič Oslon SFH 47255 v černém 
pouzdře má při proudu 1 A optický vý-
stup 980 mW a zářivost 450 m1/1/4//sr. Vy-
soký výkon umožňuje použitá techno-
logie firmy pojmenovaná Nanostack, 
která využívá dvou vyzařovacích ohni-
sek na jednom čipu. Pouzdro má roz-
měry 3,85 x 3,85 x 229 mm a vyzařo-
vací eel je ±45°. Protože emitované 
neviditelné záření může být pro lidské 
oko nebezpečné, musí zařízeni, v nicht 
jsou záfiče použity, odpovídat normám 
IEC 60825-1 a 62471. 

Další využití inteligentních 
snímačů tlaku v pneumatikách 

Firma Continental (www.conti-
nenta(-automotive.de) se zabývá roz-
šířením funkcí, ke kterým lze využit 
signály ze senzorů tlaku v pneumati-
kách komunikujících s elektronikou 
vozidla. Ty zatím pouze pomoci sys-
témů jako Continental Tire Guard upo-
zorňovaly na jeho výrazný pokles bud' 
při poškození pneumatiky, nebo při 
jeho dlouhodobě nedostatečné kont-
role mající za následek mj. růst spo-
třeby pohonných hmot. Další možnos-
tí je např. přenos údajů o tlaku do 
chytrého telefonu s akustickou signa-
lized dosaženi správného tlaku při 
huštěni, což se uplatní v zemích, kde 
nejsou na čerpacích stanicích k dis-
pozici kalibrované tlakoměry. Vý-
znamnějším budoucím využitím se 
však jeví zjišťování celkové hmotnosti 
automobilu a kontroly, zda není ma-
ximální povolená hmotnost překroče-
na, případně zda pouze steel upravit 
tlak v pneumatikách. To je důležité 
nejen z hlediska spotřeby, ale i bez-
pečnosti. Pro tento účel jsou senzory 
tlaku vestavěny přímo v běhounu 
pneumatiky a zatíženi se odvodí po 
ujetí několika stovek metrů na zákla-
dě velikosti plochy kontaktu s vozov-
kou a znalosti fyzikálních vlastností 
pneumatiky. 

JI-I 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM  
Přizpůsobovací obvod 

(Pokračováni) 

V předchozích dílech popsaný L-člá-
nek je skutečný favorit mezi obvody 
pro impedanční přizpůsobení. I když 
vyhoví pro použití v mnoha aplikacích, 
složitější obvody mohou přizpůsobit 
následné obvody s lepšími vlastnost-
mi nebo v některých případech lépe 
vyhoví požadovanému zadání. T-člá-
nek nebo H-článek popsaný v násle-
dujícim textu často vnáší s přizpůso-
bením i požadované vylepšení. 

Důvody pro použiti 
T- a H-článku 

Hlavní důvod pro volbu T-článku 
nebo Il-článku je možnost volby šířky 
pásma (a činitele jakosti Q), ve kte-
rém bude obvod účinný. Při výpočtu 
L-článku je Q funkcí vstupní a výstup-
ní impedance, takže dostaneme pev-
ně daný činitel jakosti Q, který může, 
ale i nemusí vyhovovat. Ve většině pří-
padů je Q velmi malý (<10) a šířka 
pásma BWje značná. Malý činitel ja-
kosti může být už příliš malý v aplika-
cích, ve kterých je třeba omezit šířku 
pásma, a zredukovat tak harmonické 
kmitočty nebo odfiltrovat kmitočtově 

Nuke x-tlanek 
" -   

L 

L 

a) TT C1 C2 rr 
A RL 

RL 

Obr 41. Přizpůsobení fl-článkem je 
obvykle vhodné pro transformaci 

velké impedance na malou. 
Základní obvod (a) je dolnofrekvenč-
ní propust. Lze použit také hornofre-
kvenčlif propust (b) H-článek může 

být nahlížen jako dva L-články 
spojené výstupy s virtuální impedancí 

mezi =V (c). 

RL 

Obr 42. Výsledný 11-článek přizpůso-
buje generator s trýstupní impedanci 
1000 n zátěži 100 Š2 na kmitočtu 
50 MHz se šířkou pásma 6 MHz 

a Q = 8,33 

blízké signály bez použití přídavných 
filtrů. Vztah pro určení činitele jakosti 
Q je 

BW 
kde fje kmitočet a BWje šířka pásma. 

T-článek a fl-článek jsou dostateč-
ně variabilní, aby pokryly téměř jaký-
koliv požadavek. 

H-články 

Základním použitím H-článků je 
přizpůsobit zdroj s velkou impedanci 
zátěži o menší impedanci. Mohou být 
použity i v opačném případě - k při-
zpüsobení male impedance k velké 
impedanci. Nejběžnější konfigurací je 
dolnofrekvenční propust na obr. 41a, 
i když lze také použít hornofrekvenč-
ni propust z obr. 41b. 
H-článek lze navrhnout s použitím 

postupu pro L-článek. H-článek může 
být nahlížen jako dva L-články spoje-
né svými výstupními porty. Použijete-
-li postup s výpočtem L-článku, je tře-
ba předpokládat vloženou virtuální 
zátěž/zdroj s odporem Rv viz obr. 41c. 
Rv můžeme určit z: 

RH  
RV - 

Q 2 +1 

kde RH je ta větši impedance z Rg 
a RL. Výsledný Rv bude menší než R, 
I RL y závislosti na požadovaném 
Typický činitel jakosti Q je obvykle 
v rozsahu 5 až 20. Proces návrhu si mů-
žeme ověřit na následujícím příkladu. 

Návrh H-článku 

Předpokládejme, že chceme při-
způsobit zdroj s impedancí 1000 12 
k zátěži 100 Q na kmitočtu f = 50 MHz. 
Požadovaná šířka pásma (BW) je 
6 MHz. Činitel jakosti musí být. 

Q —f —50 = 8,33 
BW 6 

Rv RH 1000  1000 142Q  = - 
Cr +1 8,33' +1 70,4  

Návrh pro první L-sekci využívá 
vztahů uvedených v předchozím díle 
o návrhu L-článku. Dosadíme požado-
vaný Q 8,33 a impedanci RL rovnu Rv. 

Indukčnost cívky Li je: 

XL =QRL = 8,33.14,2 =118,3 šl 

XL 118,3 
- 376,7 nH 

2/if 2.3,14.50.106 

Kapacita kondenzátoru Cl je: 

R 1000 
xci =-9-= =120 Š-] 

Q 8,33 

1  1  
Cl= - 26,54 pF 

2xfXc 2.3,14.50.106.120 

Nyní vypočteme druhou sekci s L2 
a C2 dosazením Ra = Rv = 14,2 Q se 
zátěží RL =100 n einitel jakosti Qje 
nyní definován vztahem pro L-článek: 

Q 

R 

Rg je v tomto případě rovno Rv, 
nebo--li 14,2 Q. 

= 114,2 
Q 1 - -16 - 2,46 

Indukčnost L2 je pak: 

X12 =QRg = 2,46.14,2 = 35 

XL  35  
L2 - - 2áf 2,3,14.50.106 -111,25nH 

a kapacita C2 je: 

xc2= ŠI L= 210406= 40,65Q 

1 1 
- 78,34 pF 

bit; 231450106.40,65 

Povšimněte si, že obě cívky jsou 
v sérii, takže výsledná indukčnost je 
jejich součtem: 

+ L2 = 376,7 + 111,25 = 487,97 nH 

Výsledný spočítaný obvod je na ob-
rázku 42. Stejný výsledek dostaneme, 
když použijeme webové kalkulátory [1] 
a [2]. 

T-články 
a příklad návrhu LCC 

Na obr. 43a je základní T-článek, 
který však není příliš používán. Čas-
těji se používá jeho varianta z obráz-
ku 43b - článek LCC Postup návrhu 
přizpůsobovacího článku LCC si uve-
deme příště. 

vl zdroj 

VP 
(Pokračování příště) 

Teänek 
OE 

vf neg LCCešnek 

RL 

Obr 43. Dvě varianty T-článků, 
dolnofrekvenčni propust a rozšířenější 

LCC článek 

Odkazy 

[1] http://bwrc.eecs.berkeley.edu/ 
research/rf/projects/60ghz/matching/ 
impmetch.html%20 

[2] http://www.raltron.cornicust/tools/ 
network impedance matchingasp%20 
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Mikrokontroléry effee 
PIC12F1xxx a PIC16F1xxx 
Osmibitové mikrokontroléry firmy 

Microchip jsou mezi amatéry oblíbe-
né pro svou relativní jednoduchost, ro-
zumný výkon, širokou nabídku typu 
a konfiguraci a přijatelnou cenu. Pů-
vodní portfolio osmibitových mikrokon-
trolérü PIC zahrnovalo typy se třemi 
druhy architektury jádra. Mikrokontro-
léry řady „baseline" (některé PIC1OF>c<, 
PIC12F5xx a PIC16F5>o() představují 
nejjednodušší mikrokontroléry PIC 
s dvanáctibitovou délkou instrukčního 
slova, 33 instrukcemi a dvouúrovňo-
vým hardwarovým zásobníkem. O ně-
co pokročilejší mikrokontroléry řady 
„mid-range" (některé PIC10F, PIC12F 
a PIC16F) mají instrukční slova se čtr-
náctibitovou délkou, disponuji 35 in-
strukcemi a jsou vybaveny osmiiirov-
novým hardwarovým zásobníkem. 
Oproti základní řadě se tyto mikrokon-
troléry nabízejí v podstatně větším 
množství konfiguraci, zahrnují více 
typů periferních obvodů a obvykle dis-
ponují větší programovou i datovou 
pamětí. Mikrokontroléry PIC18F pak 
využívají instrukčnich slov se šestná-
ctibitovou délkou, jsou vybaveny 
32urovňovým hardwarovým zásobní-
kem, osmibitovou násobičkou apod. 
a jsou určeny pro pokročilejší aplika-
ce a optimalizovány pro programová-
ni v jazyce C. 

Mezi začátečruky oblíbená architek-
tura „mid-range" byla později vylepše-
na a rozšířena, a vznikla tak řada mik-
rokontrolérü s architekturou „enhanced 
mid -range'. Ta rovněž využívá in-
strukčních slov se čtrnáctibitovou dél-
kou, disponuje však 49 instrukcemi, je 
vybavena vylepšeným 16urovňovým 
hardwarovým zásobníkem s možností 
detekce přetečení a podtečení, nabízí 
některé nové periferie a je více opti-
malizována pro programování v jazyce 
C. Mikrokontroléry této řady nesou 
označeni PIC12F1)óct a PIC16F1>coc 
a sdílejí některé společné rysy, o kte-
rých si nyní něco povíme. Následující 
text by měl posloužit zejména čtená-
řům, kteří již mají určité zkušenosti 
s osmibitovými mikrokontroléry PIC12F 
a PIC16F (tj. řady „mid-range", se kte-
rou jste se mohli seznámit v předcho-
zím seriálu o mikrokontrolérech PIC na 
stránkách tohoto časopisu) a rádi by 
využili některých nových vlastností 
těchto vyspělejšich mikrokontrolérü. 
Mějte prosím na paměti, že výše uve-
dené rozdělení není striktní (např. exis-
tuje modifikovaná architektura jádra 
typu „baseline" s 36 instrukcemi a čtyř-
úrovňovým zásobníkem apod.) ai me-
zi jednotlivými mikrokontroléry, které 
mají podobnou architekturu i periferie, 
mohou existovat jisté rozdíly. Konkrétní 

parametry je proto vždy nutné dohle-
dat v příslušném katalogovém listu. 

Základní vlastnosti 

Pro mikrokontroléry PIC12F1xxx 
a PIC16F1xxx s jádrem „enhanced 
mid-range" jsou charakteristické násle-
dující vlastnosti: 

• Počet instrukcí: 49 (14bitové). 
• Hardwarový zásobník: 16ürovňo-

vy softwarově přístupný s možnos-
ti detekce pretečeni a podtečení. 

• Přerušení: systém obsluhy jedno-
ho přerušení s automatickým hard-
warovým uložením obsahu někte-
rých registru. 

• Nepřímé adresování dva 16bitové 
FSR registry pro nepřímé adreso-
vání (datové i programové pamě-
ti) s možností lineárního adreso-
vání obecných registré datové 
paměti. 

• Periferie: některé nové komunikač-
ní periferie (např. USB), vylepše-
ný modul pro generování PWM 
signálu s vlastní časovou základ-
nou, 12bitový ADC, DAC atd. 

V nabídce v současné době nalez-
nete 48 typů mikrokontrolérü s archi-
tekturou „enhanced mid-range", z če-
hož čtyři jsou z řady PIC12F1xxx 
a ostatní jsou z řady PIC16F1>c«. Tyto 
mikrokontroléry se nabízejí: 

• v pouzdrech s 8 až 64 piny, 
• s maximálním kmitočtem CPU 20, 

32 nebo 48 MHz, 
• s interními oscilátory o kmitočtech 

31 kHz a max. 16 nebo 32 MHz, 
• s programovou paměti FLASH 
o velikosti 1 až 16 tisíc slov (1,75 
až 28 kB), všechny mikrokontrolé-
ry mohou samy do programové pa-
měti zapisovat a i z ní číst, 

• s datovou pamětí RAM o velikosti 
64 až 2048 B, 

• s širokou nabídkou různých peri-
ferii. 

Instrukční soubor 

V tab. 1 je uveden přehled všech in-
strukcí mikrokontrolérů s architekturou 
„enhanced mid-range". V tabulce na-
leznete název instrukce, pod kterým ji 
lze použít při programování v jazyce 
asembleru (MPASM), její stručný po-
pis, počet instrukčních cyklů nutných 
k vykonání instrukce a příznaky, které 
daná instrukce ovlivňuje. Všechny in-
strukce, které znáte z mikrokontroléré 
s architekturou „mid-range", jsou pří-
tomny i zde, přičemž zůstaly s nepatr-
nými změnami zachovány i operační 

kódy těchto instrukcí. Každá 14bitová 
instrukce sestává z operačního kódu 
(n nejvyšších bitů), za kterým násle-
dují jednotlivé operandy. Délka operač-
ního kódu a operandy se liší v závis-
losti na typu instrukce: 

• Bajtově orientované instrukce: 
tvar instrukce: 000000 d MM', 

kde o jsou bity operačního kódu, d je 
cílový registr (W pro d = O nebo f pro 
d = 1) a f je 7bitová adresa registru f, 
s jehož daty instrukce pracuje. 

• Bitově orientované instrukce: 
tvar instrukce: 0000 bbb fffffff, 

kde o je operační kód, b specifikuje 
číslo bitu v osmibitovém registru f a f 
je 7bitová adresa příslušného regist-
ru. 

• Instrukce pracující s literálem (kon-
stantou): 

tvar instrukce: 000000 kkkkkkkk, 
kde o je operační kód a k jsou bity 
osmibitoví konstanty. 

• Řídicí a jiné instrukce: 
instrukce mají speciální tvar v zá-

vislosti na délce literálu nebo jiných 
specifických operandů nebo sestáva-
jí pouze z operačního kódu. 

Nové instrukce 

V tab. 1 jsou zeleně vyznačeny in-
strukce, které jsou shodné s těmi, jež 
naleznete u mikrokontrolérü „mid-ran-
ge" a které již pravděpodobně dobře 
znáte. Oranžové je pak zvýrazněno čtr-
náct nových instrukci architektury „en-
hanced mid-range", se kterými se nyní 
stručné seznámíme. 

ADDWFC 
Instrukce usnadňuje sčítání vícebaj-

tových čísel, protože na rozdíl od in-
strukce ADDWF k výsledku automa-
ticky přičte i aktuální hodnotu přenosu 
C (bit Carry). Provede se tedy opera-
ce: W + f + C —› cílový_reg 

ASRF 
Instrukce provede bitový posun 

vpravo, přičemž se zachová znamén-
kový bit na pozici MSB. Nejméně \tj,-
znamný bit se přesune do stavového 
bitu C. Operaci lze tedy vyjádřit násle-
dovně: 

f<7> cilový_reg<7>, 
f<7:1> cflový_reg<6:0>, 
f<O> —> C 

Operace je až na nejvýznamnější bit 
stejná jako rotace bitů vpravo (instruk-
ce RRF, která ovšem na rozdíl od in-
strukce ASRF neovlivňuje příznak Z). 
Instrukce ASRF usnadní operaci děle-
ní dvěma, pracujete-li se zápornými 
čísly. 

LSLF, LSRF 
Instrukce pro logický posun vlevo 

(LSLF) a vpravo (LSRF) jsou opět po-
dobné instrukcím pro rotaci bitů vlevo 
(RLF) a vpravo (RRF) s tím rozdílem, 
že na místo uvolněného bitu se neza-
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)
pisuje aktuální hodnota bitu C, ale vždy 
O. Pro LSLF tedy platí, 

f<7> —> C, 
f<610>) —> cílový_reg<7.1>, 
0 cílový_reg<O>, 

a pro LSRF: 
0 cflový_reg<7>. 
f<7: 1> —> cilový_reg<6 0>, 
f<O> C. 
Tyto instrukce opět usnadňuji ope-

race násobení a děleni dvěma Instruk-
ci LSRF použijete v případě, že nepra-
cujete se zápornými čísly. instrukci 
LSLF použijete v obou připadech, pro-
tože logický posun vlevo je ekvivalent-
ní aritmetickému posunu vlevo (Pozn.: 
Detekuje-li ve zdrojovém kódu asem-
bier instrukci ASLF pro antmeticky po-
sun vlevo, nevygeneruje se chyba, ale 
instrukce se při kompilaci automaticky 
nahradí instrukcí LSLF.) 

SUBWFB 
Tato instrukce usnadňuje odčítání 

vícebajtových čísel Podobně jako in-
strukce ADDVVFC totiž bere v úvahu 
aktuální hodnotu výpůjčky B (bit Bor-
row, umístění bitu v registru STATUS 
je stejné jako u bitu C. jeho logika je 
však opačná) Operaci lze tedy vyjád-
řit následovně: f —W —B —> cflovy_reg, 

MOVLB 
Protože se počet bank datové pa-

měti zvětšil na 32, není již možné na-
stavit číslo banky prostřednictvím bitů 
RPO a RP1 v registru STATUS, jako 
tornu bylo u starších mikrokontrolérú 
s architekturou ,,mid -range", Tyto dva 
bity proto nahradil nový registr BSR 
(Bank Select Register). Pro rychlejší 
změnu banky pak byla přidána nova 
instrukce MOVLB. která nastaví číslo 
banky v registru BSR. 

MOVLP 
Programový čitaš (Program Coun-

ter — PC) je u nových mikrokontrolärů 
15bitový a umožňuje tak adresovat až 
32 tisíc slov programové paměti Při 
volání podprogramu instrukcí CALL 
nebo při skoku vyvolaném instrukci 
GOTO je však možné specifikovat pou 
ze jedenáct nejméně významných bitů 
programové paměti. Zbylé bity se vždy 
nahrají z registru PCLATH<6.3>. Pro-
blém pak nastává, když se cílová ad-
resa nachází v jiné stránce programo-
vé paměti, kdy je nutné specifikovat 
část adresy rovněž prostřednictvím 
registru PCLATH. Pro zefektivnění prá-
ce s registrem PCLATH byla proto při-
dána instrukce MOVLP. Tu lze využit 
nejen z důvodu změny stránky při vo-
lání instrukcí CALL nebo GOTO, ale 
rovněž např. pro změnu všech sedmi 
nejvyššich bitů PC ph použití nově in-
strukce CALLW nebo při manuální 
změně adresy zápisem do registru 
PCL. Problem se stránkovánírn pro-
gramové paměti pak rovněž do jisté 
miry řeší nové instrukce pro relativní 
skoky BRA a BRW 

Vít Špringl 
(Pokračováni příště) 

Tab 1 Instrukční soubor mikrokontroléru PIC12F1xxx a PIC16F1xxx s architekturou 
,enhanced mid-range' Vysvětlivky k parametrum instrukci: f... adresa registru f, 
s jehož daty instrukce pracuje, b .. adresa bitu v osmibitovém registru, k . literál 
konstanta nebo névěšti). d . cílový registr — W pro d = 0 nebo f prod = 1, n čislo 
egistru FSR nebo /NOE (0 nebo 1), mm modifikátor určujici, zda se mä provést 
inkrementace nebo dekrementace FSR před nebo po vykonáni instrukce 

Instrukce Pools Počet 

cyklů 

Ovlivněné 

přiznaky 

Bartově orientované instrukce 

ADDVVF f. cl Součet registrů Wa f 1 C. DC. Z 
ADDWFC I, d Součet regislru Wa fa přenosu C 1 C. DC, z 
ANDWF f, d Logicky součin bitu registru Wa registru f i Z 
ASRF f, cl Aritmeticky posun vpravo 1 C, Z 

LSLF 1, d Logický posun vlevo 1 C. Z 
LSRF f, d Logický posun vpravo 1 C, Z 
CLRF f vynulováni registru /OE i Z 
CLRW Vynulováni registru W 1 Z 
COMF I, cl Komplement registru f 1 Z 

DECF f, d Dekrementace registru 1 i z 
INCF I, d lnkrementace registru I I Z 
IORWF f, d Logický součet bitu registru W a registru 1 I Z 

MOVF I, cl Přesun obsahu registru t I Z 
MOVWF I Přesun obsahu registru W do registru 1 I - 

RLF I. d Rotace bitu registru f vlevo pies přiznak C I C 
RRF I, d Rolace bitu registru Ivprave přes přiznak C 1 C 
SUBVVF I, d Odečtení obsahu registru W od registru l 1 C. DC. Z 
SUBVVFB I, cl Odečteni obsahu registru Wa yypurčky B od registru f 1 C, DC. Z 
SWAPF I, cl Prohození horni a dolní potoviny bajtu registru I 

XORWF I, cf Výlučný logicky součet (XOR) bitu registru Wa registru OE. I Z 
Bajtově orientované instrukce se skokem 

DECFSZ I. d Dekrementace registru f, skok. je-li Wsledek roven 0 1 (2) 
INCFSZ Id Inkrementace registru f, skok, je-li výsledek roven 0 1 (2) 

Bitově orientované instrukce 

BCF I. la Vynuloväni bitu by registru I 

BSF I, b Nastaveni bitu b I, registru I 

Bitove orientované instrukce se skokem 

BTFSC I, b Test bitu b v registru f, skok, je-li bit roven nule 1 (2) 
BTFSS f. b Test bitu t: v registru f, skok, je-li bit roven jedné 1 (2) 

Instrukce pracujici s literálem 

ADDLW k Součet registru Wa 13bilove konstanty k I C. DC, Z 
ANDLVV k Logický součin bitu registru Wa 8bitove konstanty k I Z 

IORLW k Logický součet bitu registru Wa 8bitove konstanty k I Z 

MOVLB k Přesun Sbdove konstanty kdo registru BSR 

MOVLP k Přesun 7bitove konstanty k do registru PCLATH 1 - 

MOVLIN k Přesun 8bitové konstanty k do regislru W 1 
SUBLW k Odečteni obsahu registru Wod 8bitove konstanty k 1 C. DC, Z 
XORLVV k Výlučný logicky součet bitu registru Wa 8bitove konstanty k 1 Z 

Řídici instrukce 

BRA k Relativní skok na PC 1- 1 + k, kde -256 ≤ k ≤ 255 2 

BRVV Relativni skok na PC t- W 2 

CALL k voláni podprogramu začinajiciho na adrese k 2 - 
CALM Voláni podprogramu začinajiciho na adrese PCLATH1 W 2 
GOTO k Skok v programu na adresu k 2 
RETFIE Návrat z přerušeni 2 

RETLW k Návrat z podprogramu, do registru W se uIo2i konstanta k 2 
RETURN Návrat z podprogramu 2 

Speciálni instrukce 

CLRWDT Vynulováni časovaše WDT 1 TO, P'Ľ5 
NOP Žädna operace 1 
OPTION Přesun obsahu registru W do registru OPTION_REG 

RESET Softwarový reset mikrokonlroléru 

SLEEP Přechod do úsporného režimu 1 TO, PD 
TRIS f Přesun obsahu registru W do registru TR'S!' 

Instrukce optimalizované pro překladač jazyka C 

ADDFSR n, k Přičteni konstanty k k registru FSRn, kde -32 5_ k ≤ 31 1 
MOVIW n nim Přesun obsahu registru INDFn do registru Ws inkrementaci 

nebo dekrementaci registru FSRo před nebo po přesunu 

1 Z 

MOVIW Mn1 Přesun obsahu registru INDFn do registru Ws relativnim 

nepřimým adresováním (FSR:: + k, kde -32 ≤ k≤ 31) 

1 Z 

MOVVVI n mm Přesun obsahu registru W do registru INDFn s inkrementaci 

nebo dekrementací registru FS% před nebo po přesunu 

MOVVVI Mn) Přesun obsahu registru W do registru INDFn s relativnim 

nepřimým adresováním (FSRn + k. kde -32 ≤ k ≤ 31) 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Časový spínač 

s tranzistorem CMOS 
Existuje nepřeberné množstvi za-

pojení různých časových spínačů. 
Zde je popisován velmi jednoduchý 
časový spínač pro spotřebič napáje-
ný z elektrorozvodné sítě. 

Tlačítkem „ZAP." se spotřebič za-
píná na konstantní dobu asi 18 mi-
nut, po uplynutí této doby se automa-
ticky vypne. Druhým tlačítkem „VW.° 
lze spotřebič vypnout kdykoliv. 

Časovaci obvod je zapojen s pa-
měťovým kondenzátorem a tranzis-
torem CMOS, spotřebič je zapínán 
triakem. 

Fotografie zhotoveného vzorku 
přístroje je na obr. 1. 

Pozor! Časový spínač je gal-
vanicky spojen se síti! Jeho kon-

Obr. 1. Deska se součástkami 
časového spínače 

230V/50Hz 
K1 

EL 
K2 

330n/275VAC 

750k 56 

strukce je proto určena jen pro 
zkušené amatéry. Při jeho stavbě, 
instalaci a používání je nutné dodr-
žovat zásady bezpečnosti práce. 
Při experimentováni je nutné při-
pojit obvod k siti přes oddělovací 
transformátor! 

Popis funkce 

Schéma zapojení časového spí-
nače je na obr. 2. Síťové napětí se 
přivádí na svorkovnici Kl, ovládaný 
spotřebič (např. žárovka o maximál-
ním příkonu 200 W) se připojuje na 
svorkovnici K2. 

Spotřebič se zapíná triakem VS1, 
který je buzen tranzistorem CMOS 
VT1. Na hradlo VT1 se přivádí napětí 
z časovacího kondenzátoru C3, který 
je nabíjen tlačItkem SB1 a vybíjen re-
zistory R4 a R5 nebo tlačítkem SB2. 
Rezistor R6 chrání hradlo VT1, dělič 
z R4 a R5 zajišťuje správnou úroveň 
napětí na hradle VII. Díky svému té-
měř nekonečnému vstupnímu odporu 
neovlivňuje VII časovou konstantu 
časovacího obvodu. 

Při stisknutí zapínacího tlačítka 
SB1 („ZAP.") se C3 nabije a je na 
něm napětí 12 V. Tímto napštim se 
přes R4 až R6 otevře VT1 a působe-
ním jeho kolektorového proudu se-
pne triak VS1. Tím se zapne spotře-
bič, který je připojený přes časový 
spínač k síti. 

Proudem protékajícím rezistory 
R4 a R5 se kondenzátor C3 vybíjí 
a napětí na něm pomalu klesá. Klesá 
i napětí na hradle VT1 a Vil se ply-

FSB1 VS1 je typu 
BT136-600E 

SB2 E 
+ 02 + C3 

470u I 470u R3 
1 k 

R4 
330k 

R6 

R8 
1 k 

BSS170 

Obr. 2. Schéma zapojeni časového spínače 

Obr. 3. 
Deska s ploš-
nými spoji 
časového 
spínače 

(měř.: 1 : /) 

Obr. 4. 
Rozmístění 
součástek 
na desce 
časového 
spínače 

Al 

A2 

nule přivírá. Asi po 18 minutách se 
VT1 přivře natolik, že jeho kolektoro-
vým proudem se již nestačí vybudit 
triak VS1. Triak se vypne a tím se vy-
pne i spotřebič. 

Stisknutím tlačítka SB2 („VYR") 
můžeme vybit C3 okamžitě a tím vy-
pnout spotřebič kdykoliv. 

časový spínač je napájen nape-
tím 12 V získávaným přímo ze sítě. 
Síťové napiti je zmenšováno před-
řadným kondenzátorem Cl, usměr-
ňováno diodami VD1 a VD2 a vyhla-
zováno kondenzátorem C2. Velikost 
napájecího napětí je definována Ze-
nerovou diodou VD3 se Zenerovým 
napětím 12 V. R1 slouží k vybití Cl po 
odpojení síťového napětí, R2 ome-
zuje velikost nárazového nabíjecího 
proudu kondenzátoru Cl po připojení 
síťového napětí. Cl je bezpečnostní 
kondenzátor X2 s provozním střída-
vým efektivním napětím 275 V/50 Hz. 
Jeho ss provozní napiti musí být 630 
nebo lépe 1000 V. 

Konstrukce 

časový spínač je zkonstruován 
z běžných vývodových součástek, 
které jsou umistšné na desce s jed-
nostrannými plošnými spoji. Obrazec 
spojů je na obr. 3, rozmístění sou-
částek na desce je na obr. 4. 

Po připájeni součástek omyjeme 
desku na straně spojů lihem a natře-
me ji na této straně izolačním lakem, 
aby se zabránilo svodům mezi spoji 
nesoucími síťové napětí. 

Triak VS1 musí být opatřen při-
měřeným chladičem, teplota triaku 
nesmí překročit asi 50 °C (musíme 
na něm udržet ruku). Maximální pří-
kon spotřebiče ovládaného časovým 
spínačem je dán tim, že použitým tri-
akem typu BT136-600E může proté-
kat střídavý proud o efektivní hodno-
tě nejvýše 4 A. 

Při oživování časového spínače 
pouze vyzkoušíme jeho funkci. Při-
stroj nemá žádné nastavovací prvky 
a vzhledem ke své jednoduchosti 
muse pracovat na první zapojeni. 

r9 0-.10 On° 
/ SoK.2?) Sotl,i,ol. 

••••—" C2 

4 4; 

VS r. R3 R2 

_22. 

dOELT7.3 .....4.85 la yin 

t. • c 1 

OEP ) 

RS c  

R6  
cOE o o 
K2(0- KI 

t en  
ELI -230V _ g 

VT 

o 
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Ověříme dobu sepnutí a podle 
potřeby ji upravíme změnou hodnot 
součástek C3, R4 a R5 (poměr odpo-
rů rezistorů R4 a R5 musí zastat za-
chován). 

Oživenou desku vestavíme do 
plastové izolační skříňky, jejíž stěnou 
procházejí plastové hmatníky tlačítek 
SB1 a SB2. Můžeme použít i jiná ro-
bustnější tlačítka, která přišroubuje-
me ke skříňce a propojíme s přísluš-
nými pájecími body na desce. 

Seznam součástek 

R1 750 kn, 1 W 
R2 56 n, 1 W 
R3 1 kn, 0,125 W 
R4 330 kn, 0,125 W 
R5 1 Ma, 0,125 W 
R6 470 kn, 0,125 W 
R7 4,7 kn, 0,125 W 
R8 1 kn, 0,125 W 
Cl 330 nF, 275 VAC (X2) 
C2, C3 470 pF/16 V, radiální 
VD1, VD2 1N4007 
VD3 1N4742 (Zenerova 

dioda 12 V/1 W) 
VT1 BSS170 
Val BT136-600E 
Kl, K2 ARK500/2, šroubovací 

svorkovnice dvoupólová 
SB1, SB2 P-B1720E, spínací tla-

čítko jednopólové 
deska s plošnými spoji č. J13 

Ing. Eugeng Yakovlev 

ANTÉNA 
KI 

LI 

7,000..7,065MHz 

C14 TR2 

I I 
10p L3j1 L4 2 

TRI 

L2 

C13 15 
70p 170, 

3 

Telegrafní pfíjímaš 
pro pásmo 40 m 
1 když popisovaný přijímač obsa-

huje značné množství součástek, 
takže zdánlivé nezapadá do této rub-
riky „Jednoduchá zapojení...", jedná 
se o prakticky nejjednodušší klasic-
ký superhet pro jeden druh provozu 
(CW) a jedno pásmo krátkých vin 
(40 m). Kromě přímosměšujícich při-
jímačů jsou takovéto jednoduché su-
perhety jedinými krátkovinnými ph-
jimači, které si současní amatéři 
ještě ze záliby zhotovuji a popisují 
je ve svých časopisech, složitější při-
jimače si již výhradně kupují tovární. 

Schéma zapojení prijimače je na 
obr. 5. Přijimat obsahuje vstupní 
pásmovou propust s TR1 a TR2, pry-
ni směšovač s 101, první místní osci-
látor s T1 a 12, krystalovou mezifrek-
venční (mf) pásmovou propust, druhý 
směšovač (produkt detektor) a druhý 
místní oscilátor s 103, nf zesilovač 
s 104, T3 a 105 a stabilizátor napáje-
cího napětí s 102. 

Vstupní pásmová propust je tvo-
řena dvěma LC rezonančními obvody 
s kapacitní vazbou kondenzátorem 
C14. První rezonančni obvod se sklá-
dá z cívky L2 s pevnou indukčností 
a kapacitního trimru C13, druhý rezo-
nanční obvod obsahuje součástky L3 

4 

54602 

RIB 10 
C16 

 IH 
2_ soon 

I01 

TL3 cio 
15uH 

.5 

LADÉld C9 

RI 
100k/LIN 

CI 
R2 1.00n 
100k 

2 085..2.15014H 

C5 
C2 

68P 

DI 

NTE6113 

tII  390p 

04 

oo 

100n 

C6 
1000P 

2 02 
1,4148 

C7 
1000, 

44S 

XI 

Il  

'OP 1 .34. 

Ox 4,915MHz 
X2 X3 

a C15. Na cívku L2 je vinutím Li na-
vázán anténní přívod s vinovým od-
porem 50 n, který se připojuje přes 
souosý konektor Kl. Z cívky L3 se 
odfiltrovaný vstupní signál vede přes 
přizpůsobovací vinutí L4 do směšo-
vače. 

Cívky Li, L2 a L3, L4 tvoří dva 
shodné transformátory TRI a TR2. 
Tyto transformátory jsou navinuté na 
toroidrůch zelezoprachových jádrech 
Amidon T50-2 (o vnějším průměru 
12,7 mm) nebo T37-2 (o vnějším prů-
měru 9,53 mm). Jádra mají červe-
nou/černou barvu, relativní permeabi-
litu 10 a jsou určená pro kmitočty 
0,25 až 10 MHz. Každé vinutí L2 a L3 
má 15 závitů měděného lakovaného 
drátu o průměru 0,4 mm rozprostře-
ných po celém obvodu toroidu. Kaž-
dé vinutí Li a L4 má 4 závity téhož 
drátu navinuté přes L2 a L3. 

Ph slad'ovánf se rezonanční obvo-
dy naladí pomocí trimrü C13 a C15 
tak, aby propouštěné pásmo kmito-
čtů bylo 7,0 až 7,065 MHz. 

První směšovač je tvořen integro-
vaným obvodem SA602 (101), který 
obsahuje dvojité vyváženy směšovač 
s bipolárními tranzistory. Lze použit 
i téměř identické 10 SA612, NE602 
nobo NE612. 

Prvni místní oscilátor je LC v Clap-
povš zapojení s tranzistorem JFET 
J310 (T1). Cívka L5 rezonančního 
obvodu je navinuta na toroidním že-
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lezoprachovém jádru Amidon T68-7 
o vnějším průměru 17,5 mm. Jádro 
má bílou barvu, relativní permeabi-
litu 9 a je určené pro kmitočty 1 až 
20 MHz. Vinutí L5 má 70 závitů mě-
děného lakovaného drátu o průměru 
0,32 mm a je rozprostřené po celém 
obvodu toroidu. Je zřejmě možné po-
užít i dostupnější jádro T68-2 s upra-
veným počtem závitů Jádra T37-2, 
T50-2 i T68-2 nabízí např. firma GES 
ELECTRONICS. 

Oscilátor se ladí varikapem typu 
NTE618 (D1), na který se přivádí pro-
měnné napětí z ladicího potenciome-
tru R1. Tento varikap je označován 
jako AM, tj. má maximální kapacitu 
o velikosti několika set pF. Lze jej na-
hradit dostupnějšími varikapy BB112, 
KB113 apod. 

Kondenzátory C2, C4 a C5 jsou 
stabilní keramické z materiálu NPO, 
C6 a C7 jsou styroflexové (v nouzi by 
snad stačily i keramické z materiálu 
NPO). Protože vývodové keramické 
kondenzátory z materiálu NPO s větší 
kapacitou jsou obtížné dostupné, po-
užijeme je v provedení SMD 1206, 
které jsou zcela běžné. 

Při sladování vybereme C4 s ta-
kovou kapacitou a popř. upravíme 
počet závitů cívky L5 tak, aby bylo 
možné oscilátor ladit v rozmezí 2,085 
až 2,150 MHz. 

Vf signál se odebírá z prvního os-
cilátoru z emitoru 11 a do směšovače 
s 101 se vede přes oddělovací emito-
rový sledovač s T2. Tlumivky TLI 
a TL2 v emitorech Ti a T2 jsou běž-
ně prodávané axiální nebo radiální 
tlumivky (pozor na jejich vlastní re-
zonanci, jejiž kmitočet se pohybuje 
v oblasti kmitočtu oscilátoru). 

Mf signal ze směšovače se vede 
přes přizpůsobovací cívku TL3 (běž-
nou axiální tlumivku) do mf pásmové 
propusti v příčkovém zapojeni se 
čtyřmi krystaly X1 až X4 o kmitočtu 
4,915 MHz. Sirka pásma není v pů-
vodním prameni uvedena, pravděpo-
dobně je okolo 500 Hz. 
Z mf pásmové propusti je mf sig-

nál veden do druhého směšovače, 
který je take navržen s integrovaným 
obvodem SA612 (103). Kondenzátor 
C3 potlačuje mf složku výstupniho 
produktu směšování. 
V 103 je využit i vnitřní oscilátor, 

který je dopiněn vnějšími součástka-
mi X5 a C27 až C29 a slouží jako 
druhý oscilátor přijimače. Krystal X5 
o jmenovitém kmitočtu 4,915 MHz je 
trimrem C29 rozladěn asi o 800 Ilz 
od středního kmitočtu mf pásmové 
propusti, aby mf signál dával se sig-
nálem z druhého oscilátoru slyšitelný 
zázněj okolo 800 Hz. Kondenzátory 
C27 a C28 musí být stabilní keramic-
ké z materiálu NPO. 

Nf signál (zázněj) se vede ze sy-
metrického výstupu druhého směšo-
vače přes oddělovací C31 a C32 do 
třístupňového nf zesilovače. 

První stupeň s diferenčním vstu-
pem je osazen prvním ze dvou ope-
račních zesilovačů (OZ) obsažených 
v jednom pouzdře obvodu NE5532 
(104A). Zpětnovazební sítí s rezistory 
R11 až R13 a R15 má prvni stupeň 
nastaveno napšt'ové zesíleni pro roz-
dilový signál asi 40. Kondenzátory 
C33 a C35 potlačují nadakustické 
kmitočty, diody 03 a D4 potlačuji im-
pulsní poruchy. 

Druhý stupeň nf zesilovače obsa-
huje OZ 10413 a napěťově zesiluje při-

bližně 3x. Je téměř zbytečný, autor 
uvádí, že jej použil jen proto, aby byl 
využit druhý z dvojice OZ. 

Oba OZ jsou napájeny nesymet-
ricky, proto je na jejich neinvertujíci 
vstupy přiváděno předpětí (rovné po-
lovině napájecího napětí) z odporo-
vého děliče s R17 a R18. 

Mezi první a druhý stupeň je zařa-
zen útlumový článek, který umožňuje 
připoslech vysíláni, když přijímač 
pracuje v soupravě s QRP telegraf-
ním vysílačem. Útlumový článek je 
tvořen rezistorem R16, tranzistorem 
JFET J310 (T3) a rezistorem R19. 13 
se ovládá binárním signálem přivá-
děným z vysílače na vývod J5. Při 
uvolněném telegrafním klíči musí být 
J5 ve vysoké úrovni (> +9 V), při 
stisknutém klíči musí být J5 uzem-
něn. Není-Ii vysílač zaklíčován, je 13 
prostřednictvím R14 udržován v se-
pnutém stavu a nf signál prochází 
tranzistorem T3 z prvního do druhého 
stupně téměř bez útlumu. Při stisknu-
tí klíče se T3 vypne a děličem s R16 
a R19 je nf signál zeslabován asi 
500x. Signál z vlastního vysílače je 
pak slyšet v přiměřené, nikoliv však 
ohlušující síle. 
Z druhého stupně je nf signál ve-

den přes logaritmický potenciometr 
R21 pro ovládáni hlasitosti do třetího 
výkonového stupně. Ten je osazen 
pro nás exotickým obvodem NTE862 
(105). Je to zesilovač s napěťovým 
zesílením 50, maximálním výkonem 
5 W/8 2 a nejvyšším napájecím na-
pětím 22 V, který je vestavěný v za-
staralém pouzdru DIL14 (něco jako 
kdysi náš MBA810). Jistě by nebylo 
obtížné jej nahradit dostupnějším ob-
vodem LM386, TDA2030 apod. 

Výkonové zesilený nf signal je ve-
den do reproduktoru SP1 s impedan-
cí 8 Q. Paralelně k reproduktoru mů-
žeme zapojit konektor pro sluchátka. 
V takovém případě zařadíme do série 
s reproduktorem spinač, kterým re-
produktor při poslechu na sluchátka 
vypínáme. 

Přijímač je napájen hrubě stabili-
zovaným ss napětím 12 V z vnějšího 
zdroje, kterým může být baterie (aku-
mulátor) nebo síťový zdroj (adaptér) 
s lineárním stabilizátorem (impulsni 
zdroj by rušil). Napájecí proud není 
v původním prameni uveden, ale mo-
hl by být maximálně okolo 100 mA. 
Vnější napětí +12 V je přímo vede-
no do nf zesilovače, ostatní obvody 
jsou napájeny dobře stabilizovaným 
napětím +5 V ze stabilizátoru 7805 
(102). 

Obě napájecí napětí +12 i +5 V 
jsou důkladně zablokována řadou 
kondenzátorů (C34, C41, C42, C50, 
C23, C24) a napětí +5 V je do 101, 
103 a na T1 a T2 vedeno přes filtrač-
ní RC články s R8, C16, R26, R10, 
R7, C9 a R6, C10. 

Zapojení popisovaného přijímače 
můžeme různě modifikovat podle 
toho, jaké součástky máme k dispo-
zici. Uprava výkonového stupně nf 
zesilovače již byla zmíněna, vhodné 
by však bylo těž vypustit varikap D1 
a ladit oscilátor otočným kondenzáto-
rem. Po přeladění vstupní pásmové 
propusti a oscilátoru přijimač poslou-
ží i k práci na dalších krátkovinných 
pásmech (30 nebo 20 m apod.). 

MM 
QST, únor 2011 

Injektor napájení 
pro sběrnici USB 
Někdy se může stát, že prostřed-

nictvím sběrnice USB potřebujeme 
napájet periferii, která mä větší napá-
jecí proud, než jaký je schopen posky-
tovat např notebook napájející tuto 
sběrnici. Řešením může být injektor 
napájeni zapojený podle obr. 6. 

Injektor se vkládá do sběrnice USB 
mezi notebook a periferii. Notebook 
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je připojen jedním kabelem USB ke 
konektoru K1 injektoru, z konektoru 
K2 injektoru se vede druhý kabel USB 
do periferie. Data se přenášejí injek-
torem bez jakéhokoliv zásahu pomo-
cí vodičů propojujících příslušné kon-
takty 2 a 3 konektorů K1 a K2. Přímý 
je i spoj země mezi oběma konektory. 

Napájecí napětí +5 V se však z kon-
taktu / K1 na kontakt 1 K2 nepřená-
ší. Periferie se napájí přes K2 z do-
statečné dimenzovaného vnějšího 
napájecího zdroje, který má ss napětí 
6 V a je připojen ke svorkám J1 a J2. 
Vnější napájecí napětí se vede na K2 
přes ochrannou diodu D1, spínací 
tranzistor T2 a stabilizátor 101 s vý-
stupním napětím +5 V. 

D1 chrání přístroje připojené ke 
sběrnici USB před zničením při pře-
pólovánf vnějšího napájecího zdroje. 
D1 je Schottky typu 1N5819, aby na 
ní byl co nejmenší úbytek napětí. 

12 se stará o to, aby stav napáje-
cího napětí na K2 byl stejný, jako je 
na Kl. Je použit MOSFET 1RF9540 
s kanálem P, protože tranzistory to-
hoto typu jsou velmi dobré spínače. 

Jestliže je notebook vypnutý a na 
napájecím kontaktu 1 K1 je nulově 
napěti, je vypnutý i pomocný inver-
tujict tranzistor Ti. Mezi hradlem 
a emitorem T2 je proto nulové napětí, 
takže vypnutý je i T2. Následkem 
toho je vnější napájecí zdroj odpoje-
ný od stabilizátoru 101 a na / K2, 
stejně jako na 1 K1, je nulové napáje-
cí napětí. 

Když se po zapnutí notebooku ob-
jeví na / K1 napiti +5 V, sepne Ti 
a uzemní hradlo T2. Na hradle 12 je 
pak napětí asi -6 V vůči emitoru T2. 
Díky tomu je T2 sepnutý a na kontakt 
/ K2 se tak může z vnějšího zdroje 
dostávat napětí +5 V. 

Stabilizátor LM2940CT-5 (101) je 
typu s malým úbytkem napětí (low 
drop) a pevně nastaveným výstup-
ním napětím +5 V. Uvedený stabi-
lizátor je použit proto, aby mohl 
poskytovat výstupní napětí +5 V při 
napájecím napětí +6 V, které je navíc 
snižováno o úbytky napětí na D1 
a T2. Napětí 6 V vnějšího napájecího 
zdroje bylo zvoleno kvůli tomu, aby 

měl stabilizátor dobrou účinnost a ne-
musel být chlazen, a také kvůli bez-
pečnosti - při poruše stabilizátoru 
a zkratu jeho výstupu se vstupem se 
na kontaktu 1 K2 nemůže vyskytnout 
napětí větší než +6 V. 101 je překle-
nut ochrannou diodou 03, která za-
braňuje tomu, aby jeho výstupní na-
pětí bylo podstatně větší než vstupní 
(např. po odpojení vnějšího napájecí-
ho zdroje). 

Zřejmě by bylo možné použít na 
místě 101 levnější stabilizátor 7805. 
V takovém případě bychom však mu-
seli 101 přiměřeně chladit a také by 
bylo nutné zvýšit napětí vnějšího na-
pájecího zdroje na 8 V. 

Zapojeni injektoru je dopiněno 
blokovacími kondenzátory C1 až C3 
(02 má být tantalový) a zelenou LED 
D2, která indikuje přítomnost napáje-
cího napětí na vstupu 101. 

Při oživováni se v injektoru nemu-
sí nic nastavovat a vzhledem ke své 
jednoduchosti by měl pracovat na 
první zapojení. Je vhodné multimet-
rem ověřit, že pit zatížení je na kon-
taktu 1 K2 injektoru napájecí napětí 
v rozmezí +4,75 až 5,25 V 

MM 
Everyday Practical Electronics, 
duben 2010 

Barevná hudba 
s LED 

Barevná hudba je jedna ze „stále 
zelených" konstrukcí, které je účelní 
si zhotovit pro domácí využití. 

Schéma zapojeni x-té varianty 
barevné hudby je na obr. 7. Do přístro-
je se přivádí hudební signal a v jeho 
rytmu a v závislosti na obsahu níz-
kých, středních a vysokých tónů po-
blikávají LED tří barev - červená (R), 
zelená (G) a modrá (B). Zrakovým 
vjemem je značné umocňován záži-
tek z poslouchané hudby. 

Zapojení je vhodné i pro začáteč-
níky, protože pracuje s bezpečným 
napájecím napětím 9 V, je jednodu-
ché a nevyžaduje žádné nastavování. 

Nf hudební signal se přivádí na 
svorky J1 a J2. Signal je pak veden 

přes odporový trimr P1 pro ovládání 
citlivosti do vstupního zesilovače 
s operačním zesilovačem (OZ) TL081 
(101). Napěťové zesilení tohoto zesi-
lovače je určováno zpětnovazebním 
däličem s rezistory R3 a R10, závisí 
však také na výstupriírn odporu zdro-
je nf signálu a na poloze běžce trimru 
P1 Maximální zesíleni vstupního ze-
silovače je asi osmnáct. 

Protože je OZ 101 napájen nesy-
metricky, je na neinvertujíct vstup OZ 
zaváděno předpětt o velikosti polovi-
ny napájecího napětí z Mute R1, R2 
blokovaného kondenzátorem C2. 
Z výstupu OZ 101 je nf signal ve-

den přes oddělovací kondenzátor C3 
do třech kmitočtově závislých budičů 
LED s tranzistory Ti až T3. 

Na bázi Ti se nf signal přivádí 
přes dolní propust s R4 a 04, takle 
Ti se otevírá nizkými tóny a červená 
LED 04 zapojená v kolektoru Ti bliká 
v rytmu basů. Na bázi T2 se nf signal 
přivádí přes pásmovou propust s R5, 
C5 a 06, takže T2 se otevírá střední-
mi tóny a zelená LED D5 zapojená 
v kolektoru 12 bliká v rytmu středu. 
Na bázi fl se nf signal přivádí přes 
horní propust s R6 a 07, takže fl se 
otevírá vysokými tóny a modrá LED 
06 zapojená v kolektoru T3 bliká 
v rytmu výšek. Kondenzátory C4 až 
07 musejí být stabilní fóliové. 

D1 až D3 ořezávají záporné půl-
viny nf signálu na bázích tranzistorů 
a tím zabraňují nabíjení kondenzáto-
rů C4 až C7 stejnosměrnou složkou 
nf signálu usměrňovaného přecho-
dy báze-emitor tranzistorů. Touto ss 
složkou by se tranzistory zavíraly, 
měly by pak jen malý úhel otevřeni 
kladnými špičkami nf signálu a bliká-
ní LED by bylo nevýrazné. 

Pro zdůraznění efektu můžeme 
mezi kladnou napájecí sběrnici a ko-
lektory tranzistorů zapojit další LED 
s příslušnými předřadnými rezistory. 

Přístroj je napájen ss napětím 9 V 
z baterie nebo ze stabilizovaného sí-
ťového adaptäru. Při použití tří LED 
je napájeci proud maximálně 30 mA, 
při větším počtu LED je úměrně větší. 

MM 

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA, 812012 

RI 
97k 

nf VSTUP 
J1 A 1.1_41121 4_ 

100n lak 

P 1{4-a 

CITLIVOST 

ZEM 
32 
O  

R2 

10uC/ST 2 47k 

2 

R3 

180k 

191 

6 

T L081 

Cs" 
Ou/50 

33 

LEDR 
04 

%I R7 

020 

0C337-25 
T 

J9 

0 35 

LDE5DG 

'OE/ RO  

820 

13C337-25 
C5 

33n 1 5 , 

C6 

R5 T 02 
61,0 

014140 

T2 

037 

LEDO 

rk D' R9  

—(8201 
36 oJO 

9C337-25 
T3 

61,0 

R6 303 
61,9 

1114140 

Obr. 7. Schéma zapojeni barevné hudby s LED 

 O 

.9V 

NI3PŘJEPIf 

10u/50 

CO COj 

100T T ZEM 
J10 
0 

10 ( Praktickä elektronika - AR 06/2013) 



Rozmítač VRG 
0,1 až 210 MHz 

Ing. Miloš Munzar, CSc. 

Rozmítač generuje sinusový vf signál, který v jedenácti dílčích 
rozsazích plynule překrývá pásmo kmitočtů 0,1 až 210 MHz. Vf sig-
nál má konstantní maximální výstupní úroveň +10 (±1) dBm (tj. 
jeho výstupní efektivní napětí je 0,707 V na zátěži 50 0), kterou lze 
stupňovitým atenuátorem snížit v krocích po 1 a 10 dB až na mini-
mální úroveň -151 dBm (tj. 0,0063 pV na 50 Q). Na kmitočtech nižších 
než 30 MHz může být vf signál amplitudově modulován, a to pouze 
vnitřně do hloubky 30 % sinusovým signálem o kmitočtu 400 Hz. 

Přístroj je vybaven vlastní šestimístnou číslicovou stupnicí 
kmitočtu, která na rozsazích do 5 MHz má rozlišení 10 Hz, mezi 5 až 
25 MHz má rozlišení 100 Hz a nad 25 MHz má rozlišeni 1 kHz. 

Na všech kmitočtech může být vf signál rozmítán symetricky 
okolo naladěného kmitočtu se zdvihem nastavitelným od nuly až 
po celý 'Jai rozsah. Kmitočet pilovitého rozmítaciho signálu lze 
nastavit od 0,5 do 50 Hz. Pomocí ručního rozmítání zvláštním po-
tenciometrem lze snadno určit kmitočty ve významných bodech 
snímaných kmitočtových charakteristik. 

Rozmítač je klasické koncepce s LC vf oscilátory laděnými vari-
kapy. Lze jej zařadit do střední jakostní třídy - umožňuje přesná 
kvantitativní měření v téměř celém oboru radioelektroniky, nemá 
však krystalovou stabilitu kmitočtu syntezátorů, kmitočtové znač-
ky, všechny druhy modulace, dokonalé stínění apod. 

Stavbu přístroje lze doporučit jen zkušeným amatérům se záze-
mím znalostí, zkušeností, materiálu a měřicich přístrojů. Kontakt 
s autorem je možný na mmunzar@centrum.cz. 

Rozmítač VRG (Vkv Rozmítaný Ge-
nerator) je koncipován modulárně, jeho 
základem jsou čtyři vf moduly AMO, VG, 
ATE a ZFC. 

Modul AMO, který obsahuje základní 
části vf generátoru pro AM pásma (0,1 až 
30 MHz), byl převzat z článku „Signální vf 
generátor 10HFG 0,1 až 30 MHz", který 
byl otištěn v PE 05/2011 až 08/2011. 

Modul VG (VKV Generátor) obsahuje 
základní části vf generátoru pro pásmo 
kmitočtů od 20 do 210 MHz. 

Modul ATE (ATEnuátor = zeslabovač) 
obsahuje přepínatelná útlumové články 
pro nastavení výstupni úrovně generova-
ného vf signálu. 

Modul ZFC (Zajícův Frekvenční Cí-
tee) s mikroprocesorem Atmel je číslico-
vou kmitočtovou stupnicí. 

Moduly jsou dopiněny podpůrnými ob-
vody VRG, které zajišt'uji ovládání kmito-
čtu a úrovně generovaného vf signálu 
a poskytují napájecí napětí pro všechny 
moduly. 

Modul AMG 

Modul AMO byl podrobně popsán v li-
teratuře uvedené v úvodu. Zde uvedeme 
jen dvě jeho drobné úpravy. 

První je zmenšení rozměrů základní 
desky modulu na 147 x 82 mm, aby se 
vešel na kostru rozmítače. 

Druhou úpravou se zlepšuje stabilita 
kmitočtu generovaného vf signálu. Je 
známo, že zelezová jádra mají lepši tep-
lotní stabilitu permeability než feritová, 
a proto byla původní feritová jádra cívek 
L3 až L6 vyměněna za železová. 

L3 je navinuta na polovinu toroidu 
AMIDON T44-2 (o vnějším průměru 
11,2 mm), L4 a L5 na poloviny toroidu 
T37-2 (o vnějším průměru 9,5 mm). Tato 
jádra z materiálu 2 mají relativní permea-
bilitu 10 a barvu červenou/černou. Toroidy 

Obr. I. Cívky modulu AMO 
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položíme na samolepku, pomoci které je 
přidržujeme, a rozřezáváme je tenkou lu-
penkovou pilkou. Pozor, jsou velmi křeh-
ké! Půlky toroidü upevnime nastojato tav-
nym lepidlem na púvodní patky. Do patek 
předem vyvrtáme díry o průměru 5 mm, 
do kterých jádra zanorime, aby cívky ne-
byly příliš vysoké. Na „šavlovitá" jádra 
pak pomocí navijeciho držáku „divoce" vi-
neme jednotlivé cívky. 

Cívky L1 a L2 jsou ponechány původ-
ní, protože na železovych jádrech, která 
mají menší permeabilitu než feritová, by 
měly příliš velký počet závitů. 

Cívka L3A + L3B má 40 + 55 závitù té-
hož drátu a indukčnost asi 113 pH. Cívka 
L4A + L4B má 19 + 22 závitu téhož drátu 
Cívka L5A + L5B má 6 + 8 závitů měděné-
ho lakovaného drátu o průměru 0,15 mm. 
Cívka L6 je původní, ale s telezovým 
šroubovacím jádrem. 

Uvedené počty závitu jsou orientační 
a upraví me je podle požadovaných kraj-
ních kmitočtů jednotlivých rozsahů. Při 
problémech s kmitáním oscilátoru (vysa-
zování kmitů apod.) je třeba posunout od-
bočku vinutí k živému konci. Provedení 
nových cívek je zřejmé z obr. I. 

Modul VG 

Modul VG je generátor sinusového vf 
signálu s nastavitelným kmitočtem a am-
plitudou. Je obdobou modulu AMO, pouze 
pracuje na vyšších kmitočtech. 

Můžeme si ho představit jako černou 
skříňku, která má společnou zem, ovláda-
cí vstupy FV2 až FV5, LB a AM, přívo-
dy napájení -9 a 9,6 a výstupy generova-
ného vf signálu VY a VX (viz schemata na 
obr. 2 a 3). 

Vývody modulu VG 

• FV2 al FV5 - vstupy pro volbu kmitočto-
vých rozsahů. Napětím +10 až 12 V při-
váděným na tyto vstupy se aktivuji vnitřní 
relé, kterými se přepíná celkem pět roz-
sahů (25 až 33, 33 až 50, 50 až 75, 75 až 
120 a 120 až 210 MHz). Vnitřní odpor 
vstupu FVx je 1,16 kf2, při napětí 12 V 
teče do vstupu FVx proud asi 10 mA. 

• LB - vstup ladicího napětí -1 al -12,5 V pro 
varikapy, kterými se plynule přeladuje 
kmitočet generovaného vf signálu v rámci 
zvoleného rozsahu. Vhodným časovým 
průběhem ladicího napětí lze zajistit kmi-
točtovou modulaci nebo rozmítáni kmito-
čtu. Vnitřní odpor vstupu LB je téměř ne-
konečný, vstupní kapacita je asi 34 nF. 
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Obr. 2. Schéma zapojení modulo VKV generátoru VG - 1. část 

• AM - vstup pro ovládání amplitudy vf 
signálu na výstupech VY a VX. Při změně 
napětí od 0 do -3 V na vstupu AM se té-
měř úměrná měni efektivní napětí vf sig-
nálu na výstupu VY (s připojenou zátěží 
50 G), a to od 0 do asi 1,5 V (+12 dBm). 
Vnitřní odpor vstupu AM je téměř neko-
nečný, vstupní kapacita je asi 20 nF. Vf 
signal není vhodné prostřednictvím vstu-
pu AM amplitudově modulovat, protože by 
současné nastávala nepřijatelná parazitní 
kmitočtová modulace (amplituda vf signá-
lu se ovládá změnou pracovního bodu os-
cilátoru). 
• -9 - přívod stabilizovaného ss napájecího 
napiti -9 V. Napájecí proud je max. 15 mA. 
• 9,6 - přívod stabilizovaného ss napájecí-
ho napiti +9,6 V Napájecí proud je max. 
160 mA. 
• VY - výstup vf signálu s regulovatelnou 
úrovni až +12 dBm (viz vstup AM). V roz-
mítači VRG je na výstupu VY trvale na-
stavena konstantní úroveň +10 dBm. 
• \OK -výstup vf signálu, který je oprot signá-
lu na výstupu VY asi 1 Ox zeslaben (-20 dB) 
odporovým děličem. V rozmítači VRG je 
na výstupu VX trvale nastavena konstant-
ní úroveň asi -10 dBm. 

Popis funkce 

Modul VG obsahuje oscilátor, zesilo-
vač ARU pro atomatckou regulaci úrovně 
vf signálu generovaného oscilátorem 
a výstupní oddělovací zesilovač. Dale ob-
sahuje LC a RC filtry typu dolní propust, 
které zabraňuji šíření vf signálu z modulu 
po přívodech ovládacích a napájecích 
napětí. 

Schema zapojení oscilátoru je na obr. 2. 
Oscilátor je tvořen paralelním ladicím LC 
obvodem, který je rozkmitáván budičem se 
zápornou impedancí Ladicí indukčnost 
obstarávají sériově zapojené cívky L1 až 
L5, ladicí kapacitu varikapy D1 a D2. 

Rozsahy se volí skokovou změnou la-
dicí indukčnosti zkratováním různého po-
čtu cívek kontakty jazýčkových relé RE1 
až RE4. Když není sepnutý žádný kon-
takt relé, je zvolen nejnižší rozsah 25 až 
33 MHz a ladicí indukčnost je tvořena 
součtem indukčností všech cívek. Pro 
volbu rozsahu 33 až 50 MHz musí být se-
pnutý kontakt relé RE4. pro volbu rozsa-
hu 50 až 75 MHz musí být sepnutý kon-
takt relé RE3, pro volbu rozsahu 75 až 
120 MHz musí být současně sepnuté kon-
takty relé RE3 a RE2 a pro volbu nejvyšší-
ho rozsahu 120 až 210 MHz musí být sou-
časně sepnuté kontakty relé RE3, RE2 
a R El . Bez současného sepnutí vice 
kontaktů oscilátor nefunguje, vlastni 
rezonance cívek L2 a L3 způsobuji vy-
sazováni kmitů na nejvyšších rozsa-
zích. 

Relé jsou ovládána napětím +10 až 12 V, 
které se přivádí na ovládací vývody FV2 
až FV5 modulu. Byla záměrně použita 
relé s cívkami na 5 V. potřebné před-
řadné rezistory (např. R70 a R21 pro 
RE1) jsou součásti vstupních RC tart. 
Cívky relé jsou ošetřeny blokovacími kon-
denzátory a diodami, které potlačuji napě-
ťové špičky vznikající při vypinání proudu 
protékajícího cívkou. 
V rámci jednotlivých rozsahů se kmi-

točet plynule ladí dvěma VKV varikapy 01 
a D2. Na nejvyšším rozsahu se uplatňuje 

jen D1. Menši ladicí kapacita je nutná 
proto, aby na tomto rozsahu vyšla dosta-
tečně velká a realizovatelná ladici indukč-
nost, na které se z velké část podílí ja-
zýčkový kontakt We RE1. Na nižších 
rozsazích se využívá vštši kapacita para-
lelně spojených 01 a 02, která dovoluje 
přes relativně značnou parazitni kapacitu 
kontaktů relé vůči zemi dosáhnout znač-
né přeladitelnosti. 

Na varikapy se z vývodu LB modulu 
přivádí přes filtr se součástkami 086, 
R71, 077, R19, C8, R17 a R18 ladicí na-
pětí -1 až -12,5 V. Zvětšovat ladicí napětí 
není vhodné, protože při vyššim ladicím 
napětí prudce klesá strmost ladění (tj, po-
měr změny kmitočtu ku změně ladicího 
napětí) a rozmitání by bylo značně neli-
neární. 

Katody varikapú jsou pro ladicí napětí 
uzemněny přes cívky Ll až L5, anody va-
rikapú, na které se přivádí záporné ladicí 
napětí, jsou zablokovány keramickými 
kondenzátory C6A až 078. Ty musejí být 
kvůli stabilitě kmitočtu z materiálu NPO! 

Jako D1 a D2 jsou nejvhodnější vari-
kapy 86139. Vyhoví i KB109, poskytují 
však menší přeladění. Oboje lze vytěžit 
ze starých televizních tunerú. 

Budič se zápornou impedanci je tvo-
řen neinvertujicím zesilovačem s tranzis-
tory T1 a T2 se zavedenou silnou kladnou 
zpětnou vazbou (vstup zesilovače - báze 
T2 je přímo spojen s výstupem - s kolek-
torem T1). Velikost záporné impedance je 
určována emitorovým proudem Ti a T2, 
který se ovládá prostřednictvim T3 řídi-
cím napštim na vývodu UR. Se vzrůstají-
cím proudem vzrůstá i amplituda kmitů 
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Obr. 3. Schema zapojeni modulu VKV generátoru VG - 2. část 

oscilátoru. Řídicí napětí potřebné pro udr-
žováni požadované amplitudy kmitů po-
skytuje zesilovač ARU na desce VGA. 

Sinusový vf signal se odebírá z ladicího 
obvodu přes emitorový sledovač s T4 
v běžném zapojeni. Úroveň vf signálu na 
výstupním vývodu VV oscilátoru je asi 
-12 dBm. 

Schema zapojení dalších obvodů mo-
dulu VG je na obr. 3. 

Zesilovač ARU (pro Automatickou Re-
gulaci Úrovně vf signálu) stabilizuje úro-
veň vf signálu poskytovaného oscilátorem. 

Vf signal z oscilátoru se zesiluje ve dvou 
stupních s tranzistory T51 a 752 na úroveň 
asi +6 dB a pak se usměrňuje zdvojova-
cím usměrňovačem s tranzistory T53 
a T54 zapojenými jako diody. T55 a T56 
kompenzuji teplotní závislost usměrňova-
če. Usměrněné napětí je porovnáváno 
komparátorem s operačním zesilovačem 
(OZ) 1051A s vnějším referenčním napě-
tím přiváděným na vývod AM modulu. 
Výstupnim napětím komparátoru se přes 
vývod UR reguluje proud budiče osciláto-
ru a tím se nastavuje úroveň vf signálu 

oscilátoru vždy taková. aby se po zesílení 
a usměrněni rovnalo napětí z usměrňova-
če vždy referenčnímu napětí. 

Protože usměrňovač můžeme pova-
žovat v oblasti kmitočtů generovaných 
modulem VG za kmitočtově i teplotně 
nezávislý, je na výstupu zesilovače ARU 
udržována na všech kmitočtech a při 
všech teplotách konstantní úroveň vf sig-
nálu určovaná referenčním napětím na 
vývodu AM. 

Na vyšších kmitočtech C59 záměrně 
způsobuje mírný pokles kmitočtové cha-
rakteristiky usměrňovače a tím vzestup 
úrovně vf signálu na výstupu zesilovače 
ARU. Tím je možné kompenzovat kmito-
čtovou charakteristiku atenuátoru v mo-
dulu ATE. 

Za zesilovačem ARU je zařazen odd& 
lovaci zesilovač, který potlačuje vliv vněj-
ší zátěže na stav regulační ho obvodu 
a tím i na kmitočet oscilátoru. 

Kvůli lepšímu účinku je na vstupu ze-
silovače atenuátor -6 dB s R27 až R29, 
za ním pak následují dva zesilovací stup-
ně s celkovým ziskem asi +10 dB s tran-

zistory T27 a T28. Na výstupu VY je vf 
signal s úrovní až +12 d8m, za odporo-
vým děličem je na pomocném výstupu 
VX (pro kmitočtovou stupnici s čitačem 
kmitočtu) vf signal s úrovní asi o 20 dB 
nižší. Kmitočtová charakteristika oddělo-
vacího zesilovače musí být v pracovním 
pásmu kmitočů dokonale plochá, jejímu 
vyrovnání napomáhá cívka L28 

Všechny zesilovací stupně v obou ze-
silovačích jsou zapojeny podobně. Ve 
všech jsou použity tranzistory s mezním 
kmitočtem několika GHz v zapojení se 
společným emitorem a s paralelní napěťo-
vou zpětnou vazbou. Typy tranzistorů 
jsou voleny s ohledem na požadovaný vý-
kon stupně. Pracovní body tranzistorů 
jsou stabilizovány osvědčeným způso-
bem pomocí fetšzcü LED. Tlumivky, lobes 
které jsou napájeny kolektory tranzistorů, 
musejí mít vlastní rezonanční kmitočet 
vysoko nad pracovním pásmem kmitočtů, 
jinak by vznikaly hrby na kmitočtové charak-
teristice zesilovačů. Protože běžně prodá-
vane tlumivky tento požadavek nesplňuji, 
jsou použity tlumivky vlastní konstrukce. 

(Praktická elektronika -AR 06/2013) 13 



Konstrukce a oživení 

Modul VG je zkonstruován po vzoru 
modulu AMG, jemuž je velmi podobný. 
Pro svoji výhodnost byly pro stavbu mo-
dulu použity převážně součástky SMD, 
které jsou umístěny na pěti deskách s jed-
nostrannými plošnými spoji. 

Oscilátor je na desce VGR4, zesilo-
vač ARU je na desce VGA, oddělovací 
zesilovač je na desce VGB a filtry zabra-
ňující pronikání vf signálu mimo modul 
jsou na deskách VGF a VGG. Desky VGR4, 
VGA a VGF jsou vloženy do stinicího 
boxu OSC, deska VGB je ve stínicím 
boxu OZ. Vně boxů je deska VGG, na 
které jsou pájecí plošky přívodů modulu 
a část filtračních kondenzátorů. 

Desky jsou většinou položeny na sou-
vislou měděnou zemni plochu dna stíni-
cích boxů, což umožňuje realizovat na 
deskách spoje s definovaným vinovým 
odporem a uzemňovat co nejkratší cestou 
potřebně body. 

Desky s plošnými spoji a rozmístění 
součástek jsou na obr. 4 až 12. 

Díry se vrtaji pouze do desky VGR4. 
Díry pro relé, drátové propojky a R17 a R18 
mají průměr 0,8 mm, díry pro čtyři upev-
ňovací šrouby mají průměr 3,2 mm a díry 
pro L4 a L5 mají pruměr 5 mm. 

Na desky připájíme součástky SMD, 
vývodové součástky připájíme na desku 
VGR4 až nakonec. U tranzistorů BFR965 
i u varikapu ohneme a zkrátíme vývody 
a připájíme je jako součástky SMD. 

Cívky L1 až L5 na desce VGR4 zhoto-
víme až při oživováni. Pro cívky L4 a L5 
si však připravíme cívková tělíska. Použi-
jeme plastová válcová těliska o průměru 
5 mm s vnitřním závitem M4 x 0,5 (vytě-
žená z OMF starých televizorů) zkrácená 
na délku 12 mm. Diry o průměru 5 mm na 
desce VGR4 jemně propilujeme tak, aby 
tělíska do nich šla ztuha zasunout 
a držela v nich, spoj pak zajistíme lepid-
lem. Tělíska by měla vyčnivat 8 mm 
nad desku na straně spojů. 

Cívka L28 na desce VGB je samonos-
ná a má 5 závitu měděného lakovaného 
drátu o průměru 0,3 mm navinutého na 
průměru 1,4 mm. 

Tlumivky L51 a L52 na desce VGA 
a L27, L29 a L30 na desce VGB mají 33 
závitů měděného lakovaného drátu o prů-
měru 0,15 mm navinutého na feritovou ty-
činku e 1,5 x 12 mm. Vinutí je na jádru 
zajištěno sekundovým (kyanoakryláto4m) 
lepidlem. Tlumivky připevníme k deskám 
tavným lepidlem. Změřená indukčnost tlu-
mivky je 7,9 pH. Na schématu a v sezna-
mu součástek uváděná indukčnost 6 pH 
je minimální potřebná hodnota. Feritové 
tyčinky (obvykle označené žlutou barvou) 
jsou vytěženy z tlumivek z televizních tu-
nerú ze 70, let minulého století. 

Po osazení desek součástkami si zho-
tovíme kostru modulu VG, která je tvoře-
na základnou se dvěma stínicími boxy. 
Konstrukce modulu je zřejmá z obr. 13. 
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Obr. 4. Deska s plošnými spoji VGR4 

(měřítko 1 : 1) 

Základnou je deska 11. 1,5 mm o rozmě-
rech 147 x 82 mm z laminátu oboustran-
ně plátovaného neodleptanou mědí. 

Stínici boxy jsou zhotoveny z krabi-
ček z pocínovaného plechu U-AH102 
a U-AH101, které byly (a snad ještě jsou) 
k dostání v prodejnách GM. Každá kra-
bička U-AH1Ox se skládázrámečkuovyšce 
22 mm a dvou víček. Stinici box OSC je 
tvořen rámečkem z krabičky U-AH102 
připájeným na základnu a je překrytý jed-
ním víčkem. Dolní stěnu (dno) boxu tvoří 
základna. Stínící box OZ je tvořen rámeč-
kem z krabičky U-AI-1101 připájeným na 
základnu a je rovněž překrytý vičkem. 
Pro box OZ můžeme použít rámeček 
s výškou sníženou na polovinu, který zbý-
vá při konstrukci modulu ATE. 

Před připájením na základnu vyvrtá-
me do rámečků díry pro přívody. Umistě-
ní der musí odpovídat středům přísluš-
ných pájecích plošek na deskách VGB, 
VGA a VGG. Poloha desek vůči rámeč-
kům je zřejmá z fotografa. U rámečku pro 
box OZ musejí být díry poblíž jeho uříz-
nutého okraje. Dvě díry pro koaxiální kab-
lí ky k pájecím ploškám VX a VY a šest 
děr pro rezistory R66 až R71 má průměr 
3,5 mm a jejich středy jsou vzdáleny 
3 mm od okraje rámečku Dvě díry pro 
tlumivky L53 a L71 mají průměr 4,5 mm 
a jejich středy jsou vzdáleny 3,5 mm od 
okraje rámečku. Díry pro koaxiální kablík 
KAB VG1 propojujici pájecí plošky VZ na 
desce VGA a VZ na desce VGB vyvrtáme 
u plošky VZ na desce VGA. Mají průměr 
3,5 mm a jejich středy jsou vzdáleny 
3 mm od okrajů rámečků. Díry pro spoj 
napájecího napětí +9A propojující pájecí 
plošky +9A na desce VGA a +9A na des-
ce VGB vyvrtáme ve vzdálenosti 4 mm od 
odpovidajícich rohů rámečků. Mají prů-
měr 3 mm a jejich středy jsou vzdáleny 
3,5 mm od okrajů rámečků. Všechny díry 
odhrotujeme. 

Opracované rámečky připájíme na 
základnu tak, že řezaná strana dosedá 
na základnu. Boky rámečku jsou vzdá-
leny 2,5 mm od užších stran a 2 mm od 
širší strany základny, mezi rámečky je 
mezera 5 mm. Pied pájením pečlivě 
zkontrolujeme, že máme na správných 
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Obr. 7. Desky s plošnými spoil VGF a VGG 
(měřítko 1 : 1) 

Obr. 5. Rozmístění součástek SMD 
na desce VGR4 
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Obr. 6. Rozmístění evodoech 
součástek na desce VGR4 

místech vyvrtány všechny díry, po připá-
jeni již nelze některé diry dopinit. Použije-
me dobré tavidlo (pájecí kapalinu) a mini-
mální množství pájky, aby nepřekážela 
umístěni desek do boxu na doraz k rá-
mečku. Do děr mezi boxy pro spoj napá-
jecího napiti +9A připájí me trubičku 
z tenkého pocínovaného plechu stočené-
ho okolo vrtáku. Touto trubičkou bude stí-
něn spoj mezi boxy. Po pájeni kostru omy-
jeme lihem. 

Máme-li kostru hotovou, upevníme do 
boxu desky VGA, VGB a VGF. Desky ně-
kterými stranami doléhají na stěny boxů, 
u těchto stran předem opilujeme spodní 
hrany. Desky připájíme několika kapkami 
pájky v naznačených místech. Zemní plo-
chu desky VGF propojíme fadou kapek 
s přepážkami mezi všemi dírami v boxu. 
Tim uzemníme s minimální indukčností 
spojů všechny blokovací kondenzátory fil-
trů na této desce. 

Deska VGR4 je umístěna v rohu boxu 
OSC s odstupem 4 mm od stěn rámečku 
a k základně je upevněna pomocí čtyř 
mosazných distančnich sloupků DI5M3X8 
o deice 8 mm připájených k základně. 

Vně boxů umístíme na zemní plochu 
na doraz k boxům desku VGG. I u ní pře-
dem opilujeme spodní hranu na straně 
přilehajíci k boxům. Desku upevní me 
k základně kapkami pájky na jejích úz-
kých stranách a jeji zemní plochu propo-
jíme řadou kapek s přepážkami mezi vše-
mi dírami v boxech. 
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Obr. 
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Obr. 9. Deska s plošnými spoji 
VGA (měřítko 1 : 1) 

Obr. 10. Rozmístěn! součástek SMD 
na desce VGA 

Obr. 11. Deska s plošnymi spoil 
VGB (měřítko 1: 1) 

Obr. 12. Rozmisténi součástek SMD 
na desce VGB 

Desky VGF a VGA propojíme s deskou 
VGG prostřednictvím rezistorů R66 až 
R71 a tlumivek L53 a L71 prochézejicich 
dírami ve stěnách boxů. Dbáme, aby se 
tyto součástky nedotýkaly okrajů děr. 
Tlumivky L53 a L71 mají 40 závitů mě-
děného lakovaného drátu o průměru 
0,25 mm navinutého na feritovou tyčinku 
02 x 16 mm z materiálu s velkou permea-
bilitou. Vinuti je na jádru zajištěno sekun-
dovým lepidlem. Tlumivka je izolována 
vložením do smršťovací bužirky. Změřená 
indukčnost tlumivky je 15 pH. 

Nakonec všechny desky navzájem 
propojíme. Stejnojmenné pájecí plošky 
na jednotlivých deskách propojíme lanky 
odtrženými z plochého zařezávacího ka-
belu BELDEN AVVG28. Spoj vf signálu 
mezi pájecími ploškami W  na deskách 
VGR4 a VGA by měl mít vinový odpor 
50 a Abychom se tomu alespoň částečně 
přiblížili, vedeme lanko přitisknuté k dis-
tančnímu sloupku a k zemní ploše. Ke 
sloupku ho přitáhneme převlečenou bu-
žírkou. Kabel KAB VG1 je teflonový ko-
axiální kablík o průměru 3 mm. V prostoru 
mezi boxy CSC a OZ má odstraněnou 
vnější izolaci a jeho stinici obal je připájen 
k rámečkům obou boxů. 

Modul oživujeme až v dohotoveném 
rozmítači, kde jsou pro něj k dispozici 
všechna napájecí a ovládací napětí. 

Nejprve zkontrolujeme napětí na vnitř-
ních napájecích sběrnicich a pracovní 
body zesilovacích tranzistorů. Na kolektoru 
T51 má být napětí asi 6,2 V (vůči zemi), 
na kolektoru T52 asi 6,2 V, na kolektoru 
T27 asi 6,1 V a na kolektoru T28 asi 6,4 V. 

Ověříme, le na rozsahu 120 až 210 MHz 
jsou sepnuta relé REI až RE3, na rozsa-
hu 75 až 120 MHz relé RE2 a RES, na 
rozsahu 50 až 75 MHz relé RES, na roz-
sahu 33 al 50 MHz relé RE4 a na rozsa-
hu 25 až 33 MHz žádné relé. 

Pak zhotovíme a připájíme cívky Li 
až 

Cívka LI je samonosná a je z mě-
děného pocínovaného drátu o průměru 
0,5 mm a o délce 24 mm. Drát je stočen 
do spirály okolo trnu o průměru 3 mm, 
cívka má 1,5 závitu. Mezi závity je mezera 
asi 0,5 mm. 

Cívka L2 je samonosná a má 4 z mě-
děného lakovaného drátu o průměru 
• 0,35 mm navinutého na trn o průměru 
2,5 mm. Mezi závity jsou mezery asi 0,3 mm. 

Cívka L3 je samonosná a má 5 z té-
hož drátu navinutého na trn o průměru 
3 mm. Mezi Live jsou mezery asi 0,3 mm. 

Cívka L4 je navinuta na připravené té-
Usk° o průměru 5 mm a má 4,5 z mě-
děného lakovaného drátu o průměru 
0,30 mm. V tělísku je šroubovací feritové 
jádro z materiálu N01 (označené červe-
ně) zajištěné prof' viklání proužkem z po-
lyetylénové fólie. Začátek vinutí nejprve 
připájíme na plošku D, pak odspodu navi-
neme cívku a konec vinuti za stálého na-
pínání připájíme na druhou příslušnou 
plošku. 

Cívka L5 má 6,5 závitu téhož drátu. 
Pro tělísko, jádro a způsob vinutí platí to-
též, co pro L4. 

Po osazení cívek na desku vyzkouší-
me, že oscilátor kmitá na všech rozsazích 
a že na výstupu VY moduli' lze na všech 
kmitočtech nastavit (woven minimálně 
+10 dBm. 

Pak nastavíme změnou indukčnosti 
cívek (změnou rozteče závitů, popř. změ-
nou jejich průměru nebo počtu) krajní 
kmitočty rozsahů. Kmitočet měří me na 
výstupu VY, ladicí napětí na vývodu LB 
modulu je -1 V pro dolní krajní kmitočet 
a -12,5 V pro horní krajní kmitočet. 

Začneme úpravou Li na nejvyšším 
rozsahu 120 až 210 MHz. V realizova-
ném vzorku modulu VG bylo dosaženo 
krajních kmitočtů 116,4 a 215,5 MHz. 
Zvolíme rozsah 75 it 120 MHz a upravi-
me L2. Bylo dosaženo krajních kmitočtů 
69,1 a 127,1 MHz. Zvolíme rozsah 50 až 
75 MHz a upravíme L3. Bylo dosaženo 
krajních kmitočtů 44,8 a 80,3 MHz. Zvolí-
me rozsah 33 al 50 MHz a naladíme L4. 
Bylo dosaženo krajních kmitočtů 29,5 
a 52,1 MHz. Zvolí me rozsah 25 až 
33 MHz a naladíme L5. Bylo dosaženo 
krajních kmitočtů 20,8 a 36,0 MHz. 

Rozsahy mají značný přesah, proto 
nemusí být nastaveni jejich krajních kmi-
točtů nijak přesné. Po seřízeni zajistíme 
vinutí cívek L2 a L3 tavným lepidlem a vi-
nutí cívek L4 a L5 včelím voskem. Kdy-
bychom chtěli mít rozsahy co nejširší, 
použijeme oba varikapy (DI i 02) BB139. 

Seznam součástek VG 

Deska VGR4 
R1 2,2 kf2/5 %, SMD 0805 
R2 6,8 Id2/5 %, SMD 0805 

R3, R13 
R4, R11 
R5, R8, R20 
R6, R7, R12 
R9 
RIO 
R14 
R15 
R16 
R17, R18 
R19, 
R21 až R24 
R25 
Cl, 04 
C2 
C3 
C5 
C6A, C6B, 
C7A, C7B 
C8, C10 
až C14 
Li až L5 
D1 
02 
D3 až 06 
Ti, T2, T4 
T3 
RE1 až RE4 

10 kš2/5 %, SMD 0805 
10 kf2/5 %, SMD 1206 
22 f2/5 %, SMD 0805 
22 f2/5 %, SMD 1206 
1 kf2/5 °A, SMD 0805 
1 k0/5 %, SMD 0805 
27 k12/5 %, SMD 0805 
680 Š2/5 %, SMO 0805 
47 0/5 %, SMD 0805 
680 Oil %/0,6 W, 0207 

100 0./5 %, SW/ 0805 
47 Š2/5 %, SMD 0805 
1 nF/NPO, SMD 0805 
1 nF/NPO, SMD 1206 
10 nF/X7R, SMD 0805 
10 nF/X7R, SMD 1206 

1 nF/NPO, SMD 1206 

10 nF/X7R, SMD 0805 
viz text 
BB139 
KB109 
1144148, SMD SOD80C 
BFR93A (R2), SOT23 
BC847C (1G), SOT23 
RELSIA05-500, jazýčkové 

relé SIL, lx spínací, cívka 500 f2/5 V 
deska s plošnými spoji č VGR4 

Deska VGF 
071 až C75, 
C77 
C76 

10 nF/X7R. SMD 0805 
4,7 pF/16 V, tantalový, 
SMD, rozměr B 

deska s plošnými spoji č. VGF 

Deska VGG 
C81 až C88 10 nF/X7R, SMD 0805 
C89 68 nF/X7R, SMD 0805 
C90 4,7 pF/16 V, tantalový, 

SMD, rozmär B 
deska s plošnými spoji č VGG 

R51 
R52 
R53 
R54 
R55 
R56 
R57 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64, R65 
C51 až 053 
C54 
C55, C56 
057, 065 
059 
060 až 062 
C64 
066 
067 

Des ka VGA 
33 Oil %, SMD 0805 
270 OA %, SMD 0805 
150 Š2/5 %, SMD 0805 
82 Š2/1 %, SMD 0805 
220 f1/1 %, SMD 0805 
82 11/5 %, SMD 0805 
47 Oil %, SMD 1206 
47 Š2/5 %, SMD 1206 
1 ku/5 %, SMD 1206 
330 kf1/5 %, SMD 0805 
560 Id2/5 %, SMD 0805 
10 kf2/5 %, SMD 0805 
10 nF/X7R, SMD 0805 
10 nF/X7R, SMD 1206 
10 nF/X7R, SMD 0805 
68 nF/X7R, SMD 0805 
2,2 pF/NPO, SMD 0805 
1 nF/NPO, SMD 0805 
10 nF/X7R, SMD 0805 
10 nF/X7R, SMD 0805 
4,7 pF/16 V, tantalový, 
SMD, rozměr B 

L51, L52 6 pH, viz text 
051 až 056 LED zelená, SMD 0805 
T51 BFR93A (R2), SOT23 
T52 BFR965 
T53 až T56 BFS20 (G1), SOT23 
1051 TL072, SMD 508 
deska s plošnými spoji č. VGA 

Deska VGB 
R27 150 Š2/1 %, SMD 0805 
R28 39 12/1 %, SMD 1205 
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R29 
R30 
R31 
R32 
R33A 
R338 
R34 
R35 
R36A 
R36B 
R37 
R38 
027 až 029 
C30 
031, 032 
033. 035 
034 
L27, L29, L30 
L28 
027 až 032 
T27 
T28 
deska s plošnými spoji č. VGB 

150 011 %, SMD 0805 
47 Q./1 %, SMD 1206 
150 9/1 %, SMD 0805 
82 9/5 %, SMD 0805 
100 0/1 %, SMD 0805 
1 k0/5 %, SMD 0805 
220 0/1 %. SMD 0805 
47 12/1 %, SMD 1206 
47 0/1 %, SMD 1206 
1 ki2/5 SMD 1206 
820 0J5%, SMD 1206 
100 0/5 %, SMD 0805 
10 nF/X7R, SMD 0805 
10 nF/X7R, SMD 1206 
10 nF/X7R, SMD 0805 
68 nF/X7R, SMD 0805 
10 nF/X7R, SMD 0805 
6 pH. viz text 
viz text 
LED zelená, SMD 0805 
BFR96S 
BFG135 

Ostatní součástky 
R66 1 k9/1 %/0,6 VV, 0207 
R67 až R70 560 0/1 %/0,6 W, 0207 
R71 100 Q/1 %/0,6W, 0207 
L53, L71 15 pH, viz text 
krabička z pocínovaného plechu U-AH101 
(67 x 46 x 22 mm), upravená - viz text 
(1 kus) 
krabička z pocínovaného plechu U-AH102 
(92 x 67 x 22 mm), upravená - viz text 
(1 kus) 
distanční sloupek DI5M3X8 (4 kusy) 
(součástky jsou označeny podle katalogu 
firmy GM Electronic) 

Modul ATE 

Modul ATE umožňuje zeslabovat vf 
signal přiváděný na jeho vstup v rozmezí 
O až 161 dB s krokem 1 dB. 

Modul obsahuje vf atenuátor tvořený 
deseti odporovými útlumovými články P, 
které se zařazují do kaskády pomocí mi-
niaturnich relé. álánky mají vinový odpor 

50 52 a útlum 1 až 30 dB Na vstupu má 
modul přepínací relé které dovoluje za-
vádét do atenuátoru vf signal bud z mo-
dulu MG, nebo z modulu VG 
Z výstupu atenuátoru se vede vf sig-

nal přímo na výstupní konektor rozmítače 
K101Z (do zásuvky SNG označené jako 
vf VÝST 50 0) 

Vývody modulu ATE 

• VY1 - vstup vf signálu z modulu AMG 
Vstup je aktivní při WVV = L. 
• VY2 - vstup vf signálu z modulu VG. 
Vstup je aktivní při VVVV = H. 
• VYS - výstup vf signálu. 
• VVVV - vstup binárního ovládacího sig-
nálu přepinače vstupů VY1 a VY2. 
• AT1 - vstup binárního ovládacího signá-
lu útlumového článku -30 dB. 
• AT2 - vstup binárního ovládacího signá-
lu útlumového článku -10 dB. 
• AT3 - vstup binárního ovládacího signá-
lu útlumového článku -1 dB. 
• AT4 - vstup binárního ovládacího signá-
lu útlumového článku -30 dB. 
• AT5 - vstup binárního ovládacího signá-
lu útlumového článku -2 dB. 
• AT6 - vstup binárního ovládacího signá-
lu útlumového článku -30 dB. 
• AT7 - vstup binární ho ovládacího signá-
lu útlumového článku -30 dB 
• ATS - vstup binárního ovládacího signá-
lu útlumového článku -4 dB. 
• AT9 - vstup binárního ovládacího signá-
lu útlumového článku -8 dB. 
• AT10 - vstup binárního ovládacího sig-
nálu útlumového článku -20 dB 
• ZEM na kostře modulu 

útlumové články mají uvedený útlum 
při úrovni H příslušného ovládacího sig-
nálu AT1 až AT1 O, ph úrovni L ovládacího 
signálu mají útlum 0 dB. Na vstupech 
WW i AT1 až AT10 odpovídá úroveň L 
napětí 0 V vúči zemi a úroveň H napětí 
+11 až 12 V \Wei zemi Vnitřní odpor kaž-
dého z těchto vstupu je asi 1070 9. 

Obr. 13 Modul VG 

Popis funkce 

Modul ATE je modifikací vf atenuátoru 
ATTA, který byl publikován Ing J. Dole-
žilkem v PE 01/2010 na stránkách 12 až 
16 a který dokonale vyhovuje pro použiti 
v rozmítači. ATTA byl pouze dopiněn pre-
pí načem vstupních signálu a dvěma dal-
šími útlumovými články, aby se dosáhlo 
požadovaného max. útlumu 161 dB Byly 
též zdokonaleny filtrační RC články. které 
zamezuji šíření vf signálu z modulu po 
ovládacích přívodech relé 

Schéma zapojení modulu ATE je kvuli 
své rozsáhlosti rozděleno do třech části 
na obr. 14, obr. 15 a obr. 16. Přes značné 
množství použitých součástek je funkce 
ATE velmi jednoduchá a je dostatečně 
popsána v citované literatuře. 

Odpory rezistoru ve filtračních člán-
cích byly zvoleny co největší, ale takové, 
aby na cívky relé bylo přiváděno napětí 
alespoň 10 V, při kterém relé ještě spo-
lehlivě pracují (bylo ověřeno, že k přitahu 
kotvy použitých relé postačuje napětí 
7 V). Keramické kondenzátory ve filtrač-
ních článcích mají maximální běžně do-
stupnou kapacitu. 
S rostoucím kmitočtem se vlastnosti 

atenuátoru zhoršují. Na kmitočtech v ob-
lasti stovek MHz se při zvyšování kmito-
čtu vlivem parazitnich kapacit mezi kon-
takty relé úměrně zvětšuje přeslech relé 
Proto byl zvolen maximální útlum jednoho 
článku 30 dB, který je i na kmitočtu 
210 MHz ještě dostatečné malý vůči to-
muto přeslechu 

Při zvyšování kmitočtu se také vlivem 
rostoucích ztrát v materiálu zvětšuje 
útlum obchozí cesty nezařazených člán-
kú Bylo změřeno, že při nastaveném 
jmenovitém útlumu 0 dB byl na kmitočtu 
210 MHz skutečný útlum modulu ATE asi 
2 dB. Tento přírüstek útlumu je kompen-
zován pomocí modulu VG, a to odpovida-
jicím zvyšováním úrovně jeho výstupniho 
signálu na vyšších kmitočtech. 

(Pokračováni přištä) 
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Řízení čerpadla 
slunečního kolektoru 

Ing. Zdeněk Zátopek 

Převážná většina domácích solárních zařízení, která mají jako 
zásobník tepla bojler, využívá principu regulace spošívajíci v tom, 
že oběhové čerpadlo může pracovat jen tehdy, je-li teplota 
v slunešnich kolektorech vyšší než teplota v bojleru. Předložené 
zapojení pracuje s dvěma teplotními čidly a vyhodnocuje teplotní 
rozdíl mezi dvěma měřicími body. Jedno čidlo měří teplotu sluneč-
ních kolektorů umístěných převážně na střeše rodinného domu 
a druhé měří teplotu v bojleru, který je umístěn třeba ve sklepě. 

Popis zapojení 

Zapojení disponuje dvěma mož-
nostmi nastavení. První z nich spo-
čívá v sepnuti čerpadla při rozdílu 
teplot a druhá zase při možnosti za-
stavení čerpadla. Ačkoliv je možné 
oba teplotní rozdíly nastavit nezávisle 
na sobě, je samozřejmé, že teplotní 
rozdíl pro zastaveni se musí nastavit 
menší než teplotní rozdíl pro spuště-
ní. Mohla byv nékterých minimálních 
teplotních rozdílech nastat situace, 
že by čerpadlo nemuselo nikdy vy-
pnout. Při předepsaných čidlech je 
teplotní gradient 1 pA/K. Při teplotě 
20 °C teče přes čidla proud přibližně 
290 pA. Sériovým zapojením čidel 
D6 a 07 teče obvodem při rozdílu 
teplot 1 °C proud 0,1 pA. Ten na re-
zistoru R3 vytváří napěťový úbytek 
10 mV. Oba operační zesilovače v101 
porovnávaji toto napětí s napětími na 
jezdcích trimrů P1 a P3 a při vyšším 
napětí na R3 mají na svých výstu-
pech vysokou úroveň (High) a nao-

511 

Obr. I. 
Schéma zapojená 
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pak. Použití čidel s teplotně závislým 
proudem je oproti použití dvou ter-
mistorů s kladným nebo záporným 
teplotním koeficientem výhodnější, 
protože při měření proudu se do znač-
né miry potlačí termonapětf z přípojů 
obou čidel, které v praxi tvoří termo-
články. 

Výstupy 101A a 1018 budí U2, 
který je zapojeny jako klopný obvod 
RS. Relé RE1 ovládané U2A zapíná 
a vypíná čerpadlo. U2B pracuje jako 
monostabilní klopný obvod. Časová 
konstanta překlápšni je nastavena 
rezistorem R4 a elektrolytickým kon-
denzátorem C6, a po sepnutí RE2 
aktivuje na několik sekund relé RE1 
přes impuls přivedeny na vývod /1 
U2. Pomoci něho je možné po něja-
kou dobu pracovat s vyšším výko-
nem čerpadla, aby voda na počátku 
cirkulace proudila rychleji. Sepnutí 
relé indikují svým svitem diody LED 
D1 a D3, které mají různou barvu. 
K potlačení napěťových špiček 

v cívkách spínacích relé RE1 a RE2, 
vznikajících spínáním a rozpínáním, 

UI 
1325CCI500 

'7/IP 

03 

BC347B 

TRI 
I2V/2VA 

Ps 

jsou zapojeny ochranné diody D4 a D5. 
Rezistory R5 a R6 nastavují požado-
vaný pracovní proud spínacích tran-
zistorů T1 a T2. Zapnutí regulátoru 
signalizuje dioda LED 02. Její pra-
covní proud je nastaven rezistorem 
R7. 

Napájení je vyřešeno poměrně 
jednoduše a standardně. Na svorku 
P2 je přiváděno silové střídavé napě-
tí 230 V přes skleněnou trubičkovou 
pojistku, která je umístěná v pojist-
kovém pouzdře na zadním panelu 
skřiňky a za síťovým spínačem. Tim 
je zajištěno alespoň minimální jiš-
tění proti nadměrnému proudu ane-
bo zkratu. 

Pro jednoduchost a větší přehled-
nost schématu není jištěni na primár-
ní straně transformátoru nakresleno. 
Malý transformátor 230 V/12 V, 2 VA 
do plošného spoje TR1 primární na-
pěti sníží na sekundární straně na 
bezpečné pracovní napětí 12 V. Stři-
clove napětí je následně usměrněno 
diodovým můstkem Ul v kulatém plas-
toyém pouzdru a následné filtrováno 
elektrolytickým kondenzátorem 05. 
Plastový třívývodový stabilizátor pev-
ného kladného napětí +5 V (103) za-
jišťuje napájení regulačního obvodu 
a jeho celkovou pracovní a funkční 
stabilitu. Pro snížení rušivých napě-
ťových špiček v napájecí větvi jsou 
v obvodech zapojeny keramické kon-
denzátory Cl, C3 a 04. 

Konstrukce a oživení 

Regulátor je osazen na jedno-
stranné desce s plošnými spoji (viz 
obr. 2), kterou je nutné před osaze-
ním pečlivé proti světlu prohlédnout 
a připadné závady v podobě mědě-
ných můstků, trhlin anebo přerušení 
opravit. Součástky jsou drátové, ne-
jsou na ně kladeny žádné extrémní 
požadavky a byly běžně zakoupeny 
v prodejnách s elektronickým materiá-
lem. K pájení lze použít jak pistolo-
vou, tak elektronicky řízenou páječku 
a trubičkový cín s kalafunou. Nasta-
vení není složité a při pečlivé montáži 
a pájeni ho zvládne každý začinajíci 
amatér. 

Nezapomeňte osadit 2 propojky, 
které jsou dani za použití jednostran-
né desky s plošnými spoji v konstruk-
ci. 

Obě čidla musí mít zpočátku stej-
nou teplotu. Mezi bod A a zem (GND) 
se zapojí digitální multimetr s rozsa-
hem 2 mA. Pomoci R8 nastavíte po-
žadovaný pracovní proud čidla, např. 
290 pA při 20 °C. Potom digitální 
multimetr zapojíme mezi bod A a +5 V 
a opět pomocí R9 nastavíme poža-
dovaných 290 pA. Trimry R8 a R9 
jsou pro přesnější nastaveni požado-
vaného proudu a souběhu víceotáč-
kové. Rozhodující je, aby proud byl 
nastaven u obou čidel na stejnou ve-
likost. Požadované regulační rozsahy 
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se nastaví trimry P1 a P3. Čidlo D6 je 
umístěno ve slunečním kolektoru 
a čidlo D7 v bojleru. Proudová spo-
třeba zapojeni je asi 12 mA plus ještě 
20 mA budicího proudu pro každé 
relé. Použitá relé jsou v provedení do 
plošných spojů a trvalý proud na kon-
takt 6 A (výrobce Finder, Schrack, 
Omron apod.). 

Celý regulator je pak vestavěn do 
vhodné plastové skříňky, běžně do-
stupné v prodejnách s elektronickým 
materiálem. Jakou skříňku zvolí kon-
struktér, je jen na jeho uváženi. 

Závěr 

Regulator nemá žádné záludnosfi, 
v provozu je stabilní a spolehlivý. Při 

pečlivé práci a dodržení minimálních 
elektronických zásad trvá jeho se-
strojení mírně zručnému amatérovi 
max. 2 hodiny. 

Seznam součástek 

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

Pl, P3 
Cl, C3, C4 
C2 
C5 
C6 

470 DA % 
100 kn/1 % 
1 Mn/1 % 
10 kn./1 % 
270 DJ1 % 
50 kn, 

64Y 50k CN 250ppm 
220 Q, PT6V, TP 011 
100 nF, keram. 
1 pF, TC 350, CF1MO/J 
470 pF/35 V, radiální 
100 pF/10V, radiální 

Obr. 2. Deska s planými spoji 
a rozmístěná součástek regulátoru 

D1 zelená, 5 mm/20 mA 
02 červená, 5 mm/20 mA 
D3 žlutá, 5 mm/20 mA 
04, D5 1N4002(KY130/80) 
D6, 07 LM334, LM234, LM134 
101 TL072, TL082, TLC272 
103 7805 
1-1, T2 BC547B (C) 

KC237B, KC507 
Ul můstek 250 V/1,5 A 
U2 4013 
P2 ARK500/2 
P5, P6 ARK500/3 
RE1, RE2 12V/1P, ReleF3221-12 
TR1 transformátor 12 V/2 VA do des-
ky s plošnými spoji 

Soumrakový senzor 
pracující 

ve velkém rozsahu 
napájecího napětí 
Na obr. 1 je schéma zapojení de-

tektoru soumraku. Jako čidlo osvětle-
ná v něm slouží fotorezistor LDR, který 
tvoři spolu s trimrem R3 dělič napětí' 
jehož výstupní napětí roste s osvětle-
ním čidla. Tento dělič je napájen sta-
bilizovaným napětím 2,4 V, které je 
k dispozici mezi vývody UREG a Us 
rychlého komparátoru s proudovým 
výstupem a 10mV hysterezí - integro-
vaným obvodem AD8214. 

Ten porovnává výstupnf napětí 
děliče závislé na osvětlení fotorezis-
toru a nastaveni trimru R3 přivedené 
na jeho invertujid vstup s referenč-
ním napětím ze stejně napájeného di-

líče z rezistorů R1 a R2 na vstupu ne-
inverturim. Při klesajícím osvětlení 
fotorezistoru se zvětšuje jeho odpor 
a klesne-li napětí na R3 pod hodnotu 
napětí na R2, překlopt se kompará-
tor. Z jeho proudového výstupu teče 
proud asi 1 mA, který vytvoří na zá-
těžovém rezistoru R4 spojeném se 
zemí logický signál Usuf, který lze vy-
užit k aktivaci výkonového spínače 
navrženého pro zamýšlenou zátěž. 
Vhodný odpor zatěžovaciho rezistoru 
R4 je 3,3 kn, celková zátěž interního 
regulátoru napitá v AD8214 by měla 
mít odpor větší než 50 kn [2]. 
Pro překlápěcí napětí Up platí vztah: 

Up = 2,4.R1/(R1 + R2) = 
= 2,4 LDR/(R3 + LDR) 

kde LDR je odpor fotorezistoru při po-
žadovaném prahovém osvětlení. Při 
záměně zapojeni LDR a trimru R3 se 
napětí na výstupu naopak objeví, 
když osvětleni LDR nastavený práh 
přesáhne. 

Výhodou použiti komparátoru od 
Analog Devices AD8214 je možnost 
napájeni obvodu napětím v rozsahu 
5 V až 65 V. 

JH 

[1] Chau Tran. Simple night-light uses 
photoresistor to detect dusk. EDN 15. 
prosince 2011, s. 49. 
[2] Katalogový list AD8214, Analog 
Devices (www. an alog. com) 

+Us =5V+ 65 V 

Obr. 1. Soumrakový 
spínač s fotorezistorem 
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Velleman 
DVM13MFC2 
a Atten 

AT-F2700C 
Dva šítače pro dílnu 

Ing. Michal černý 

čitaše patří mezi oblíbené amatérské 
konstrukce a můžeme najít mnoho jejich 
variant od funkčně velmi jednoduchých 
po přístroje bohatě vybavené funkcemi. 
Ne každý ale chce čitač stavět a rozhod-
ne-li se jej koupit, určitě narazí při výběru 
typu i na dva dale uvedené výrobky. Oba 
patří mezi levnější přistroje s rozsahem 
frekvence až do oblasti GHz, pocházejí 
z číny a oba se dostávají na trh pod vice 
různými značkami a názvy, což je dnes 
obvyklé. Při porovnáni tabulkových para-
metrů jsou poměrně podobné, presto se 
z hlediska praxe dosti liší. 

DVM13MFC2 

čitaš s osmimístným zeleným disple-
jem LED má kryt ze světlého plastu. Může 
stát na nízkých nožičkách, které však ne-
jsou opatřeny gumou a na hladkém povr-
chu silně kloužou. Sklopná noha dovoluje 
postavit kryt šikmo pod úhlem od 20 do 
30 °. Sitový konektor je vzadu uprostřed, 
spínač je vzadu vpravo, a pokud šítač ne-
stojí volně na pracovní ploše, je dosti 
špatně přístupný. 

Na čelním panelu jsou vlevo dva 
vstupní konektory SNG, vstup A je pro 
frekvence 10 mHz až 50 MHz a má im-
pedanci 1 MŠ2 (max. 30 Vr„, ), vstup B 
s impedanci 50 D (max. 3 V s) je pro 
50 MHz až 2,4 GHz. Kolem displeje jsou 
rozmistěny čtyři červené LED indikující 
režim měření kmitočtu nebo periody 
a jednotky kHz/MHz a s/ms. Interval hra-
dlování (0,1 až 10 s) atími rychlost mě-
ření a přesnost, respektive počet zobra-
zených desetinných mist se volí otočným 
potenciometrem. Při práci to působí dost 
neurčitě; zda se přepnuti uskutečnilo, se 
dozvíme až ze zobrazení po dalším cyklu 

a změna nastane po dokončení stávající-
ho cyklu, tedy třeba al po 10 sekundách. 

Pět funkčních přepínačů a tlašitek za-
píná AC/DC režim, zeslabení signálu 10x 
(obojí jen pro vstup A), vybírá jeden ze tří 
módů a potvrzuje ho, přepiná měřeni 
frekvence a periody a nuluje celý čitač. 
„Hold", tedy možnost zastavit měřeni 
a ponechat poslední údaj na displeji, stej-
né jako režim prostého čítání pulsů při-
stroj neposkytuje. Celkový dojem z kvality 
mechanického provedení je velmi dobrý, 
jediné, co mě na první pohled zarazilo, 
bylo použití levného konektoru SNG pro 
frekvence až do 2,4 GHz. 

Módy jsou celkem tři a přístroj nijak 
nenapovidá, který na co je, a který je ak-
tuálně zapnutý, takže bez návodu je uži-
vatel ztracen a tape. Mód 1 pro vyšší 
frekvence využívá vstup B. údaj se zob-
razuje v MHz. Módy 2 a 3 pracuji se vstu-
pem A, první z nich je pro frekvence 2 až 
50 MHz a zobrazuje údaj v MHz, druhý je 
pro kmitočty do 2 MHz a ukazuje v kHz. 
Mód 2 pracuje dobře od 500 kHz, takte 
vytváři dostatečné překrytí rozsahů, mód 
3 nad mezí 2 MHz velmi rychle ztrácí citli-
vost. 
Z hlediska přesnosti a stability nevy-

bočuje přistroj z obvyklých mezí a odpo-
vídá řízeni krystalem, krátkodobá stabilita 
je 3.1 dlouhodobá 2.10-5 a teplotní 
změny okolí v rozsahu 10 - 40 •C by se 
měly vejít do 1.10 -5. Krystalový oscilátor 
je v samostatném stínicím krytu a prav-
děpodobné je temperovaný, zahřívá se 
vice, než by odpovídalo jen jeho funkci, 
návod uvádí dobu ustálení teploty 20 mi-
nut. 

čitač tvoří čtyři hlavní části: deska 
s displejem a tlačítky, vstupní zesilovač 
spojený s předdšličem, hlavni deska 
s mikrokontrolérem AT89C4051-24PU 
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Obr 1. Citivost čitače Velleman 
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a síťový transformátor. Ke stiněni slouží 
dva uzemněné kusy vodivé fólie nalepené 
zevnitř krytu na plast. Vstupní díl má sa-
mostatný plechový stínící kryt, ale jeho 
provedeni bylo u šítače, který jsem zkou-
šel, doslova odstrašující. Kryt byl spojený 
s deskou ve dvou bodech místo připrave-
ných čtyř, a protože nešel při montei 
umístit do své polohy, připájeli ho ve vý-
robě šikmo, takže mezi plechem a deskou 
byla na jedné straně asi centimetrová me-
zera. čruěl až téměř na dotek k horní části 
plastového krytu. Poté, co jsem jej odpá-
jel, přihnul a zabrousil na straně u konek-
torů, aby dosedl na desku, se znatelně 
zlepšila stabilita zobrazené frekvence při 
malé amplitudě signálu. 

Ph práci s tímto šitačem se projevila 
špatná čitelnost displeje, pokud nebylo 
v okolí šero až tma. Displej svítí dostateč-
ně, ale v odraženém světle jsou na čer-
ném pozadí tak silně viděti nerozsvíceně 
segmenty, že to často vede k chybám 
nebo nemožnosti čtení. Problém částeč-
ně odstranilo nalepení obdélníku průhled-
né zelené samolepicí fólie přes displej. 

Výhodou tohoto šítače je stejnosměr-
ný režim vstupu a měření frekvencí (i pe-
riody) od 0.01 Hz s výborným rozlišením, 
ovšem citlivost vstupu v této oblasti není 
nijak vysoká (0,5 Vpp). Měřici cyklus trvá 
dost dlouho, to je samozřejmé, za znač-
nou nevýhodu ale považuji to, že ph pře-
pnuti se neukončí problhajici měřeni 
a hned neodstartuje nové, přístroj ani ne-
dává najevo, kdy je údaj na displeji plat-
ný. 

Důležitým parametrem je citlivost vstu-
pu. Ve střídavých režimech se pro vstup 
A udává citlivost <80 mV,„,,, pro vstup B 
je v návodu <50 mV rrns do 1,2 GHz 
a >80 mV",, s (I) od 1,2 do 2,4 GHz. Jiné 
prameny frekvence nad 1,2 GHz neodli-
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šuji. Deklarovaná i změřená citlivost je 
v grafu, modře vstup A, červené B. V na-
prosté většině rozsahu skutečná citlivost 
limit splňuje s velkou rezervou, ale nijak 
zvláštní není. V módu 3 (do 2 MHz) se 
pohybuje kolem 35 mVrrns, má tedy asi 
dvojnásobnou rezervu. Pod 5 Hz ve stří-
davém režimu údaj často „zamrzne" a ne-
lze rozlišit, jestli se to stalo nebo jestli je 
kmitočet tak stabilní. V módu 2 je citlivost 
podstatně lepší, a to od 2 do 10 mV,„. 
V módu 1 je citlivost dost nevyrovnaná 
a kolem 200 MHz dosahuje nejlepší hod-
noty 16 mVrms. Pokud chceme používat 
čitač zhruba do 1,2 GHz, funguje dobře, 
ale dál citlivost prudce klesá a na 2,4 GHz 
se pohybuje nad 350 mVurs. Kdyby byl 
čitač prezentován jako použitelný do 1,2 
nebo 1,5 GHz, lépe by to odpovídalo sku-
tečnosti. 

Největší problémy mi na DVM13MFC2 
dělalo to, že v blízkosti mezí citlivosti 
nedá najevo, že údaj není korektní. Při 
nízké amplitudě narazíme na široké ob-
lasti (5 až 8 dB), v nichž je údaj stabilní 
a na pohled v pořádku, ale ve skutečnosti 
se liší od správného zpočátku na posled-
ním platném místě, pak na dalším a dal-
ším, až je třeba poloviční nebo dvojná-
sobný. Teprve pak měření „vypadne" do 
nuly. V tomto ohledu je lepší mód 3, 
módy 2 a 1 jsou tímto problémem hodně 
zatíženy. Podobně neurčitě se měření 
chovalo nad 2,4 GHz, nejvyšší mez byla 
2405 MHz, nad ni ukazoval displej ne-
smyslné hodnoty. Nejsem si však jist, 
zda to byl důsledek zpracování v proce-
soru nebo nedostatečné amplitudy zku-
šebního signálu (+6 dBm). 

DVM13MFC2 je přiměřeně přesný, 
má výborné rozlišeni. Velmi dobrý je při 
práci s nízkými frekvencemi, pokud mu 
dokážeme zajistit dostatečně silný signal 
a pohlídat, že prováděné měření probíhá 
korektně a výstupni údaj lze brát vážně. 
Celkově dělá lepší první dojem než odpo-
vídá následným zkušenostem při práci. 
Těch „ale" je prostě příliš. Přístroj je na-
příklad v nabídce firem GES, Parnell 
nebo Velleman, pod názvem Victor VC3165 
v čínském zásilkovém obchodě Dealexcel 
a podobně. 

Technické parametry 

Vstup A (1 MD): 
0,01 Hz - 50 MHz, přesnost 1.10-5 ±3 d, 

citlivost <80 
Vstup B (50 r2): 
50 MHz - 2,4 GHz, přesnost 1.10-5 t3 d, 
citlivost <50 m Vrms (do 1,2 GHz). 
čas hradloyéni: 0,1, 1, 5, 10 s. 
Krátkodobé stabilita: ±3.10-5/s. 
Dlouhodobá stabilita- ±2.10-5Imšsic. 
Teplotní drift: ±1.10-5 (10 - 40 °C). 
Proyozni teplota• - 50 °C. 
Nepájení: 

230 nebo 110 V (50 - 60 Hz)/5 W. 
Rozměry/hmotnost: 

270 x 215 x100 mm/1,6 kg. 

Atten AT-F2700C 

Čitač má 8mistný červený displej LED 
výborně čitelný za všech světelných pod-
mínek. Bytelný kryt je z ocelového, při-
bližně 0,8 mm tlustého plechu, který piní 
i úlohu stinění. Plechem je podložený 
take čelní panel, jehož viditelné části včet-
ně rámečku jsou ze světlého plastu čtyři 

Obr. 3. Vnitřek čitače Atten 

měkké gumové nožičky dobře drží na 
podkladu a nekloužou. Síťový konektor je 
vzadu, kromě toho je dozadu vyveden ne-
popsaný BNC konektor, na němž lze najít 
TTL signal 13 MHz, pravděpodobně kWh 
synchronizaci nebo seřizování základního 
kmitočtu krystalového oscilátoru. 

Na čelním panelu jsou dva vstupní ko-
nektory, kanál 1 je osazen BNC pro trek-
vence 10 Hz až 100 MHz a má impedanci 
1 MO (max. 250 V), kanál 2 s impedancí 
50 Š-2 (max. 3 V) pro 100 MHz až 2,7 GHz 
je osazen zlaceným konektorem SMA. 
Redukce BNC na SMA je součástí příslu-
šenství. Vlevo vedle displeje jsou dvě 
červené LED, jedna svitl po dobu hradlo-
vání, druhá upozorňuje na chybu ph pře-
tečení displeje. Vpravo od displeje se indi-
kují jednotky: kHz a MHz pro kmitočet 
a ps pro měření periody. 
V levém dolním rohu panelu je síťový 

spinač, ten skutečně odpojuje napájení, 
nejen převádí do „standby režimu. Všechna 
tlačítka a přepínače jsou podobné u nás 
známým „isostatúm", mají hranaté asi 1 cm 
vystupující hmatní ky a na první pohled 
nebudí nejlepší dojem, protože otvory pro 
ně mají velké mezery a hmatniky v nich 
nesedí uprostřed. Z funkčního hlediska 
ovšem pracují bezvadně a poloha hmatní-
ku jasně ukazuje, co je zapnuté, a co ne. 

Tlačítkem Hold lze kdykoli zastavit 
měření, tlačítkem Reset se rychle iniciali-
zuje šitač, po něm není nutné rozsahy 
znovu nastavovat, jsou určeny přepínači. 
Tři přepínače ručně voll dobu hradlování, 
a to 0,01; 0,1 nebo 1 s Funkce Check 
ověřuje činnost displeje a nechává na 
něm postupně zobrazovat všechny čísli-
ce, jako taková se mi zdá zbytečná. Jde 
zapnout režim prostého počítáni událostí 
(pulsü). Při měření periody v ps se může 
měnit počet zobrazených mist přepína-
čem doby hradlování Pro měření trek-
vencí jsou tři rozsahy, do 10 MHz nebo 
do 100 MHz spolupracují s kanálem 1, 
rozsah do 2,7 GHz pracuje s kanálem 2. 
Pro kanál 1 je dale možní použít zeslabe-
ní signálu 1 : 10 a při měření nižších kmi-
točtu zapnout filtr, dolní propust 100 kHz. 

Přesnosti a stabilita je velmi podobná 
jako u predchoziho přístroje, krátkodobě 

3.10-5/s, dlouhodobě 2.10-5/mšsic a tep-
lotni změny okolí v rozsahu 0 až 40 °C do 
1.10-5. časovou základnu s TCXO 13 MHz 
lze jemně doladit 

Vnitřní uspořádání přístroje nijak pro-
storem nešetři, ovládací tlačítka jsou za-
pájena přímo do hlavní desky s mikrokon-
trolerem AT89C2051-24PI. Na této desce 
jsou i obvody vstupního zesilovače a před-
dšliče kanálu 1, mají jednoduché stíněni 
otevřeným plechovým U profilem Vstupní 
obvody kanálu 2 mají samostatnou zapá-
jenou plechovou stínici krabičku. Displej 
a obvody jeho řizeni mají pochopitelně 
vlastni desku s plošným spojem. 

Slabinou šítače je především absen-
ce stejnosměrného režimu a schopnost 
měřit až od 10 Hz, přičemž neumí přepo-
čítávat periodu a kmitočet, takže 10 Hz se 
skutečně zobrazí jen jako 10. Kvůli zpřes-
nění musíme přepnout na periodu a pře-
počítávat ručně. Přistroj je zjevně méně 
sofistikovaný než předchozí, ale dělá 
přesně to, co se od něj čeká a co na pře-
pínačích navolime. 

Udávaná citlivost vstupů nenadchne, 
75 mV,„.,s do 8 MHz a pak 30 mV,ms do 
100 MHz pro kanál 1, pro kanál 2 je uve-
deno 30 mVrp,s do 2,4 GHz a následně 
75 mV,.„, do 2,7 GHz, Skutečnost je 
mnohem příznivější. Kanál 1 má téměř 
vyrovnanou citlivost v celém svém rozsa-
hu, a to kolem 10 mV,,,,, při horním okraji 
dosahuje 3 mVrms. K prudkému poklesu 
citlivosti dochází těsně za hranicemi. Ka-
nál 2 zvládá mezi 100 MHz a 1 GHz sig-
nal 2 až 4 mV",, vyš se pak jeho citlivost 
zmenšuje; na 2,4 GHz je 25 mVuts. Bo-
hužel jsem neměl možnost ověřit citlivost 
až na mezi 2,7 GHz, nicméně podle prů-
běhu se zdá, že by mohla být stale ješ-
tě v limitu. Rozsahy mají dostatečný 
přesah. Pod 50 kHz je nutné zapnout 
dolní propust, i když nepatrně zhoršuje 
citlivost. 

Velmi příznivě hodnotim fakt, že po-
kud tento c'ited nesignalizuje chybu po-
mocí LED nebo výrazným přeblikávánim 
dvou zjevné rozdílných hodnot, pak pra-
cuje korektně. V male míře se „ujíždění" 
údaje při slabém signálu projevuje na 
vstupu 1 mezi kmitočty 10 a 100 MHz, je 
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Magnetické snímání 
polohy - čidlo AS5145B 
Snímání polohy, respektive natočení hřídele a jeho pohybu jsou po-

měrně častým problémem při řízení a regulaci. Klasické řešení pomocí 
polohových nebo inkrementálních kotoučů s optickým snímáním je na 
ústupu, podstatně menši rozměry a velmi dobre rozlišení i přesnost 
poskytuji nove integrované magnetické snímače založené na Hallo-
vých sondách. Pokusme se podívat blíže na vlastnosti jednoho z nich 
a take přínos v konkrétní aplikaci. 

Integrovaný obvod AS514513 je výrob-
kem rakouské firmy Austriamicrosystems 
AG (www.ams.com). Jde o 12bitový ro-
tační magnetický enkodér s rozsahem 
360 °, takže rozlišení polohy je 0,0879 °, 
reálná přesnost, včetně chyb nekompen-
zované nelinearity se pohybuje kolem 1 ° 
a je závislá i na průměru magnetu použi-
tého ke snímáni. Výstup absolutní polohy 
je poskytován jednak ve formě sériově 
přenášeného digitálního čísla, jednak jako 
ší Novi!. modulovaný puls v rozsahu 1 až 
4097 ps s opakováním 244 Hz. Tento 
signal se mule velmi jednoduše převést 
na napětí. Kromě toho jsou k dispozici 
i inkrementální pulsy. Nulový bod lze uži-
vatelsky nastavit. K napájení slou₹1 jme-
novitě napětí 3,3 nebo 5,0 V. Při maximal-
ním rozlišení polohy jde měřit pohyb až 
do 153 ot/min, snilenim rozlišení lze roz-
šířit rozsah až téměř k 10 000 ot/min. Ob-
vod je dostupný v e-shopu na interneto-
Wch stránkách výrobce nebo kusově např. 
v sortimentu firmy Mouser Electronics 
(httplicz.mousercom - AS5145H v ceně 
9,11 EUR). 

Jako příklad aplikace, v niž se již uve-
dený obvod úspěšně používá, si uvedeme 
modelářská serva tchajwanské firmy 
Anderson Model Company, konkrétně 
typ 530300HV-PLS. Modelářská serva se 
často využívali například i v amatérské 
robotice. A jaké výhody přináši použití 
magnetického enkodéru? 

Běžné (levné) modelářské servo je 
osazeno stejnosměrným komutátorovým 
elektromotorem s permanentními feritový-
mi magnety, ke snímáni polohy výstupu 
slouží klasický potenciometr. Oba tyto 
díly obsahuji mechanické kontakty a oba 
radikálně omezují životnost. Opotřebeni 
motoru (komutátoru) je úměrné hlavně 
zatížení serve protože vyšší proud má za 
důsledek vyšší opalování kontaktů, me-
chanický otěr (nezávislý na zatíženi) hra-
je druhou rob. Opotřebeni dráhy potencio-
metru je na zatížení nezávislé, určitý vliv 
na ně mají vibrace. 

Pokud nahradíme v servu potencio-
metr magnetickým snímáním polohy, zvýší 
se jeho životnost, ale podstatně se to pro-
jeví jen u rychlých serv pracujících s ma-

Obr. 1. 
princip 
snintani 

lým momentem. Jestliže současně nahra-
dime komutátorový motor synchronním 
motorem, je rozdíl v životnosti propastný, 
ojeden až dva řády. Firma Anderson de-
klaruje více než 4 miliony cyklů v provozu. 
Pokud není servo vystaveno nadměrnému 
zatíženi nebo vibracím, může to být až 
10x víc. Hlavním přínosem magnetického 
snímání je velké zvýšení spolehlivosti 
a životnosti, kromě toho senňim bez kontak-
tú - CLS) tolik nevadí prach, 
mohou pracovat i zalitá v oleji a mohou 
být i víceotáčková beze změny konstrukce. 

Samostatný mechanický celek, jakýsi 
„magnetický digitální potenciometr" na 
snímku má plastové tělo, hlinikový una-
šeč s nalepeným prstencovým neodymo-
vým magnetem a obvod AS5145 na des-
ce s plošnými spoji přišroubovaně k tělu. 
Celek nemá magnetické stínění. Ke spo-
jení s řídicím mikrokontrolérem slouži pět 
vodičů. Jedinou nevýhodou tohoto řešení 
je znatelná, i když poměrně malá citlivost 
na vnější magnetické pole. K tomu, aby 
se ovlivnění polem viditelné projevilo, je 
však třeba na dotek ke krytu serva dát 
větší neodymový magnet nebo jej těsně 
umístit mezi vodiče s protékajícím prou-
dem řádu stovek A. 

Ing. Michal černý 

Obr. Z 3. Provedeni dvou různých sen., s magnetickými snimači 

to však jen v poměrně úzkém pásmu am-
plitud. 

Atten AT-F2700C poskytuje pouze 
základní funkce. Jeho slabinou jsou nízké 
(zvukové) kmitočty, male rozlišení v této 
oblasti, nutnost měřit periodu a přepočítá-
vat, výhodou je velmi slušná a vyrovnaná 
citlivost. Celkově bych řekl, že funguje 
podstatně lépe, než jak na první pohled 
vypadá. Práce s nim by určitě mohla být 
pohodlnější, nesporně je však přímočará 
a žádné překvapení obsluze nepřichystá. 

Přístroj nabízí přímo evropské zastoupe-
ni firmy Atten, čínský obchod Aumiton 
nebo (nepatrně odlišně provedeni) pod 
značkou Zhaoxin F2700L polská firma 
Hotair. 

Technické parametry 

Kanál 1 (1 AOE10135 pF): 
10 Hz - 100 MHz, citlivost <75 mV, do 
8 MHz, výše 30  
Kanal B (50 .(2): 

100 MHz - 2,7 GHz, citlivost <30 mV„„, 
do 2,4 GHz, výše <75 

čas hradlování: 0,01; 0,1; 1 s. 
Krátkodobá stabilita: ±3.10-9/s. 
Dlouhodobé stabilita: ±2.10-5/mšsic. 
Teplotní drift: ±1.10-5 (0 až 40 °C). 
Přesnost Casové základny ±1 
Provozní teplota: -5 až 50 °C. 
Napájeni: 230 V (50 Hz)/5 VV. 
Rozney/hmotnost: 

230 x 210 x76 mm/1,8 kg. 
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Tederia a prax 
USB nabíjačiek 

Miroslav Cina 

USB nabijačka vyzerá na prvý pohl'ad v podstate ako každá má 
„obyšajná" nabijačka, len s inym káblom či konektorom na konci. 
Na prvý pohl'ad by sa teda mohlo zdat', že namiesto na nizkonapš-

tový konektor je napätie privedené na USB konektor, a to je celý 
zázrak. Až také jednoduché to však nie je... 

Typy a zapojenie 
USB koneidorov 

Pre začiatok si v stručnosti zhrnie-
me, aké sú štandardizované typy USB 
konektorov a ako sú zapojené. Z náš-
ho prehradu vypustíme štandard USB 
3.0, pretoze fie sú pre danú proble-
matiku viac-menej nezaujimavé (až 
na male výnimky spomenuté neskör). 
Používaných 6 typov je možné rozde-
lit' podfa dvoch kritérii: 

1. zariadenie, na ktorom sú umiest-
nené: 
• Konektor „typ A" je používaný na 

zariadeniach typu host/master 
(napr. počítač, alebo aj nabijačka), 
prIpadne USB hub. 
Konektor „typ B" využivajú peri-
férie/slave (napr. skener, HOD) 
a mobilně zariadenia (telefóny, tab-
lety, ...). 

2 vefkost konektoru: 
Konektory existujú v 3 rozličných 
vel'kostiach: štandardná vel'kost', 
mini alebo micro. 

Za spomenutie snád stop, že mini 
a micro konektory majú 5 pinov, na 
rozdiel od štandardného rozmeru, kto-
rý pou2iva len 4. Tento pin navyše vy-
uzívajú tzv. OTG-zariadenia („On-the 
Go") [71 ako napriklad mobilně tale-
fány, USB prehrávače a pod., ktorš sa 
na USB rozhranievedia tvárit' ako „sla-
ve" alebo „master. Slave zariadenie 
znamená, že sa po pripojenf ku PC 
predstavia v podstate ako „USI3 stick', 
na rozdiel od „master, ktoré umož-
ňujú pripojit' napr. externý USB stick, 

z ktorého je možné hoci prehrávat' 
hudbu. 

Tento pin je taktie2 využívaný pri 
docking stations pri dobijani — ako 
bude naznačené neskör. 

Zopár pojmov 

Celý problem dobijania mobilných 
prfstrojov cez USB spošíva v tom, že 
mobilné zariadenia je možné dobfiat 
bud' z USB portu, napriklad pošítača 
(alebo hubu), ale tie prostrednictvom 
nabíjačky. Na USB rozhraní je defi-
nované stabilizované napätie 5 V bez 
ohl'adu na pövod rozhrania. Odobe-
raný prúd — a to aj pri dobíjanf — je 
daný pripojeným zariadenim, nesmie 
však presiahnuf povolené hodnoty, 
a tie sú pre každý typ USB portu iné. 
Ked'že mobilně zariadenie reguluje 
dobíjacf prúd samo, musí najprv zis-
tit', s kým má tú čest'... 

Ako sa to celé deje a čo musí (mal 
by) USO port a mobilně zariadenie 
splifiat a poznat', je popfsané v [1] 
a [2). Ja sa na tomto mieste pokúsim 
o stručné zhrnutie daných špecifikácil 
Takže začneme niekolIkými pojmami. 

Attach versus Connect 
V principe sa rozlišujú dva kvalita-

tivne odlišné sprsoby pripojenia: „At-
tach" a „Connect". Zjednodušene po-
vedané, „attach" predstavuje fyzické 
prepojenie USB káblom (bez akej-
koNek komunikácie) — hoci len pripo-
jenie Vbus a GND, pričom „connect" 
znamená navyše pnpojenie dátových 
vodičov a minimálne pokus o detekciu 
prostredia 

Tab. I. Typy USD konektorov a zapojenře vývodov 

štandardne 
konektory 

1 2 

CI 
4 3 
typ B 

typkonektora pin označenie farba kábla popis 
[---›--- —I všetky 1 Vbus červený (prip. oranžový) +5V 
4 3 2 1 

typ A všetky 2 D- biely (zlatý) Data-

mini 
konektory 

54321 
Ci 
mini-A 

54321 
li:=P 
mini-B 

všetky 3 D+ zelený Datai-
štandard 4 GND čierny (modrý) 0 V 

mini a micro 4 ID bezfarebný OTO typ pripojenia: 
master (ID = log. 0) 

slave (ID = floating) [7] 
Micro 

konektory 

54321 54321 
‚",<.,»" I l 1 
micro-AB micro-El mini a micro 5 GND čierny 0 V 

Natitjaci USB Port (Charging Down-
stream Port — CDP) 

Nabljacím USB portom nazývame 
každý port na zariadenf (napr. PC) 
zodpovedajúci USB2.0 špecifikácii 
hostu alebo hubu (podporujúceho dä-
tový prenos), ktonj navyše spiňa pod-
mienky pre dobíjanie prenosných za-
nadaní špecifikované v [1]. CDP musí 
byť schopný poskytnúti nabíjacf prúd 
až do 1,5 A. 

Špecializovaný nabijaci port (Dedi-
cated Charging Port — DCP) 
DCP je každý port na zariadenf 

(zvyčajne špecializovanej nabíjačke) 
poskytujúci napätie na dobfianie pre-
nosného zariadenia prostredníctvom 
USB konektora, ktorý však nie je 
schopný fiadneho dátového prenosu. 
DCP poskytuje dobijacf prúd do 0,5 A, 
pri pripadnom zniženf výstupného 
napätia až do 1,5 A. 

Accessory Charger Adapter (ACA) 
je prístroj, ktorý umožňuje pripojit' 

ku prenosnému zariadeniu (napr 
smartf6nu) mé zariadenie — naprfklad 
headset, či externý zosilňovač pri pre-
hrávani hudby a súčasne dobfiačku. 

Nišmenej, v našom prehl'ade sa 
týmto typom USB dobíjacieho portu 
nebudeme zaoberaf. 

Nabijaci port (Charging Port — CP) 
Pod pojmom nabijact port (Char-

ging Port (CP)) chápeme akýkofvek 
USB port typu CDP (nabijaci USB 
port), DCP (špecializovaná nabfjačka) 
prfp. ACA. 

Štandardný USB Port (Standard 
Downstream Port — SDP) 

Je v podstate akýkofvek USB port 
zodpovedajúci USB 2.0 špecifikácii 
umožňujúci dátový prenos — möže to 
byť priamo host alebo port na USB 
hube. 
Z hl'adiska prúdového zat'aženia 

platí, že USB zariadenie möže odo-
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berat' max. 2,5 mA v prípade pripoje-
nia „attach", odoberaný prúd nesmie 
presiahnut' 100 mA (150 mA pri USB 
3.0) pri „connect", prlpadne 500 mA 
(900 mA pre USB 3.0), pokial' je to „do-
hodnuté". Dohodnuté znamená, že 
zariadenie po pripojení požiada host 
o možnost' odoberat' vyšší prúd ako 
100 mA a host požiadavku potvrdí. 

Vlastnosti CP budú popisané ne-
skár. 

Rozpoznanie 
typu nabijacieho portu 

Dä sa povedat že absolútny strop 
pre dobíjací prúd definovaný v USB 
špecifikácii samotnej (5A) je v praxi 
nedosiahnutefný, pretože je obme-
dzený mechanickými vlastnost'ami ko-
nektorov, pre USE 2.0 je to 1,5 A. Na-
priek tomu mobilní zariadenie musí 
po pripojení v prvom rade rozpoznat', 
ku akému typu portu je pripojené, pre-
tože od toho závisí, aký maximálny 
dobíjaci prúd (ale ako uvidíme neskör 
— aj očakávané napäte) je prípustný. 

Obr. 1 popisuje 5 krokov (spolu so 
znázornením potrebného hardvéru) 
na identifikáciu typu USB portu. 

Za zmienku snád stojí, že na trhu 
je tie₹ možné näjst' specializované ob-
vody „Charger Detection Device" na 
pouzitie v mobilných zariadeniach, kto-
rě implementujú tento algoritmus — ako 
napr. BC)24392 od TI [8]. Ciže, pokial' 
sa chystáte postavit' vlastní mobilní 
zariadenie, nemusíte detekciu vy-
mýštat nanovo — stačí využit' naprf-
klad spomenutý obvod... 

1. Detekcia pripojenia (Vbus Detect) 
Prvý krok je detekcia prítomnosti 

napájania (stav „attach"). V momente 
zasunutia konektora do portu sa ob-
javi medzi pinmi Vbus a GND naph-
te. Pritomnost' tohto napätia musí byť 
zistená mobilným zariadením. K to-
muto účelu by malo byt mobilné za-
riadenie vybavené komparátorom 
s referenčným napätím 0,8 až 4,0 V, 
ktoré sa porovnáva s napätím pinu 
Vbus. 

2. Detekcia pripojenia dátovych pi-
nov (Data Contact Detect) 

Pokial' sa zblízka pozrieme na me-
chanické prevedenie USB konektorov 
je zrejmé, že pri pripojení zariadenia 
na USB port prostredníctvom „Stan-
dard-A" konektoru sú najprv pripoje-
re piny 1 a 4 (Vbus a GND) a až ne-
skör D+ a D-. Tento rozdiel möže 
predstavovat' až niekofko stoviek ms. 

\Axis 

D-

D+ 
GND 

zástrčka zásuvka 

 F-7 

Vbus 

0+ 
GND 

Obr. 2. Pripojenie USB portu 
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Obr. 1. Rozpoznanie typu nabijacieho portu 

Preto každé mobilní zariadenie skör 
ako začne zist'ovat', na aky port je to 
vlastne pripojené, by si malo byt isté, 
že popri pripojenom Vbus a GND sú 
taktiež pripojené dátové piny. 

Bez popisovania detailov — zjedno-
dušene povedané, mobilní zariadenie 
pripojí „D+" na logickú jednotku a „D-" 
na logickú nulu a potom čaká, kým sa 
na „D+" objaví logická „0" — čo určitým 
spösobom zabezpečí každý typ USE-
kompatabilného portu či natiljačky. 

Pokial' tymto spösobom zariadenie 
nie je schopné rozpoznat' kontakt dá-
tových pinov v preddefinovanom čase 
(300 až 900 ms) od „attach", zariade-
nie pokračuje napriek tomu dalším 
krokem — tzv. primárnou detekciou. 

Pozn.: nie všetky mobilní zariade-
nia tento krok podporujú, v takomto 
prípade jednoducho počkajú potreb-
ný čas (oných 300 až 900 ms), kým 
začnú s primárnou detekciou. 

3. Primárna detekcia (Primary De-
tection) 

Primárna detekcia slúzi na rozlfše-
nie medzi SDP (štandardný USB port) 
a CP (nabíjaci port). V tomto kroku 
zariadenie taktiez zisti, zeje prípad-
ne pripojené na port nesplňajúci po-
žiadavky USE špecifikácie (typickým 
prikladom je PS/2 port). Túto detek-
ciu musí (malo by) podporovat' každé 
mobilní zariadenie. 

Primárna detekcia prebieha nasle-
dovne. 

Mobilní zariadenie aktivuje úroveň 
0,5 až 0,7 V na D+. Pokiaf sa jedná 
o nabíjacf port (COP alebo DCP), úro-
veň na D- bude vyššía ako 0,4 V. 
V opačnom pripade mõže mobilní 
zariadenie predpokladat, le je pripo-
jeně ku štandardnému USE portu bez 
špeciálnej dobíjacej funkcie. 

Niektoré mobilní zariadenia navy-
še porovnávajú úroveň D- s hranicou 
0,8 V, a len pokiaf je napätie nižšie ako 
táto hranica, povolí nabijanie. 

Pokiaf by sme to zhrnuli: úroveň na 
D- musí byt'v rozsahu od 0,4 do 0,8 V, 
pokial' je zariadenie pripojené k nabí-
jaciemu portu a menej ako 0,4 V, po-
kial' je pripojené ku štandardnému 
USB portu. 

Dövod pre rozpoznanie hranice 
0,8 V je zabránenie pripadného po-
škodenia nekompatibilných portov. 
Príkladom mõže byt PS/2 port s USB 
redukciou — pokiaf mobilní zariade-
nie nepodporuje detekciu 0,8 V hrani-
ce, bude po pripojení ku PS/2 portu 
predpokladat', že je pripojenš ku 
nabíjaciemu portu, pretože PS/2 ph-
pojí D- na logickú 1 (čím je spinená 
podmienka „viac ako 0,4 V"), a möhe 
sa snažit využit prúdu do 1,5 A do-
mnievajúc sa, že je pripojené ku na-
bíjaciemu portu, čo möze PS/2 port 
poškodit'. 
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V priebehu priměrnej detekcie sa 
nerozlišuje medzi typom nabíjacieho 
portu. Toto je úlohou sekundárnej de-
tekcie. 

4. Sekundárna detekcia (Seconda-
ry Detection) 
V priebehu sekundárnej detekcie 

prenosné zariadenie pripojf — vermi 
zjednodušene povedané — úroveň 
0,5 V na datový pin D- a podía úrov-
ne na D+ rozpozná, či je pripojené na 
DCP alebo CDP: 
• D+ = <0,25 V —)CDP (nabíjací USB 

port), 
• D+ = >0,25 V —> DCP (špecializo-
vaná nabijačka). 

5. ACA Detection 
Tento krok nepodporujú (a podía 

USB špecifikácie ani nemusia podpo-
rovat') všetky typy mobilných zariadenf 
a — ako som už spomínal — týmto ty-
porn portov sa na tomto mieste zao-
beret nebudeme Prezradim však, že 
toto je práve ten krok, ktorý využíva 
aj pin „ID" prItomný na mini a micro B 
konektoroch 

Slabá 
alebo (wine vybitá batéria 

(Weak Battery / Dead Battery) 

V pripade, že mobilně zariadenie 
'<Nei stavu batérie už nie je schopné 
pracovat', pnp. pracujú len základné 
funkcie, používa sa zjednodušený al-
goritmus detekcie typu portu. 
V tejto situácii mobilné zariadenie 

smie odoberat z portu prúd do 100 mA 
po dobu maximálne 45 minút. Po uply-
nutí tohto času musí zariadenie spus-
tit' detekciu portu, alebo sa odpojit 
V každom pripade však ani zaria-

denie s „dead battery nesmie — zjed-
nodušene povedané — pretažit USB 
port pri pripojení (USB-IF compliance 
inrush test) [31 

Požiadavky na jednotlivé typy 
dobijacich portov, 

alebo čo treba zohl'adnit' pri návr-
hu vlastnej USB nabíjačky, či portu 
s dobíjacou funkciou. 

5.25 

4,75 

preaclované pracovnò 
°Wag COP 

musí 
prerat 

Ako sme už spomínali napätie 
medzi pinmi Vbus a GND predstavu-
je pre USB štandard +5 V, pričom po-
volená tolerancia je ±5 % (pre USB 3.0 
je tolerancia +5 %/-10 %). 

Zapojenie pinov D+, D- a ID záleží 
od typu portu. 

Všeobecné pošiadayky 
Všetky typy dobíjacích portov mu-

sia spiriat niekol'ko základných pod-
mienok. 

Prvou je, že výstupné napätie 
nesmie v normálnej prevádzke za ±i-
adnych okolností presiahnut' 6 V 
(overshoot), a to ani pri vypínaní či za-
Orient portu. 

Dobijact port must taktiež garan-
tovat výstupné napätie na Vbus (opro-
ti GND) v rozsahu -0,3 až +9,0 V pri 
akejkoťvek poruche portu (tzv. failure 
voltage). 

balšou požiadavkou je ochrana pro-
ti pretaženiu (či skratu). Každý dobťja-
cf port mčže obmedzit' či vypnút vý-
stupný výkon, pokier odoberaný prúd 
núti port opustit' povolenú pracovnú 
oblast' (tzv. shutdown operation). 

Nabijacf port měže prinútit pripo-
jene prenosné zariadenie na opako-
vanie detekcie portu (detection rene-
gotiation), a to tak, že zniži napätie na 
Vbus pod úroveň 0,7 V na dobu mini-
málne 100 ms a následne napätie ob-
noví na pevodnú hodnotu. Pripojené 
zariadenie musí reagovat spustením 
primárnej detekcie. 

Pokier zariadenie disponuje viace-
rými dobíjacimi portami pouliternými 
paralelne, tieto sa nesmú navzájom 
nijako ovplyvňovat. 

Charging Downstream Port (CPD) 
CDP je v podstate pinohodnotný 

USB port, avšak so špeciálnou nabf-
jacou funkciou, čo znamená, že na 
rozdiel od Standard Downstream Por-
tu Ave k d ispozf cii prúd až 1,5A. Pra-
covně oblast' je definovaná grafom na 
obr 3. 

Znamená to, že CDP garantuje vý-
stupné napätie 5 V s predpfsanou to-
leranciou ±5 % pri výstupnom prüde 
do 1,5 A. 

noun* 
4,0 - prole* 

2.0 - 

1,0 - 

no je 
dovolené 

vypnutre__T -, 
1/bus  

povolené 

YYPooll 
Vbus 

povolen4 
otmedzeme 

prúdu 

0,5 1,0 1,5 2,0 
gild [Al 

Obr. 3. Pracovný rozsah CDP portu 

p.  
5 0 

USB-A 

micro USB-B 

V prípade pret'aženia (odber vyš-
šieho prúdu ako 1,5 A, prípadne skrat 
medzi Vbus a GND) CDP odpojí vý-
stupné napätie, musí však byť schop-
ný po odstráneni pret'aženia napätie 
v priebehu max. 2 minút obnovit' (tzv. 
shutdown operation). 
CDP must tiež zabezpečit', že vý-

stupně napätie sa nezmenši pod 4,1 V 
pri akejkorvek skokovej zmene zeta-
že od 0 do 1,5 A (tzv. undershoot). 
COP je vybavený konektorom Stan-

dard-A. 

Dedicated Charging Port (DCP) 
DCP je vlastne USB nabijačka ako 

ich poznáme, bud' na sietevé napä-
tie, alebo do auta. Toto zariadenie ne-
podporuje dátový prenos. 

Špecializovanä USB nabíjačka 
must garantovat výstupné napätie 5 V 
s predpísanou toleranciou ±5 % pri 
výstupnom prüde do 500 mA a výstup-
né napätie minimálne 2 V pri výstup-
nom prüde od 500 do 1500 mA. 
DCP mčže využif shut down ope-

ration pri odbere presahujúcom 1,5 A, 
alebo pokial' by malo výstupné napä-
tie klesnút pod 2 V (pri odbere nad 
500 mA). 
DCP tie2 musí zabezpečit', że pri 

zmene odberu prúdu v pásme od 0 do 
100 mA, pripadne v pesme od 100 do 
500 mA, bude výstupné napätie mini-
málne 4,1 V po dobu maximálne 
10 ms. Pre skokovú zmenu odberu 
v celom pěsme (od 0 do 500 mA) 
měže napätie klesnút až na úroveň 
napätia na pripojenom prenosnom 
zariadení na dobu max. 10 ms. 

špecializovaná USB nabíjačka sa 
vyznačuje tým, že odpor medzi D+ a 
D- je maximálne 200 9, kapacita me-
dzi dětovými pinmi nesmie presiah-
nut' 1 nF. V praxi bývajú dětove vodi-
če priamo prepojené. 

DCP je vybavený konektorom Stan-
dard-A, papadne käblom zakončeným 
konektorom micro-B. Pin ID je pri tom-
to type portu nezapojený. 

Ako priklad DCP mežeme uviest' 
jednoduchú nabfjačku Samsung 
smartfenu do auta. Zapojenie zodpo-

1,5 2.0 
mid IA) 

Obr 4 Pracovný rozsah DCP portu 
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Obr. 5. Jednoduchá USB nabíječka. Détové vodiče D+ a D-
sú pr/amo pre pojené 

Obr. 6. Praktická realizácia nabljačky z obr. 5 

vedajúce danej špecifikácii (s využi-
tím známeho 78S05) je znázornené 
na obr. 5. 
V praxi je možné použit' aj stabilizá-

tor 7805 (výstupný prúd do 1 A obyšaj-
ne postačuje), ale pokial' chceme nao-
zaj zaručif výstupný prúd do 1,5 A, je 
bezpečnejšie použit' 78505 (do 3 A). Pri 
stavbe je potrebné mysliet aj na vhod-
né (dostatošné) rozmery chladiča. 

A ešte pohl'ad 
z druhej strany — 

— Portable Device (PD) 

Vo všeobecnosti nesmie spotreba 
PD prekročit' 1,5 A. Ošakávané napä-
tie mö2e klesnút až na 4,5 V kváli 
stratám v kábli a na konektoroch. Po-
volená pracovně oblast' PD je defino-
vaná grafom na obr 7. 

Popíšeme si teraz v stručnosti, čo 
každá mobilné zariadenie musí podpo-
rovat' na detekciu pripojeného portu: 

• časovač na detekciu pripojenia dá-
tových pinov (DCD timer) 
— aj v prípade, že mobilně zaria-

denie nepodporuje detekciu pria-
mo, musí byt schopné vyčkat 
definovaný čas (spomínaných 
300 až 900 ms) po detekcii pri-
pojenia, kým pokračuje v detek-
cii portu. 

• Primárna detekcia 
— rozpoznanie DCP, CDP a SDP 
a porovnanie úrovne D- s refe-
renčným napätím (0,25 až 0,4 V). 

5,25 
5,0 

4,75 
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10 

pracovnä oblast 
povolena 

pre prenosné 
zanadenta 

v tejto oblasti 
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Obr 7 Povolená pracovná oblast' pr/pojeného 
mobilnáho zariadenia (PD) 

Mobilně zariadenie d'alej maže (ale 
nemusí) urobit': 
— úpinú DCD detekciu, 
— kompletnú primárnu detekciu, 
— sekundárnu detekciu, 
— detekciu ACA. 

Poznámka 
ku produktom Apple 

Podia [4] a [5] (ale aj mých člán-
kov či diskusií, ktoré je možné mgo-
oglin, mobilné zariadenia ako iPod 
alebo iPhone nespihajú kritériá USB 
špecifikácie, čo sa detekcie portu tyke_ 
Produkty Apple rozpoznávajú napätie 
na D+ a D-, od ktoreho odvodia ma-
ximálny možný nabíjaci prúd, pričom 
ak D+ = 2,0 V a D- = 2,0 V, je max. 
prúd 500 mA [6], zatiaf čo 2,8 V na D-
a 2,0 V na D+ definujú povoleny prúd 
1 A, a pre D+ 2,8 V a D- = 2,0 V 
povolia odoberat' prúd až 2 A. 

čiže, napriklad zapojenie na obr. 8 
by malo spol'ahlivo zaručit' nabíjanie 
„i-zariadenr prúdom maximálne 
500 mA [6] z externého zdroja 5 V. 

Záver 

Viac informácil je možné nájst 
v uvedených odkazoch. Pokiaf však 
mate k danej tématike otázky či ná-
mety, meiZete sa na mha s daverou 
obrátit' prostredníctvom mailu: miro-
slav.cina©t-online.de. 

Obr, a Adaptér 
pre nabIjanie i-zariadeni 
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VKV přijímače 
s obvody 

Silicon Labs 
Ing. Karel Hejduk, CSc. 

K napsáni článku mne vedlo uveřejnění kvalitního VKV tuneru 
v PE-AR 10/2012. Je vhodné, aby čtenář měl dostatek informací 
k posouzení vlastností VKV přijimačů s obvody Silicon Labs. 

Kvalitní tunery VKV 

Pokud se rozhodneme hodnotit tu-
nery VKV, pak objektivně existuji pa-
rametry, které vypovídají o kvalitě přiji-
mače. Mezi významné údaje patří 
citlivost, potlačení mf kmitočtu a zr-
cadlového kmitočtu, dále kanálová se-
lektivita, odstupy signál/šum, zkresle-
ní demodulovaného signálu, odděleni 
stereokanálů, frekvenční charakteris-
tika nf atd. Základní vybrané paramet-
ry a VKV tunery jsou uvedeny v tab. 1. 
K vzájemnému porovnání jsem 

zvolil významné tunery 80. a 90. let 
Revox a Onkyo, dále běžný typ ze 
současnosti Denon, kvalitní tuner 
z vyšší cenové skupiny Accuphase 
a obvod Si4706 Silicon Labs uvede-
ný v katalogovém listu jako kvalitní 
FM a RDS přijímač. 

Ačkoliv tuner 8261 Revox vznikl 
před vice nef 30 lety, stále je vysoce 

hodnocen z hlediska čistoty a kvality 
reprodukce. Ve třech označených pa-
rametrech vychází z porovnání nejlé-
pe. Firma Studer Revox např. pro do-
sažení lineárního skupinového 
zpožděni v mf zesilovači nepoužila 
keramické filtry, ale sedmipólový LC 
filtr, který je součásti vstupní jednot-
ky. Ta je natolik zajímavá, le může 
sloužit jako příklad kvalitního kon-
strukčního řešeni této doby (obr. 1). 
Pro dosaženi vysoké citlivosti a po-
tlačení zrcadlového a mf kmitočtu je 
použito zapojení s dvěma predzesilo-
vači MOSFET a dvěma laděnými pás-
movými propustmi. 

Vstupní díl má celkem pět laděných 
obvodů a při jakosti cívek s Q > 150 
lze pak dosáhnout uvedených hodnot 
potlačení. 

Ostatní tunery z tab. 1 používají ve 
vstupní jednotce, která se realizuje 

Tab.1 Vybrané prijimače a jejich parametry 

Tuner Citlivost 

mono 

Potlačení 

zrcadl. 

kmitočtu 

Potlačení 

m1 kmitočtu 

Selektwita 

dB/kHz 

Odstup 

S/N mono 

S/N stereo 

Odděleni 

kanálů 

stereo 

THD 

% 

Rok výroby 

cena 

13261 

REVD% 

0,5 ill/ 

S/N 26 dB 

110 dB 110 dB 62 dB 

300 kHz 

71 dB 

64 dB 

43 dB 0,07 1980 

1500 USD 

T 9090 

ONKYO 

0,8 iiV 

S/N 26 dB 

100 dB 100 d8 80 dB 

300 kHz 

95 dB 

85 dB 

55 dB 0,01 1998 

1000 USD 

TU - 1510 

DENON 

( US ) 

10/ 

S/N 26 dB 

80 dB 100 dB 50 dB 

400 kHz 

73 dB 

68 dB 

43 d8 0,15 2012 

350 USD 

T - 1100 

ACCUPHASE 

( RDS ) 

0,8 it/ 

5/N 26 dB 

100 dB neudáno 38 dB/300 kHz 

70 dB/400 kHz 

90 dB 

85 dB 

60 dB 0,01 2012 

4000 USD 

Si4706 

SiLabs 

CROS) 

1.1 IN 

S/N 26 dB 

13 ILV ROS 

42 dB neudáno 70 dB 

300 kHz 

63 dB 

58 dB 

40 dB 0,2 2012 

8 USD 

Obr. 1. Vstupní jednotka 8261 Revox 

jako samostatný zapouzdřený blok, 
dvě laděné pásmové propusti oddě-
lené jedním zesilovačem MOSFET. 
Cívky laděných obvodů jsou obvykle 
vzduchové s Q > 150. 

Dalším významným údajem je se-
lektivita tuneru. Jako často používa-
ný tuner pro DX-ing z důvodu dobré 
selektivity se uvádí T-9090 Onkyo. 
Jeho mf zesilovač má osm keramic-
kých filtrů s přepínatelnou šířkou pás-
ma 250 a 110 kHz. 

Dále je vhodné se zmínit o kmitočto-
vých demodulátorech používaných ve 
VKV tunerech. Většina tunerů (v tab. 1 
TU-1510 firmy Denon) používá demo-
dulátor s koincidenčním detektorem. 
Potřebný posuv fáze zajištuje obvykle 
jednoduchý obvod LC s malou jakos-
tí, laděný na mf kmitočet. Dosažená 
linearita posuvu fáze ovliviluje THD 
(Total Harmonic Distortion). Typické 
hodnoty THD jsou 0,2 až 0,8 %. 

Firma Revox v kmitočtových demo-
dulátorech používala zpozd'ovaci lin-
ku s koaxiálním kabelem o O 1,8 mm 
a délce asi 5 m stočeným pod deskou 
s plošnými spoji. Na obr. 2 je deska 
demodulátoru tuneru 13261 a autorem 
navržená zkušebni deska obdobného 
demodulátoru. Koaxiální kabel byl dále 
nahrazen zpozd'ovacf linkou AMZ-301 
v pouzdru DIP firmy Rhombus se zpož-
děním 24 ns (pro kmitočet 10,7 MHz 
a potřebný posun 11/2). V obou přípa-
dech byl pro demodulátor použit do-
stupný obvod MC1496 známý jako 
balanční modulátor nebo demodulátor. 
Změřené THD bylo 0,07 % ph šířce 
pásma detektoru min. ±1 MHz. 

Pro dosažení THD asi 0,01 % pou-
žila firma Onkyo v tuneru T9090 a dal-
ších typech demodulátor na principu 
PLL (fázového závěsu), kde řídicí na-
pěti pro VCO (napěťové řízený oscilá-
tor) představuje signál demodulátoru. 

Obdobné hodnoty THD dosahuje 
i tuner T-1100 firmy Accuphase, který 
kromě klasicky řešeného vstupniho 
dílu (2x laděná pásmová propust, lx 
zesilovač MOSFET) má zbylé části 
řešeny digitální technikou. Vykazuje 
např. velké (60 dB) oddělení stereo-
fonních kanálů, malé zkreslení a řadu 
dalších funkci, které umožňuje použi-
tá realizace. Další údaje lze nalézt na 
www.accuphase.com. Příkladem 
kompletního řešení VKV přijimače 
v jednom pouzdře je dále popsaný 
obvod Si4706. 

Tuner VKV s Si4706 

Firma Silicon Labs vyrábí více než 
30 druhů obvodů řešících úpiný přijí-
mač pro příjem od středních a krát-
kých yin až po VKV. 
Vzhledem k rozměrům 3 x 3 x 

x 0,5 mm a úpiné integraci všech ob-
vodů přijimače (až na několik pasiv-
:itch součástek) a dobrým paramet-
rům jsou obvody použitelné v řadě 
aplikaci. Typickou oblasti použití jsou 
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Obr. 2. Demodulátor B261 Revox a vzorek se zpožďovací linkou 

mobilní telefony, navigace, autorádia 
atd. Jako vhodný obvod k ověřená 
vlastností této skupiny přijimačč byl 
vybrán Si4706 [1) uváděný jako kva-
litní přijímač FM a RDS. 
Z blokového schématu Si4706 na 

obr. 3 je zřejmé, že se jedná o známé 
zapojení prijfmače s nízkým mezifrek-
venčnim kmitočtem (zem-IF). 

Konstrukce transceiverů s tímto 
principem byly pro amatérské použití 
publikovány např. v [2], Pi Zpracová-
ni signálu bylo za vstupním smššova-

nzu cl 
A A e L eg 

JP? 

Obr. 4. 
Schéma VKV přijímače 
s obvodem Si4706 

RFOND 

Integrated 

LPI 

32 788 kHz (rye 

RCLK 

17-55V VDD 

IT 

e AFC 

REG XTAL 
OX 

Obr 3. Blokové schema Si4706 

?-

čem (demodulátorem I-Q) analogové. 
Připmače pracovaly na principu tzv. 
fázové metody, která nahrazovala po-
et! krystalových filtrů. 

Na příkladu Si4706 ukážeme na 
výhody a nevýhody použitého řešení. 

Vstupní signál po zesílení v říze-
ném zesilovači (LNA) je přiveden na 
kvadraturní demodulätor I-Q, který 
tvoří dva směšovače, pro které je 
mistnf oscilátor (LO) přiveden dvěma 
cestami vzájemně posunutými o fr./2. 
Na výstupu směšovačů vznikají fázo-

ADC 
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11k, 
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ROUT 

GPO 

DUN 

DOUT 

OFS 

vă posunuté signály I a Q. Kmitočet 
složek I a Q závisí na dané aplikaci. 

Pro KV přijimače je asi 3 až 6 kHz, 
pro přijímače typu SDR typicky 12 kHz, 
pro VKV přijímače 50 až 200 kHz, pro 
širokopásmové přenosy (GSM, CATV 
atd.) jednotky at desítky MHz. Kvali-
ta demodulätoru, tj. chyba fáze a am-
plitudové nesymetrie určuje potlače-
ní zrcadlových kmitočtů. 

Např pro kvadraturní demodulátor 
ADL5387 (Analog Devices) je typická 
chyba fáze 0,4 ° a nesymetrie ampli-
tudy 0,05 dB. Tyto hodnoty zajišťuji 
potlačená zrcadlových kmitočtů v roz-
sahu 40 až 60 dB. 

Na výstup demodulátoru (obr. 3) 
navazují zesilovače I-Q signálů (PGA), 
ve kterých je soustředěno celkové 
zesílení obvodu, asi 60 dB. Po zpra-
cování v ND převodnících s velkým 
rozlišením (ADC) jsou signály I-Q při-
vedeny do signálového procesoru 
DSP. Zde jsou v digitální formé zpra-
covány veškeré funkce VKV přijíma-
če. Základem je filtrace s proměnnou 
šířkou pásma (BW), FM demodulace, 
funkce stereodekodéru atd. Kromě 

.12v 

AA  

141: ki 
ICZ 

TOTOOn 
'71 

eilaMme. 
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digitálního výstupu jsou pomoci D/A 
převodníků na výstupu k dispozici oba 
stereofonní signály Lout, Rout. 

Zhodnocení VKV přijímačů 
Silicon Labs 

Výhodou obvodů Silicon Labs je 
bezesporu jejich rozměr, minimum 
pasivních součástek a velmi dobré 
parametry (viz tab. 1). 

Aby bylo možné porovnat a změřit 
vybrané parametry, bylo použito stan-
dardní zapojeni na obr. 4. Obvod 
Si4706 má dva přepínané vf vstupy 
(obr. 3), které podle katalogového lis-
tu map typickou impedanci 4 1c0/5 pF. 
Pro měřicí účely je vstup přizpůsoben 
na 50 SI cívkou L1 navrženou pomocí 
programu RF SIM 99 s optimálními 
parametry (čSV) na kmitočtu 90 MHz. 

Dosažená citlivost pro SINAD 26 dB 
byla 1,7 pV. Použijeme-li jako přizpů-
sobovací obvod zapojeni s J310 (IP1 
asi 13 dBm), je citlivost na vstupu 
0,9 pV. 

Si4706 umožňuje přepinat šířku 
pásma (digitální filtr na nízkém kmi-
točtu) v rozsahu 40, 60, 84 a 110 kHz. 
Dosažená selektivita na dvojnásobné 
šířce pasma byla ve všech případech 
vštši než 86 dB. 

Důležitá je i odolnost vstupu, tj. hod-
nota IP1 nebo IP3, která se obvykle 
u VKV tunerů neuvádí. U obvodu Si4706 
je uvedena hodnota IP3 — 0 dBm. 
U standardních vstupních jednotek 
VKV lze dosáhnout IP3 asi 10 dBm. 

Vzhledem k uvedené hodnotě IP3 
je vhodné pro kvalitní použití předřa-
dit na vstup obvodu alespoň pásmo-
vou propust se šířkou VKV pásma. 
Další parametr, který byl ověřován, 
bylo potlačeni zrcadlových kmitočtů. 

Na obr. 5 je prototyp zapojení 
Si4706 dopiněný o řadiš ATMEGA8 
s izolovaným rozhraním USB. Pro 
oscilátorový kmitočet Si4706 platí 
fo = fc i- 128 kHz (znaménko rozdělu-
je přijímaný kmitočet v pásmu VKV). 
Zrcadlový kmitočet se pak nachází 
256 kHz od nosného kmitočtu (f0). 
Stanice vzdálené o 256 kHz od nala-
děné stanice pak budou potlačeny 
o asi 42 dB (přibližně 100x) a to je ve-
lice málo (viz tab.1). Tento údaj byl 
měřením potvrzen pro vstupní napětí 
v rozsahu 2 a± 50 pV. Pro vštšf vstupnf 
napětí je výsledek příznivější (46 až 
50 dB). 
U obvodu nejsou rovněž ideální 

údaje S-metru. S-metr je lineární 
v rozmezí 2 až 320 pV. Použit jej k in-
formaci o větším napětí na vstupu ne-

lze. Takto pracující S-metr je vhodný 
jako indikátor dostatečně silného sig-
nálu pro příjem a tento účel splňuje. 

Závěrečné shrnutí 

Z článku by mělo být zřejmé, že 
obvody Silicon Labs pro AM a FM při-
jimače jsou vhodné pro komerční po-
užití. Rozměry pouzdra a minimální po-
čet součástek je předurčují pro aplikace 
v mobilních telefonech, přehrávačích, 
stolních pripmačích, autorádiích atd. 
Použití v kvalitnějších přístrojích by 
znamenalo dopinit vstupní obvod o 
pevnou (nebo laděnou) pásmovou pro-
pust, eventuálně aplikovat obvod jako 
další z mf zesilovačů up-convertorové 
koncepce, která by zajistila dostateč-
né potlačení zrcadlových kmitočtů. 
Potlačení těchto kmitočtů je nejslab-
ším parametrem obvodu. 

Na konstrukci a proměřeni vzorku 
Si4706 se podíleli kolegové z ELSY-CZ, 
s. r. o., kterým patří mé poděkováni. 

Literatura 

[1] httpl/www silabs. com 
[2] Zero — IF Transceiver. Dubus č. 30/97. 
[3] KW— SSB Transceiver. UKW — Be-

richte č. 1/95. 

Elektroluminiscenšní displeje 
pro extrémní použití 

Finská firma Beneq, respektive její di-
vize Lumineq (http://lumineq.comien), 
vyrábí segmentově i univerzální maticově 
elektroluminiscenčni displeje (TFEL), ((to-
re se od běžně používaných zobrazovačů 
LCD i OLED v mnohém zásadně liší. Plo-
ché displeje jsou typicky tvořeny dvěma 
deskami skla, mezi nimiž jsou napařeny 
elektrody a luminiscenčnt vrstva na bázi 
fosforu. Displej je v klidu naprosto čirý 
a průhledný, aktivní segmenty svitl sytě 
žlutou barvou. Jsou dobře viditelně i na 
slunečním světle. Tato technologie se hodí 
zejména tam, kde je třeba získat průhle-
doví displeje, případně po podložení dis-
pleje černou matnou vrstvou zobrazova-
če s výborně kontrastní a ostrou kresbou. 
Zcela výjimečný je pozorovací úhel, vý-
robce uvádí neuvěřitelných 179 0, a mohu 
potvrdit z vlastní zkušenosti, že moc ne-
přehání. 

TFEL nevyužívá plynné ani kapalné 
faze látek, od toho se odviji dovolený roz-

wino pohIctslcl 
elektrody řádků to cent Mel 

chotektnek0 h  
vrstvy 

-1 um 

rimm t e. Islamists desks 

průhledné .. vrstva 
elektrotly sloupců TFEL. fosforu 

saw  

pohtedu 

sah provozních teplot od -60 do +105 °C 
bez změny průhlednosti, svitu nebo rych-
losti odezvy (<1 ms). Spodní mez teploty 
je omezena funkčností elektroniky řadiče, 
nikoli displejem samotným, ten zvládá bez 
problémů i měně než -100 t. V nárazech 
nebo vibracích snese displej přetížení až 
200 g a má vynikající životnost, doba pro-
vozu pro pokles svítivosti o 15 % je 
100 000 hodin a střední doba mezi poru-
chami 250 000 hodin. Tyre sklo se snad-
no čisti a je odolní vůči vlhkosti a che-
micky agresivnímu prostředí. Kvůli těmto 
vlastnostem se TFEL displeje uplatňuji ve 
vojenské technice, leteckých a námořnich 
přístrojích, v lékařské technice, důlních 
aplikacích i náročných průmyslových pro-
vozech, například na těžebrüch plošinách, 
v hutích a chemické výrobě 

Ve srovnáni s ostatními technologiemi 
TFEL vyniká vysokou životnosti a vzhle-
dem k ni relativně nízkou cenou, i když 
v absolutních číslech je mnohem dražší 

tts per 
LUHP'ECI ,   

agerBEllegdr...." 

4e-v4 t3/44 RA.OESPrA REN 

EL EC ROLIIMINECENT 

DISPLAYeelAS\ 

než ostatní. Zkrátka do spotřebni elektro-
niky TFEL displeje asi hned tak nepronik-
nou. Poskytuje bezkonkurenčni pozorova-
ci úhel, vynikající odolnost, jas, kontrast 
a take rychlost odezvy. Oproti LCD má však 
větší spotřebu energie, podstatně horší 
odstupňování odstínů acose barev týče, 
dá se víceméně říci, že je neposkytuje 
Existují sice i displeje s možnosti zobraze-
ní červené a zelené barvy, ale jejich podá-
ni proti základní žluté silně zaostává. 
V sortimentu výrobce jsou kromě men-

šlch grafických displejů s rozlišením do 
640 x 480 bodů především účelově vyrá-
běné segmentové displeje, přičemž nepa-
trné rozměry segmentů dovoluji vytvořit 
třeba i ostré průhledové displeje do oku-
lárů dalekohledů, mikroskopů nebo zamě-
řovačů. 

TFEL displeje zatím běžně v prodeji 
nenajdete, postupné se však jejich apli-
kace rozšiřuji i do oblastí, kde se s nimi 
setkává vice uživatelů, třeba do měřici 
techniky. Na českém trhu má pro výrobky 
značky Lumineq oficiální zastoupeni br-
něnská firma Amtek (www.amtek.cz). 

Ing. Michel černý 

28 ( Praktickä elektronika - AR 06/2013) 



FLAJZAP ELEKTRONIKA PRO KAŽDÉHO I WINKFLAJZAR.CZ 

eme 

vera 
te Nova' 
eLED žárovka 
• irie. - 4 Skutečně úsporná 

ILED žárovka na 230V 
ems. V nal nabiděe naleznete nový' model úsporné 

'LEE( žárlaky s teplým bílým svitem, vhodné do 

tlěžnýdepróstor. Má výbornou účinnost a na rozdíl 
od peodObnýCh typů se téměř nezahřívá. Proto při 

pnu 5V1/ poskytuje svítivost 475IM .: 

Obj. E.:1_135VV27N 

lir 042040 Venkovni kamera s IR Ilji 

Venkovní kamera v kovovém, vodě odolném peove-
denislorelýobraz i pil nirrnosvětteniděNtithios-
ti 0.05 Lux.Rozliseni 4201V laku. infra nočriprisvi-
cení navzdálenost až lOrrt senzor SONYCCD 1/3" 

.444.- 44. • 

042074 - Stroplü DOME kamera 

Nenä' padnästropnikamera sdobrýni obrazem i pil Designové velmi povedená mini kamerka s 
nízkém osvětlení díky cithvosti 0.05 Lux. Rozlišení i CMOS tipem a rozlišeriírn 38011/ ládků.leosaze-
4201V řádků, infra noční Osvícení na vzdálenost na 6 infra LED diodami pro noční přísun na vzdá-i. 
až lOrrtsenzorSONY CCD 1/35 lenost cca 3-Sm. Rozměr-i/jen 304404100mm. 

Sady LED pásiiii 
o osvetlem nebylo nikdy jednodušší) Komplet-
i balgtobšahujici 5m LED pásku dle zvolené 

my se 60ti LED na 1 metr a 12V napájeci 
aptěrstG8 LED sada nauk obsahuje IR dálko-

V c7viatdáňi,trno'znüiicimenit barvy osvětlení, 
nastável""nijarefetra dalších parametrů. 

Obi eia, Cena 

r.- soz•,„ 

let' • 

em. Vnitřní kamera s IR 

DVR-304E a DVR-308E - Moderní 4 a 8 kanálové HOD rekordéry 

111115 - Regulator teploty a vlhkosti 

Stavebnice regulátory teploty a teta - 
Mni vlhkosti s nastavitelnou Nemni. 
Na výstupu dvě samostatná reli se 
spinacim kontaktem 25011/51% Rozsah 
regulace teploty -40 až .124 C, rozsah 
regulace Nhkosti 0-10Cr4 

1629 -Ilenálai 6Slil dálkové °vír 

S touto stavebnici můžete Jednoduše a ; 
bezplatně ovládat spol:k:bičevašim no-
Minim telefonem. pouNATIMoNtmén"11 OE 
Podporuje libovolný typ mobiktilio tele-
fonu a nabízi několik spinacich režimu. 
Napájeni 120/80inA, prepinaci kontakt 
reli 250183A. 

Zabezpečovací HOD rekorděry s množstvím 
funkcí. Obraz z kamer můžete sledovat na mo-
nitoru. v PC nebo přes intemet pomoci telefonu 
či tabletu. Videozáznam je iúcládán na SAM HOD 
3.5" u maximálním rozlišení 128041024px/30E-
PS. Ovládáni pomoci IR dálkového ovládáni nebo 
USI3 myš. Kompresní formáty ADPCM a H.264. 4. 
Videorekordéry dále nabízi plánovat nahrávání, 
PTZ alano na e-mail, (AN, PPPoE, DONS. detek- ,ž 
ce pohybu, nastavení obrazu, času, data, uživa-
telů, hesla. přístupových práva mnoho dalšího. 

5300 - Diitlti termostat 

Stavebnice termostatu, který měří 
a reguluje teplotu v rozsahu -30°C ai 
.125°C. Na výstupu rele s prepinaam 
kontaktem 250V/5A. čtyřmístný LED 
displej, napájeni 12V. Nastavení horní, 
dolní meze, režim topeni/chlazeni. 

er 

CAKOVR3 an kamera do automobilu 
- 

1ě04 videorekordär 51e/širých parambtru: který na-
jdeuplatněnipiedevšim v automoitilu pro shromař-
dbvánidůkaza Nabíti kilálitnizäziMmy Htiežzlišení' 
128C4720p4/25tps„ podpory TF kmet do velikosti 
32G, malé ročriiiint 345cm a 'mnoho dalších funkci, 
Samozřejmosti ejednoduchá instalace. 

GSM-DIN3 - Moderní GSM ovládáni na DIN listu 

GSM ovládáni GSM-01N3 je univerzálnirn GSM zarizenim s f.adou moderních 
funkcí, přenášejícím informace pomocí GSM sít& Umožňuje snadné ovládáni 
spotřebičů a kontrolu stavů pomoci vašeho mobilního telefonu. Komuliik 
kátor obsahuje dva výkonově výstupy se zatilenírn kontaktů do 230V/5A. 
Dálkové je pak možné pomocí SMS zpráv nebo- pouhým proztionünfrd 
(bezplatné) měnit jejich stav, popřípadě využit funkci easovače š terno 
statu s připojením externiho teplotního čidla GSM-DIN3 je vybaven 
dvěma univerzálními vstupy, na které lze připojit kontakt libovolného 
čidla. Na mobilní telefon pak obdrilte informační SMS zprávu nebo. 
volání v případě aktivace těchto vstupů. Vnitřní U-ion baterie zabez-
pečuje chod komunikátoru i při výpadku sittivěho napětí 23014 

Odstraňovae vortruto hrnete 

Elektronický odstraňovat vodního 
kamene ve formě stavebnice, který 
najde své uplatněn( v oblastech s 
tvrdou vodou. Zabraňuje usazování 
vodního kamene na topná tělesa. 
Napájecí 12V DC/40mA. 

453 - Stavebnice RFID identifikace 

re siouiric identifikaci pohybu osob. Ob-
sahuje pamiE pro 25 transpondérů a 

.1 nabízí několik pracovnich režimů, dva 
vstupy, vystup na swenu. Muze slouut 

'14 i jako malá zabezpečovaci ústředna. 
Napájeni 12V/35mA/200mA. 

Ir 2720 Kódoe zámek s klávesnicii FP30A -Sabat. otiskli prst') i 628B • Triakavý regulátor 230V 

Stavebnice kódového zámku, osazenä Snimač otisku prstu ve formě prakty- Stavebnice fázového trialrověho 
föliovou klávesnici se samolepicí fůlii z 7 Mě stavebnice i Parnět pro SO otiskl). latoru s rozsahem regulace O az 99%. T 
&vile strany. Pomoci 3 ai 8 ntisülěho ý Po aktivaci bud' relé sepne na nasta- Vhodně i pro indukční zátěže, regulaci 
kot lan/ u sem zvolite, mikete otrlá- venou dobu 2 nebo 6 vteřin (určeno motorků, osvětlení, topení - Napájení 
dat reli na výstupu Zámek může pra- pro otevíráni elmg. zámku), nebo je 230V, proud mas. GA (bez chladiče max. 
covet ve dvou režimech. Napojeni 12V, : střídavě zapnano a vymnano (mlada- 2A). rozměry desky 50 450mm. Chladič 
přepinacikontakt rele 50V/3A I ní spotřebiče, ůstředny apod.). pro ušitšíproud než 2A lze dokouppt. 

ailleasiiiiiapmwarmirdings a. sffliCalillemilitailktreu a """'"'"'"11111he 

F M Z A R, s.r.o., Lidéřovice 151, Vnorovy, PS(696 61 tel.: +420 518 628 596 I mob.: +420 776 586 866 I e-mail: flajzareagar.oz 
Ceny platí do odvoláni nebo do vyprodáni zásob.Objednane zboži vám rádi:altem° poštou na dobírku. Po CR rozesíláme denně, na Slovensko posiláme 1 x týdně. Ceny koncové vřetné2OUDPH. 

357EXT -Velkou' laserová závora 

Oblibert Jtavebnice laserové závo 
ry ; vysokou spolehlivosti. Osazena 
mikroprocesorem PIC16F629cDva 
režimy)rovozu: 1) trvalýleritiaseryi 
'a 2) impulsni režim laseru. Napájeli 
121/. Reálný dosah do 100 metru 

CIMBR ŠitaO impuls', s předvolbou 
teta eres% 

Stavebnice Zita( e impulsu s ětvimistrh .ro 
LED displejem. Nabízí titäni vpřed i vzad 

j do počtu 9999, nastaveni piedvolby. 
interni i extemi,nulováni, dělení imPtS-
su dvema, vstupy oddelenv optocleny. 
Napějeci napětí 120/100mAt'věrstypni 
přepinacikontakt rele50V/114\lk , 

1 

 4.4-444......4444-asais- 3 

ion-line obchod: WWW.FLAJZAR.CZ   
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Akční 
sleva 20% 

• zdroj s plynulou regulaci napětí 

• možnost nastavení omezení proudu 

• tepelná bezpečnostní pojistka 

Laboratorní zdroj 

V130R51D V140R51D 

• regulace napětí v rozsahu 0 + 30V • regulace napětí v rozsahu O ÷ 40V 

• omezení proudu od 0.1 4 10A • omezení proudu od 0.1 + 10A 

Původní cena: 9 800 Kč Původní cena: 10 762 Kč 

Akční cena: 7 840 Ke Akční cena: 8 609 Kč 

OE-• Další výrobky 

* pouze pro objednávky v měsíci červnu 

RZ3F400.060 AC250K1D-S 
Třífázový oddělený AC zdroj 0-250V/ 1A 
autotransfonnátor 

53 420,- 9 650,-

SBL530.1A 
Stolní regulovatelná 

mikro páječka 

2 699,-

07230.100 
Oddělovací transformator 

230V, 10A 

10 215,-

esk robs ifetové kva 'ty... 

*všechny ceny uvedeny bez DPH 

d DIAMETRAti 
www.diametral.cz 

Diametral spot s no., Hrdorlovická 178, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 
tel./ fax 281 925 939 - 940, email: info@diametral.cz. 
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è.,5Y—FER 

ÚSPORA MISTA NA PS 

StrackiCap 
MENší KONDENZÁTORY 

S %/El-Si KAPACITOU 

Kondenzátory StrckiCal5 využívají 
nově vyvinutou technologii firmy SYFER. 

Tato technologie umožňuje 
výrobu vícevrstvých čipů, 

kde je diky speciální anti-stress vrstvě 
redukováno elektromechanické namáhání 

uvnitř keramického kondenzátoru. 
Tato technologie dovoluje vyrábět 

vštši kapacity v menšich pouzdrech, 
což s sebou přináší významnou 

úsporu místa na plošných spojích. 

Prozatím jsou kondenzátory stkicari 
dostupné v X7R ve velikostech 1812, 

2220 a 3640, další velikosti jsou ve vývoji. 

www.sytencom 

Michalská 12a, 140 00 Praha 4 tel. 241 483 138 era@comp_cz 

a lkorrri MAK 
14-.7bigC-L 

®Tr-gliGnieboc; !JAI ou, ace 
Epu-c LgDo 2WEDEJ 

Ouüv5c€2.-r. 

Ulm 
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1AZ,, 

42= 

Ce Lk; 

BEKCI 
Panasonic 
SONY 

SHARP 

PHILIPS 

.avelmak.sk 
tieguasseeith teate 

-twat «te ffli-ww›y.. Lt  

AEC ELEKTROTECHNIKA spot s r.o. 

Member of the Kathrein Group 
AEC ELEKTROTECHNIKA, spi s so. 
Na Rovinách 6/390, 142 00 Praha 4 
Tel.: +420 241 710 018. 48 
Fax: +420 241 710 003 
E.maiiinfo@aeceltech.cz 

.c 
7-.•••••17 •fliam, 

•-• e -ce 
1.14:12,s illt OE 

KIITHFIE111 
Antennen • Electronic 

•eic.m pri Váš karavan. 

Automatické nastavení antény na 
požadovaný satelit. 

s HD přijimač s HDMI výstupem 
a externím IR čidlem pro skrytou 
montáž v interiéru. 

• Napájení 12 V! 

Io Také provedeni s větši anténou 
a rychlejším nastavením pomocí 
GPS (model CAP910) 

tbie,4.1.4 .7 moesdele 

• CAP720 i CAP 910 s konvertory.e 
TWIN (možnost připojit dva 
přijimače). 

INIInternetový obchod naleznete na: http://obchod.aec-eltech.eui 

mt-Trá 

kji ea 

umDtriuje pimps 
jřzich 

4_ si-EFfii 

 'OE:,+1151, 
I t. 

ere. .418, 
  sTA 

Vice informaci 
naleznete v. internetomém obchodu.  

11111111111 WIC WAEETELTECH.CZ 
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A% 25W 65. - AX 50W 95.-

Termln dodáni cca ldni od objednáni Preen*, rezine ntzIetnéš 

najdete na rldá,C0 inlernetovych stränkäCh JSM0 3411013411d0dattYt0 
rezistory na Vyšši VykOn 100iN 200W a 300W 14110 roam/yea.. 

cenách a dodacim termine na poptávku 
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y ..OE° 101 102 123 1115 100 12e 10 207 201 2117 
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II% 111 121. 134. 154 164 151 .7% 274. 244 274 306 

331. 161 
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1301 Ka 
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340 11/6 

°K1 

Řada E24 

że neexistuje nic s cenou 
pod jednu korunu2 U nás 

ano! Kterákoliv hodnota z teto 

odporové fad), pouze 0.80kc 

za jeden kus! 

OILS 

DILO 

0104 

DIL16 

0108 

Časově rel. TU 60 36-6011 

U 60 AKC 220V/220V 50Hz 1800 

TU 60 AKC 22DVI24V 50Hz 1800. 

TU 60 BKC 220V/220V 50Hz 1500. 

TU 60 AM. 220V(220V 50Hz 1800.. 

TU 60 AKY 220V/24V 50Hz 1550.. 

30 
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300 

9141 

3% .436 474 5% 561. 62-4. 60.4 751. 0.74 911, 
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Patios pro Integrované obvody 

• 
Obyčejné 
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4,5210V/322011 
4 5.11m.95rnm 
50nirnii)5Mrn 
552214125M.• 
45mm.9.5.1671 
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Stykaše řady K (bulharské) a V (české) na 220V 50Hz 
ptnac, jednotka 7621112 
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Průmyslové konektory v 
zelených a modrých 

téliskach z bývalé výroby 
Tesly »lava Nablzime 
široké Mr102SNI typů, 
mimo jiné TY5176211 

7%5186215 TY51 76213 a 
darši Deny, typy a počty 
kusů vem rack sdellme na 
základě vaši poptávky dle 

našich možnosti. 
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stožárové zesilovače AM 
• 1 sLip (UHF) 
- 2 vstupy (FM/DAB UHF) 
- 3 vstupy (FM/DAB - UHF1 UHF2) 

AM-150 (2018) AM-156 (32.18) 
AM-252 (10120dB) AM-256 (20132dB) 
AM-352(10120120dB) AM-356 (20732/32dB) 

- vhodné i do venkovního prostiedi novy odolrei plastovy kryt zaručuje zvýšenou ochrana proti povétrnostnim vlivům 
rednotlive vstupy maji samostatnou regulaci vystupni úrovně 
napájeni zesilovače +12V je realizováno délkově po koaxiálnim kabelu ores výstup pomoc' zdroje AL-105. A1205 
- zesilovač vyráběn SMT technologii je umistěn v Zamac odlitku 
plastovy kryt zesilovače te přizpůsoben jak k mental na stožár (pomoci přiloženého třmenu) tak i na stenu 
- u UHF vstupů lze zapnout napajeni predzesilovačiš +12V/50 mA 
• vylepšené elektncke a mechanické propojeni mezi plošným spojem a Zamac odlitkem které vede k vétši stabilitě zesilovače 

antecIrm 
sprit, s e-mail: obchod@antech.cz, http://eshop.antech.cz 

ALCAD 

Rovnice 99816, 691 41 Břeclav, tel/fax. 519 374 090 

'ELEKTRONICKÉ SOUČÄSTKY 
e-mail : bucek@bucetname 
www.bucek.name 

jaronnir , E3Ut i< 
Tel/Fax: (05) 45 21 54 33 

Vranovská 14, 614 00 BRNO 

Výroba zakázkových 
plošných spojů ijc,2strrnnt 

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

Oboustranné prokovene/neprokovene 

(měd'áky, 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  

vl 
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OFESIONALNI ZVUKOVÁ 

A SVETE 

00420 541 633 797 e-mail: bsacousticEbsacoustic.c7 
tel.: 00421 34 660 4511 e-mail: bsacoustictbsacoustic.sk 

buiethsacoustic.cz wwwinacoustic.sh 
>100V OZVUCO !OKA-_  

LEVNÉ A RYCHLÉ OSAZOVÁNÍ S KpZ 
A PÁJENÍ SMD + THD 
• Osazován' liž od lks, do 20ks desek dodoni do 1 dne, 100ks do 3 den) (SMD) 
• Zajistíme i növrh a výrobu plošných spoji% i šablony pro nanášeni pčheci posty 
• Většinu běžných SMD R,C,D,T velikosti 0603, 0805, 1206 máme trvale skladem 
• Součóstky mohou být v páscích, tyčích, platech i sypané (sypane SMD za malý priplatek) 
• Bezolovnate olovnaté pojeni v konvektru peci 
• Žádna technologická omezeni desky (bez připlatku do čistého rozměru 305x305mm) 
• Stačí výkres osazeni s hodnotami součástek 
• Cenu si snadno spocetate sami y ednoduche tabulce v Excelu kpz.cz) 
Možnost úpravy cen podle rozsahu a druhu zakazky 

V případě zíijm_g_nalgtřošžm kontaktuag( 

Martin Pazdernik (ohledně vyroby, osozovani, pareni) 
+420 777 115 129, +420 212 248 644, rnariin.pazdernik@kpz.cz 

Petr Kounovský (ohledně nabidek, soucestek, vykres0, dot) 
+420 777 308 527, +420 212 248 642, petr kounovskyekazaz 

ke.a 
5,4* 

APS Nwastar 

• Maximalni osazovaci rychlost až 3000 součástek/hodinu 
• Maximolni velikost osazovane desky 343 x 560 mm 
• Ptesnost osazováni 0,025 mm, rozlišeni 0,002 mm 
• Osazování i fine-pitch soudostek až do rozteče vyvodò 0,38mm 
• Nejrnengi sou5astku lze osazovat 0402, nervetšr součostka může 

mil rozmary 35 mm x 35 mm 

www.kpz.cz 

C  

"ciao OE:cestaisl samakiil a  _ 

-ge  

rris 

IjE r  

: 
A, výroba, obchod a servis, s.r.o. 

739 47 Kozlovice 587, tlf./fax: 558697697 

«^•••••••11111•11101--.114 

oleeridd side 
www.krabicky..z 
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Akce platí od 1. 6. do 30. 6. 2013 nebo do vyprodání zásob. 4%444 

-e 

kód 755-356 Náhradná držák pro DR3BOG a DR350 

Kamera do auta 
BLACKVUE DR380G-HD 

Kamera do auta 
BLACKVUE DR400G-HD II 
kód: 755-355 

720p 
nfl 

H.gh V dec. 

Wes Middy dose 

e 

Ahognatioke 
plepináni do 
paikovactho 

režimu 

feb 
tOEYbC, rebrilt. 
nahrävär, 

H aim pcivogice tED 'Mikado Spegialcov•A'SPN . Pr HI PAO 

• role motoosi ph no Ando dAp 
naslaVeni 

kód 755-374 

K přilepeni na sklo automobilu. 

•••• 
• 

GPS 

Kamera do auta 
BLACKVUE DR500GW-HD 
kód 755-380 

[(o)j 

IP Kamera 
EPC-HR209MP2 
kod 755-399 

IP kamera vhodná pro hlídání vmánfch 
-r venkovních prostor. Může pracovat 
v teplotäch od -10°C do +55°C. Rozlišení 
1280x 720. Napájeni 12V Přisvícení: infra-
červeni LED diody s dosvitem 85-100m 

755-400 

755-398 

Rozhšeni 1280020 
Přisvíceni: infračerveně LED diody 
s dosvitem 85- 100 m 

Rozlišeni. 1280x720 
Přisvícení infračervené LED diody 
s dosvitem PP 100111 

1080p 
Fu lit-ID 

High Deed.. 5.3ro 

(P3INps 
KOTe{...EIrl <OE 

P aktirly de, on 

e 

-r K OE) 

Asoinaiicke Nei ramu 
piegiinbiu do hahiä•än! 
Wen/Who 

relimo 

fro 

Nowt" průtodce LED indikage Spec WPM S Pnotiligeg p smart 
inri' 1,4,,„ es, id ee  

nos! as-e ii 

Náhradní držák pro DR400G-HD II 
kód. 755 373 

K přilepeni na sklo automobilu 

1080p 

High DelinitOn Vide° KOMPAM. , 
©Peg valley. deice" 

I 

oi J sOry 

napájení. 12V 
-10°C at +55°C 3 940,-

napájeni 12V 
-10°C at +55°C 

Rozlišeni- 640x480 (obr snímač CMOS) napajeni: 12V 
755-399 Přisvícení 10 infsačervených LED died Mo7nost phpojení 

s dosvitem 10-15m I LAN / WiFi. 

•.• 
e 

Aolematickg 
ptepinani do 
parkovtte 
rams 

OEut 

tee 

Vaterrečimu 
nahravjoi 

odce íd dmiLige Speech/many SCW Proidi et gasman 

C coke 1102,30 peon, Android ApP 
nastaveni 

—41.93r-

-deer-

-met" 

4 510,-

1 750,-

Náhradní držák pro DR500GW-HD 
kód. 755-397 

K přilepení na sklo automobilu 

IP Kamera 
EPC-HD203MP2 
kód. 755-401 

IP kamera tvaru polokoule vhodná pro 
hlídání vnitřních i venkovních prostor. 
Může pracovat v teplotách od -10°C do 
+55°C. Rozlišení 1280 x 720 Napájení 
12V Přisvíceni: infračerveně LEO diody 
s dosvitem 10-15m. 

755-389 

755-382 

Přisvíceni 8 infračervenach LED 
diod s dosvitem at 5m. 

1 120,-: napájeni: 12V 

Rotate«. 640x480 lebí snímat CMOS) napájeni 12V 

Neviceni 22 infračervených LED diod 
s dosvitem 10-20m 

1 700, - 

-5% 
Všechny ceny jam uvedeny v Kč včetně DPH Změna cen a jiných údajů vyhrazena. 



Kamera VIGO VG-M12150 
kód 755-395 

Miniaturní kamera pro hlídání vnitřních 
prostor $ rozlišením 640x480 a IR nočním 
přisvícením. Napájeni 12 V 

Kamera VIGO VG-MI216W 
kód: 755,396 

Miniaturní kamerový modul. Tato kamera je 
vhodná pro hlídáni vnitřních prostor s možností 
vertikálniho polohování. Napájeni 12V 

!Revoluční 
cestovní adaptéry 
806-363 

806-364 

806-358 

886-360 

806-334 

Jednoduchý cestovní adapter určený pro poet zahra-
mere° přístroje v Evropě. Vstupní koncovky. 

Jednoduchý cestovní adapter určený pro použití :afire« 
zakoupených v CR. případné s kompatibilní elm( v USA 

Univerzálnf cestovní adapter pro 150 zemí seta Jeden 
adapter - 4 možnosti. Originální řešení výsuvných kolíků 
včetně bezpečnostního tlačítka pro zajištänf polohy a pro 
vytažení ze zásuvky. 

Revoluční adapter, vhodný pro většinu 2-polo*h. So-
lových a uzemněných zástrček ochranné třídy t a II To 
je nejbezpečrejší způsob, jak připojit přenosné zařízenl 
kdekoliv po celém svätš 

Měnič 12/230V 150W 
MEAN WELL - A301-150-F3 
kód 751-260 

F-MEN12/230V 300W 
kód: 751-437 

DC/AC měnič pm behove napájeni spotřebičů na 230V 
50 Hz do 300W. Tento měnič používá modifikovanou sinu-
soidu a nenívhodny pro napájení inclukčníchzátéžílmotorůl. 

135, 

-tee-

-err 

-095r. 

-7957-

Barevná kamera 
VIGO VG-S741WFB 
kód: 755 391 

4111.11ret‘ 

ft es\L • 

Kamera vii -ire pro hlídání vnitřních i venkov-
ních prostor s infračerveným přisvícením - 2 W-
konné LED diody, dosvit 35-40m. 600TVL. 
Napájení 12V 

Barevná kamera 
YIGO VG-S752WFB 
kód 755-393 

pro" 
Kamera vhodná pro hlídání vnitinich i venkov-
ních prostor s infračerveným přisvícením - 3 vý-
konné LED diody, dosvit 40-50m. 600 TVL. 
Napájení 12 V 

175,-

175,-

445,-

805,-

715,-

Cestovní adapter 
SKROSS World Adapter ProPlusUSB 
kód 806-362 

Iq 

tiP 14 
‘tail 

reAht. jape, 
1191 %, 

%el Voi, 

Revoluční adapter, vhodný pro většinu 2-pólových, 3-pólových a uzemněných zástrček ochran-
né třídy I a II. To je nejbezpečnější způsob, jak připojit přenosné zařízení kdekoliv po celém světě. 
Součástí adaptéru je zdroj 5V/1300mA s dvěma USB konektory 

Univerzální cestovnl adapter pro 150 zemí seta Jeden adapter 
- 4 možnosti. Originální řešení výsuvných kolíků včetně bezpeč-
nostnfho tlačítka pro zajištění polohy a pro vytaženi ze zäsuyky. 
Součásti adaptéru je zdroj 5V/500mA s USB konektorem. 

806-359 

806-361 

F-MEN12/230V 600W 
kód 751 438 

SKROSS World USB Adapter je revoluční adapter se zdrojem pro 
současné napájení 2 USE zařízení kdekoliv po celém světě (y cel-
kem 150 zemích), 

DC/AC měnič pro bateriové napájení spotřebičů na 230V 
50Hz do 600W. Tento měnič používá modifikovanou sinu-
soidu a není vhodný pro napájeni indukčních AMR (motorů). 

F-MEN12/230V 150W 
la 751-575 

DC/AC měnič pro bateriovä napájeni spotřebičů na 230V 
50Hz do 150W Tento měnič používá modifikovanou sinu-
soidu a nenívhodný pro napájení indukčních zátěží (motorů). 

-59e-

seer 

F-MEN12/230V 300W+USB 
kód 751-576 

535c 

580-

DC/AC měnič pro bateriové napájení spotřebičů na 230V 
50Hz do 150W. Tento měnič používá modifikovanou sinu-
soidu a nenívhodný pro napájení indukčnich zátéži (motorů). 

DC/AC měnit pro baterioví napájeni spotřebičů na 230V 
50Hz do 300W + USB výstup Tento měnič používá modi-
fikovanou sinusoidu a není vhodný pro napájeni indukčních 
zátěží (motorů). 

Měnič 12/230V 200W- čistý sinus - 
TS-200-212B 
kód 751 273 

DC/AC měnič pro bateriov..1 napájení spotřebičů na 230V 
50 Hz do 200W. Tento měnič používá na výstupu čistý si-
nusový průběh a je tím vhodný take pro napájení čerpadel 
a podobných spotřebičů. 

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

sfflek 

ELECTRONIC 

www.gme.cz 

Praha: Thämova 15, 186 00 Praha 8, e-mail: waha maloobchod@gmes2 

Brno: Koliště 67a, 602 00 Brno, e-mail: brno.maloobchnd@gme r7 

Ostrava: Dlouhá 1485/8, 702 00 Ostrava, e-mail: pstrava malonbchodgerne rj 

Hradec Kralove: OC Atrium, Dukelská třída 1713/7, 500 02 Hradec Králové, 
e-mail: hradec maloobchod@gme.cz 

Plzeň: Korandova 4,301 00 Plzen, 

e-mail plzensnaloohchod@gme Cl 
Bratislava: Mlynské Nivy 58,821 05. 

hratislavaečorne sk 
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BeeProg2 
BeeProg2C 

Podpora: 
BeeProg2: zip 

BeeProg2C: eon 
obvodov 

BeeProg2 extreme richly univerzelny programato 
BeeProg2C ekonomtcka verija, extremne rychly 
univeaalny programator 
• možnost nasobneho programovania pripojenim 
viacerych programalorov k tednemu PC 
• konektor pre ISP • zaruka • 3 roky  

BeeHive204 Mg" °Carl MUM P8OGRAMMOR 
• 48 univerzalnych pin-driverov. nie sú polrebne 

adaptery pre obvody v puzdrach OIL 
• pripmenie k PC USB port 

• zaruka roky 
• podpora ISP 

Podpora: 
>1611811 
obvodov 

rŠ in a npro g2 UNIVEHMLNY PROGRAMS 
s moznosleu I 

• vykonný a rychty univerzalny 
prognmate 
• pripotiternost k PC: 
USB port 
• konektor pre 1SP 
• za ruka • 3 roky Podpora. 

s 
oboodor 

Programovacie adaptéry 
• viac ako 1200 modelov • vysoká životnost 
• pre obvody: PLOC. LCC, SNP, SOIC, SOP, PSOP, 
850E TSOP, 
TSOPII, TSSOR 
OFP, POFP, TOFP 
VOFP, OFN, MLF, 
BOA, ERGA, • 
FBGA. VFBGA. 
UBGA. FTBGA, 
CSP, OLP. 01P. 
SOT23 a j. 
• počet maw: 
od 3 do 676 
• prevadzkova životnost ZIF notice - 10.000 al 
500.000 (BOA) cyklov • vaššina mcdelov na sklade 

vyra a dodava. Elnec 
ler eb Jana Roes 

‚. 51( - 08001 Prešo 
e> inetcestk.05mAy1/77em 343 2s 

Ogre' software, a.s. (ie& a zastripenie pre CFI) 
Rostislavovo en. 12. 612 CO Brno, tel. 5 4952 2511, 
las. 5 4952 2512. eStrop- Nip //shop elnee.c2 

Fonda elektronik 31.0 ,Tšrlickš 475/22.73535 Horn( Sudd 
tel 603 531 C05. fax 59 642 58 19, elnecesecia t2 

KW U Pily 103/3, 143 00 Plana 4, info@hw rz 
tel 241 402 940, fax 222 513 833, mew hem. 

Ryston electronics m.o.. Modranskä 21/72, Parks 13 
143 00 Praha 4, tel 225 272 111, fax. 225 272 211 

SAS. electronic s.r.o, Pri making 16, 040 11 Košice 
let 055/786 04 10-16. tax 055/786 0445. inloesos sk 

S.O.S. electronic eto.. Hytlešove 42, 602 W Brno 
tel. 5 43 427 111.1nIcesoselearOniC.C2 

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 exeress do 24 hodin. 

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

www.elektrosound.cz e-mail:obchod@elektrosounctcz 

Prodej elektronických 
měřicích přístrojů. 
e cRei 

-I 

;- .'7.•EL I 
- . 

repasovane , nově 

Flex - Selská 27 
Brno 61400 

Tel/fax 543255252/1 
wvvw.elexbrno.cz 
elexeelexintio.CZ 

WW 
wm 
ge 
is 

emus r 
-sous ; 
110.Udie ! 
u0sw e 

Provádime opravy a 
kalibrace. 

KONEKTORY - BRNO, s.r.o. 

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

e-mail: brno@konektor.cz 

OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA A ZÁVORY 
INFRA ZÁVORY 15m 

REFLEX. ZÁVORY 5m 
DIFUZNÍ ČIDLA 1,2m 

INDUKČNÍ ČIDLA 6 mm 

PROGRAMOVATELNA ČIDLA A ZAVORY 

Použiti: kontrola osob, předmětů, 
rozměru, ochrana objektů 

REHARILITAČNi A MASS±Ni PŘISTROJE 

CESL.F. 

Éteeice 22 
388 01 BLATNÁ 

e-mail: a r@elfa .cz 

http: www. elfa ca 

tel. fax 383 423 652 

PRODÁM 
spektrální analyzátor HP3585A 
(20 Hz -40 MHz) v dobrém stavu 
za 16 000 Ke. Tel.: 773 654 004 

Nová verze software 
pro plošné spoje 

Sprint Layout 6.0 
www.elvo-plzen.cz 

elvo@eivo-plzen.cz, tel.:378605510 

..MWee  

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 TO220 á 3,90 /5Oks L7805ABV T0220 

PC817 Sharp á 2,90/50ks CR2032. Panasonic 

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

Bede Schrack RT 314 012, 024 (1x16A) 24V DC 

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

á 4,90/50ks 

á 9,50/50ks 

á 39,-/20ks 

á 39,-/20ks 

á 69,-/20ks 

Aktuální ceny dalšich součástek sdělíme na poptávku emailem, faxem. 

Distribuce ENIKA, LINEAR TECHNOLOGY, SUNON, WAGO ATD. 

Pro obdrženi cen z tohoto inzerátu uvádějte 

na objednávkách kód SPEC.NA13.04/2011 
Ceny bez DPH 

X 



ELECTRON® 
3. MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, 

• ELEKTRONIKY A ENERGETIKY 

Souběžné veletrhy: 

FOR ENERGO' 

EgiR AUTOMATION' 

ttECTRON 

VODA KLIMA VYTAPĚNI 

2. MEZINÁRODNÍ VELETRH VÝROBY A ROZVODU ELEKTRICKÉ 
ENERGIE 

2. MEZINÁRODNÍ VELETRH AUTOMATIZAČNi, REGULAČNÍ 

A MĚŘICÍ TECHNIKY 

1 VELETRH ELEKTROMOBILNICH, HYBRIDNÍCH DOPRAVNÍCH 
PROSTŘEDKU A INFRASTRUKTURY 

MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 
BUDOV 

www.electroncz.cz 

11. 2013 



TECHNICKÁ LITERATURA 
Návrh analogových filtrů 
Tato kniha podává přehled o návrhu analogo-

vých filtrů. Je určena všem, kteří se o tuto proble-
matiku zajímají. Kniha je zaměřena na základní 
typy dnes užívaných (Mai. Butterworthovy, Ce-
byševovy, Besselovy, inverzní čebyševovy, a 
Cauerovy. To jsou filtry odvozené z provozního 
činitele přenosu. Jsou popsány filtry pasivní a 
aktivní. Součástí textu jsou také odkazy na další 
literaturu o fltrech. 

Kniha je rozdělena na dye části. První e'ast je 
teoreticky zaměřena na odvození návrhových 
vztahu a vlastnosti charakteristik. Druhhá east je 
zaměřena prakticky na návrh filtru. Jsou zde 
vypočítané příklady rüzných typu fltrü, podle 
kterých je možno postupovat při návrhu vlastního 
filtru. Rozdělení knihy je zámerné z praktických 

cluvodů. Při návrhu stačí postupovat podle příkladů. 
Autor se pokusil o vyváženost knihy mezi teorii a 

praxí návrhu - poskytnout čtenáři nejen teoretické 
informace, ale take ukázat na příkladech konkrétní 
postupy návrhu. Kniha není obsáhlou příručkou ani 
encyklopedii, kde by byly všechny možnosti řešení. 
Má poskytnout základní orientaci v teorii a umožnit 
navrhnout si vlastni filtr. Teorie filtru je záležitost 
poměrně náročná na matematický aparát, snahou 
bylo podat problematiku srozumitelně. 

Autor Libor Gajdošik, vyšlo v nakladatelstvi BEN 
— technická literatura, 240 stran A5. 

Adresa knihy na Internetu: 
http://shop.ben.cz/121347 

Diagnostika elektrických zařízení 
Kniha předkládá obecná hlediska a zákonitosti 

diagnostiky elektrických zařizení. Pojednává o dia-
gnostických signálech a to jako fenomenologických 
metodách, tak o strukturálních analýzách využitel-
ných při sledováni vývoje parametru prvků i systémů 
elektrických zařízeni. Dale se věnuje specifikům 
diagnostiky transformátorů a točivych elektrických 
strojů všech modernich technologii jako je aplikace 

fuzzy logiky, genetických algoritmů, neuronových 
sítí i expertních systému. Současná diagnostika je 
pojata jako progresivní a moderní věda, jejíž výroky 
maji nejen technický, ale i výrazný ekonomický 
význam. 

Autor Vädav Mentlik a kol., 440 siren stran B5., váz. 

http://shop.ben.cz/121294 

Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů 

Novodobá věda ukazuje, že složitost jevu reálného 
světa s mnoha vazbami mezi objekty se neustále 
zvětšuje a vzniká snaha se s ní vyrovnat adekvátními 
postupy. Jedním z nich je umělá inteligence. V sou-
časné dobe lze sledovat rychlý vývoj metod umělé 
inteligence. S Unto je často zvláště v technické praxi 
spojena otázka, jak tyto metody využít k řešení vytče-
ných cílú. V oblasti elektrických strojů se dnes řeší 
různé problémy, na některých pracovištích je velká 
pozornost věnována otázkám technické diagnostiky. 
Z výše uvedeného je zřejmá motivace autora knihy 

při koncipování jejího obsahu. Kniha je zaměřena 
na metody uměle inteligence v diagnostice elektric-
kých strojů. Kniha je členěna do pěti základních 
kapitol. Názvy kapitol pině vystihují jejich obsah. 
V knize je zvláštní důraz kladen na popis a rozbor 

topologie použitých neuronových síti a fuzzy systé-
mů, rovněž je pozornost soustředěna na tvorbu 
expertních systémů. 

Autor Miloš Hammer, 400 stran B5. 

http://shop.ben.cz/121293  

Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie 
Kniha navazuje na dříve vydané Dielektrické prvky 

a systémy a Diagnostika elektrických zařízeni. 

První z nich je věnována fyzice a aplikačnim 
aspektüm dielektrik — nejcitlivějšiho prvku sériového 
spolehlivostniho řetšzce elektrických zařízení, dru-
há pak diagnostickým metodám používaným při off 
i on-line diagnostice silnoproudých elektrických zaří-
zen í. Získané poznatkyz obou směrů pak slouží jako 
vstupní informace potřebné ke spolehlivostním úva-
hám výrobních procesů, pravděpodobnosti výskytu 
poruchy určitého zařízeni či výpočtiům poruchovosti, 
času odstávek výrobních podniku nebo např. dodá-
vek elektrické energie. Pro správné pochopení inter-
aktivních děju, které hrají v provozním živote zařízení 
rozhodujíci roli, je třeba vycházet jak z matematic-

kých vztahu pravdepodobnostniho počtu, tak také 
z fyzikálních zákonitostí a hlavně ze zkušeností 
z praxe. Všechny tyto informace ve svém důsledku 
umožňuji vznik zařízeni, které jak z funkčního, tak 
i z ekonomického hlediska vytváří optimalizovaný 
celek. Lze pak konstatovat, že spolehlivostni úvahy, 
statistika a pravděpodobnost jsou prostředky napo-
máhajíci k optimalizaci zařízeni i šetření životního 
prostředí. 

Autoři Václav Mentlik a kol., vydalo nakladatel-
ství BEN— technická literature, 120 stran, vázané. 

Adresa knihy na Internetu: 

http://shop.ben.cz/121333  
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Prodejní mista nakladatelství BEN — technická literatura:  

centrála: Věšínova 5, 100 00 PRAHA 10, (pouhých 200 mod stanice metra „Strašnická") 
prodejna a zásilková služba tel. 274 820 211, 274 818 412 

BRNO, PL2EN, OSTRAVA - prodejny zrušeny, možnost dodání přes system Uloženka nebo Zásilkovna 
Internet http://www.ben.cz, e-mail: knihy@ben.cz 
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OBJEDNÁVKA PRO ČESKOU REPUBLIKU 
Zajistěte si předplatné u naší firmy AMARO a získáte až dvě čísla PE-AR zdarma!!! 

Spolu s předplatným navíc získáváte výraznou slevu na nákup CD ROM a DVD 

. Titul Předplatné 12 čísel Předplatné 6 čísel Objednávku od č.: Množstvi 

Praktická elektronika - Amatérské Radio 756,-- Kč 378,-- Kč 

• 

• Tituly prosím zasílat na adresu: 
Příjmení Jméno  

* Adresa  

Organizace dopiní název firmy, IČO, DIČ, Tel./fax/e-mail   

 'Objednávku zašlete na adresu: Amaro spol. s r. o., Karlovo Ilan 30, 120 00 Praha 2, tel/fax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 
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Titul Cena Mnoistvi Cena pro naše 
předplatitele Množstvi If 

CD ROM AR 1996 - 98 220,-- Kč 220,-- Kč 

iCD ROM PE a KE ročník 1996, 1997, 1998 po 290,-- Kš po 170,-- Kč 
CD ROM ročník 1999, 2000, 2001, 2002 po 350,-- Kč po 220,-- Kč 

• CD ROM ročník 2003, 2004, 2005, 2006 po 350,-- Kč po 22 0, -- Kč 
CD ROM ročník 2007, 2008, 2009, 2010 po 350,-- Kč po 220, -- Kč 
CD ROM ročník 2011 350,-- Kč 220,-- Kč 

t 
' 

CD ROM ročník 2012 350,-- Kč 220,-- Kč 
DVD 1945 - 1951 + 1996 - 2010 1250,-- Kč 850,-- Kč 
DVD AR ročníky 1952 - 1995 1650,-- Kč 1150,-- Kč 

Tituly prosím zasílat na adresu: 

Příjmení Jméno  
Adresa  

Organizace dopiní název firmy, IČO, Dlč, Tel./fax/e-mail   

Objednavku zašlete na adresu: Amaro spol. s r. o, Karlovo nám. 30. 120 00 Praha 2, tel/fax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 
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NA ROK 2013 
pbjednajte_si.«Predplatné u MAGNET PRESS SLOVAKIA a Skate mimoriadne zl'avy!!! 

Spčš.Iuise Pr/edplatným tziskat riaviac výraznú zl'avu na nákup CD a DVD 

OE-CAS 0 PI ne it di . leoriii.OE (Rperiä 1:2) poiroóné,, , 
• predplatné 

Objednávka 
od čísla 

Množstvo 

•' Praktická elektronika -Amatérské Radio rz-37,20 € (12 else!) -419,10 € (6 čísel) 

1:"Z:17-:-.."%ltr'''' 'OEOE • %OE-OE • OE-7r!:;*. , • , • • 
Casopisy zasielajte na adresu: .fle 
Priezvisko a meno / Firma"zr: "al 'OE * 

r--  Adresa 
, OEOE 

Firma (IDO, IČ pre DPH, tel./fax)  elj  

E-mail 
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OEOE 
.• 

"7 rit 

-OE ';:geZ Objednávku zašijte na adresu: 
MAGNETTRESS, SLOVAKIA s.r.o., P.O.ŠOX 169, 830 00 Bratislava • _ . • 

tel./fax: 02 6720 1931 - 33, e-mail: predplatne@press.sk he'itrOEFN1 

1 /5952.91 1995 
['Ail. ID 

‘OEOE•-

kit 

DVD 

? 4.CD+ • 4;:47.4: --- . ,.;.,.5, DVII2.:. - ..:-.- Cena Množstvo ' Cena pre 
predplatitel'a Množstvo 

• CD -AMATERSKE RADIO 1996 - 1998 - • . -- 10,00 € 10,00E 
3 CD - AMATERSKE RADIO 1987 - 1995 -1, 'OE  37,00 € • - 31,00 € 
;DVD -AMATERSKE RADIO 1952 - 1995 •• OE•e,-* -- 67,50 € • 47,00 € , 
• DVD -AMARO 1996 až 2010, Radioamatér,•Elektronik 51,00 € s 35,00E • • 

- 996 12,00E .. •-•• " 8,00E -« 
CD - A RADIO 1997 t - 12 00 € 8,00 € 
CD - A RADIO 1998 12,00 € 8,00 € 
CD - A RADIO 1999 . . 14,00 € • ' 10,00E 
CD -A RADIO 2000 - . 'OE 14,00E ; /,• 1 10,00 € 
CD - A RADIO 2001 I - OE•'4 • •! ;.- 14,00E • 10,00 € 
CD:- A RADIO 2002 r . e : ‘i -9. .. 14,00€' k i- '10,00 € - 
CD - A RADIO 20031 •••••  • •OE-- - - •-• - -a; --- 14,00 € :! - 10,00 € 
CD - A RADIO 2004 ."- i• • -s• k. ctr'-'1"- -"`. ,'-ab; -1'-' •'14 00 €•!''' 10 00 € OE 
'CD .- A RADIO 2005 i--.“3 1.,..... •• ki• • --.44,00rOE 10,00E 
CD - A RADIO 2006 • Ali,,,ree. •it ., .ie 14,00 € ".'t • 10,00 € •• d - 
CD -A RADIO 2007 OE•••• k-•-"OE.; OE'- - 14,00 € - ; et • • 10,00 € 

. 
CD - A RADIO 2008 - „; a; t , , A 14,00 € • 4 ' . tus10,00 E 
CD:- A RADIO 2009 1 ••• 14,00 € •k•-• ••• el L'10,00 € 
CD - A RADIO 2010 14,00 € r 10,00 € 
CD - A RADIO 2011 i., 14,00 € z •••\...•.•`,4š. 10,00 € 
CD - A RADIO 2012 - .s-e, 14,00 € 4 - • ''' 10,00 € 
CD, resp. DVD zašlite na adresu: • 

te: • Priezvisko a meno / Firma 
Adresa  an 
Firma (IČO, IČ pre DPH, tel/fax, e-Mail)  1  

l  •OE. 

f !, 31,- •, 1, OE. MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., P.O.BOX 169,830 00,Bratislava ../-07.-C. Objednávku zašijte na adresu:)' 

1': ' "1" tel./fax: 02 6720 1951 -.53, e-mail: knihy@press.sk '. 



ELECIRONIC 
elektronika, kterou znáte 

Programování grafických aplikací v CodeVision AVR 

Pokud chcete profesionálně programovat procesory Atmel AVR, je k dispozici celá řada vývojových nástrojů, kompilá-

torů a editorů kódu — jmenujme CodeVision AVR, Atmel Studio, Bascom, CodeBlocks for Arduíno & AVR, MikroElek-

tronika mikroC PRO nebo VVinAVR. Řada z nich navíc obsahuje zjednodušení ve formě automatických generátoru 

kódu (Wizard) pro nastaveni parametrů mikrořadiče a knihovny pro komunikaci s externími periferiemi - např. snímači 

teploty, grafickými displeji apod. V tomto článku napíšeme per řádku o vývojovém prostředí CodeVision AVR z dílny 

HP InfoTech S.R.L. a uvedeme ukázku zobrazení obrázku na grafickém displeji s řadičem KS0108. 
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Obr 1. Základni obrazovka IDE CodeVision AVR 

CodeVision AVR existuje ve třech 
verzích: 

II Zdarma poskytovaná verze Evaluation 
s omezením na 4K kódu a nemožností uklá-
dat zdrojový kód 

21Základni verze Standard s podporou alfa-

numerických displejů v ceně cca 3800,- Kč 
31 Pokročilá verze Advanced s podporu 

grafických displejů (LCD Vision) v ceně cca 

5000,- KC 

Na obr. 1. vidíme prostředí CodeVision AVR 

ve standardním nastaveni. Pod pásem ikon 

se nachází hlavni pracovní plocha, kde jsou 

okna pro psaní kódu, rozvrženi projektu, po-

užité proměnné a funkce, a pro rychle vklá-

dáni kódu (cykly, podmínky), Plnou specifikaci 

programu CodeVision AVR, podporované 

programátory a mikrořadiče můžete nalézt na 

stránkách výrobce, z důvodů velké rozsáhlosti 

zde neuvaclíme. Program píšeme dle specifi-

kace ANSI C. 

Jednoduchý návod, jak zobrazit ob-

rázek na displeji s řadit'ern KS0108: 

V menu File -> New vybereme založeni nové-

ho projektu. Program se nás zeptá, zda chce-

me použít CodeWizard. Potvrdíme, že ano 

a dale vybereme konkrétní rodinu mikrořadí-
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Obr 2. CodeWiz rdAVR -nastaveni grafickéhodispleje s řadičem KS0108 

šù Atmet. V odrážce Chip vybereme konk étni 
typ, který máme k dispozici. Dejme tomu máme 

vývojovou desku osazenou ATmega 8, zvolíme 
ATmega 8. Nyní v odräžce Graphic LCD vybere-

me správný displej — v našem případě s řadičem 

KS0108 s displejem 128 x 64 a nenegovanými 

vodiči CS1, CS2. Dale nastavíme na jakém por-

tuřpinech chceme mít displej připojen, z obr 2. 

vidíme řidici piny displeje připojeny na PORT B 
— bity 0 až 5. Poté vygenerujeme kód a zvolíme 

jméno, pod které se bude projekt ukládat. Nyní 

si vytvoříme obrázek, který chceme zobrazit na 
displeji. Obrázek vytvoříme v rozlišení 128 x 64 

v libovolném grafickém editoru. Poté si spustime 

LCD Vision, který vidíme na obr 3. a obrázek 
překonvertujeme podle následujícího návodu. 

Postup je jednoduchý, v nabídce File zvolíme 
Import image, kde importujeme předem připra-

vený obrázek z grafického editoru. V našem 

připacfé máme připravený jednobarevný (mo-

nochromatický) obrázek s rozlišením 128 x 64 
obrazových bodu ve formátech png, jpg, gif 

a dalšich. Po načtení obrázku zvolíme použitý 

řadič KS0108 a v nabídce File zvolíme Export. 

Dojde k převodu obrázku do dat použitelných 

pro nahrání do mikroprocesoru, zde si muže-

me zménit identifikátor, který budeme potře-

bovat k načteni obrazových dat v prostředi 
CodeVision. 

icr 
HP Info Tech 

41111111.. 
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Obr 3. Generováni obrazových dat v LCD Visi-
on pro zobrazeni obrázku — řadič KS0108 pro 
128 x 64 bodu 

Nyní, když máme vygenerovaný program 

pro zobrazováni na grafickém displeji s řa-

dičem KS0108 a překonvertovaný obrázek, 

připravíme si krátký program k zobrazeni 

obrázku na displeji. Z nápovědy zjistíme 

použití příkazu na výpis obrázku z paměti 
flash — glcd_putimagef nebo z paměti eep-

rom — glcd_putimagee. Příkaz může vypadat 
například takto: glcd_putimagee (0. 0, elek-

tronovinky_hpinfotech, GLCD_PUTCOPY). 

Tot' z programování vše. 
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Program napsaný? Co teď? 

Pokud máte hotový a zkompilovaný program, 

nezbývá nic jiného, než mít po ruce vhodný 
programátor, software k programátoru, dis-

plej, hardware s procesorem ARM. 

Programátor 

Vhodná volba programátorů z našeho sortimen-

tu jsou značkové programátory Atmet, které mají 

širokou podporu v softwaru téměř všech výrob-
ců. Doporučujeme tyto dva vhodné kandidáty. 

11 Atmel AVRISP mk11 

kód 752-663 

Programátor má pinou podporu AVR Studia od 
verze 4.12 aje osazen standardním 6 pinovým 

ISP konektorem na programováni procesorů. 

21 Atmel AVR Dragon 

Pokročilý programátor nebo lépe řečeno ladící 
a vývojový prostředek, který dovoluje ladění 

přes rozhraní JTAG nebo Debug Wire. Progra-

mátor navíc umožňuje sériové programování 

vyšším napětím, paralelní programování atd. 

Displej 
kód: 513-245 

Dále potřebujeme displej s řadičem KS0108, 
z naši nabídky doporučujeme kupříkladu 

WINSTAR WG12864A s osazeným řa-

dičem Neotec NT7108, který je kompatibilní 
s KS0108. Parametry displeje a připojení na-

leznete v datasheetu. 

Hardware s procesorem ARM 
Nyní přichází na řadu výběr mikrořadiče 

(k němu musíme udělat plošný spoj nebo 

postavit na kontaktním nepäjivém poli), my 

však doporučujeme využit hotový vývojový kit 
eventuálně Arduino. Při výběru mikrořadiče 

vycházejte z naši ucelené nabídky firmy Atmel 

ATtiny a ATmega. Pro výběr konkrétních pro-

duktů hledejte prosím na: http://www.gme.cz/ 
mikroprocesory-atmel-avr-megat 

Při výběru vývojového kitu doporučujeme mo-

del EvB 4.3 s Atmegou 32 http://www.gme.cz/ 

vyvojove-prostredky-pro-obvody-atmel/vyvo-
jovy-kit-evb-4-3-atmega32-p752-446/. 

Pokud chceme použít Arduino, které bývá 

standardně osazeno 6pinovým konektorem 

ISP, můžeme zvolit například model UNO R3 

http://www.g me.cz/arduinoNyvolovy-kit-ar-

duino-arduino-uno-p772-0081. Poté dopo-
ručujeme zazálohovat originální bootloder 

Vývojový prostředek pro práci s mikrokontrolěry AVR 
(ATÉ/ny i ATmega) s paměti programu do 32kB. Dragon 
podporuje jak ladicí rozhrani JTAG tak i debug WIRE 
Podpora programovacich módů /SR HVSP, PP a JTAG. 

fs • „ 
+42Ó22.6, 535 111 

*x_ 

Praha: Thämova 15, 186 00 Praha 8, e-mail. prahanaloobchod@gme.cz 
Brno: Kolištš 67a, 602 00 Brno. e-mail. brno.maloobchod@gmetz 
Ostrava: Dlouhá 1485/8, 702 00 Ostrava, e-mail: ostrava.maloobchod@gmetz 
Hradec Králové: OC Atrium, Dukelská třída 1713/7, 500 02 Hradec Králově, 
e-mail: hradec.maloobchod@gme.cz 
Plzeň: Korandova 4,301 00 Plzeň, e-mail: plzen.maloobchod©gmen 
Bratislava: Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava, e-mail: maloobchod@gmesk 
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z Arduina a zapsat původní nastavení pojistek 

(fuses). Poté můžete programátorem vymazat 

starý program a nastavit pojistky. 

Nyní, když máme na stole veškerý 

potřebný hardware 

V této fázi propojíme programátor s mikrořa-
dišem / vývojovým kitem/Arduinem, připojíme 

grafický displej dle datasheetu a nahrajeme 

zkompilovaný do program do mikrořadiče. Do-

poručuji pro začátek použít programovacího 

nástroje v Atmel Studiu, který vyniká jedno-
duchosti. Pokud jsme postupovali dobře, uvi-

díme na displeji korektně zobrazený obrázek. 

Pokud nám displej nic nezobrazí, hledejme 
chyby zejména v propojení displeje s mikro-

čadičem — piny nastavení jasu displeje apod. 

Závěr 

V době psaní článku se na internetu objevila 
zcela nová verze CodeVision AVR 3.04, která 

obsahuje utilitu (CodeVisionAVR Extension) 
pro spojení s Atmel Studiem 6. IDE CodeVisi-

on AVR lze zakoupit přímo ze stránek HP In-
foTech s.r.l. , kde najdete i distributora pro ČR. 

Článek je určen čtenářům, kteří mají alespoň 
elementární znalosti v oboru číslicové techni-

ky a programování mikrořadičů. Při zkoušení 
výše uvedeného zobrazení obrázku doporu-

čujeme perfektně nastudovat nastavení pojis-
tek (fuses), které vede při špatném nastavení 

ke „zničení" mikrořadiče. Pro zjednodušení 

nastavení velmi dobře poslouží např. Fuse 
Calculator http://wwwengbedded.com/fuse-

calc. Také doporučujeme koupit knihu věnující 
se AVR a prostředí CodeVision — např. Atmel 

AVR programováni v jazyce C. 

kód: 752-534 



Mikrokontrolér STM32 
(architektúra ARM Cortex M3) 

Luboslav Lacko 

(Plata Cast) 

V minulej časti seriálu sme srúbili 
zjednodušenie konfigurácie štandard-
ných periférií pomocou funkcii z knižni-
ce. KniZnica sa pri implicitnej inštaläcii 
vývojového prostredia Keil nachädza 
v adresári ClKeihARMIRV311LIBlS71 
STM32F10x StdPeriph_Driver. 

Najskör ukážeme, ako tüte kni±ni-
cu zahrnúf do projektu. Mate niekofko 
alternativ, möžete do projektu pridat' 
priamo podadresáre INC a SRC, kte-
ré sú y adresári ISTM32F10x_ 
StdPeriph_Driver. Väš projekt potom 
bude závislý od toho, ako je nainšta-
lované vývojové prostredie a pri pre-
nose na iný počítač bude nutné odka-
zy na knižnice prekonfigurovat'. CY/era 
univerzálnejšie je vytvorit' v adresári 
projektu vhodný podadresär, napriklad 
LIBRARY a podadresäre INC a SRC 
do neho prekopfrovat. Takto si projekt 
bude svoje knižnice „niest' so sebou". 

Postup pripojenia knižnice je jedno-
duchý. Knidnicu pridäme do projektu 
ako samostatnú zlolku. V favom zvislo 
orientovanom okne Project aktivujte 
kontextové menu na zlodku projektu 
a v horn kliknite na položku Add Group. 
ZIo2ku vhodne pomenujte, napríklad 
LIBRARY Pomocou položky kontexto-
vého menu Add Files to group LI-
BRARY... pridajte do zložky súbory 
stm32f10x gpio.c a stm32f10x rcc.c 
z adresära SRC. 

Aby bolo možné projekt prelotif, je 
potrebné pridat' referenciu na zložku 
INC s hlavičkovými súbormi knižnice. 
Pomocou tlačidla so symbolom kúzel-
n íckej paličky aktivujte dialóg Options 
for Target..." yyberte zlcdku WC++. 
Do pol'a Include Paths zadajte refa-
zec .1LIBRARY1inc, pripadne näjdite 
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Obr. 22. Zložka LIBRARY 
so súbormi knižnic pre konfiguraciu 

a ovládanie I/0 portov 

zlo₹ku INC pomocou tlačidla vpravo 
so symbolom troch bodiek. 

Dahou za autonómiu projektu zis-
kanú pribalenlm knižnice bola nut-
nost pridania definIcie procedúry 
assert param do niektorých hlavičko-
vých súborov knižnice: 

#ifdef DEBUG 
#define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0. 

assert_failed((u8')__FILE_,_LINE_)) 
void assertlailed(ur file, u32 hne); 

#else 
#define assert_param(expr) ((void)0) 

#endif /* DEBUG'7 

Po pridaní knižnice mážete začat' 
využívat jej vymoženosti. Pre iniciali-
záciu portov slú2i procedúra: 

void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPI0x, 
GPIO_InitTypeDer GPIO_InitStruct) 

Näjdete ju v súbore stm32f10x 
gpio.c. Táto procedúra vyudiva smer-
nil< na štruktúru popisujúcu registre 
pre party GPIOA až GPIOE. Konkrét-
ny pin a mód jeho vyu±ifta popisuje 
štruktúra GPIO InitStruct, ktorä je 
definovaná nasle—dovne: 

typedef struct 

u16 GPIO Pin; 
GPIOSpejd_TypeDef GPIO_Speed; 
GPIOMode TypeDef GPIO_Mode; 
IGPIO_InitTy-peDef; 

PripomIname, že pre fungovanie 
vstupno-výstupných portov GPIOA ad 

GPIOB je potrebné pripojit' hodinový 
signál na APB2 zbernicu. V minulej 
časti seriálu sme to realizovali cez 
RCC register s názvom APB2ENR. 
V súbore stm32f10x rcc.c nájdete pre 
tento účel procedúru: 

void RCC_APB2PeriphClockCmd(u32 RCC_ 
APB2Periph, FunctionalSt ate NewState) 

Stačí ju zavolat' s parametrami pre 
prislušný port, napriklad: 

RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Peeph_ 
GPIOA,ENABLE); 

Hodnoty sú definované v súbore 
stm 32 flOx rec, h takto: 

#defineRCC_APB2Periph_GPIOA ((u32)0)00000004) 
#define RCC_APB2Periph_GPIOB ((u32)0)60000008) 
#define RCC APB2Periph_GPIOC ((u32)0x00000010) 
#define RCC_APB2Periph_GPIOD ((u32)0x00000020) 
#define RCC_APB2Periph_GPIOE ((u32)0x00000040) 

Pre konfiguráciu pinu PCS, na Ido-
rom le na doske STM32 Discovery 
svietivä dióda LD4 do režimu výstup, 
múZete pout(' procedúru: 

void KonfiguraciaPortuLD4(void) 

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 
GPIO_InitStructure.GPIO Pin r OPIO Pin 8; 
GPIO_InitStructure.GPIO-Speed GPIO_Speed_10MHz, 
OPIO InitStructure.GPIO Mader GPIO_Mode Out PP, 
GPIODnit(GPIOC, 8GPIO_InitStructure); 

Ako je naznačené aj v näzve, je to 
jednoúčelová procedúra pre inicializá-
ciu konkrétneho pinu konkrétneho por-
tu. V tomto okamihu však už máme 
dost' poznatkov, aby sme mohli vylvo-
rit vlastnú univerzälnu procedúru pre 
inicializáciu fubovofného pinu l'ubovor-
Mho I/0 portu, viď tab. 11. 

Použitie procedúry najlepšie po-
chopíte z prikladov jej volania — tab. 
12. Prvý priklad je pre inicializáciu jed-
ného pinu (GPIOB, Pin1), druhý pri-
klad ukazuje, ako je možné súčasne 
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Obr 23. Pridanie referencie na zlotku INC s hlavičkovými súbormi 
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)
inicializovat viac pinov (GPIOA pin6 
a pin 7). 

Určite nám dáte za pravdu, te v po-
rovnaní s inicializáciou portov priamo 
cez registre je to velké zjednodušenie 
a parametre můžete zadávat' intuitiv-
ne bez hlbšej, vIastne bez akejkolVek 
znalosti konfiguračných registrov. 

Definície konštänt pre jednotlivé piny 
nájdete v súbore stm32f10x gpio.h 
(tab. 13). 

Maximálna frekvencia zmeny sta-
vu portov je definovaná v štruktúre: 

typedef enum 

GPIO_Speed 10MHz Li 1, 
GPIO_Speed:2MHz, 
GPIO Speed_50MHz 

)GPIOŠpeed_TypeDef; 

Konfiguračně módy (my sme pou-
žili výstup, teda GPIO_Mode_Out_PP) 
nájdete v štruktúre: 

typedef enum 
{GPIO_Mode_AIN 
GPIO Mode IN_FLOATING 
GPICOvIodepPD 
GPIO Mode IPU _ _ 
GPIO_Mode_Out OD 
GPIO_Mode_OuCPP 
GPIO_Mode_AF OD 
GPIO_Mode_ACPP 
)GPIOMode_TypeDef; 

= Ox0, 
= Ox04, 
Ox28, 
Ox48, 
Ox14, 
= Ox10, 
= Ox10, 
Ox18 

Pre úpiné ovládnutie I/0 portov 
potrebujete ešte procedúry pre nasta-
venie hodnoty vybraného pinu, alebo 
pinov portu a procedúra pre našítanie 
aktuálnej hodnoty. V knizničnom sú-
bore stm32f10x gpio.c máte k dispo-
zicii na tento účel dva procedúry, viď 
tab. 14. 

Ich pouzitie najlepšie pochopíte na 
triviälnom prklade: S využitím kniz-
ničných funkcif můžete napfsat kom-
pletný program pre blikanie LED, za-
tiaf na najprimitívnejšej úrovni cez 
oneskorenie v slučke. Kód programu 
je v tab. 15. 

Pre konfiguräciu portov sme vyu-
žili jednoúčelovú procedúru bez para-
metrov. Ak by ste použili univerzálnu 
procedúru pre konfiguräciu portov, pre 
pin 8 portu GPIOC, volali by ste ju 
nasledovne: 

PORT Inic(GPIOC, GPIO_Pin_8, GPIO_Speed_10MHz, 
GPIO_Mode_Out_PP); 

Nakofko svietivou diódou budeme 
blikat' v rytme 1 — 2 Hz (podfa toho, 
ako nastavíte frekvenciu taktovania 
procesora ), můžete v inicializácii po-
užit najnizšiu dostupnú frekvenciu 
2 MHz. Důsledkom bude nizšia spo-
treba energie, čo může byt důležité 
pri napájaní z batérie. 

Po zavedení programu do vývojo-
vej dosky STM32 Discovery by sa 
mala rozblikat' modrá svietivä dióda. 
Z hfadiska metodiky by bolo logic-

ké pokračovat' v seriáli časovačmi 
a prerušeniami, ale určite ste si všimli 

Tab. 11 Univerzálna procedure pre iniciatáciu fubovorného pinu fubovorného I/0 portu 

void PORT_Inic(GPIO TypeDer GPI0x, u16 GPIO_Piny, GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed, 
GPIOMode_fypeDef GPIO_Mode) 

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 

switch((u32)GPI0x) 

case (u32)GPIOA: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); break 
case (u32)GP1013. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPI013,ENABLE); break 
case (u32)GPIOC: RCC APB2PeriphClockCmd(RCCAPB2PeripCGPIOC,ENABLE); break 

case (u32)GPIOD: REC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE); 
break; 
case (u32)GPIOE: RCC_APB2PeriphClockCind(RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE); break; 

GPIO_Inetructure GPIO_Pin =GPIO_Piny; 
GPIO_IndStructure.GPIO Speed =i GPIO_Speed; 
GPIO_InitStructure.GP10-_Mode = GPIO_Mode, 
GPIO_Init(GPI0x, 8GPIO_InitStructure); 

Tab. 12. Pr/klad volania precede z tab. 11 

PORT_Inic(GPIOA, GPIO_Pin_1, GPIO_Speed_50MHz, GPIO_Mode_Out_PP); 
PORT Jnic(GPIOA, GPIO_Pin_61GPIO_Pin_7 ,GPIO_Speed_50MHz,GPIO_Mode_Out_PP), 

Tab. 13. Definicia konštánt pre jednotlivé piny 

/* GPIO pins define 
#define GPIO_Pin_O ((u16)0x0001) r Pin 0 selected *1 
#define GPIO_Pin_1 ((u16)0x0002) /* Pin 1 selected */ 

Tab. 14. Procedúry pre nastavenie hodnoty vybraného pinu 

void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDer GPI0x, uint162 GPIO_Pin, BitAction BitVal) 

uint82GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDer GPI0x, uint16_t GPIO_Pin) 

Tab. /5. Program pre blikanie LED s využitím procedúr 

include "stm32f10x.h" 
#include"stm32f10x_gpio.h" 

volatile uint32_t delay; 

void KonfiguraciaPorlov(void) 

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 
OPIO InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; 
GPICInitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; 
GPIO_InitStructure.GPIO Mode = GPIO_Mode_Out_PP; 
GPIO_Init(GPIOC, 8iGPIO_InitStructure); 

int main(void) 

//hodiny na APB2 
RCC-OEAPB2ENR I= RCC_APB2ENR_IOPCEN; 
KonfiguraciaPortov(); 
//Wayne slucka programu 
while (1) 

for(delay = 0; delay < 500000; dep.); 
GPIO_WriteElit(GPIOC, GPIO_Pin_8, 
(BitAction)(1 - GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_8))) //zmena PC8 
} 

eden problém. Okrem pokročilých 
možností ladenia priamo vo vývojovom 
prostredí máme iba obmedzené mož-
nosti interakcie s vývojovou doskou Dis-
covery— dve sviefivé diódy a jediné tla-
čidlo. Ak využijete možnost' krokovania 
programu, stratíte výhodu ladenia 
v reálnom čase Preto nämetom budú-
cej časti bude sériová komunikácia 

prostrednictvom portov USART. Potom 
stačí cez vhodný prevodnfk pripojit 
vývojovú dosku k PC a pomocou fu-
bovol'nej terminälovej a plikäcie vypiso-
vat' obsah sériovej komunikácie. Kett-
že takäto komunikácia je obojsmerná, 
budete meet z terminálovej aplikácie 
zadávat' aplikáciám aj prfkazy. 

(Pokračovanie nabudtíce) 
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SALA širokopásmová 
směrová přijímací anténa 
SALA (Shared Apex Loop Array) [1], [2] je širokopásmová směrová přijímací 

anténa, tvořená dvěma uzavřenými, nezakončenými sfázovanými trojúhelníkový-
mi smyčkami, využívajícími společnou nevodivou podpěru (obr. 1). 

S ohledem na širokopásmovost anté-
ny jsou rozměry smyček do značné miry 
nekritické, je však nutné, aby byly obě 
smyčky pokud možno shodné [3]. Autor 
[1], [2] uvádí, že s uvedenými rozměry je 
anténa vhodná pro 0,5 — 22 MHz. Toto 
tvrzení se však zdá být poněkud nadsa-
zené, neboť zisk a předozadní (předo-
boční ) poměr se zhoršuji již od 5 MHz 
(obr. 2). 

Hodnoty uvedené na obr. 2 samo-
zřejmě neznamenají, ₹e by anténu neby-
lo možně s úspěchem používat v rozsahu 
kmitočtů, kde zisk a směrové vlastnos-
ti nejsou optimální. Je však nutné vzít 
v úvahu, že na vyšších kmitočtech 
(>10 MHz) budou vhodnější směrové an-
tény, které se na většině stanovišť použí-
vají pro vysílání, a že důvodem ke stavbě 

ukotvent 

nevodivá podpčra 

smyčka 
západ 

antény tohoto typu spiš budou nižší pás-
ma 160, 80 a 40 m, pokud se předpoklá-
dá využití antény k provozu na amatér-
ských pásmech. 

Anténa nemá nevýhodu, charakteris-
tickou pro antény, využívající male, na 
zemi nezávislí smyčky — velmi malý zisk 
(resp. poměrně vysoký útlum, zisk antén 
Flag či Pennant se pohybuje kolem 
-25 dBi) 

Konstrukci antény tvoří nevodivá pod-
Ora, např. laminátový stožár, nesoucí 
dva, příp. čtyři shodné trojúhelníky — je 
velmi vhodné podpěru využít pro dvě 
shodné antény SALA, které jsou vzájem-
ně kolmo umístěné. Takto vzniklá sousta-
va zabere prostor, přibližně odpovídající 
čtverci o rozměrech 6,5 x 6,5 m. S ohle-
dem na piné pokrytí azimutu 360 °. počet 
pásem, zisk a směrové vlastnosti tedy 

smyčka 
*hod 

přizpůsoben' 
napáječ 
k přijímači 

napáječ 

zpofdevacl linka preptnač, slučovač a zesilovač 

Obr. 1. Schematický náčrtek širokopásmová směrová přijímací 
antény 
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Obr. 3. Schematický náčrtek napájeni směrové přijimaci antény 
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není využiti prostoru vůbec špatné (při-
bližně odpovídá anténě K9AY). 

Každá smyčka je napájena přes odd& 
lovaci transformátor 1:1 (obr. 3). Pro jeho 
konstrukci autor [1] použil 6 ks za sebou 
řazených feritových trubiček Laird Tech-
nologies R3095051-000 (dostupná u Digi-
Key, PN#240-2277ND), které byly slepe-
ny a ošetřeny smršťovací bužirkou (obr. 
4). Primární vinutí tvoři vodič smyčky, 
procházející trubičkami (tj. 1 závit), se-
kundární vinutí tvoří druhý vodič, prochá-
zející trubičkami, jehož konce jsou připá-
jeny ke koaxiálnímu kabelu (jeden konec 
na stir-del opletení, druhý na střední vo-
dič). Vzhledem k tomu, že podobné tru-
bičky nebyly k dispozici, použil jsem pro 
první zkoušky velké „naklapávaci" tlumiv-
ky TDK ZCAT 3035. Od 160 m vyhověly 
již 4 ks řazené za sebou, pátá tlumivka 
účinnost napájeni ještě mírně zlepšila. 
Toto improvizované řešeni mělo výhodu 
v tom, že nebylo nutní předem konstruo-
vat žádný transformátor a do něj navlékat 
drát, tvořící smyčku. 

Napájení pomoci oddělovacího trans-
formátoru bylo zvoleno kvůli oddělení sou-
fázových (plášťových) p oudü, které jinak 
výsledky velmi silně zkreslí, případně 
znemožni funkci celé an ény 
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Obr. 2. Zisk, předozedni a předobočni poměr antény 
v rozsahu 0,5— 22 MHz 

Obr 4. Konstrukce napájecího oddělovacího 
transformátoru dle [1] 
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Obr 5. Vliv umístění napájecího trans-
formátoru na skupinové zpožděni mezi 

smyčkami 

o 

5 

25 

30 
150 200 250 300 350 400 450 cm 

Obr 6. Vliv umístěni napájecího 
transformátoru na zisk antény 

Pramen [1] uvádí, le vodič, provleče-
ný trubičkami, by měl představovat in-
dukčnost nejméně 70 µH. 

Umístěni napájecího transformátoru 
mä značný vliv na skupinové zpoždění 
mezi smyčkami (obr. 5) a tím i na zisk 
(obr. 6) a předozadni poměr (obr. 7) ante-
ny. Vzdálenost na vodorovné ose se měří 
od osy podpiry antény do středu transfor-
mátoru. 

Zpožděni ter mezi smyčkami rovněž 
ovlivňuje maximální použitelný kmitočet 
antény. Platí, že: 
/max 1/5ter. 
kde 
ter je časové zpožděni v ns mezi 

smyčkami. 
Fázování zajišfuje slučovač se zpož-

dovaci linkou. Podmínkou úspěchu je sa-
mozřejmě stejná délka napáječů mezi an-
ténou a slučovačem (označených jako 
napájení smyčky, obr. 3). Může být pa-
sivní (obr. 8) či aktivní (obr. 9), rozdíl je 
v umístění zesilovačů - jsou-li před nebo 
al za slučovacim obvodem (transformá-
torem). 
U pasivního slučovače je zesilovač 

umístěn až za transformátorem, zesilovač 

smyda 
zapad 

vy(noci 

L. 

Obr 8. Pasivní varianta slučovače 
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Obr 7. Vliv umístění napájecího trans-
formátoru na předozadni poměr antény 

je tedy vystaven nižší úrovni rušivých sig-
nálú, protože se projeví vložný útlum 
(6 dB) slučovače. Výhodou je tedy vyšší 
odolnost antény vůči silným signálům 
především AM rozhlasu na SV a KV, ne-
výhodou je celkově nižší citlivost přijíma-
če s anténou. U aktivního slučovače jsou 
zesilovače ještě před transformátorem 
T1, na kterém dochází k vlastnímu sčítá-
ní signálů. Soustava anténa-přiji!nee 
bude tedy mít o 6 dB lepší šumové číslo, 
ovšem na úkor intermodulačni odolnosti. 

Oba zesilovače by měly mít stejný 
zisk, stejné fázové (skupinově) zpoždění, 
co nejvštši odděleni vstupu od výstupu 
a samozřejmě vysokou intermodulačni 
odolnost. Bylo by vhodné zesilovače 
umístit přímo k oddělovaci mu transfor-
mátoru v napájeni smyčky, tím by bylo 
dosaženo maximální míry oddělení (potla-
čení soufázových proudù), jistou kompli-
kaci by bylo jejich napájeni a ochrana 
před zničením vlastním vysílaným signá-
lem. 

Původní konstrukce dle [2] ovšem ne-
bude intermodulačni odolnosti vynikat, 
protože nebyly použity žádné vstupni fil-
try. Uspokojivých výsledků tedy bude 

Obr. 10. Slučovač se zpožďovací linkou a zesilovačem 

čp0200vati 

'Aka 

Obr 9. Aktivní varianta slučovače 
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Obr 11. Vliv velikosti zpoždění ne úhel 
minima vertikálního vyzarovaciho 

diagramu 

mo2nò dosáhnout jen za tu cenu, že sle-
víme ze širokopásmovosti. 

Základem slučovače je Wilkinsoněv 
dělič výkonu s transformátorem Tri a re-
zistorem R1 (obr. 10). Do jeho portů jsou 
přivedeny vstupní signály z obou smyček, 
jeden primo, druhý se zpožděním. Před 
slučovačem jsou jen přepinaci obvody, 
umožňující změnu směru, za ním násle-
duje zesilovač s tranzistorem 2N5109. 
Celý obvod by měl být umistěn ve vodo-
těsné skříňce, zpožďovací linka je připo-
jena pomoci konektorů. 

Odkazy 

Ill Bauman, Mark, KB7GF: The Shared 
Apex Loop Array. QST (ARRL), October 
2012, s. 44-48. 
121 Bauman, Mark, KB7GF: Introducing the 
Shared Apex Loop Array. QEX (ARRL), 
September/October 2012, s 3 - 10. 
(31Dunlavy, John, H., Jr: Small Unidirectio-
nal Antenna Array Employing Spaced Elect-
rically Isolated Antenna Elements. US Pa-
tent 3,396,398 (1968). 
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Na závěr našeho seriálu si popíšeme dvojici high-end pětika-
nálových zesilovačů, osazených v současnosti asi nejkvalitnějšími 
budiči LME49810. Pokud chceme dosáhnout opravdu špičkových 
parametrů při vyšším výstupním výkonu, musíme použít bud' 
monolitický budič a diskrétní koncovy stupeň, nebo celý zesilovač 
postavit z diskrétních součástek. Na základě mých zkušeností je 
ale integrovaný budič po všech stránkách výhodnější. 

Schema zapojení zesilovače je na 
obr. 101 (PE-AR 05/2013). Výhodou mo-
nolitických koncových stupňů je mini-
mální počet externích součástek, což 
platí v ještě větší míře pro zesilovače 
pracující ve třídě AB (tedy klasické 
analogové). Použitý obvod LM2876 vy-
žaduje pouze blokování napájecího 
napětí a dvojici rezistorů ve zpětné 
vazbě, která určuje zesílení koncové-
ho stupně. Na výstupu je ještě klasic-
ký LC filtr pro potlačení vf kmitání. 
Takže i při zapojení pěti identických 
kanálů na jediní desce vychází celý 
zesilovač celkem jednoduše. 
Obvod je navržen na dvoustranní 

desce s plošnými spoji o rozměrech 
52 x 250 mm. Rozložení součástek 
na desce spojů je na obr. 103. Obvod 
LM2876 potřebuje pro správnou funk-
ci proud 0,5 mA z vývodu MUTE. Rezis-
tor RM ve schématu je připojen k zá-
pornému pólu napájení a jeho velikost 
zvolíme podle napájecího napětí tak, 
aby odpovídala požadovanému proudu. 
Zesilovač má poměrně dobré tech-
nické parametry, zkreslení se pohybu-
je v rozmezí od 0,01 % do 0,1 % pro 
piný výkonový i kmitočtový rozsah. 

Seznam součástek 
pro zesilovač 5x 40 W 

R1, R2, R7, R8, R13, R14, 
R19, R20, R25, R26 10 Š2/2 W 
R5, R6, All, R12, R17, R18, 
R23, R24, R29, R30 1 kl2 
R3, R9, R15, R21, R27 viz text 
R4, R10, R16, R22, R28 22 kš1 
Cl , C2, 05, C7, C8, C11, 
013, 014, 017, 019, 020, 
023, 025, 026, 029 100 nF 

C3, 04, 09, C10, 015, 016, 
021, 022. 027, 028 220 ,IF/35 V 
06, C12, C18, C24, C30 100 j.IF/16 V 
031, 032 2200 µF/35 V 
K1 až K4, K6 až K14 FASTON 
L1 až L5 L 16 z 
Cl až IC5 LM2876 
K5 PHDR-8 

Koncový zesilovač 

5x 150 W s LME49810 

Pokud požadujeme skutečně exce-
lentní technické parametry a výstupní 
výkon nad 100 W, je prakticky jedinou 
cestou použít buďto monolitický bu-
dič a diskrétní koncový stupeň, nebo 
celý zesilovač postavit z diskrétních 
součástek. Jsou mezi námi odpůrci 
čehokoliv integrovaného v signáloví 
cestě mezi vstupem zesilovače a re-
produktory, ale na základě vlastních 
bohatých zkušeností s monolitickými 
budiči LME49810 se domnívám, že 
realizovat v amatérských podmínkách 
koncový zesilovač s lepšími parame-
try, než dosahuje LME19810, je opravdu 
obtížní. Skutečně high end zesilova-
če v cenách řádu stovek tisíc Kč mo-
hou být řešeny diskrétně, ale nedo-
vedu si představit vývoj takovéhoto 
zapojení v amatérských podmínkách. 
Pouze přístrojové vybavení, schopné 
vůbec změřit cokoliv v tomto rozsahu, 
představuje investice v řádu stovek 
tisíc Kč. Proti tomu dosažitelné para-
metry koncového stupně osazeného 
obvodem LME49810 jsou skutečně 

Obr 103. Rozloženi součástek na 
desce s plošnými spoji zesilovače 

5x 40 Ws obvodem LM2876 

52.0 
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vynikající, a co je hlavní, celé zapo-
jení je výborně reprodukovatelné. Již 
jsem se zde zmiňoval, že jsem na-
vrhnul celou řadu koncových zesilo-
vačů s různou topologií desky spojů, 
a ve všech případech zesilovač pra-
coval bez jakýchkoliv úprav na první 
pokus. A za celou dobu se mně ne-
podařilo ani jediný kus zničit. To si 
myslím hovoří za vše. 
Obvod LME49810 má napájecí 

napětí až ±100 V. Není proto pro-
blém docílit výstupní výkon 300 W do 
zátěže 8 fl nebo 500 W do zátěže 4 ft. 
Také harmonické zkreslení THD+ N má 
vynikající hodnotu typicky 0,0007 %. 
Reálné zkreslení je samozřejmě o ně-
co vyšší, protože se uplatní nedoko-
nalosti návrhu desky spojů. Vzorové 
zesilovače jsou obvykle navrhovány 
s ohledem na dosažení co nejlepších 
výsledků bez ohledu na praktickou 
použitelnost výsledné desky spojů. 
Obvod LME49810 má integrovánu 
funkci MUTE a výstup pro indikaci 
limitace. 

První řešení zesilovače 5x 150 W je 
osazeno budičem LME49810 a jed-
ním párem komplementárth tranzis-
torů Toshiba 2SC5200 a 2SA1943. 
Schéma zapojení jednoho koncové-
ho stupně je na obr. 104. Doporuče-
né katalogové zapojení je dopiněno 
obvodem proudové ochrany s tran-

RIDO 

Ke 

SEKI 

031 

100n 

JCS 

zistory T34 a 735. Citlivost pojistky 
nastavujeme trimry P14 a P15. Klido-
vý proud se nastavuje trimrem P13. 
Zesilovač má na desce osazen i na-
pájecí zdroj s usměrňovačem a f 
tračními kondenzátory. Další kanály 
jsou identické a jejich schéma zapo-
jení je na obr. 105. 

Zesilovač je navržen na dvoustran-
né desce s plošnými spoji o rozmě-
rech 120 x 380 mm. Rozložení sou-
částek na desce spojů je na obr. 106. 
Vzhledem k velikosti desky zde ne-
¡sou zobrazeny horní a spodní stra-
na, originály ve formátu PDF a kom-
pletní výrobní podklady jsou ke sta-
žení na webu AR. 

Seznam součástek pro 
zesilovač 5x 150 Ws LME49810 

13ezistoty 

R1, R2, R21, R22, R41, R42, 
R61, R62, R81, R82 

 n> NAP 

o 

uTE 

i•I 

1 00P 

R 98 

o 

2201.1/16 

K2 0:7 SEM 

" SEX2 

1(7 

SEK2 

99 

3 

SOURC 

RASP 

J. Gun 4.0 

R97 -bee 

032 

BA 

0011P 

100n 

e 

$2 

10 

030 

154148 

BC546 

028 

139 

037 f1R57 

100n 

P13 

00 

588 

T35 

BC558 

OJI 

M4148 

01 

01 

FAGOR154 

CI CS 03 

407 407 100.1 

CO 039 C4 

407 100n Merl 

4-NAP 

NAP 

AP 

R3, R4, R23, R24, R43, R44, 
R63, R64, R83, R84 0,47 12 
R5, R6, R25, R26, R45, R46, 
R65, R66, R85, R86 220 n 
R7, R27, R47, R67, R87 1,5 kn 
R8, R28, R48, R68, R88 390 
R9, R10, R29, R30, R49, 
R50, R69, R70, R89, R90 39 kn 
R11, R13, R31, R33, R51, 
R53, R71, R73, R91, R93 56 kn 
R12, R14, R32, R34, R52, 
R54, R72, R74, R92, R94 47 D 
R15, R35, R55, R75 33 kn 
R16, R36, R56, R76, R96 2,2 kn 
R17 až R19, R37 až R39, R57 až 
R59, R77 až R79, R97 až R99 47 kn 
R20, R40, R60, R80, R100 1 kn 
R95 33 kn 
P1, P4, P7, P10, P13 PT 200 C2 
P2, P3, P5, P6, P8, P9, 
P11, P12, P14, P15 PT 2,5 kn 

Kondenzátory 

Cl, C2, C5, C6 4700 µF/ 63 V 

Obr 104. Schema zapojeni koncového stupně 150 Ws LME49810 
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Obr. 105. Schéma zapojeni čtyř koncových stupňů zesilovače 150 Ws LM49810 
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03, 04, C9 až C11, C16 až C18, 
023 ai 025, C30 až 032, 
C37 al C39 100 nF 
C7, C14, C21, C28, C35 10 nF 
08, C15, 022, 029, 036 15 pF 
012, 019, 026, 033, 
040 220 µF/16 V 
C13, 020, 027, 034, 041 100 pF 

Polovodičové součástky 

D1, FAGOR 15 A 
02, D3, 11/6 al DO, D12 al D15, 
018 až D21, D24 al D27, 
D30, 031 1N4148 
04, D5, mo, D11, D16, 017, 
D22, D23, 028, D29 1N4007 
IC1 až IC5 LME49810 
11, T8, T15, T22, T29 2SC5200 
12, TO, T16, T23, T30 2SA1943 
13, T4, T10, T11, T17,118, 
124, 125, T31, 132 2SC4793 
T5, T12, 119, T26, T33 2SM 837 
16, T13, 120, T27, T34 80546 
77,114, T21, 128, T35 80556 

Ostatní 

K1 al K14 
K15 
L1 až L5 

FASTON 
PHDR-8 
L 16 z 

+ 

Zesilovač 5x 200 W 

s obvodem LME49810 

Všechny dosud publikované kon-
strukce byly navrženy v zásadě pou-
ze jako samostatné koncové zesilo-
vače. I když monolitické obvody mají 
na čipu integrovánu řadu ochran, 
skutečné pině funkční ochrany se 
musí řešit externími obvody. Poslední 
konstrukce představuje pinohodnot-
ný high end pětikanálový zesilovač 
včetně všech běžných druhů ochran. 
Schema zapojení jednoho koncové-
ho stupně je na obr. 107. Proti před-
chozímu zapojení jsou výkonové tran-
zistory zdvojeny. Výstupní výkon tak 
může být až 250 W na kanál. Dále je 
každý koncový zesilovač osazen DC 
servem (104), které udržuje nulové 
stejnosměrné napětí na výstupu. Vý-
stupy pro reproduktor jsou odděleny 
výkonovým relé, které v případě něk-
terého chybového stavu reprodukto-
ry odpojí. Zbývající koncové stupně 
jsou na obr. 108. 
Zapojení obvodu ochran je na obr. 

109. Operační zesilovač IC24A dete-
kuje stejnosměrné napětí na výstupu 
kteréhokoliv zesilovače. Term'stor za-
pojený v můstku na vstupu operač-
ního zesilovače 102413 odpojí buzení 

Obr. 106. Rozložení součástek 
na desce zesilovače 5x 150 W 

zesilovače v případš překročení povo-
lene teploty chladiče. V kolektorech 
tranzistorů proudových pojistek jsou 
optočleny, které v případě zkratu na 
výstupu asi na 2 sekundy odpojí bu-
zení zesilovačů (aktivuje se funkce 
MUTE). Na obr. 110 jsou spínače relé. 
Obvod ochran má vlastní napájecí 
zdroj zapojený podle obr. 111. 

Zesilovač je navržen na dvoustran-
né desce s plošnými spoji o rozmě-
rech 130 x 360 mm. Rozložení součás-
tek na desce spojů je na obr. 112, 
obrazce desky spojů a výrobní pod-
klady jsou ke stažení na webu AR. 
I přes vynikající reprodukovatelnost 

zesilovačů s budiči LME49810 jsou 
poslední dvě konstrukce určeny pro 
pokročilé amatéry, kteří mají dostatek 
zkušenosti se stavbou výkonových 
zesilovačů. Proto zde není podrobně 
rozepsán postup stavby a oživování 

Seznam součástek 
pro zesilovač 5x 200 W 

Rezistory 

R1, R2, R9, R10, R27, R28, 
R35, R36, R53, R54, R61, 
R62, R79, R80, R87, R88, 
R105, R106, R113, R114 0,47 ,S2 
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Obr. 107. Schema zapojeni zesilovače 200 W $ obvodem LME49810 
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Obr 108. Schéma zapojeni čtyř 
zesilovačů 200 Ws LME49810 
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TO-REI 71.062 

0 5+ 

- 

10 23-E1 
MIR 

R132 

R3, R13, R29, R39, R55, R65, 
R81, R91, R107, R117 47 52 
R4, R5, R30, R31, R56, R57, 
R82, R83, R108, R109 10 n 
R6, R32, R58, R84, R110 22 52 
R7, R33, R59, R85, R111 3901-2 
R8, R34, R60, R86, R112 1,5 kn 
R11, R12, R37, R38, R63, 
R64, R89, R90, R115, R116 220 52 
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Obr. 112. Rozložení součástek na desce zesilovače 5x 200 Ws LME49810 

04 I-0 
oj« to 

R21, R47, R73, R99, R125, 
R133, R138, R145 až R147 100 
R22, R26, R48, R52, R74, R78, 
R100, R104, R126, R130, R135, 
R137, R139, R141, R142, R150, 
R152, R153 1 Mn 
R23, R49, R75, R101, R127, 
R131 2,2 le2 
R134 220 K2 
R140, R148, R154 10 kf2 
R143 8,2 kf2 
R144 12 kl2 
R149 NTC 47 kf2 
R151 82 kf2 
Pl, P4, P7, P10, P13 PT 200 f2 
P2, P3, P5, P6, P8, P9, P11, 
P12, P14, P15 PT 2,51d2 
P16 PT 10 K2 

Kondenzátory 

Cl, C8, C15, C22, C29 lOnF 
C2 až C4, C9 al C11, 016 až C18, 
023 al C25, 030 až C32, 
C46, C47 100 nF 
C5, C12, C19, C26, C33 10 pF 
C6, C7, C13, C14, C20, C21, 
C27, C28, C34, 035 1 pf 
C36, C39 1 µF./ 50 V 
C37, C38 10 µF/25 V 
040, C41 4,7 µF/50 V 
042 221.1E125 V 
C43, C44 2200 gF/25 V 
C45 4,7 µF/25 V 

Polovodičové součástky 

D1 až 03, D8 až D10, D15 až D17, 
022 až D24, 029 al D31 1N4007 
D4 al D7, Dll al D14, D18 a/ D21, 
025 al D28, D32 až 039, 
D42, D43, 046 až 050 1N4148 
D40, D44 ZD 12 V 
041 ZD 5,1 V 
D45 625001500 
Cl, IC5, IC9, IC13, IC17 LME49810 
C2, IC3, IC6, IC7, IC10, 
C11, IC14, IC15, IC18, IC19 PC817 
C4, ICS, IC12, IC16, IC20 TL061 
021 7915 
022 7815 
23 TL062 
24 TL064 

Ti, 16, T12, 117, T23, T28, 
134, T39,145, 150 2SC5200 
T2, T13, T24, 135, T46 60677 
T3, T7, T14, T18, T25, T29, 
T36, T40, 147, T51 2SA1943 
T4, T15, 126, T37, T48 BC548 
15, T8, T16, T19, 127, T30, 
T38, 141, T49, T52 2SC4793 
79,120, T31, T42, 153 2SA1837 
110, T21, 132, T43, T54 BC556 
T11, T22, T33, 144, T55 60546 

Ostatní 

Kl al K6, K8, Kll 
K7 
K9, K10 
LI al L5 
RE1 až RES 

al K16 FASTON 
PHDR-8 

PSH04-VERT 
L 16 Z 

RELE-RP 
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ZE SVĚTA POČÍITAN 
Rubriku připravuje ing. Alek Myslik INSPIRACE, alek@inspirace.info 

METEOSTANICE DO POČÍTAČOVĚ SÍTĚ 
Dobrá meteostanice je dnes běžná a poměrně i levná záležitost a svojí 

podstatou by ani do této rubriky nepatřila. Zařadí se sem v okamžiku, kdy ji 
chceme připojit k počítači a s jejími údaji dale pracovat. Tato kategorie 
přístrojů používala od začátku sériový port RS232, který se později „zmoder-
nizoval" převedením na USB. Meteostanice, která by se dala připojit přímo 
do počítačové sítě (v době kdy k síti připojujeme už snad i ledničky), v nabíd-
ce našeho trhu kupodivu neexistovala. 

Až tect — kombinací standardních 
dovážených mechanických části a svojí 
vlastní elektroniky ji začal vyrábět do-
konce tuzemský výrobce z Frenštátu 
pod Radhoštěm. A protože jsem se po 
„síťové' meteostanici už dlouho pídil, 
neodolal jsem a za poměrně značný pe-
níz ji zakoupil. Po několika týdnech po-
užívánívás s ní a se svými zkušenostmi 
v tomto článku stručně seznámím. 

Jedná se o samostatnou IP meteo-
stanici, připojovanou do místní počíta-
čové site" nebo jejím prostřednictvim 
do Internetu bez nutnosti vyč ítat namě-
řená data pomoci počítače nebo me-
teoserveru. Na základě údajů senzorů 
(jejich rozsah a přesnost je v tabulce 
na další straně) může meteostanice 
ovládat dva nezávislé přepínací releove 
kontakty (které mohou dale ovládat růz-
ná zařízeni), popř. také odesílat emai-
lem na udanou adresu přehled údajů 
Meteostanice má vlastni zabudovaný 
webovy server a všechny naměřeně 
hodnoty jsou uchovávané po dobu 10 
let na pevně vestavěné paměťoví kartě 
SD. Graficky pěkně udělaná webová 
aplikace (viz obrázky) v Adobe Flash 
zobrazí kdykoliv okamžité poskytované 
údaje (aktualizace každé 2 vteřiny)v ja-
kémkoliv internetovern prohlížeči, který 
zabudované webové stránky načte: kro-
mě okamžitých údajů lze na další strán-
ce zobrazit grafické průběhy jednotli-

vých veličin v průběhu dne, týdne, mě-
sice a roku: na dalších stránkách je pak 
nastavení meteostanice a velmi detailní 
nastavování podmínek pro sepnuti/ro-
zepnuti obou relé a odesláni emailu. 

Pro menší zařízení (mobilní telefo-
ny, tablety), a pro zařízeni, která nepod-

»in We« reae Ere zacdkr esbro mewed, 
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Webova stránka, která zobrazuje všechny sledované údaje 

Elektronika 
meteostanice 
je zabudovaná ve 
vodotösne krabici. 
tvořící "podstavec" 
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tlaku, vlhkosti 
a °soft; 
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Pro menši zařízeni a pro přístroje. které 
neumáji zobrazit aplikace v Adobe Flash. 
je k dispozici tato zjednodušená stránka 
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Způsob montáže a natočeni meteostanice ME-12 

venkovn, 

teplota 

relaten' 
e 

CçD Nhkost 

Q almosferic 
tlak 

oslsu:tečnI 

p poloha o 

rychlost 

veto' 

směr 

větru 

dešťově 

srážky 

rosny 

bod 

echod 

a západ Slunce 

datum 

a tas 

svatky 

• biometeorologflä 

ale 

Ľj denn' 
max]rna a minima 

Poskytované údaje a jejich symboly 

poruji Adobe Flash Player, je k dispozici jednodušší aplikace 
v HTML5 (pouze pro zobrazení aktuálních údajů) Údaje 
lze zobrazovat i v jakékoliv vlastní aplikaci, protože jsou 
průběžně k dispozici v souboru XML, z kterého je aplikace 
může načítat a který umí meteostanice ve zvolených inter-
valech automaticky odesílat na zadaný server Meteostanice 
komunikuje ta ke pomocí technologie ModBus, což umožňuje 
její integraci do dalších systémů. Meteostanici lze jednoduše 
připojit i do portálu www meleo-pocasi cz, kde jsou údaje 
trvale zobrazovány a odkudkoliv z Internetu snadno dostup-
né. V nastavení lze zvolit bud'automaticky získávanou síto-
vou adresu ze serveru DHCP, nebo je možné nastavit všech-
ny potřebné údaje ručně 

Meteostanice umí sama dopočítat nebo získat z Inter-
netu následující údaje: aktuální datum a čas, fázi Měsíce, 
znamení zvěrokruhu, východ a západ Slunce, délku dne, 
maximální a minimální denní teplotu, průměrnou rychlost 
a převládající směr větru za posledních 60 minut, denní 
množství srážek. krátkodobou předpověd na následujících 
6 hodin. dlouhodobou (internetovou) předpověd' na 3 dny. 

Velice detailně se dají nastavovat podmínky sepnutí/ 
rozepnutí zabudovaných relé. Lze libovolně matematicky 

Weboyé stránky výrobce meteostanice (www meteo-pocass cz) 

— IP Meteostanice 
MilliME12 

Pdpojeni meteostanice k počítačové sle a napájení (PoE) 

Rozsah měření meteostanice ME-12 

PiedpovědOE počasí 
Očekávaná předpověď počasí na 6 hodin dopředu 
Internetová předpověď na 3 dny dopředu 

Aktuální venkovní teplota 

Rozsah měření teploty -55 až +125°C 
Přesnost měření ±0,5°C v rozsahu -10°C až +85°C, 

±2°C v rozsahu -55°C až +125°C 
Atmosférický tlak 

Rozsah měřeného tlaku 150 až 1150 hPa 
Přesnost měřeni tlaku ±1,5% při 25°C 

Venkovní vlhkost 
Rozsah měřené vlhkosti 0% až 100% (nekondenzující) 
Přesnost měření vlhkosti ±3,5% při 25°C 

±5% při vlhkosti 0-60% 
±8% při vlhkosti 60-100% 

Množství srážek 
Rozsah měření 
Rozlišeni 
Množství potřebné k překlopení 

Rychlost a směr větru 
Rozsah měření rychlosti 
Rozsah měření směru 

Sluneční osvit 
Rozsah měření 
Přesnost měření 

O až 9999 mm 
0,1 mm do 1000 mm 

vahadla 0,5 mm 

O až 45 m/s (160 km/h) 
0° až 360° 

O až 1250 W/m2 
10% 

i logicky kombinovat veškeré údaje, které jsou k dispozici. 
Vytvořené (a pojmenované) podmínky lze pak snadno akti-
vovat/deaktivovat. Je možné pracovat i s časovými zpož-
děními při zapnutí i vypnutí. Tato nastaveni podmínek lze 
využít k mnoha užitečným funkcím — napf ovládáni stínici 
techniky, zavlažování, rozmrazování okapů, čerpání spodní 
vody, ovládáni solární a fotovoltaickě techniky, ovládáni za-
bezpečení domu proti nárazovému větru, ovládáni topení 
nebo klimatizace domu vzhledem k počasí, možnost ručního 
vzdáleného ovládáni čehokoliv 

Předpokládá se uživatelská aktualizace firmwaru meteo-
stanice, nejnovější firmware je vždy dostupný na webu 

Vlastní zkušenosti 

Zatím lze říci, že meteostanice piní to, co jsem od ní oče-
kával. Je přístupná z celé mé počítačové sítě, příp. i z Inter-
netu (podle nastavení sítě). Mohu si zobrazit zpětně průběh 
kterékoliv měřeně veličiny a zjistím tak např. kdy a jak pršelo, 
jaký byl v noci a nad ránem průběh teplot nebo kolik na mé 
zahradě dopadá slunečního svitu (pro úvahy o fotovoltaic-
kych panelech) Nevím, jak vyčíst uložené číselně údaje, vše 
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INETEOSTANICE ME12 

411ANA 

leveed 

zabezpečeni 

Webe vá stránka k nastaveni meteostanice 

D Teplota 
rg Teplota 

9:7, Rychlost větru 
rechloot eau 

- 
1 Vlhkost 

vrěost 

e  Výstup 1 
•ěi Weir, 

cif 
PMI'S* roettelor 

jde pouze graficky zobrazit na výrob-
cem předdefinované webové stránce, 
přičemž nelze nastavovat různá měřítka 
pro různé veličiny a není tak smyslupiné 
zobrazit vice průběhů současně. Kata-
strofální je stabilita vnitřních hodin, kte-
ré se zpožduji zhruba o 5 minut za den. 
Lze je sice nastavit podle hodin v počí-
tači, ale je nutné si na to vzpomenout 
a udělat to (po zadání přístupového 
jména a hesla) v nastavení, neproběh-
ne to automaticky. 

Montáž, zejména připojení kabelů, 
není problémem pro radioamatéry ne-
bo techniky, ale bude značným oříškem 

01025 

101014 

ID 1016 

1D 1011 

11.5.2013 (r) 16:30 CD 

10 1010 

_ 
Atmosférický tlak 
Atrnoslencky Oak ID 101: 

METEOSTANICE ME12 

2.1 113.2013 

Metes Fgehletty 

-ert 
Sluneční osvit - 
Sluneční oson ID 1013 

Podminey 

pro běžné uživatele vzhledem ke stísně-
nému prostoru a miniaturním svorkov-
nicím. V návodu není nikde zmíněno 
ani popsáno připojení a vyvedení kabe-
lu ke kontaktům relé (pokud to někoho 
nenapadne při sestavování, bude poz-
ději sundavat meteostanici ze střechy 
a protahovat další kabel). 

Na desce elektroniky je zřetelně (na 
koliky) vyvedený i sériový port, nicméně 
o něm není nikde zmínka. Jistě by se 
dal použít k ovládáni více než dvou ex-
tern ích přístrojů (což umožňuji zabudo-
vaná relé). Více informací najdete na 
webu www. meteo-pocasi. cz. 

11 5 2013 \.,4„, 16:29 

1048014 teso,, 

Na stránce Přehledy lze graficky zobrazit průběhy údajů za den, týden, měsíc a rok 

VÝUKOVÝ SYSTEM GENIE 
Levné mikroprocesory GENIE jsou navržené s peciál-

n6 pro výuku. Se zdarma dostupným softwarem (Circuit 
Wizard a GENIE Design Studio) lze z velmi levných sad 
snadno tvořit jednoduché elektronické projekty. 
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Osazená destička sady GENIE 08 Activity Kit 

Software GENIE Design Studio se svým velmi přístupným 
grafickým prostředím a mocným programovacím jazykem 
umožňuje i začátečníkům vyvíjet elektronické obvody a pro-
gramovat mikroprocesory. Pracuje s blokovými schématy 
a jednotlivě prvky programu se z připravených knihoven myši 
přesouvají na patřičné misto. GENIE Design Studio umožňu-
je i kompletní softwarovou simulaci navrženého obvodu; 
je tak možné funkci otestovat dříve, než se program nahraje 
do mikroprocesoru. 

K dispozici je 5 různých mikroprocesorů - GENIE C08, 
C14, C20, E18 a E28, liší se zejména počtem vstupů, výstu-
pů a pamětí, a jsou navrženy na bázi populárních mikro-
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procesorů známi společnosti Microchip 
PIC12F683, PIC16F684, PIC16F677, 

PIC16F88 a PIC16F883. Na bázitšchto 

5 procesorů je sestaveno celkem 10 

různých sad k výuce a experimentům. 
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Vše se nastavuje v grafickém prostředí 

V dokumentaci na webu jsou k d s-

pozici schémata i obrazce použitých 

plošných spojů ' takže si sady může vy-

tvořit i každý sám. Těžko by se to ale 

vyplatilo, protože jednotlivé sady stojí 

okolo 6 liber (tj, méně než 200 Kč). Lze 

je objednat přímo od výrobce, nebo od 

některého z prodejců, všechny údaje 

jsou na webu www.gerneonline.com. 
A pečlivost a kreativita, s jakou je tento 

web vytvořen (viz obrázek vpravo), urči-

tě vypovídá i o pečlivosti a propracova-

nosti nabízených výukových sad. 
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D-Fend — grafické rozhraní pro DOS Box 
D-Fend Reloaded je grafické rozhraní k populárnímu programu DOSBox. 

DOSBox emuluje v operačním systému Windows kompletní klasický počítač 
s operačním systémem DOS včetně příkazové řádky, ve kterém lze spustit a hrát 

např. všechny stare ,OEDOSove hry a používat software vytvořený pro OS MS DOS, 

Nastavení DOSBoxu textovými konfiguračními soubory může být pro začátečn íky 
dost složiti a D-Fend to velmi usnadňuje. V instalačním souboru D-Fend-Re-
loaded-1.3.3-Setup.exe o velikosti 15,1 MB, který je ke stažení zdarma na webu 
http://dfendreloaded. sourceforge net, je obsažen i DOSBox a je i v češtině. 

VÝUKOVÝ SYSTEM GENIE 
htlp://www.genieonline.com 

Výukový systém GENIE má zpřístupnit práci s mikroprocesory co nejširšímu 
okruhu zájemců. Ve svých sadách používá speciálně pro výuku vyvinuté mikro-

procesory Genie na bázi populárních mikroprocesorů Microchip. Na velmi pěkně 
navrženém webu (a v předchozím článku) se dozvíte všechny podrobnosti. 
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1'71 RÁDIO „HISTORIE" 

Americká komunikační technika 
v Sovětském svazu za války 

(Pokračování) 

Tankové radiostanice 

BC -603 — (obr 4) přijímač pro kmito-
čtovou modulaci používaný v soupravách 
SCR-508 a SCR-528 (obr. 5) spolu s vy-
silačem BC -604 a dorozumívaci soupra-
vou BC-605. příp v soupravě SCR-538 
spolu s BC -605. Jeho kmitočtový rozsah 
byl 20 — 28 MHz a navio bylo možné 
v tomto kmitočtovém rozsahu nastavit 10 
pevných kmitočtu Podle dostupných in-
formant byly do SSSR dodány pouze tři 
soupravy SCR-508 s jedním vysílačem 
BC-604 a dvěma přijímači BC-603. poně-
vadž Rusové ve svých tancích používali 
koncepčně zastaralé zařizení pro kmito-
čty 4 — 6 MHz, navíc s amplitudovou mo-
dulaci. Dodané soupravy sloužily pouze 
jako výcviková pomůcka pro budoucí ra-
disty 

Wireless Sets WS No 19 Mk Il byly 
tanková i vševojsková radiostanice s roz-
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sahem 2 — 8 MHz pro telegrafní a AM 
provoz s výkonem 5 W při CVV a 229 — 
241 MHz, tedy VKV pro vzájemnou do-
mluvu mezi tanky s výkonem 0,4 VV. 
Označení Wireless Set (ve zkratce WS) 
se používalo u všech anglických armád-
ních rádiových stanic — poněvadž se 
v tomto připadš jednalo o dvě (KV a VKV) 
stanice, je použito množné čislo — sets 
(obr. 6). 
V Anglii se jmenovaná souprava zača-

la vyrá bet v roce 1941, později se vyrábě-
la i v Kanadě a v USA Dodávky s urče-
nim pro SSSR se začaly expedovat na 
konci roku 1941. spolu s anglickými tanky 
Matylda, Valentain a Churchill. od roku 
1942 s tanky Valentain vyráběnými v Ka-
nadě a také s americkými Shermany 
Mnoho jich bylo montováno i do vojen-
ských transportéru. jeepů a používaly se 
také jako malé stacionárni stanice Pokud 
stanice přicházely z Anglia. měly nápisy 

Obr 8 Rozmístěni elektronek a hlavnich součásti na Šasi 
radiostanice WS 19 Mk II 

Obr . 5 Souprava SCR-528 Obr 6 Komplet soupravy WS 19 Mk Il 

Obr 4. Přijímač BC-603 

jen anglicke, dodávky z USA a Kanady 
byly dvojjazyčně. Zajímavá je na tom 
skutečnost, že to byly take CVV /AM sta-
nice. zatím co v americké armádě již pro 
mobilní prostředky používali FM modulaci 
a vyšší kmitočty. Stanice WS 19 však 
překrývaly pině kmitočtový rozsah 4 — 
5.63 MHz, který výhradně používaly tan-
kové stanice ruské provenience Lišily se 
od sebe i kanadská a americká verze této 
soupravy — přinejmenším provedenim 
ovládacích prvku (knoflíky. přepinače) 
Ty americké pak byly dobře okopírovaně 
a známe je z ruských přijimaču a vysila-
čú, které se později v 60 — 70 letech po-
užívaly i v naši armádě Osazeni elek-
tronkami je zřejmé z nákresu osazení 
součástek na šasi (obr. 8). 

(Pokračováni) Q X 

Obr. 7. Zdroj pro WS 19 Mk II 
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Historie firmy Hallicrafters 
a její výrobky 

Jan Sláma, OK2JS 

(Pokračování) 

Hallicrafters 1964 — 1970 

Po předcházejících typech komuni-
kačnich přijimaču SX-115 a SX-117 
uvedla firma na trh v roce 1964 zcela 
nový přijímač SX-122 (obr. 42). Byl to 
opět přehledovy komunikační přijimač 
s rozsahem od 538 kHz do 34 MHz. Měl 
čtyři přepínatelné rozsahy. 538 kHz — 
1.58 MHz. 1.72 — 4,9 MHz, 4.6 — 13 MHz, 
12 — 34 MHz. Dvojí směšování. na první 
mezifrekvenci 1650 kHz, na druhé mf 
50 kHz. Obsahoval 11 elektronek a po-
prve několik polovodičových prvků 
Osazení elektronkami: 6006 vf zesilo-
vač. 6AU6 první mezifrekvence, 604 vf 
oscilátor, 6DC6 první mf zesilovač na 
1650 kHz 6EA8 druhý směšovač 
a krystalový ocscilátor, 6BA6 zesilovač 
na druhé mezifrekvenci 50 kHz. 6BE6 
BFO a produktdetektor, 6BN8 zesilovač 
AVG a AM detektor, 60W8 první nf ze-
silovač, 5Y3 usměrňovač a 0A2 regula-
tor napětí. Přijimač měl produktdetektor 
pro příjem SSS a 01N. Módy AM, SSS 
a 0W. Siřka jeho selektivity byla přepí-
natelná z 500 Hz/2.5 kHz/5 kHz při 
-6 dB. Citlivost byla pro provoz CVV/SSB 
v pásmech 80 až 10 metrů <0,7 jtV. 

Na předním panelu byly dvě analo-
gové stupnice Na leve straně byly 
všechny přehledové kmitočty Na pravé 
stupnici byla rozprostřená amatérská 
pásma Uprostřed bylo měřidlo S-met-
ru. V pravém dolním rohu byl jack pro 
připojeni sluchátek. K přijímači bylo nut-
no dokoupit externí reproduktor, model 
R-47/R-50 nebo R-51 s hodinami. Stan-
dardní reproduktor nebyl uvnitř vesta-
věn. Ze zadni strany bylo ještě možno 

Obr. 44 Přijimač SX-146 Obr 46 Vysílač HT-46 

připojit externí kalibrátor 100 kHz. mo-
del HA-7 Velikost přístroje byla 476 x 
203 x 248 mm. Hmotnost 13,2 kg. Ten-
to model se pak vyráběl v několika vari-
antách až do roku 1970. V té době to 
byl jeden z nejoblíbenějších přijimaču. 
Prodával se za 290 až 295 USD 

Současně s ním byl na trhu lacinější 
model SX-130 Ten měl jen jedno smě-
šování, mezifrekvenci 1650 kHz. Měl 
rozsah od 535 kHz do 31,5 MHz. Obsa-
hoval 7 elektronek, Selektivita byla 
označována jako üzká. normální a širo-
ká Také měl možnost poslechu AM. 
SSS a CW. Kruhová analogová stupni-
ce v lave části předního panelu byla 
opět pro všechny frekvence a napravo 
od ni byla široká vodorovná pro rozpro-

Obr 45 Blokové schéma pfliimače SX-146 
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Obr 42 Přijimač SX-122 

střená pásma 80, 40, 20. 15 a 10 m. 
Rozměry měl skoro stejné jako typ SX-
-122 Velmi podobný byl i další model 
SX-129, jen s tim rozdílem, že k němu 
bylo nutno dokoupit krystalovou bránu 
na poslech SSB. 
V létech 1968 — 72 vyráběla firma 

několik podobných modelů SX-133/SX-
-146 (obr. 43 ai 45) s obdobnými vlast-
nostmi. Hlavni rozdíl byl ve vzhledu 

Kromě komunikačních přijimaču pro-
dukovala firma další velké množství roz-
hlasových přijimačú pro spotřební trh. 
Také vyráběla řadu vysílaček pro nově 
vzniklý Citizens Band v USA. Tato řada 
měla označeni CB-1 až CB-181. Pro 
poslech na FM/AM na VHF pásmech to 
byly přijimače s označením např. Civic 
Monitor CRX-10 a mnohé další. 

Kromě tohoto sortimentu vyráběla 
firma Hallicrafters mnoho dalších miň-
cích přístroju jak pro radioamatérské, 
tak i pro profesionální využití. V roce 
1966 přišla firma na trh se sestavou při-
jímač SX-146 a k němu byl vysílač s ty-
povým označením HT-46 (obr. 46). 

(Pokračováni) 

Obr 43 Přijimač SX-133 
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Jak jsme Raymond, Jarda a já za Čepičky bděli, 
aby ostatní v klidu mohli spát 
Luboš Matyásek, OK1ACP, oklacp@seznam.cz 

(Pokračováni) 

Po návratu na letiště se v řádném ter-
mínu uskutečnily na učebně spojroty tříd-
ní zkoušky. když texty pro příjem vysílaly 
dävače, které používaly děrovanou pás-
ku. Zkoušení radisté pak své uměni 
v kvalitě a rychlosti vysílání předváděli na 
tehdy obvyklých telegrafních kličich, pře-
vážně typu RM 31 (obr 25, 26) 

Vysílače Pelikán 54 podléhaly perio-
dickým kontrolám ve vojenském opravář-
ském závodě v Praze na Žižkově, kam 
jsme byli s mým radovozem vysláni krát-
ce po třídních zkouškách. Revize byla tři-
denní a k ubytování v Praze vytižilo velení 
nabídky bažanta Edy Kuliče, který bydlel 
s matkou na Starém Městě. Eda byl ab-
solvent věhlasné slaboproudé prumyslov-
ky v Praze a respekt získal tim, že zblb-
nul vedeni divize, že zrekonstruuje 
vlastními silami slaboproudou instalaci 
operačního sálu na současně podmínky 
leteckého provozu Ona to byla vlastně 
aplikace Booleovy algebry a drátařina non 
plus ultra S radostí mu veleni vyhovělo 
a měl tím pádem několikaměsíční veget 
Veškerou dokumentaci, kterou k tomu na-
kreslil, si pěkně schoval pro sebe, pro při-
pad šikany a jiných neřestí v této sféře 
panujícich. 

Ve starém pražském byta s pavlače-
mi, záchodem a prádelnou na chodbě, 
měl Eda té Booleovy algebry také měrou 
vice než vrchovatou Riclič Jarda tomu 
nerozuměl, mně ale vstávaly vlasy hrů-
zou V obýváku pod stolem u zdi měl 12V 
autobaterii nějakých 100 Ah, která byla 
neustále dobíjena ze střídavé sítě 110 V 
a měla na starost veškeré vychytávky, 
které vymyslel ve prospěch své maminky. 
no vlastně někdy i svůj Tak na přiklad. 
když šla maminka s prádelním hrncem do 
prádelny, jakmile šlápla do blízkosti pra-
hu. dveře do prádelny se otevřely a za ni 
se zase zavřely. Pokud šel někdo na zà-
chod, bylo to také tak a navíc. uživatel 
svojí přítomnosti uvnitř znemožnil vchod 
dovnitř někomu jinému Po dalších vymo-
ženostech jsem raději nepátral a souhlasil 
s üdou. že ho necháme, aby nás jako 
pruvodce seznámil se Starým Městem 
To zahájil um, že nás zatáhl do ohromné 

putyky, jejíž jméno si nepamatuji, ale jen 
jsme si sedli ke stolu, už jsme mall před 
sebou každý dvě piva. Écla to vysvětlil 
tak: „Vidíte tady ten cvrkot? Kdyby měl 
čišnik s každým pivem lítat zvlášť, tak se 
musí zbláznit" S velkým úsilim jsme kaž-
dý dvě piva vypili a rychle zaplatili, aby-
chom se mohli vytrafit, než bude na stole 
nášup. 

Po třech dnech jsme si došli na Žižkov 
pro zrevidovaný radiovuz a upalovali 
domu. V autoparku se nacházela vozidla, 
všeobecně toužící po očistě, a tak jsme 
využili dobrého počasí a zajeli do blízkého 
říčního slepého ramene, abychom je 
umyli a vyleštili. Kdyby se to stalo dnes. 
ochránci přírody by nelenili a vyvolali k té 
situaci interpelaci ministra životního pro-
středí Byli jsme však solidni, na hladině 
vody se naší činnosti neutvořily žádné 
duhově filmy po ropných produktech, 
Ošetření a vyleštěni karoserie už proběh-
lo na břehu. 

Autopark byl hojně navštěvován řidiči 
a aby netrpěli nudou, tak si se svolením 
velení vymýšleli vylepšovací akce Muj ři-
dič Jarda navrhnul, že by se hodilo odklo-
pit kabinu dopředu a provést dukladnou 
očistu motoru a celé instalace. Byla to 
akce pro všechny tři radiovozy. a tak se 
cely den s odklopenými budkami omývala 
benzinem veškerá mastnota, až se po-
honný agregát jen blýskal. Jarda byl nato-
lik nedočkavý, jak motoru očista prospěla. 
že se krátce po dokončení práce odhodlal 
uskutečnit zkušební start Sb toi s odklo-
penou budkou. jenomže zřejmě výbojem 
statické elektřiny vyrobené klinovým ře-
menem se vzňaly ještě dost neodvětrané 
benzinové výpary a najednou to byl doce-
la pěkný ohníček Podařilo se to klukum 
všas uhasit ale gofer Jarda byl dost po-
pálený a také byla ožehnutá veškerá ka-
belová instalace, z kterehož duvodu měl 
Jarda na dalších čtrnáct dnu co dělat. aby 
nebyla na motoru k poznání jeho elemen-
tární blbost. Mně tenhle ohýnek přišel 
vhod, nemusel jsem na další plánovaně 
cvičení mimo letiště. 

Když jsem zrovna nesloužil na meteo-
ru. bylo pěkně a „čistý vzduch", otevřel 

Obr . 24. Mytě raděovozů 
ve slepém ramenu říčky 
Radbuzy (léto 1956) 

Obr 26 Telegrafní klič, 
součást radiostanice 
RM 31, In eremák" 

; 
;men' konstrukce sysilaCe-preintače RM 31-P 

Obr. 25. 
jsem si v autoparku radiovitz, připojil se 
u dozorčího na sit, vyhodil izolovaný kab-
lík od izolátoru na blízký sloup telefonního 
vedeni a začal vyvolávat na 20 m na AM 
výzvu. Najednou přiběhl dozorči: „Ty 
vole, právě volal ZVT Kuna, něco mně 
chtěl, ale tam byla slyšet jen angličtina. 
a když to zmlklo, tak se mě ptal, jestli to 
taky slyším. Zapřel jsem to, tady slyším 
jenom vás. Tak to rychle zabal, než přije-
dou kontráši, když budou hledat imperia-
listického špióna!" Kdoví, kde se ta AM 
detekovala, ale když se uváži, že na konci 
nějakého příliš nevyladěného drátu, který 
má vyzářit třeba 200 W, muže být napětí 
řádově stovky V. tak se na cestě po drá-
tech vždycky nějaká nelinearita najde. 
aby z toho vzniklo použitelné nf napiti. 
O další vysílání s provizorní anténou 
jsem se už v autoparku nepokoušel. 

Jednou se stal můj radiovúz téměř 
konspiračním azylovým útočištšm. Jak 
jsem čtenáře minule seznamoval s náčel-
níkem autoparku Pepíkem Böhmem s po-
známkou, že jde o jediného ženáče na 
rotě, nemohu zapomenout na jeho černé 
cesty domů, které podnikal na motocyklu 
ČZ150, zaparkovaném ve stodole u zná-
mých Na jakousi legalizaci opuštěni uby-
tovaci ho prostoru jsem Pepíka vyba-
vovai falešným opušťákem, který byl 
orazítkován správným razítkem, ale pod-
pis jsem vyráběl vlastní rukou. Ovšem 
hodněkrát podnikl cestu za manželkou 
bez problému a byl včas nepozorovaně na 
letišti, až na jeden, vlastně už pondělní 
návrat za úsvitu, když mu při sjížděni ej-
povického kopce skočila před ,Zetkui 
srna Pepík používal pro vlastní pohodu 
při jízdě helmu s asi milimetrovým plexi-
sklem, které končilo pod bradou Kolize 
se srnkou zpusobila nalomení přední vid-
lice. následný držkopád sdrhnutím plexi-
sklem o asfalt čímž se vytvořil na obličeji 
silniční lišej. Návrat na letiště se protáh-
nul. když musel zbytek cesty jet s ohle-
dem na stav svuj i motorky valise šetrně. 
Nejhorší bylo, že jsme ho po návratu ne-
mohli pustit před lampasáky a nezbývalo. 
než mu ustlat v mém radevoze a tajně 
zaangažovat lapiduchy. aby se diskrétně 
ujali ošetřováni jeho modrofialovožlutého 
obličeje Stravu měl s donáškou a jakéko-
liv dotazy na jeho osobu jsme usilovně ko-
pali do autu. Dařilo se nám to asi čtyři 
dny, než ZVT npor Kunovi došla trpěli-
vost a nařídil, že Pepík bude v devět ráno 
u něho v kanceláři Kluci ho nakrémovali, 
napudrovali. udělali mu křižek na čelo 
a vpustili ho do jámy lvové. V kanclu ne-
obvyklá barva a stav obličeje neunikla po-
zornosti, a tak Pepík předhodil k uvěření 
zásah obličeje startovaci klikou Ačkoliv 
to bylo spíše k neuvěřeni, prošlo to bez 
komentáře i postihu. 

(Pokračováni) 
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Tiskli jsme před 28 lety: 
FM transceiver 2 m — PS 83 

Obr 1 Celkový ponied na transceiver 
PS 83 (Petruv sen 83) 

Autor transceiveru PS 83 Petr Matuš-
ka, OK2PCH (tehdy měl 35 let) byl pu-
vodním povoláním soustružník. Ale jak 
bylo tenkrát běžné, svojí trpělivosti a vulí 
zvládnout radiotechniku se vypracoval 
(v laboratoři spoju) ve skvělého konstruk-
téra Byl autorem několika zařízeni na KV 
a VKV a k tomu potřebné měřicí techniky. 
Take byl členem (lektorem) radioklubu 
OK2KUB, tehdejšiho Domu pionýru 
a mládeže v Brně, nyní SVČ — Středisko 
volného času Lužánky. 

FM transceiver 2 m PS 83 amatérské 
výroby vznikl z potřeby nahradit tehdy 
doma vyráběné FM transceivery jednodu-
ché a úsporné konstrukce s mf 600 kHz 
typu „Šmudla", „Trpaslik a dalši podobné 
koncepce. protože ty už přestávaly vyho-
vovat Nároky na parametry stoupaly. Za-
čal se rozmáhat mobilní provoz v rámci 
tehdy budovaných "záchranných sítí 

Obr 2. Vnitřně uspořádáni PS 83 
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Obr 3. OSL-listek Petra Matušky, 
OK2PCH 

SOS". Proto byl take k PS 83 vyvinut 
koncový stupeň a také měnič napětí pa-
lubní sítě 12 V Uss na 24 V Uss pro na-
pájení zesilovače 10 Wvautomobilech. 
Pro zlepšeni stability kmitočtu byla pozdě-
ji vyvinuta a zkonstruována také kmitočto-
vá ústředna 

Poněvadž se tehdy v obchodech ne-
dala koupit ani mobilní magnetrckä anténa 
5/8 X, vyráběla se dle výkresu amatérsky 
Prostě a stručně — z automobilú jsme na-
konec vysilati. 

Technické parametry, schemata a při-
ložené fotografie jasně hovoří Kterého ra-
dioamatéra tento přispěvek zaujal, viz od-
kazy: 

[1] Matuška. Petr, OK2PCH: FM trans-
ceiver PS 83 AR A9/85, s 332 — 336, 
AR M0/85, s 374 — 375. 

[2] Matuška. Petr OK2PCH Zesilovač 
145 MHz FM 4 až 10 \N. AR A4/87, 
s. 152 —153. 

[3] Kmitočtová ústředna s krystaly pro 
transceiver PS 83. AR A7/87, s. 270 — 
271. 

Petr Matuška, OK2PCH. zemřel 29. 
12. 2001 ve věku Si rokù. 

Jiří Havránek, OK2HY 

ím  r ČČTTEENNÁŘI NAm pliši 

Ad: Feritové antény v radioama 
térské praxi (PE-AR 3(2012) 

Článek v PE-AR 3/12 popisuje, jak 
lze přídavnou magnetickou anténou ze 
svazku fentových tyči zlepšit příjem sla-
bě stanice To mi připomnělo. Jak jsem 
ve svém mládi (to podle redakce PE-AR 
bude zas nějaká „vykopávka"!) kamarä-
cloyi umožnil v Praze velmi dobrý přijem 
.krajového' vysíláni velmi slabého vysí-
lače Plzeň 

Na desku z pěnověho polystyrénu 
(as( tak zhruba 60 x 60 x 5 cm), který se 
uzivá jako tepelná izolace nebo v krabi-
cich k uloženi křehkého zboži. jsem na-
vinul zvonkovým drátem odpovidalíci po-
čet závitu, aby se tato indukčnost dala 
vyladit do rezonance v pásmu střednich 
vín (522 — 1620 kHz) použitým ladicím 

směr 
k vysilat 

vinuti 
ramp 

obvod 
s rantistorem 
a tr frnrern 

fentová 
anténa 

 frrz,‘ 

0 o \iv2)1„) 

přijímat 

Obr 1 lispo -ádáni antény a phjimače 
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Obr 2. Ladicí anténní obvod 

kondenzátorem, který byl k dispozici. 
Tato konstrukce přídavné antény by zas 
tak moc nepomohla (stejně jako navrho-
vaný svazek feňtových tyči). Já to ale 
vylepšil vložením jednoho tranzistoru, 
odporového trimru a jednoho tužkoveho 
článku (1.5 V) do rohu polystyrénového 
rámu Regulaci odporového trimru se dal 
obvod rámu odtlumit tak, že začal oscilo-
vat. To umožnilo nastaveni zisku těsně 
pled nasazením oscilaci. kdy Q rámce 
obrovsky stoupne a příjem v prijimači jen 
přiblíženého k rámu mohutně zesílí Po-
čet potřebných závitu na rámu k použité-
mu ladicímu kondenzátoru vypočteme 
podle radiotechnické přiručky, ti mladší 
to najdou na internetu. 

Jaroslav Šubert, Praha 

Ad: Vzpomínkový serial z vojny 
„Jak jsme Raymond, Jarda a já..." 

Diky za příspěvek do PE-AR „Jak jsme 
Raymond. Jarda a já .." Připomnel mi 
moje vojenské osudy u faze „zbraně", 
pravda o 6 let později, a tedy už za Jiných 
podmínek. I když dlouhé noční košile jsme 
měli taky a na nohou pullitry jako vy 
A modré „kopřiváky"— jak jsme byli na tu 
barvu na dovolených hrdi!! Jako člen dě-
čínské kolektivy OK1KDC jsem se ještě 
před vojnou hlavně díky Frantovi, 
OK1ADP, a Vaškovi, OK1ADM. dostal ke 
zkouškám PO. A to do jisté miry ovlivnilo 
mé vojenské zařazeni. Povolávací rozkaz 
jsem dostal k letištnímu praporu do Pieš-
fan s předurčením k něčemu od elektriky 
— baterkál zdrojar nebo něco podobného. 
Ale při přijímacím rituálu si mne vyžádal 
kapitán od PZN (pozemní zabezpečení 
navigace — pozn. red.). A tak jsem se do-
stal ke 13. praporu PZN coby budoucí ra-
dista 

Byl tam zpočátku jen jeden „radiovúz 
leteckého představitele". skříňová T 805. 
V ni vlevo namísto někdejši SK 10/EK 10 
(nově LR1OPZ) byl rusky vysílač RSB 5 
a plijimač US 9 Knihu „Bez nich by ne-
vzlétli' máš, tak víš, o co jde. Uprostřed 
byl vysílač Pelikán 52. Pokud se nemýlim. 
tak to byl starý známy SK 10 s PA ve ve!-
kí skříni asi stejně veliké jako novější Pe-
likán 54. Já na tom voze nesloužil, tak nic 
bližšího nevím Vpravo pak byla Lamb-
da 4 Pro spojeni s letadly tu už nebylo 
krátkovinné RSI. ale souprava RSI U3M. 

Tady Maly MIGy 15 a 17. Prapor měl 
i jednu R-118 a na VS v Trnavě byla R-
-824. Dálná i bližná spadala pod druhou 
rotu Na dálnou jsem se v životě nedostal. 
zato bliznou jsem poznal zblizka A žas-
nul — ještě v letech 1961 až 63 tam byl 
v provozu inkurantni vysílač Lorenz 100 
W.S. Kličovárň obstarával zpleyodovaný 
elektromotorek, na kterém byla vačka vy-
řezaná z překližky. spinajici dva kontakty 
z nějakého rate RP Později jsme dostali 
nový radrovuz, tentokrát vybaveny RSB 5 
+ US 9. Pelikán 54, R-4 a RSI U3M. 

Kontaktoval jsem se — už ani nevím 
jak — na preštanskou kolektiyku OK3KVE 
a při cvičeních mimo kasárna jsem ve vol-
ných chvílích vysílal na jejich značku. 
Techniku jsem mě I rozhodně výkonnější 
než oni, tak nějaké ty OXy byly. Spojeni 
se pak o nejbližší vycházce zapsala do 
deníku kolektryky. 
Z vojny mám památku — R-lístek z ligy 

radistu. Mezi 16. a 20. dubnem 1963 se 
navazovala CW spojeni v pásmu 2550 — 
2585 kHz mezi útvarovými vysílacími stře-
disky. My měli volačku XJT38. 

Jill Zeman, OK1APF 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

D-Star. Digital Smart Technologies for Amateur Radio 
Ing. Jiří Škrlant, OK1ALF, a Michal Opit, OK1LOL, www.d-starcz 

Stejně jako v ostatních odvětvích elektroniky, tak i v oblasti radioamatérské 
činnosti se stále vice prosazuje digitalizace, používání mikroprocesorů, počitačů, 
internetu atd. Sít' D-Star je příkladem digitalizace v radioamatérské oblasti. V ná-
sledujícím seriálu článků si popíšeme fungování D-Star sítě, radiostanice použi-
telné v sib, možnost stavby vlastní infrastruktury, zkušenosti s provozem atd. 
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D-STAR je digitálni komunikační sys-
tem. Protokol byl poprvé publikovaný 
v roce 2001 a je výsledkem tříletého vý-
zkumu JARL (Japonská radioamatérská 
asociace) sponzorovaného japonskou 
vládou. Společnost ICOM poskytla do to-
hoto projektu technické zázemí pro vývoj 
a testováni. D-Star je otevřený protokol 
a dí ky tornu mile být implementován 
kýmkoliv. V současné době je ICOM jedi-
nou společností, která komerčně vyrábí 
D-Star kompatibilní rádia. 

System D-Star podporuje dva typy di-
gitálních datových toků: 

Digitální hlasový tok (DV) s přenoso-
vou rychlostí 4800 bit/s, který je používán 
v pásmech 144/440 MHz a obsahuje dvě 
složky: 

1. digitalizovaný hlas 3600 bit/s (hla-
sová data 2400 bats + 1200 bit/s (oprav-
né korekce); 

2. digitální data (1200 bit/s) — digitální 
datový tok (DD), který je používán pouze 
v pásmu 1,2 GHz, jedná se o čistě datový 
přenos o rychlosti 128 kbit/s. 

Na obr. 1 je znázorněn princip D-Star 
sítě. Diky internetovému propojení jed-
nothvých převaděčů se jedná o celosvěto-
vou síť. Znázorněné příklady se mohou 
nacházet kdekoliv na světě a jsou stále 
v jedné síti. V dalším popisu se budeme 
zabývat pouze DV režimem, který je nej-
použivanější. 
V DV režimu je možno uskutečnit: 

• hlasový provoz, 
• odesíláni textových zpráv, 
• přenos informací o poloze. 

APRS' Server 

Internet access (DD mode) 
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Informace o poloze je možno zobrazit 
na ostatních D-Star stanicích, nebo je 
přenášena i do APRS systému a stanice 
je potom vidět i na www.aprs.li. Tato 
funkce je pouze doplňková, v žádném pří-
padě se nejedná o ná hradu APRS na 
známí frekvenci 144.800 MHz. 
Z obr. 1 je patrné, že sit' se skládá 

z radiostanic, které mohou komunikovat 
naptimo nebo přes převaděč, případně 
HotSpot. HotSpot pracuje na rozdíl od 
převaděče na simplexnim kmitočtu a jed-
ná seo obousměrnou bránu do internetu 
(na obr. 1 nejsou HotSpoty zobrazeny). 

Uskutečněni spojení v rámci D-Star 
site' je velmi jednoduché a existuje několik 
možností: 

1) Local Area Call — pokud se volaná 
stanice nachází na stejném převaděči 
jako volající, tak stačí jednoduše stisk-
nout klíčovaci tlašitko a hovořit. 

2) Gateway Call — pokud se volaná 
stanice nachází na jiném převaděči než 
volající, propojí se oba převaděče a je 
možno komunikovat — v radiostanici je 
nutno nastavit cílový převaděč, tzn. vola-
jící musí vědět, na jakém převaděči vola-
ná stanice pracuje. 

3) Your Call Sign — podobný způsob 
jako v předchozím bodě, ale volající ne-
musí vědět, na jakém převaděči volaná 
stanice pracuje. Jako oil se v radiostanici 
zadá značka volané stanice a rick' sys-
tem sám nasměruje volání na převaděč, 
kde volaná značka byla naposledy aktivní. 

Na obr. 2 jsou u každé možnosti pro-
vozu uvedeny parametry FROM/TO — 

—>• Local area call 
FROM licanotao repeater To: Local CO 

(JP3YHH (COCOCo) 

co 
MY • Are 

JASTUA 

• Gateway call 

FROM Heano430 repeater TO Hamacho430 

(JR3THH 1.11,1YR1 Ai 

ill (OM 
CO 

MY Area 

JA3TUA intimei 

•••>-"Your Can Sign" setting 

FROM Itrano430 repeater TO: TOM 

(J0 3YHM A') (JMIZLK) 

MY 

JA3TUA 
Internet 

Obr. 2. Možná způsoby 
spojeni v síti D-Star 

(nahoře) 

Obr 1 Možnosti D-Star site 
(vlevo) 

toto jsou základní a důležité parametry, 
které je nutno mít správně nastaveny pro 
provoz v D-Star síti. Parametr FROM 
udává, na jakém převaděči pracuje volají-
cí stanice (značka převaděče) a TO udá-
vá oil volání (CQCQCQ pro volání v rám-
ci lokálního převaděče, značka cílového 
převaděče nebo značka volaně stanice). 
Parametr FROM se může zdát být zby-
tečný, protože převaděč, na kterém vola-
ná stanice pracuje, je dán tim, na kterém 
je slyšet. Při dobrých podmínkách *Rani 
mule nastat případ, že volající stanice je 
slyšet na dvou vzdálených převaděčích 
nebo HotSpotech (přístupový bod do 
D-Star sítě). pracujících na stejném kmi-
točtu. V tomto případě by došlo ke kon-
fliktu a vícenásobnému spojení. Z tohoto 
důvodu je kontrolována I značka vstupní-
ho převaděče. Pokud značka nesouhlasí, 
přístupový bod volání ignoruje. 

Toto je pouze teorie provozu D-Star 
sítě, podrobněji se k problematice voláni 
dostaneme v dalších dílech. V OK je nyní 
praxe taková, že všechny převaděče 
a HotSpoty jsou trvale propojeny, takže 
není potřeba zadávat jako oil konkrétní 
převaděč nebo značku stanice (pokud vo-
laná stanice pracuje kdekoliv v OK v do-
sahu D-Star sítě) — stačí mit jednoduše 
zadáno CQCQCQ + FROM a volání je 
slyšet na všech převaděčích a HotSpo-
tech v OK. 

Prise Aktuální stav sítě D-Star v OK. 

(Pokračováni) 

Area 
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Přehled radiostanic ICOM pro provoz D-Star 
o 
ICON! 

.1 
ZO-STAR 
7 

IC-9100 ID-1 IC-7100 IC-E2820 ID-E880 

i 

ait   Tgi b  Tgi b  e _.,_..... . mm_ T. 
provedeni stolní vozidloyé s oddělitelným 

displejem 
vozidloyé s oddělitelným 
dotykovým displejem 

vondloyé s oddělitelným 
displejem 

vozidloyé s oddělitelným 
displejem 

pásma HF/VHF/UHF 
12 G rrocluhr UT-121 a UX-9100 1,2 GHz HF/VHF/UHF VHF/UHF VHF/UHF 

výkon 
100 W 28/50/144 MHz 

75 W 430 MHz 
10 W 1,2 GHz 

10 W 
100 W HF/50 MHz 
50W 144 MHz 
35 W 430 MHz 

50 W VHF/UHF 50 W VHF/UHF 

D-Star nutný interní modul UT -121 y ..0 nutný interní modul UT -123 e 
CPS x x součást" modulu UT -123 nutný externí OPS pfijimač 
PC software samostatné příslušenství součástí dodávky samostatné pfislušenstvi volně stafitelný z webu . 
CCM 

OE 
7,13 -srnOEct 
7 

ID-31E ID-51E IC-E92D IC-E8OD e ig .. ••_  
provedeni ruční rani luční ruční 

pásma UHF VHF/UHF VHF/UHF VHF/UHF 
výkon 5 W 5 W 5 W 5 W 
D-Star ... .OE e e 

GP5 integrovaný přijfmač integrovaný pčijimač nutný externímkrofon s OPS 
přeýnaeem 11M-17SGPS 

matný externí rnkrofon s OPS 
preinačem HM -1890P5 

PC software součásti dodávky součásti dodávky samostatné přislušenstvi volně stafitelný z webu 

Vice informaci o D-Star 
radiostanicich naleznete na' 

vvww.icomcz.com 

OK1ALF 

Z březnového setkání příznivců a techniků QRP 

Ve dnech 22. — 23 března 2013 se konalojiz 28. tradiční set ká-
ni přiznivcir QRP v sale Domu technických sportů v Chrudimi. 
Kromě OK přijeli účastnici i ze Slovenska a z Polska Setkáni 
bylo slavnostně zahájeno v sobotu ráno vyhodnocením OK 
QRP závodu 2013 a předánim diplomu a cen Následovala 
přednáška OK1IF o transceiveru KX3 a 0M3TY o návštěvě In-
die. K viděni bylo množství radioamatěrských zařízeni domáci 
výroby, z nichž vám tu některá představujeme. 

OK1AIJ 
Transceiver Kiwi (podle F6BQU) pro pásmo 20 m v provedeni 

Jendy . OK2BND 

Vlevo Transceiver 
CW Kiwi pro pás-
mo 7 MHz z di/ny 

Alexe, 0M3TY 

Vpravo Elektron-
kový transceiver 
domácí výroby ty-
pu Paraset od 
Karla. OK1DWF 
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Počítač v ham-shacku CVII 
Počítač a telegrafie 
Část 3. - Dekodéry morse 
V poslední části seriálu, věnovaného telegrafii a PC, se 

ještě zmíníme o programech a o jednoúčelových zařizenich 
na bázi PIC, určených k dekódováni telegrafického (morse) 
signálu. 

Morseova abeceda není vhodná ke 
strojnímu dekódováni. Různá délka 
znaku, znaky, složené z prvků různé 
délky, proměnlivá rychlost vysílání 
a snadno zranitelná struktura kódu, kde 
je možné např. překrytím mezery mezi 
dvěma tečkami vyvolat pochybnost, zda 
jde o dye tečky či čárku, to vše jsou 
vlastnosti, které velmi ztěžuji dekódová-
ní Je třeba rovněž brát v úvahu i kmito-
čtově nestabilní signály a nepravidelné 
ruční dáváni. Přičtou-li se k tomu dů-
sledky různým způsobem degradované-
ho rádiového signálu (šum, únik, rušení 
atmosférickými poruchami i dalšími sta-
nicemi, echo, flutter, aurorální vrčení 
apod.), jsou podmínky pro úspěšně 
a bezchybné dekódování jen stěží spini-
telné a výsledek tornu odpovidá. Přitom 
mohou nastat situace, kdy je dekodér 
mnohem lepší než člověk — není pro něj 
problem rychlost, často funguje i v pří-
padech, kdy není signal uchem slyšitel-
ný apod. Přesto je celková úspěšnost 
dekodérů v porovnání se zkušeným, 
trénovaným operátorem velmi malá. 

Dekodér může být přínosem např. 
při výuce vysíláni na elektronickém 
kde může přispět ke zlepšení přesnosti 
dáváni a pomoci při vytváření návyků 
správného časování. Stále je totiž slyšet 
dost stanic, které od určité rychlosti 
např. místo W vysilaji EM. Právě zde by 
dekodér mohl pomoci. Jeho použití 
v běžném radioamatérském provozu na 
pásmech je však sporné už proto, že 
CW provoz je záležitostí sluchu a moto-
riky a právě s ohledem na tyto dvě lid-
ské schopnosti se vyvíjel desítky let. 
S dekodérem však do souboru činností, 
vykonávaných během spojení, přibývá 
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14 

Obr. 2. 
CW dekodér 
WD6CNF 

610W Decodes». 

Ne Cetene Ak Text llmeene 

G"X 

1312=1 MON 
)v.h.ad 
I=1 
Ilx „am /Ix CociNe 

Mal MIMS 

Nx Itlank OElynn 

111=M BIEN 
Xmd Ions. And Si. ad 
1111.11111— MINIM 

EEI E3 Ea C3 E3 E3 E3 MI5 CZ %colt I une %rout 1:natelu 
117=21 =I rum] OFF 

2 rheshoid. O Pe" Fnur 1221GUZI:131132223121 

další — čtení obrazovky či displeje. Na-
víc zde vzniká určitá asymetrie; pokud 
budeme sledovat spojení dvou stanic, 
kde u jedni z nich sedí zkušený, tréno-
vaný telegrafista a u druhé operator, 
který telegrafii neumí a je nucen spolé-
hat jen na svůj dekodér, velmi brzy po-
známe, kdo z nich telegrafii umí a kdo 
ne. Provoz mezi dvěma zkušenými tele-
grafisty le plynulý a připomíná rozhovor, 
zatímco operator bez znalosti telegrafie 
přistupuje k CW provozu stejně jako 
např. k RTTY. A to plati samozřejmě jen 
tehdy, když dekodér skutečně pracuje, 
jak má. Velmi často se však stává, že 
signal stanice je sluchem velmi dobře či-
telný, avšak dekodér z nějakého důvo-
du nereaguje správně. Spojeni se tak 
nemůže uskutečnit, i když při poslechu 
není zřejmý žádný důvod. Zásadní ne-
výhodou dekodéru je, že není schopný 
reagovat na okamžité dění na pásmu 
tak, jako živý operator. Řada dekodérů 
např. využívá ůzkopásmové filtry. Pak 
stačí, aby se kmitočet přijímané stanice 
změnil o par desítek Hz a dekodér ne-
funguje. 

Můžeme tedy s trochou nadsázky 
konstatovat, že problem dekódování 
morse je technicky vyřešený pouze pro 
prodejce komerčního software, kteří 
s nadšením nabizeji „konečně to pravé, 

co vzniklo po desítkách let neúspěšných 
pokusů". U zkušeného telegrafisty však 
takové nabídky vyvolají nejspíš jen sho-
vívavý úsměv. 

Než přistoupíme k popisu jednotli-
vých programů, připomeňme si jedno 
čistě hardwarové řešení, které ke své 
funkci ani nepotřebuje PC. Jedná se 
o CW dekodér Francesca Morgantiniho, 
IK301L, který byl publikován již v roce 
1999 [1). Dekodér byl navržen jako po-
můcka pro výuku klíčování, nic však ne-
brání pokusům použít jej přimo při práci 
na pásmu. Se stabilnim, kvalitním sig-
nálem tento jednoduchý přístroj nemá 
problémy. Jeho srdcem je mikroproce-
sor PIC16F84 a PLL analogový interfa-
ce s NE567. Software se během pro-
vozu dokáže adaptovat na jakoukoli 
rychlost v rozsahu 5 až 30 WPM (25 až 
150 zn./min.). Jeho schema (obr. 1) pat-
ří k PIC klasice a veškeré dekodéry, za-
ložené na PIC, jsou velmi podobné. 

CW decoder 

je program z dílny Granta Connella, 
VVD6CNF. Je k dispozici zdarma a lze 
ho stáhnout při mo z autorových stránek 
[2]. Byl vyvinut přímo pro práci na pás-
mu a je nejlépe hodnoceným progra-
mem tohoto typu. Pracuje s rychlostmi 
5-50 WPM (25 — 250 zn./min.), výstup 
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OSCAR 
TurkSat-3USat, CubeBug-1 a NEE-01 

26. dubna byly vypuštěny ze základny Jiuquan Space Cen-
ter v Ciné tyto tři družice na dráhu LEO s výškou 680 km. 
TurkSat, postavený organizací TURKSAT a Istanbul Technical 
University, má rozměry 10 x 10 x 30 cm (3U), obr. 1, nese li-
neární invertujici transponder se vstupem v rozsahu 145,940 
- 145,990 MHz a výstupem 435,250 - 435,200 MHz, který 
postavili členové AMSAT-TR (TAMSAT). Maják pracuje na 
frekvenci 437,225 MHz bud CVV, nebo 9600 bps FSK. VHF/ 
/UHF transponder, stejné jako některé další subsystémy, jsou 
pro vets' spolehlivost zdvojeny. Družice má lithium-polymero-
vé baterie spolu se superkapacitory. Stabilizace polohy je pa-
sivní magnetická. Na palubě je rovněž kamera pro snímková-
ni Země. TurkSat je vybaven zařízenim, které po skončení 
činnosti navede družici do atmosféry [1]. Záhy po vypuštěni 
byly monitorovány signály majáku, ale zdá se, že družice za-
tím nemá dost energie. Radioamatéři jsou proto žádáni, aby 
pouze monitorovali maják a posilali hlášení o jeho poslechu 
na turksat3usat@tamsat.org.tr. 

CubeBug-1 je argentinská družice s rozměry 10 x 10 x 
20 cm (2U) pracující jako digipeater 1200 bps AX.25 AFSK 
na kmitočtu 437,445 MHz s volacím znakem LU1VZ-11. V zá-
vislosti na zapnutém módu maják vysílá v intervalech od 10 do 
30 sekund [2). 

NEE-01 Pegasus je standardní CubeSat 10 x 10 x 10 cm 
postavený v Ekvádoru. Družice má downlink v pásmu UHF 
910 MHz a měla by vysílat 720p HD TV s výkonem 0,9 W. 
Kromě toho maják vysílá CVV, SSTV obrázek a ekvádorskou 
národní hymnu (3). 

Reference 

[1] http://amsat-uk.org/satellitesIturksat-3usat/ 
(2) http://amsat-ukorg/satellites/cubebug-1/ 
(3)http.//www.earthcam.com/world/ecuadottecsa/ 
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Obr. 1 TurkSat-3USat 

Kepleriánské prvky: 

NAME EPOCH INCL RAAN ECCY ARGP MA 

NO-07 13122.05403 101.43 113.24 0.0012 10.86 9.22 12.53596 -2.5E-7 76000 
FO-29 13122.14006 98.56 186.85 0.0349 283.48 126.57 13.52999 -3.0E-8 82508 
60-33 13121.80559 31.43 330.23 0.0351 111.91 351.34 14.29029 1.1E-5 75825 
Es-22 13122.13022 97.80 312.39 0.0013 339.12 20.94 14.64408 6.7E-6 51295 
vo-52 13120.10411 97.57 141.17 0.0027 80.88 311.87 14.83750 2.0E-5 43195 
LC-11 13122,16114 97.91 184.12 0.0010 82.75 277.48 14.80844 1.1E-5 56711 
A016 13121.49259 98.47 62.61 0.0010 299.29 166.69 14.32163 2.2E-6 21555 
Lo-19 13121.87297 98.44 64.92 0.0011 287.21 105.86 14.32376 1.9E-6 21580 
AO-27 13121.39722 98.61 65.92 0.0009 70.22 76.11 14.19994 1.9E-6 2194 
10-26 13119.84485 98.61 64.69 0.0010 68.10 325.89 14.29836 1.7E-6 2185 
co-32 13119.96053 98.41 89.83 0.0002 90.67 301.94 14.23335 1.1E-6 76908 
No-44 13121.26238 67.05 20.47 0.0007 285.75 220.71 14.29913 2.2E-6 60471 
so-50 13122.16684 64.56 44.23 0.0051 178.13 328.62 14.72879 1.0E-5 55693 
CO-SS 13119,63530 98.70 129.41 0.0010 36.62 77,89 14.21197 2.6E-6 50983 
CO-57 13122.00877 98.71 131.24 0.0010 35.85 18.46 14.20927 3.6E-6 51010 
AO-51 13121.93410 98.20 79.26 0.0084 155.35 237.58 14.41101 3.1E-6 46467 
cP3 13122.15205 97.90 117.40 0.0100 209.89 286.37 14.53591 1.1E-5 32030 
CO-65 13120.15525 97.76 179.05 0.0016 105.53 288.49 14.83758 1.8E-5 27075 
PRISM 13121.35603 98.21 277.80 0.0018 345.75 14.1 14.85719 3.2E-S 
ScilLA-1 13121.37263 98.13 237.53 0.0008 110.61 181.75 14.70253 7.8E-6 22899 
so-67 13122.30439 97.19 152.70 0.0004 104.30 24 A3 15.26631 5.6E-5 20125 
usAT-1 13122.78480 98.03 207.21 0.0014 211.30 148.74 14.83127 2.2E-5 15184 
STUOSAT 13121.80502 98.04 208.95 0.0012 193.31 318.24 14.87748 1.1E-4 15183 
ALKAsAE-113122.59741 69.48 306.64 0.0710 205.39 151.08 14.21894 3.2E-4 6275 
XATCOBE0 13122.29886 69.48 287.49 0,0609 194.93 163.33 14.47909 1.2E-3 6325 
SUMP 13122.61299 64.88 351.66 0.0019 211.03 148.96 14.99879 3.3E-5 199 
cuffluo-113121.85614 98.36 197.88 0.0020 186.85 173.2$ 14.73713 6.1E-6 84 
Nom-10 13122.13619 98.55 150.97 0.0012 26.68 5.21 14.27632 1.8E-6 38537 
Nam-11 13122.27206 98.71 206.39 0.0012 38.47 354.42 14.15012 5.1E-7 26963 
NOM-12 13122.50873 98.70 148.25 0.0013 357.72 161.55 14.25559 1.4E-6 14204 
MET-3/5 13122.13762 82.55 286.83 0.0012 241.53 118.46 13.17050 -4.3E-6 4387 
PET-2/21 13121.50074 82.55 139.97 0.0021 343.39 172.13 13.83703 9.9E-7 99318 
oPEAN-4 13119.79891 82.54 95.08 0.0022 30.75 43.61 14.84374 1.4E-5 176 
NoAA-14 13122.44175 98.80 207.57 0.0011 126.20 2.75 14.13903 1.1E-6 94590 
NOM-15 13122.16413 98.72 112.63 0.0010 259.13 162.61 14.25207 3.2E-6 77828 
REHM 13121.49059 98.36 99.54 0,0002 63.20 82.95 14.24328 6.4E-7 76970 
FENGruN1 13121.92224 98.88 82.01 0.0024 173.02 220.29 14.10421 2.3E-5 71952 
OMAN-0 13112.46120 97.99 85.54 0.0001 92.31 57.96 14.74560 8.4E-6 74161 
Nom-16 13122.16820 99.05 174.47 0.0010 162.77 173.05 14.12867 1.4E-6 65007 
NOM-17 13112.75419 98.31 139.24 0.0011 303.28 56.78 14.24584 1.0E-6 56425 
Nom-18 13122.09753 99.10 89.66 0.0014 342.64 156.68 14.11806 2.8E-6 40995 
NOM-19 13122.10472 98,90 64.54 0.0014 195.73 295.88 14.11492 3.5E-6 21799 
HUBBLE 13121.47262 28.47 219.05 0.01103 209.07 256.68 15.03527 2.7E-5 6166 
Bs 13122.90694 91.65 332.91 0.0008 230.30 320.06 15.51739 1.3E-4 82767 
co-58 13122.12975 97.88 339.69 0.0017 223.25 136.74 14.61059 1.1E-5 40021 
FALCON 13119.50462 35.43 140.92 0.0003 245.77 241.76 15.10204 4.0E-5 33805 
IST 13122.05080 97.88 120.61 0.0093 195.71 196.58 14.54522 7.5E-6 32061 
CAPEI 13121.43996 97.90 116.37 0.0100 213.03 1416.46 14.53422 9.3E-6 31998 
(«‚PASS 13122.13873 97.76 181.89 0.0016 96.43 316.07 14.85294 3.8E-5 27113 
AAUSAT2 13122.16225 97.76 182.51 0.0016 96.16 320,56 14.85735 4,7E-5 27117 
DO-M 13120.17347 97.77 184.06 0.0015 97.18 296.84 14.88142 6.2E-5 27098 
CO-66 13121.19669 97.76 180.40 0.0017 100.63 292.68 14.84463 3.1E-5 27090 
METEOR-M 13122.13422 98,61 175.68 0.0002 189.44 170.67 14.21884 3.0E-8 18792 
Es-38 13122.17535 98.60 175.65 0,0004 200.57 159.53 14.12124 5.5E-7 18795 
JUGNU 13111.53063 19.96 229.48 0.0019 128.96 338.99 14.11146 4.9E-6 8029 
SPUR 13121.51958 19.97 240.68 0.0012 83.63 358.75 14.10218 4.4E-6 8017 
pax-2 13120.09611 101.72 311.46 0.0237 165.30 341.89 14.83049 9.2E-5 8131 
AUBIESAT 13122.09374 101.72 315.15 0.0237 158.34 321.53 14.83771 1.3E-4 8162 
MBE 13120.06926 101.72 311.98 0.0238 164.56 342.01 14.83412 8.8E-5 8131 
Rs-39 13122.34789 51.63 71.62 0.0013 97.61 40.37 15.31187 1.7E-4 7075 
E-STAR 13122.83989 69.48 291.11 0.0640 197.04 259.55 14.40390 8.9E-4 6319 
GOLIAT 13122.27616 69.49 194.27 0.0649 198.72 158.92 14.38487 8.2E-4 6306 
HORYU-2 13121.84565 98.21 69.11 0.0014 43.56 316.67 14.70811 1.7E-5 5130 
PROITERES13122.43577 98.25 198.63 0.0011 251.32 108.67 14.74163 6.2E-6 3465 
RAIKO 13121.56762 51.64 328.07 0.0014 197.07 162.98 15.69869 1.1E-3 3252 
FITSAT 113121.77677 51.64 318.92 0.0012 221.78 138.22 15.76185 1.8E-3 3280 
TechEdsat13122.90357 51.62 308.30 0.0013 271.35 88.45 16.17492 2.5E-2 3295 
F 1 13121.41243 51.62 312,54 0.0015 260.80 99.14 16.02822 1.0E-2 3274 
Newish 13069.98096 51.62 215.05 0.0008 316.04 44.88 16.41348 1.7E-1 2498 
BLESAT-3 13122.61301 64.88 351.66 0.0018 208.95 151.07 14.99885 4.2E-5 199 
BEESAT-2 13122.67949 64.88 351.45 0.0019 208.80 151.22 14.99908 3.8E-5 200 

*1 ()ECM REVN 

se zobrazuje v rolovatelném okně a lze 
ho uložit do textového souboru. Samo-
zřejmostí je nastavitelná velikost zobra-
zení, zápis malými či velkými písmeny 
a volitelná velikost mezer (obr. 2). 

Použitý algoritmus se adaptuje na 
rychlost signálu; pokud se zadá alespoň 
přibližná rychlost, může se částečně 
snížit zobrazovaný šum. Program je vy-
baven spektrálním displejem, časovým 
(timeline) displejem a samozřejmě ne-
zbytným vodopádem. K dispozici je 
šumová brána a omezovač poruch, 
u obou lze nastavit práh. CVV decoder je 
rovněž vybaven možnosti AFC (Auto-
matic Frequency Control). 

Program je vybaven i vysílací částí, 
umožňující vysílat rychlostí 5 - 50 WPM 
(25 - 250 zn /min.) z klávesnice i z tex-
tového souboru. K dispozici je 10 pamě-
tí. do nichž lze ukládat i vyvolat jejich 
obsah kdykoli během provozu progra-
mu, nejde tedy o statické přehrávání 
maker. Vysílání z klávesnice lze prová-
dět ve dvou režimech - v tzv. interaktiv-
ním písmenovém módu, kdy je znak vy-
slán bezprostředně po stisknutí klávesy, 
nebo v blokovém módu, umožňujícím 
najednou vyslat celý napsaný text. 

Program vyžaduje Windows XP či 
Vista, 7 nebo 8 v 32bitové nebo 64bito-
vé verzi. Kličování vysílače se provádí 

pomocí sériového portu, ke kterému je 
připojen jednoduchý interface se spína-
cím tranzistorem. 

Prameny 

Morgantini, Francesco, IK3OIL: A PIC 
16F84-Based CE Decoder. C)ST (ARRL), 
August 1999, s. 37 - 40, též http://mem-
bers.xoomitlik3oil/project eng.htm 

[2) Connell, Grant, G., WD6CNF: CVV 
decoder (ver. 3.00), http://www.hotama 
teurprograms.corn/index.htm 
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Nový Argonaut na trhu c> 
Americká firma Ten-Too je radioamatérüm dobře známá 

a její produkty z vysílací a přijímací techniky jsou na vysoké 
úrovni. Prakticky jako první z komerčních firem začala u svých 
výrobků používat tzv. „full-BK' — rychlé přepínání z příjmu na vy-
síláni a obráceně použitím speciálních polovodičových prvků, 
což umožňuje dokonalý poslech na vysílacím kmitočtu mezi jed-
notlivými vlastními značkami a uspokojuje take příznivce vysílá-
ní s malým výkonem svými transceivery řady Argonaut. Dosud 
poslední, šestý typ (model 539) vysílá na všech amatérských 
KV pásmech s výkonem řiditelným od 1 do IOW při provozním 
napětí mezi 9,5 — 14 V a provozem SSB, CW, AFSK, PSK, příp. 
AM. RIT umožňuje rozladění ± 8 kHz, prijimaš používá firemní 
patentovanou technologii bezšumového příjmu, která byla využi-
ta již v transceiveru EAGLE. Příznivci vysílání v přírodě určitě 
take ocení miniaturní rozměry — 165 x 57 x 193 mm a hmotnost 
pouhých 1,8 kg. Cena u prodejcův Německu je asi 1100 E. 

QX 

Trojice dipólú pro klasická i WARC !Jimmy firmy EAntenna 

Podložka notebooku 
snadno a levně iz> 

Doporučeným příslušenstvim notebooků jsou tzv. chladicí 
podložky, původně jen pevné podložky, určené pro použití note-
book(' (dříve laptopů-- počítačů na klin) na měkkém povrchu. 

Dnes jsou nabízeny spíše jako chladicí podložky pro odvod 
tepla z hřejícího notebooku. 
V nabídkách počítačových firem jich najdeme desítky, v ce-

nách končicich na tisícovce. Orientaci v nabídce usnadňují je-
jich testy, které najdeme na některých webových stránkách. 

Prodávají se jednak jako chladicí podložky aktivní, vybave-
né malými větráčky, podporujícími přívod chladicího vzduchu do 
blízkosti procesoru větracími mřížkami na spodní straně note-
booku. Některé jsou příliš hlučné a USB napájeni take zatěžuje 
ss zdroj notebooku. 

Druhou skupinou jsou chladici podložky pasivní, které 
usnadňují chlazení svým pevným, popř. ještě žebrovaným povr-
chem, který zabezpečí stabilni chladici podmínky v libovolném 
umístěni počítače (na klíně, v posteli apod.), protože znemožni 
„ucpáni" větracích mřížek na spodní straně notebooku. Nezane-
dbatelný význam má i snadno udržovaná bezprašnost povrchu 
pevné podložky, takže vnitřní větráček nemůže dlouhodobě „lu-
xovat" rúzně zaprášené povrchy, na které je běžně pokládán, 
a pinit jemným prachem mezižeberní kontejnery vnitřních chladi-
čú. 

Ph úvahách, kterou z testovaných podložek koupit, popř. 
svépomocně zhotovit, jsem v OBI objevil odřezky plastových 
komůrkových parapetů, které funkci pasivní chladicí podložky 
prakticky bez úprav spiní. Z rozmanitého sortimentu lze vybrat 
ten nejvhodnější druh nejen podle vzhledu (barvy), ale i rozměrů 
a mechanických vlastností. Zvolil jsem bílý komůrkový parapet 
s tzv. nosem, tedy s čelní lištou. Upravil jsem pouze jeho délku 
na 370 mm, takže rozměr vlastni podložky (bez nosu) činí 370 x 
250 x 20 mm, takže se dá přenášet v brašně společně s note-

Přední panel transceiveru Ten-Tec Argonaut Vl 

<3 EAntenna - méně známá 
španělská anténní firma 

Na stránkách PE-AR najdete mnoho informaci o nejrůzněj-
ších transceiverech pro KV i VKV pásma, málokdy se však se-
tkáte s uvedením nabídky antén. Když si v internetovém vyhle-
dávači zadáme název EAntenna, získáme odkaz na španělskou 
radioamatérskou firmu, která nyní proniká na západoevropské 
trhy a nabízí tam řadu antén pro krátkovinná radioamatérská 
pásma, a to od klasických otočných dipólü až po mnohaprvkové 
systémy pro vyšší radioamatérská pásma, a v nabídce má take 
velký výběr antén pro VKV pásma. Zajímavé jsou např. trojice 
dipélú pro WARC pásma 12, 17, 30 m (cena 290 E), příp. pro 
klasická pásma 10, 15, 20 m(250 E). Všechny KV antény jsou 
dimenzovány pro napájeni výkonem do 3 kW a v cené je vždy 
take balun k připojeni 500 napáječe. Konkrétně u jmenovaných 
antén jde vždy o 3 samostatné „full size" dipcily, vyjma prvku pro 
pásmo 30 m, který pro zkrácení délky má zařazeny prodlužovací 
cívky. Každá trojice je napájená jedním napáječem — viz obrá-
zek. V Německu nabízí jejich výrobky firma WiMo (ceny uvede-
ny podle časopisu Funkamateur, liší se od cen na webu — viz 
www. vvimecom). 

QX 

Bočni pohled ne podložku notebooku 

bookem. Celková hmotnost této tuhé podložky je necelých 
70 Dg. Chlazení lze ještě zlepšit dalšími otvory do komůrkových 
šterbin parapetu prof' větracím mřížkám na spodní straně note-
booku. 
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Nejvétší radioamatérské 

setkání v Evropě 
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se uskuteční tradičně ve 
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Předpověď podmínek šíření KV na červen 
Rio 213° 
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Podobně jako v březnu, iv dubnu se 
vyskytly intervaly zvýšené sluneční a geo-
magnetické aktivity, následovaně změna-
mi podmínek šíření KV. Nic zvláštního se 
sice nedělo, žádné protonove erupce ani 
velké magnetické bouře jsme nezazna-
menali, ale protože většina maxim 24. 
cyklu připomíná spíše okurkovou sezónu, 
berou komentátoři zavděk i tím málem, co 
se děje. Na jaře jsme byli rádi, když slu-
neční tok vystoupil nad 120 s.f.0 či výji-
mečně i nad 150 s.f.u. a ožila všechna 
pásma DX včetně desítky. 
V červnu čekáme tato průměrná čisla 

slunečních skvrn: podle SWPC R = 78,1 
± 8, podle IPS R = 48,1 a podle SIDO R = 
= 42 s použitim klasické metody a R = 81 
podle metody kombinované, Dr. Hatha-
way udává R = 66,2. Pro naši předpověď 
použijeme číslo skvrn R = 68, resp. slu-
neční tok SF= 117 s.f.u. 
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V dubnu nás mohly potěšit dny kolem 
9. — 10. 4., kdy se sluneční tok vyšplhal 
na 147 a 148 s.f.u., denní maxima f0F2 
přesáhla 10 MHz a MUF se pohyboval 
nad 30 MHz. Pro kontrolu máme k dispo-
zici aktuální údaj fon z observatoře Prú-
honice u Prahy v každé 25. sec vysíláni 
majáku OKOEPB na kmitočtu 7039,4 kHz 
(http://okOepb.nagano cz/). Při sluneční 
erupci 11. 4. kolem 07.16 UTC byl do 
kosmu vyvržen oblak částic, který dorazil 
k Zemi 13. 4. v 22.24 UTC a ionosféru 
ovlivnil mnohem méně, než jsme čekali — 
i proto, že polarita magnetického pole 
uvnitř oblaku byla shodná s orientací 
magnetického pole Země. 

Vyšší červnové QRN ruku v ruce 
s rostoucim útlumern .inás odvedou z pá-
sem 160 m a 80 m. Ctyricítka bude nej-
vhodnějším pásmem nočním a pásma 
20 m a 17 m (v lepších dech i 15 m) bu-
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dou pro většinu směrů spolehlivě otevíra-
nými denními pásmy DX. Vyšší kmitočty 
al po VKV často ožijí shortskipovými sig-
nály díky vrstvě Es. V ionosféře severní 
polokoule je léto, takže denní hodnoty 
MU F budou nižší a noční vyšší, než 
v ostatních obdobích roku (kromě červen-
ce). Přítomnost sporadické vrstvy E bude 
často znáti na dolních pásmech díky od-
stí nění signálů stanic nejen vzdálených, 
ale často i velmi blízkých. 

Průměrné indexy aktivity Slunce 
a magnetického pole Země za duben: slu-
neční tok 125,0, číslo skvrn R = 72,4 a in-
dex geomagnetické aktivity z observatoře 
Wingst A = 6,8. Poslední R dosadí me do 
vzorce pro vyhlazený průměr a za Men 
2012 dostáváme R 12 = 58,6. 

OK1HH 

Zajímavosti na KV pásmech v prvním čtvrtletí 2013 
Do začátku letošního roku vkládala většina 

radioamatérü velké naděje v domnění, že "vše 
se v dobré obrátí" a předpovídaný vrchol sou-
časného slunečního cyklu konečně uspokojí 
i ty, co stále vzpomínají na podmínky před 20, 
(30, 40 atd.) lety. Skutečností je, že pokud by-
chom soudili podle hodnot slunečního toku, 
byla by první polovina ledna vynikající — od 
2. 1. hodnoty GP strmě vystoupaly od obvyklých 
hodnot blízkých stovce až ke 170 (12. 1.)a take 
číslo slunečních skvrn SN dosáhlo 150 i o něco 
vice. Optimisté však zapomněli na další prvky 
ovlivňující ionosféru — krátký den na severní 
polokouli, takže pokud se otevřela pásma nad 
21 MHz, bylo to do nepříliš atraktivních směrů 
(na východ), a tak jsme mohli jen závidět oby-
vatelům Jižní Ameriky a Austrálie, ev. jižní části 
Afriky až neskutečné hodnoty fma, a kritických 
kmitočtů, zobrazované na ionostických ma-
pách. Presto všechno si stěžovat nemůžeme, 
neboť "stale bylo co dělat", navázat spojení se 
100 zeměmi DXCC bylo možné z počátku roku 
během 14 dnü i se 100W výkonu. 
Z počátku ledna se významnější expedice 

neobjevily. Z méně běžných lokalit jsme mohli 
pracovat s YI1RZ, 161 (ex RACJL) začal vysílat 
z afghánského Kábulu a z Temotu se ještě 

Obr. 2. Průběh SFI a SN v březnu 

krátce ozvala stanice H4OFN. Velkou akci ke 
stoletému výročí založení RSGB organizuji An-
gličané — expediänš budou postupně pracovat 
ze všech zemí DXCC patřících k území Velké 
Británie až do konce tr. Mena potěšitelný je 
fakt, že ve většině zemi světa zvedli ceny poš-
tovného a 1 USD již nestačí na dopis téměř ze 
žádné země na známku do zahraničí — ani 
v rámci Evropy. Z druhé poloviny ledna jmenuj-
me alespoň stanici FK8DD, jejiž operator "umí" 
is 50W zařízením vyprodukovat vynikající sig-
nal i ve střední Evropě. 

Únor uspokojil jisté ty amatéry, kterým chy-
běla do sbírky Rotuma, a začala take „megaex-
pedice" do Ugandy — 5X8C, kterou musel udě-
lat snad každý, kdo se podíval na některé 
amatérské pásmo. Byli všude, na všech pás-
mech a všemi druhy provozu, pro mne to zna-
menalo, že jsem získal 152. zemi, které na 
RTTY "vyrábím" bez pomoci počítače. Ruský 
Robinsou klub zaktivoval Kubu a některé ostro-
vy k ní patřící (T4xRRC) a ve druhé polovině 
měsíce se ozvala expedice do Burundi, 9U4U, 
kterou zorganizovali belgičtí a holandští opera-
burl (C/SL via MOURX). 

Nesmím ovšem zapomenout ani na stale 
se objevující stanice z Kosova, země dosud 
pro DXCC neuznané, ze které již došly v únoru 
i QSL-Iístky expedice 260K. Nebýt negativního 
postoje Ruska, mohla být značka 26 již dávno 
od ITU vydána obdobně, jako tuto značku vy-
dal Mezinárodni ůřad pro letectvi, a prefix 26 
by se pak objevil iv seznamu zemi DXCC. Mi-
mochodem, pro všechny závody (vyjma snad 
ruského CQ MIR) včetně WAE. CO a dalšich 
světových závodů stanice Z6 platí za samostat-
nou zemi a tudíž násobiš! 
Z dalších afrických lokalit jmenujme ales-

poň TT8/US3EZ, italskou expedici XT2TT vysí-
lající z Ouagadougou, 5V7J D a ozvali se take 
Angličane pod značkou H44KW ze Šalamou-

-lt 

t 

Sea Varta Ď' satt. Igeseelliene Sile 

Obr. 1 QSL-listek stanice HV5OR 

nových ostrovů. Stanice vysílala z Honiary na 
ostrově Guadalcanal. 
V březnu pokračovala dale expedice 

XT2TT a začala velká expedice na ostrov Clip-
perton TX5K, která navázala ores 110 000 
spojení a používala online propojení přes inter-
net oznamující okamžité každé uskutečněné 
spojení. Alžír oslavuje až do konce roku 50. vý-
ročí samostatnosti prefixem 7T50 a ozvala se 
expedice 5X1XA. Havajský „maják" KH6MB byl 
na pásmu po mnoho dní i na 80 m, z Vatikánu 
u příležitosti 50 let od aktivace prvního rozhla-
sového vysílače se ozvala stanice HV5OVR 
(obr. 1), ovšem vysilala z území od státu Vati-
kán značně vzdáleného, které pro stavbu roz-
hlasového vysílače poskytla Itálie, aby obyva-
telé Rime v okolí Vatikánu mohli nerušeně 
poslouchat rozhlas a televizi. Púvodni vysílač 
umistěny ve vatikánských zahradách je rušil 
velmi silné. XROYG pak byla volací značka an-
glické expedice na Velikonoční ostrov (via 
G3TXF). 

Ve dnech 29. —30. 3. narušila ionosféru sil-
ná geomagnetická porucha. Jak vypadal 
v březnu průběh hodnot SFOE (slunečního toku) 
a SN (slunečního aisle), vidíte na obr. 2 

OX 
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KV 

Kalendář závodů 
na červen a červenec ((lit) 

15-16.6. All Asia DX Contest CW 
16 a DIE Contest SSS 
22.-23.6. King of Spain SSS 
22-23.6. Ukrainian DX DIGI RTTY+PSK 
22.-236. Marconi Memonal HF CW 
A.-ao6. SP-0RP Contest CW 
1.7. RAC Canada Day CW+FONE 
1.7. AL-tide 160 SSS 
6.7. SSS Ia SSS 
6.-7.7 Venezuelan Independ CW+SSB 
6.-7 7 DL-DX RTTY RTTY 
77 Provozn aktiv KV CW 
.. ()ARC Corona 10 m DIGI 

8.7. Myna 160 CW 
13.7. OM Acterity CIAOSSB 
13.-147. IARU HF ChamponsKp CW+SSB 
20.7. HK Independence Day CW+SSB 
20.-21 7. NA RTV Party RTTY 
21.7. National Mountain Day HB9 CW 
21.7. RSGB Low Power CW 
27 -28.7. RSGB IOTA Contest CWI-SSB 

00.00-24.00 
oe.00-12to 
12.00-12.00 
12.00-12W 
14.00-14.00 
12.00-12.00 
00.00-24.00 
1933-20.30 
135.00-07.03 
C0.00-24.00 
11.60-11.03 
04 CO-Oace 
11ao-vao 
19.30-2030 
04.00-06.00 
12.00-12.00 
CO.00-24.00 
18.00-05.00 
os.oalo.00 
09.03-16.00 
1203-12.00 

Termíny uvádíme bez záruky, podle 
údajů dostupných v začátku května t.r. 
Podmínky většiny závodů uvedených 
v kalendáři naleznete česky na interneto-
vých stránkách PE-AR: www.aradion 
(viz odkazy na levé straně úvodní strán-
ky). Podmínky a výsledky z předchozích 
ročníků lze zjistit nejlépe na www.cyz.ru 
(lze přepnout na dobrou angličtinu), ostat-
ní zdroje se stále vice zaměřuji na lokální 
závody, změny jsou prováděny na po-
slední chvíli a často nejsou aktualizovány 
vůbec. 

Adresy k odesíláni deníků přes internet 

Před odeslänlm si zkontrolujte u pořadatele 
na jeho internetových stránkách, často do-
chází ke změnám těsně před závodem, kte-
ré již nelze v časopise podchytit. 

Aktivita 160: al60m@crk.cz 
All Asia: aacw@jartorjp 
DARC Corona: dolnpf@darc.de 
DIE: ea5aen@ure.es 
DL-DX RTTY: logs@drcg.de 
GACW VVVVSA: 

auranito@speedy.com. ar 
HK Contest: hk3cw@kra.org.co 
IARU Champ.: iaruhf@teru.org 
IOTA: iota logs@rsgbhfcc.org 
King of Spain SSS: smreyssb@ure. es 
Marconi Memorial: 

contest.marconi@arifanoit 
NA RTTY: rttynaqp@ncjweb.com 
OM Activity: ornactivity@gmail. com 
Portugal* rep-concursos@rep.pt 
RAC (letní): canadaday@rac.ca 
RSGB LP: lowpower.logs@rsgbhfcc.org 
Ukrain. DX DIGI: urdigi@izmail-dx.com 
Venezuelan: contestyv@cantynet 

contestyv@gmait com 
ox 

Radioamatérské expedice 

Kapverdy 

Svoji dovolenou chce Harald, 
DF2WO, strávit na Kapverdských ostro-
vech, v době od 3. do 20. června 2013 
Pod značkou D44TWO bude vysílat na 
všech KV pásmech od 160 do 10 metrů, 
provozy CW a SSS, podle situace snad 
i RTTY. QSL agendu mu vyřizuje Char-
les, MOOXO. Ten vyřizuje QSL již vícero 
stanicim velice spolehlivě. Používá take 

systém OQRS nebo direct a via bureau. 
Navíc potvrzuje QS° i přes LoTVV. 

Curacao 

Vim, ON6DX, navštíví ostrov Curacao 
v době od 28. června do 7. července 
2013. Pracovat bude pod značkou PJ2/ 
ON6DX na pásmech od 40 do 6 m, pro-
vozy CW. SSS a RTTY. Speciálně ze za-
měří na pásmo 6 m. Hlásí, že chce před-
nostně pracovat se stanicemi z Asie 
a Japonska na horních pásmech 21, 24 
a 28 MHz. Jako zařízeni s sebou poveze 
pouze malý transceiver ICOM IC-7000, 
k němu tranzistorový 1 kW zesilovač fir-
my Expert 1K-FA. Jako anténu bude pou-
žívat 6pásmový hexbeam. Pro pásmo 
6 m bude mít 5prvkovou yagi. K provozu 
RTTY a CW používá MicroHAM-keyer. 
QSL vyřizuje bud direct, nebo via bureau. 
Používá však take LoTVV a E-QSL. 

Afghánistán 

Jesse, KB206Q, bude aktivní z vo-
jenské základny v provincii Kandahar od 
15. května 2013 do srpna 2014. Nejed-
ná se tedy o expedici v pravém slova 
smyslu. Používat bude značku T6JP na 
všech KV pásmech od 160 do 10 m. Jake 
zařízeni a antény používá, uveřejní poz-
ději. Pracovat bude na CW a SSS. Pokud 
mu to okolnosti dovolí, bude veškerá spo-
jení denně vkládat do LoTVV a take do E-
-QSL. Veškerá jeho činnost bude ale silně 

závislá na bezpečnostní situaci v této ob-
lasti. 

VKV 

Kalendář závodů 
na červenec (Lm) 

OK2JS 

2.7. VKV aerie; NA') 144 MHz 17.00-21.00 
3.7. MOON Contest 2) 144 MHz 18.00-20.00 
6 -7.7. Polní den mládeže 3) 144 MHz looal3oo 
6.-7.7. III. subreg závod') 144 MHz-241 GHz14.00-14.00 
97 VKV alctivita, NA 432 MHz 17.03-21.00 
10.7. MOON Contest 3) 432 MHz 18.00-20.03 
11.7. VKV aktivita, NA 50 MHz 17.00-21.00 
13.7. FM Pahár 145 a 432 MHz Oanolo.co 
13.7. Misty ŠR děti 5) 145 a 432 MHz aaoo-lo CO 
16.7. VKV delta, NA 1,3 GHz 17.00-21.00 
18.7 VKV aldieta, NA 70 MHz 17.00-21.00 
20.-21.7. CQ WW DX C,onti) 50e 144 MHz lano-nco 
21.7. Provozni aldv 144 MHz-76GHz ceoallao 
21.7. Mist. CR créti s) 144 a 432 MHz 08.00-11.00 
21.7. DUR Activity Contest 1.3 GHz a vyše 08 03-11.00 
23.7. \Maeda. NA mikrodeti pitsma 17.03-21W 

1) Nordic Activity Contest 
2) Hlášeni na: ok2vbz.waypoint.cdmc/ 
3) Dení ky' pdmlogy@crk.cz 
fiDeníky: vkvzavodymoravanycom 
5) Hlášeni na OK1OHK 
6)Podminky: www.cq-amateur-radio com/ 

DVA 

7 N 
XVIII. setkání radioamatérů Záseka 2013 

se koná od pátku 14. června až do neděle 16. června 2013 v rekreačním stře-
disku Záseka u obce Netín, okres ždár nad Sázavou. 
Program: Pátek: začátek v 15 hod., pak večírek s hudbou, tombola. 
Sobota: od 8 hod. burza, prodej radiostanic a různé elektroniky. Ukázka radioa-
matérského provozu. Večer posezení u táboráku. 
Neděle: volná zábava a ve 13 hod. ukončení akce. 
Informace: Zdeněk, OK2VMJ, tel 604 981 848 nebo e-mail: ok2vmetiscaltcz 

Jarní setkání radioamatérů Vážany 2013 

;114175Witti RADIGAMATtRil 

19. dubna 2013 se konalo tradiční setkáni radioamatérů oblasti jižní a jihovýchodní 
Moravy, které každoročně pořádá ve Väžanech nad Litavou Vítek, OK5MM. Setkáni 
se koná vždy pravidelně dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Na tomto neformálním 
setkání se scházejí zájemci jednak o závodni a DX provoz, ale take zájemci o provoz 
digitálními módy. Zde si všichni vyměňují své zkušenosti a novinky ze všech směrů 
našeho hobby. Družná debate se obyčejně protáhne aí do pozdních večerních hodin. 
Take tentokráte se zde sešlo mnoho pravidelných účastníků, ale take mezi nás zavíta-
li i mnozí vzdálenějši radioamatéři. Je nutno poděkovat Vítkovi, OK5MM, a hlavně 
jeho XYL Libušce, OK2PWH, že nám opět připravili hezké přivitání s občerstven im 
a hlavně pěkný večer s dobrou náladou. 

OK2JS 
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CENÍK INZERCE (černobílá/barevná - Kč bez DPH) 

—m-m 

trany 2/3 strany 

13 Kč 

celá strana 

171 x264 nim 19.600/23.520 Kä 

I 

171 o so rni 

112 strany 

9.800/11.760 Kč 1 12 x 264 060/15.670 

1 1/4 strany 

al, 
l 
1 

i 

1/6 strany I 113 
strany 

171 x 63mm 83 x 130mrn 

4.900/5.880 Kč 

112 x63mm 54 x 130mm 

3.260/3.910 Kč 

171 x 85mm 54x264mm 112 x 130mm 

6.530/7.830 Kč 
Specifické rozměry 

po dohodě 44/53 Kö/cm, 

Banner na www. aradio.cz 
5.000 Kč/měsíc. 

119 strany 

2.170/2.600 Kč   

Le 

54 x 63mm 

1 
..1 1/12 strany 

1.630/1.950 Kč 
54x85mm 

Obálka: vnitřní strana: 43.000 Kč, IV. strana: 53.000 Kč. 

Slevy při opakované inzerci 
OE 

5 na/2 Ve 3 a vice číslech se sazba snižuje o , 7° 
4u V 6 a více číslech se sazba snižuje o  I  

Při celoroční inzerci se sazba snižuje o 20 % 

Podklady pro inzerci přiji-
máme ve výstupnich forma-
tech PDF, JPG v rozlišení 
150 LPI (300 DPI) na adrese 

inzerce@aradio.cz 

Kontakt: AMARO, spol. s r. o., Karlovo nám. 30, 120 00 Praha 2; tel. 257 317 313; e-mail: pe@aradio.cz 

Převodníky ETHERNET - RS232/422/485 

Různá provedení, snadné použití, nízká cena (převede, 
webevy server, FTP server, ), zakázkový software 

Teploměry 

S výstupy RS232/485, USE, Ethernet 
papouch (JP teornšri Měření prime ve 'C 

Převodníky USB - RS232/485/422 

"Chyti \tarn sériový portT" 
Běžnéi průrnyslove provedení, galvanické 
oddeeni, péenos všech signálů, virtuální driver 

Měřicí moduly DRAK 

AD preyed-ilk 0-10M 4-20 rnA, výstup Ethernet, 
US8, M232/485 Nové rychlé provedení 

Převodníky a opakovače linek 

RS232 i R94135/422 
Galvanické oddeleni, přepètcyá ochrana, 
různá provedení, vysoká spolehlivost 

Optické oddělení a prodloužení RS232 

I/0 moduly pro RS232/485/422, 
USI3 Ethernet 

PAPOUCH sto. Elektronické aplikace dle Vašich požadavku - wwimpapouch.com 
Strašnická la, Praha 10, tel. 267 314 267-9, 602 379 954 

Seznam inzerentů v PE 06/2013 
A+A - plastové krabičky aj.   VII 
AEC - TV technika   IV 
AME - elektronické součástky II 
ANTECH - měřici přístroje, STA a TKR  VI 
AV-ELMAK - elektronické přístroje   IV 
BEN - technická literatura   XII 
BS ACOUSTIC - ozyučovaci technika  VII 
BUCEK - elektronické součástky  V 
DIAMETRAL - laboratorní přístroje Ill 
ELECTRON 2013 - pozvánka na veletrh XIV 
ELEKTROSOUND - plošné spoje, el. součástky ...X 
ELEX - elektronické součástky aj.  X 

ELFA - optoelektronická čidla  X 
ELNEC - programátory aj X 
ELTIP - elektrosoučástky X 
ELVO - software pro plošné spoje X 
ERA components - elektronické součástky   IV 
FLAJZAR - stavebnice a kamery  
GM electronic - součástky, nářadí, přístroje  VIII, IX 
KONEKTORY BRNO - konektory X 
KPZ electronics - pájení a osazování   VII 
PaPouch - měřici a komunikační technika 56 
Prodej - spektrálni analyzátor X 
SPEZIAL ELECTRONIC -  IV str. obálky 
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Na brněnskem výstavišti 
se ve dnech 19. až 22. března 2013 
za účasti 620 vystavovatelů 
z 22 různých zemí světa konala 
tradiční elektrotechnická výstava 
AMPER s bohatým doprovodným 
programem konferencí a seminářu. 

raw , 

II,' 

uka FLAJZAR 
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11124 eledingl 
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ELING BOHEMIA, 
dodavatel přístrojových 
skříněk, konstrukčnich 
a řídicich systémů. 

J? Firma FLAJZAR získala 
Cestné uznání poroty za tuto 
bezpečnostní 3G kameru: 

3G kamera FLAJZAR 
•im Nástěnný GSM alarm i 

ro Technické muzeum 
Brno předvedlo funkční 
prototyp elektromobilu 
EMA1, vyvinutého 
v roce 1970 v Brné. 
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Společný stánek firem 
P+V ELEKTRONIC — výroba 
a technologie vinutých součásti, 
a ELFA-SRB — vývoj a výroba 
optoelektronických čidel a závor, 
ale take lékařské a rehabilitační 
techniky. Vpravo zvětšená 
elektroda dentálniho přístroje. 
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connectBlue° 

OBS410 
Bluetooth 2.1 
Class 1, +4 dBm (2.5mW) 
dosah: 150 m interní/externí anténa 

- UART 300 bit/s - 460.8 kbit/s 
- CTS/RTS řízení toku 
- AT příkazy 
- Android support 
- prostor pro vlastní aplikaci 
- connectBlue Low Emission ModeTM 
omezuje rušení dalších 2,4 GHz 
rádiových zařízení 
- 9 digital I/0 

O Bluetoothe Classic 
Serial Port AdapterTM 

OBS411 
Bluetooth 2.1+EDR 
Class I, +4 dBm (2.5mW) 
dosah: 150 m interní/externí anténa 

- UART 1200 bit/s - 1.25 Mbit/s 
- CTS/RTS řízení toku 
- AT příkazy 
- Android support 
- prostor pro vlastní aplikaci 
- Wireless MultidropTM 3 kanály 
- Extended Data Modem pro oddělení 
multipoint kanálů (každý slave může 
přijmout/vyslat jiná data) 
- connectBlue Low Emission ModeTM 
- 12 digital I/0* 
- 4 A/D kanály* (10-bit) 

*... s BTIO firmware 

O Bluetooth° 4.0 Low Energy 
SMART 

OLP425 
Bluetooth v4.0 Low Energy single-
-mode (Bluetooth Smart) 
Class 1, +3 dBm (2.0mW) 
dosah: 150 m interní/externí anténa 

- GPIO/SPI/PC/UART interface 
- Analogové vstupy 
- Spotřeba 1-10 let na knoflíkový článek 
- Možnosti: držák baterie, teplotní 
senzor, akcelerometry, LED, atd. 
- Platforma pro zákaznické aplikace 
a profily/atributy 
- EMC, Safety a Medical certifikace 
- Industrial + Automotive teplotní 
rozsah -40°C až +85°C 

OLS425/OLS426 
Bluetooth v4.0 Low Energy single-
-mode (Bluetooth Smart) s UART 
Class 1, +3 dBm (2.0mW) 
dosah: 150 m interní/externí anténa 

- UART logic level interface 
9600 bit/s - 115.2 kbit/s 
- connectBlue Low Energy Serial Port Service 
- AT příkazy 
- EMC, Safety a Medical certifikace 
- Industrial + Automotive teplotní 
rozsah -40°C až +85°C 

Time strongest connection in a wireless world 

Bluetooth' 
SMART READY 

OBS421 
Bluetooth Dual Mode - Smart Ready 
(v4.0 Low Energy + Classic Bluetooth) 
Class 1, +10c113m (10mW) 
dosah: 300 m interní anténa 

500 m externí anténa 

- UART 1200 bit/s - 1.50 Mbit/s 
- CTS/RTS řízení toku 
- AT příkazy 
- Android support 
- iPhone support 
(pouze Bluetooth Low Energy) 
- prostor pro vlastní aplikaci 
- Wireless Multidrop"^ 7 kanálů 
- Extended Data Modem pro oddělení 
multipoint kanálů (každý slave může 
přijmout/vyslat jiná data) 
- connectBlue Low Emission Modem 
- 9 digital I/O 

OBS433 
Bluetooth 2.1+EDR 
Class 1, +14 dBm (25mW) 
dosah: 800 m interní anténa 

1000 m externí anténa 

- UART 1200 bit/s - 1.80 Mbit/s 
- CTS/RTS řízení toku 
- AT příkazy 
- Android support 
- prostor pro vlastní aplikaci 
- Wireless Multidropm 7 kanä ů 
- Extended Data Mode'm pro oddělení 
multipoint kanálů (každý slave může 
přijmout/vyslat jiná data) 
- connectBlue Low Emission Mode'" 
- 9 digital I/0 

Bluetoothe rassicimmisk 

RBE221s 
Bluetooth Access Point 
Class 1, +13dBm (20mW) 
dosah: 300 m 

- 7 soušasně připojených klientů 
- Agregovaná rychlost 1 Mbps 
- Ethernet interface 10/100Base-T 
- Snadné nastavení tlačítkem, 
nebo přes webové rozhraní, 
případné SNMP 
- Low Emission Mode® - unikátní 
metoda pro zamezeni interferencí - 
s ostatními bezdrátovými zařízeními 

RBE221s Bluetooth Access Point je kompletní jednotka umožňující současné 
připojení 7 Bluetooth zařízení do 10/100Base-T sítě Ethernet. 

RBE221s je určena pro náročné aplikace, kde nahradí Ethernet kabely robust-
ním bezdrátovým Bluetooth přenosem. 

spezial electronic 

VeLKOUECHUU MALOOKHOU • LASILKushl • tab' vs • tauwaruNG 

spezial electronic 
Wuttke Immobilien KG, os. 
Šárecká 22/1931 
160 00 Praha 6 
Česká republika 

tel.: 233 326 621 
233 326 622 

fax: 233 326 623 
e-mail: spezial@speziaLcz 

internet: www.speziaLcz 

"me awe/ 
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