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V Cenu ZLATÝ AMPER obdržela firma Panasonic Electric Works Europe AG 
za tento maticový termoelektrický senzor Grid-EYE, který sleduje úhel 60 ° 
a v něm přesné detekuje přítomnost, pohyb, rychlost a směr 
pohybujících se objektů. 

DEHNvenCI 1 255 (FM) 

Kombnovaný svochč typ 1 s 
ntegrovaným předpštěním 

ne..mysit. 
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11=> Dalším oceněným exponátem 
je IQRF Smart House — 
komunikační technologie 
pro inteligentní domy 
od firmy MICRORISC. 

ZLATÝ AMPER 2.13 

DEHN + SÖHNE GmbH 4- Co.KG 
organizační složka:7ba 

DEHNvenCi 

future technologies 

V minulém čísle PE-AR 

jsme vám představili několik 

vystavovatelů na veletrhu AMPER 
(19. — 22. března 2013 

na brněnském Výstavišti). 

Dnes vás seznámíme 

se čtyřmi dalšími, kteří zaujali 
odbornou porotu i naši redakci. 
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Čestné uznání odborné poroty získala firma DEHN + SÖHNE, 
organizační složka Praha, za tento svodič bleskových proudů 
s pojistkami, který chrání před účinky blesku a přepětím 
v elektrických zařizerüch. 

.-..••••••••••• 

11 Mimořádný úspěch mělo u návštévniku toto prüzkumné 
vozidlo. Jeho autory jsou studenti z fakulty elektrotechniky 
a informatiky Vysoké školy báňské v Ostravě. Autíčko 
jezdí budovou nebo terénem a snímá různé fyzikální veličiny, 
navigováno bezdrátově člověkem nebo podle GPS. 
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fSVĚTOZOR % 

DC/DC měniče 
v miniaturních modulech 

Firma Murata (www.murata.eu) 
přichází s novou řadou kompaktních 
měničů napětí DC/DC s výstupním 
výkonem 2 VV. Nová řada označená 
MEJ2 obsahuje 30 měničU pro nomi-
nální vstupní napětí 3,3; 5; 12 a 15 V 
a s jedním či dvěma stejnými výstup-
nimi napětími 3,3; 5; 9; 12 a 15 V. Ty-
pický pracovní kmitočet je 45 kHz. Mo-
duly s 5 jednořadými vývody (SIP), 
v nichž jsou měniče na bázi SMD za-
pouzdřeny, jsou pinově kompatibilní se 
staršími řadami NMJ, MEV1 a NMV, 
jsou však menší (9,95 X 19,65 x 
x 12,65 mm) a nabízejí větší výkono-
vou hustotu 0,81 W/cm3. Změna vý-
stupního napětí při změně vstupního 
napětí ve specifikovaném vstupním 
rozsahu je nejvýše 1,2 %, vlivem zá-
těže v rozsahu daného typu pak maxi-
málně 7 až 17 %. Měniče odolají zkra-
tu výstupu po 10 min. Izolace mezi 
vstupem a výstupem je při výrobě 
zkoušena napětím 5,2 kV po dobu 1 s. 
Izolační odpor při stejnosměrném na-
pětí 500 V je typicky 1 GQ, kapacita 
4 pF. Předpokládá se použití tam, kde 
jsou prioritou male rozměry a bezpeč-
nost, např. v lékařské elektronice. 

Regulatory s malým úbytkem 
(LOO) pro zátěž až 3 A 

Firma Diodes Incorporated (www. 
diodes.com) uvedla na trh novou dvo-
jici lineárních napěťových regulátorů 
s výstupním napětím nastavitelným 
odporovým děličem, které mohou 
dodávat do zátěže trvale proud až 
3 A ještě při úbytku 0,23 V. Rozsah 
vstupního napětí regulátorů AP7175 
a AP7176B je 1,2 až 3,65 V, odděle-
né přídavné napájeni regulačního ob-
vodu, umožňující minimální úbytek 
napětí, může být 3 až 5,5 V. U napá-
jecích zdrojů realizovaných těmito 
obvody lze kromě omezení proudové-
ho nárazu při zapnutí nastavit různé 
náběhové a vypínací charakteristiky. 
To vyžaduji např. systémy s progra-

movatelnými hradlovými poli a digi-
tálními signálovými procesory. K dal-
ším funkcím patři ovládací vstup (Ena-
ble), výstup signalizující správnost 
funkce (PG), proudové omezení výstu-
pu, ochrana proti zkratu a tepelnému 
přetížení, automatické vybití výstup-
itch kondenzátorů při vypnutí. AP7175 
a AP7176B se dodávají v pouzdrech 
se zmenšeným tepelným odporem SO-
SEP a menším MSOP-8E12. Pracovní 
rozsah okolních teplot je -40 až +85 °C. 
Předpokládá se použití např. v stolních 
a přenosných počítačích, set-top bo-
xech nebo serverech. 

Přesný operační zesilovač 
pracuje i při velkém vstupním 

souhlasném napětí 

Firma Linear Technology (www. 
linear. com) uvedla dva nové typy ope-
račních zesilovačů LT6016 a LT6017 
(s dvěma a čtyřmi OZ v pouzdře), kte-
ré se vyznačuji tím, že normálně pra-
cuji i se vstupním souhlasným nape-
tím až o 76 V větším než záporné 
napájecí napětí V-, at' jsou zesilovače 
napájeny napětím V+ 3 nebo 50 V. 
Tyto operační zesilovače nepoškodí 
ani záporné napětí -50 V na V+ a zá-
porné transienty až -25 V na vstupech 
nebo napětí až 50 V vnucené do vý-
stupu nenapájeného zesilovače. Tak 
robustní architektura je předností při 
využití zesilovačů v průmyslu, auto-
mobilové elektronice a přístrojových 
aplikacích např. PŘI monitorováni na-
pěti napájecích zdrojů, snímání prou-
du vkladné nebo zemní napájecí vět-
vi zdrojů. Vstupní napěťový ofset je 
nejvýše 50 pV, vstupní klidový proud 
5 nA, nízkofrekvenční šum má mezivr-
cholovou hodnotu 0,5 pV. Zesilovače 
jsou dostupné pro pracovní teploty 
-40 až +85 °C, -40 až +125 °C a -40 
až +150 °C. LT6016 se vyrábí v pouz-
drech MSOP-8, LT6017 v bezvývodo-
vém pouzdře DFN s 22 kontaktními 
ploškami. 
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) Úsporné televizory 
mají stále kvalitní obraz 

Použiti digitálních senzorů okolní-
ho osvětlení a návazné technologie 
přesného řízeni jasu podsvětleni 
„chytrými" budiči LED rakouské firmy 
ams technology (www.ams.com) 
umožňuje dosáhnout u televizorů LCD 
LED s úhlopříčkou 42" nejvyšší kvali-
tu obrazu za ruzných světelných pod-
mínek při spotřebě menší než 601,N, 
což je výrazně méně než u běžných 
typu této velikosti. Spinění požadav-
ku mezinárodního standardu Energy 
Star 6.0 přitom určuje pro televizor 
s touto úhlopříčkou maximální spotře-
bu 62,9 W a pro televizory všech veli-
kosti obecně 85 W. Televizor vybave-
ný touto technikou byl předveden na 
veletrhu spotřební elektroniky CES 
2013 v Las Vegas. Využití nové tech-
nologie od ams technology znamená 
mimo úspor i menší namáhání zraku 
diváka a výrazný přínos pro životní 
prostředí. 
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Přesné operační zesilovače 
pro průmysl 

Texas Instruments (min/Acorn) 
přichází s třemi novými řadami ope-
račnich zesilovaču s napájením až 
36 V (±18 V), které vynikají velkou 
přesností a malým šumem (5,1 nV/ 
M-Iz). Zesilovače řady OPAx140 mají 
vstupní obvody s tranzistory JFET, 
výstup rail-to-rail a jsou vhodné pro 
přesné zpracování signálu ze zdroju 
s velkým výstupním odporem, jako 
jsou např. fotodiody, dale v aktivních 
filtrech, v lékařské elektronice a prů-
myslu před digitalizaci. Vstupní napě-
ťový ofset je nejvýše 120 pV při tep-
lotním driftu do 1 pV/°C v teplotním 
rozsahu -40 al 125 °C. Vstupní klido-
vý proud je maximálně 10 pA. Pro na-
pájení zesilovačů lze užít zdroj s na-
pětím od 4,5 V (±2,25 V). Klidový 
odběr je nejvýše 2 mA. V pouzdrech 
MSOP, TSSOP a SOT23 se vyrábějí 
s jedním (OPA140), dvěma (OPA2140) 
a čtyřmi (OPA4140) zesilovači. Ope-
rační zesilovače řady OPAx209 mají 
větší šířku pásma 18 MHz a jsou 
vhodné pro rychlé a přesné (16bito-
vé) systémy sběru dat, zesilovače in-
fradetektorů, ultrazvukových senzorti 

nebo pro aktivní filtry. Opět jsou k dis-
pozici verze pouzder sjedním (MSOP-
-8, SOT23-5), dvěma (MSOP-8) či 
čtyřmi zesilovači (TSSOP-14). Třetí 
řada OPAx171 je charakterizována 
jako univerzální a cenově výhodná pro 
napájecí zdroje, prumyslové aplikace 
a zesilovače v senzorech, kde hraje 
důležitou roli prostorové omezení 
a potřeba bateriového napájeni. Je-
den zesilovač je v pouzdrech SO-8, 
SOT23-5 a SOT533, dva jsou v pouz-
drech SO-8, VSSOP-8 a čtyři v SO-14 
a TSSOP-14. 

Three new op amp families 
Hen pretision, ultra -low none, Industry's smalkit packages 
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6W čtyřkanálový budič LED 
s diagnostikou 

Vícekanálový budič LED a výkonný 
zvyšovací měnič DC/DC jsou, mimo 
externíí cívky, integrovány do pouzdra 
obvodu CAT4106 od ON Semicon-
ductor (http://onsemrcom). Ten je ur-
čen např. pro podsvícení LCD nebo 
obecné osvětlení až do výkonu LED 
6 W Proud až čtyřmi řetězci přizpU-
sobených LED lze nastavit velikosti 
odporu jediného externího rezistoru až 
na 175 mA. Napětí napájející diodo-
vý řetězec, které může být až 36 V, se 
automaticky nastaví tak, aby rozdíl 
vuči napětí řetězce byl minimální 
a proud řetězcem odpovídal nastave-
nému. Retšzce s LED lze stmívat po-
mocí impulsně šířkové modulace. Dia-
gnostická funkce obvodu umožňuje 
detekci zkratu a přerušení v řetězcich 
a jejich signalizaci logickým signálem 
na příslušném vývodu. Napájecí na-
pěti samotného 10 je v rozsahu 3 až 
5,5 V, měnič je napájen odděleně na-
pětím 3 až 24 V. CAT4106 se dodává 
v pouzdrech s 16 vývody TQFN 
a TSSOP s pudorysem 4 x 4 mm. 

Adapter Infrared/Bluetooth 
pro multimetry 

Zajímavé příslušenství nabízí pro 
některé své ruční multimetry firma Agi-
lent Technologies (vvwwagitent. tom). 
Multimetry řad U1210, U1230, U1240, 
U1250 a U1270 vybavené infračerve-
ným portem lzejednoduše, přichycením 
doplňku U1177A (39 x 71 x 37 mm) na 
toto rozhraní na jejich zadní straně, do-
pinit o možnost bezdrátového přenosu 
měřených tidaju na vzdálenost až 10 m 
přes Bluetooth a sběru dat v tabletu či 
chytrém telefonu s operačním systé-
mem Android. Každý adaptér má svoji 
unikátní MAC adresu a uživatel si zvo-
11, s kterýmz adaptérů své zařízení spá-
ruje. K napájení doplňku slouží dvě ba-
terie AAA, které vydrží asi 30 h provozu. 
K dispozici je bezplatná aplikace Agilent 
Mobile Meter, která umožni připojit, 
ovládat a měřit až s třemi multimetry. 
Pro sběr dat je určena další bezplatná 
aplikace Agilent Mobile Logger, se kte-
rou lze měřená data v připojeném zařf-
zeni ukládat a graficky zobrazovat. Pro 
použiti s osobním počítačem je ke sta-
ženiAgilent GUI Data Logger Software 

fi ' sr 
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Modul Bluetooth 
obsahuje i anténu 

Firma Murata (vvww.murata.eu) 
vyrábí sériově modul LBCA2ZZVZE 
určený pro komunikaci prostřednic-
tvím protokolu Bluetooth, který na čipu 
obsahuje i anténu. Vyznačuje se ma-
lou spotřebou při komunikaci a odpo-
vídá standardum Bluetooth 4.0, TE-
LEC, FCC/IC a CE. Základem modulu 
s rozměry 20 x 13 x 2,4 mm je čipset 
CC2541 od Texas Instruments. Typic-
ký výstupní výkon je -2 dBm. Modul 
je napájen napětím 2,2 až 3,6 V, při 
středním odběru 100 pA při 500 ms 
spojeni. Je vhodný pro komunikaci 
s vloženými 8- a 16bitovými mikro-
kontroléry přes rozhraní UART nebo 
s bateriemi napájenými měřiči krevní-
ho tlaku nebo osobními vahami. 

JH 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM  
T-články 

a příklad návrhu článku LCC 
(Pokračováni) 

Ph návrhu lze T-články a články LCC 
pokládat za dva L-články za sebou. Pro-
tože však je varianta článku LCC z obr. 44 
často používaná, müžeme si návrh urychlit 
a usnadnit několika dále uvedenými vzta-
hy. Tady je postup: 

1. Zvolte požadovanou šířku pásma 
a vypočtěte Q. 

2. Vypočtšte XL = O- Rg. 
Vypočtěte 

RA2+1) 
XC2 = R t_  1 

4. Vypočtěte 

Rg(Q2 +1) 

Xcl= Q__ QRL  • 

QRL - Xc2 

5. XL  Vypočtěte indukčnost: L = 2řrf 

6 Vypočtěte kapacity: C = 1 
IrfXc ' 

Předpokládejme, že zdroj nebo gene-
rátor mají odpor 10 0 a zátěž 50 0. Nechť 
Q je 10 a pracovní kmitočet 315 MHz. 

XL = QR9 = 10-10 = 100 

100  
- 50 nH 

2šf 2.314.315.106 

I

IR,(C)2+1) 10.101 
XOEc2=  R FOEL ' i. 1 - 50I 50 1=2190 

Xci = Rg(Q2+1) 10-101  
-1790 

QRL 500 
Q no , 10 

wni. - AC2 500 -219 

-  1 1   C2 - 2irfXc 2.3,14.315.106.219 2,31pF- 

c  1 1  2,82 pF 
1 27(fXc 2.314.315.106.179 - 

Obvody s laditelným 
přizpůsobovacím členem 

Přizpüsobovací článek musí být ladi-
telný, pokud má být použit v širším kmi-
točtovém rozsahu nebo musí přizpůsobo-
vat širší rozsah impedanci, aby činitel 
odrazu PSV zůstal malý. 

Takový článek musí mít nastavitelnou 
jednu nebo více komponent I když me-
chanicky či manuálně nastavitelné kon-
denzátory a cívky jsou k dispozici, jsou 
jejich rozměry příliš velké pro moderni 
obvody a pak také nemohou být řízeny 
elektronicky. Elektronické řízení dovoluje 

vf zd9  n r  LCCdEbnek  

L 

Obr. 44. LCC článek 

automatizovat ladění přizpůsobovacího 
článku. Ten potom musí mít nastavitelnou 
jednu nebo více komponent. 
K dispozici jsou různé typy elektronic-

ky nastavitelných kondenzátoru použitel-
ných při návrhu automatických tuneru 
a přizpůsobovacích obvodů. Varikapová 
dioda neboli napěťově řízený kondenzá-
tor je k dispozici již řadu let (obr. 45). Její 
spojité proměnná kapacita v širokém roz-
sahu je výhodná vlastnost, je však neli-
neární a vyžaduje poměrně velké stejno-
směrné řídící napětí, obvykle třicet voltu 
pro nejmenší kapacitu. 

Dalšími vhodnými součástkami jsou 
číslicově řízený kondenzátor (DTC) a mi-
kroelektromechanicky (MEMS) řizené 
kondenzátory. Obě možnosti jsou dostup-
né jako integrované obvody a jsou vhod-
né pro realizaci vysokofrekvenčních na-
stavitelných přizpůsobovacích obvodů. 

Císlicově laditelné kondenzátory (Digi-
tally Tunable Capacitors), např. PE64904 
od Peregrine Semiconductor, obsahují 
pět kondenzátoru o neměnné kapacitě, 
které jsou spínané tranzistrory MOSFET 
(obr. 47). Tyto součástky jsou vyráběny 
technologií křemík na safiru. Kapacita je 
nastavitelná pětibitovým sériovým kódem 
přes standardní rozhraní SPI nebo I2C. 
Kondenzátory mohou být řazeny sériově 
nebo paralelně Největší paralelní kapaci-
ta je 5,1 pF a nejmenší 1,1 pF. Největší 
sériová kapacita je 4,6 pF a minimální 
0,6 pF. Integrované obvody s kondenzá-
tory mohou být dále spojovány sériová; 
nebo paralelně. Na obr. 48 je obvod 

C 

CLO 

Obr. 45. Varikapje polovodičová dioda 
s proměnnou kapacitou v zavěrném 

směru. Kapacita se měni v závislosti na 
přiloženém napětí. Amplituda vf signálu 
musí být vůči ladicímu napětí malá 

ladici 
napit' 22k ai 

150k 

a) b) 

50k 

nape 

li t rezonanEnt 
obvod 

•• c) 

Obr 46 Typické zapojeni varikapu ve vf 
rezonančním obvodu: a) základní 

zapojeni, b) hnearizované se zmenšenou 
kapacitou, c)s úpiným stejnosměrným 

oddělením vf obvodu 

s několika těmito kondenzátory. Je to la-
ditelný filtr a impedanční přizpůsobení 
zároveň. S připojenými cívkami pokrývá 
široký rozsah impedand na kmitočtech 
používaných v mobilních sifich (698 až 
960 MHz a 1710 až 2170 MHz). Tento člá-
nek umožňuje automatické naladění na-
pří klad po změně základnové buňky pře-
vaděče mobilních telefonu nebo doladění 
antény mobilního telefonu při jejím rozla-
dění blízkými předměty. 

Komerčně dostupné laditelná konden-
zátory jsou i v provedení MEMS. Zákla-
dem je MEMS kondenzátor, který může 
být přepínán s krokem 0,125 pF. Každý 
elementární kondenzátor je tvořen pevnou 
elektrodou s dielektrikem na povrchu 
(obr. 49). Nad ním je s mezerou mecha-
nický plátek tvořící druhou elektrodu. Je-
-li na elektrody přiveden elektrostatický 
náboj, jsou navzájem přitahovány. Horní 
plátek se skloní dolů, čímž se podstatně 
zmenší vzdálenost a zvětší kapacita. Kon-
denzátory s větší kapacitou jsou sestave-
ny z více těchto elementárních konden-
zátorů. Vyráběné verze mohou mit 
kapacitu 10, 20 nebo 30 pF s přeladitel-
ností 10:1. Kapacita je řízena opět přes 
sériové rozhraní SPI nebo přes rozhraní 
podle specifikace MIPI (radio-frequency 
front-end - RFFE). 

VP 
(Pokračování příště) 

r11-0 

RF  r  , 
Er,  

senova 
linka 

rid c obvod CMOS 
a ESO 

RF-

Obr 47. Peregrine Semiconductor 
UltraCMOS DTC pro bezdrá ové 

aplikace má pět kondenzátorů spína-
ných MOSFET 

6.8 nH 

L 

DTC2 5.8 "H 
0.7e 7 pF 

OTCI DTC3 
1.6 ai 8 pF 1.6 ai 8 pF 

kčemik na saaru 
senovy interfejs MIPI 

Obr. 48 Laditelný přizpůsobovací článek 
s obvodem UltraCMOS DTC pro 
vicepásmové mobilní aplikace 

',linek horní elektrody 

Obr. 49. Struktura elementárního 
MEMS kondenzátoru, jehož kapacita 

je řízena napětím 
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Mikrokontroléry 
PIC12F1xxx a PIC16F1xxx 

Instrukční soubor 
(Dokončení) 

Se základními vlastnostmi mikro-
kontroléru s jádrem „enhanced mid-
range jste měli možnost se seznámit 
v minulém dílu. V tab. 1 (PE-AR 06/ 
/2013) byl uveden přehled všech 
instrukci, přičemž nové instrukce 
ADDVVFC, ASRF, LSLF, LSRF, SUB-
WFB, MOVLB a MOVLP byly v člán-
ku rovněž stručně popsány. Funkce 
zbývajícich instrukci, které u starších 
mikrokontrolérú s architekturou „mid-
range nenaleznete, si popíšeme nyní. 

BRA 
Instrukce BRA pro relativní skok 

v programu přičte k aktuální hodnotě 
programového čitače PC devítibitovou 
konstantu k se znaménkem (tj. -256 
s. k 5 255). Protože se však v průběhu 
vykonáváni instrukce již programový 
čitač inkrementoval, aby se načetla 
instrukce následující, do PC se pa pro-
vedení této instrukce ve skutečnosti 
uloží hodnota PC + 1 + k Podobně ja-
ko jiné instrukce pro větvení progra-
mu trvá i tato instrukce dva instrukčni 
cykly. 

Ačkoliv je rozsah adres pro prove-
dení skoku s využitím této instrukce 
omezený, může v mnoha případech 
instrukce BRA eliminovat problémy se 
stránkováním programové paměti. 
Tradični-instrukce pro skok v progra-
mu GOTO totiž umožňuje specifiko-
vat pouze jedenáct nejméně význam-
ných bit() adresy programové paměti. 
Potřebujeme-li např. realizovat rela-
tivně krátký skok v programu, při kte-
rém se však mění stránka programo-
vé paměti, je nutné specifikovati horní 
bity adresy prostřednictvím registru 
PCLATH Problem s instrukcí GOTO 
se projeví např. v situacích, kdy do 
funkčního a odladěného programu 
přidáme nějaký kód a některé skoky 
GOTO, připadně voláni podprogramů 
CALL se přesunou do jiné stránky pro-
gramové paměti a program je rázem 
nefunkční. 

Pozn.: Nova jádro „enhanced mid-
range" nicméně usnadňuje i realizad 
skoků na kterékoliv misto programo-
vé paměti, a to tím, že byla přidána 
samostatné instrukce pro zápis do 
registru PCLATH (instrukce MOVLP-
- viz minulý díl). 

Příklad. 
1) Kód pro mikrokontroléry „mid-ran-
ge": 

Label 
DECFSZ delay, f 
GOTO $-1 

2) Kód pro mikrokontroléry „enhanced 
mid-range": 

Label 
DECFSZ delay, f 
BRA Label 

V první části prikladu je použita in-
strukce GOTO, u které je návěští spe-
cifikováno relativně k aktuální pozici 
dané instrukce v programu. Asembler 
však při sestavováni programu změ-
ní adresu na absolutní. Ve druhé čás-
ti příkladu je použita instrukce BRA 
s návěštím v absolutním tvaru. Asem-
bler v tomto případě při sestavováni 
programu naopak změní adresu na 
relativní. Z příkladu je rovněž patrné, 
že s instrukcí BRA se v praxi pracuje 
obdobně jako s instrukcí GOTO, tj, 
adresu buď specifikujeme v absolut-
nim tvaru: BRA návěští, nebo v rela-
tivním: BRA s+k. 

BRW 
Instrukce BRW slouží podobně jako 

předchozí instrukce BRA k realizaci 
relativního skoku v programu. Na roz-
dí1 od instrukce BRA se však v tomto 
případě k aktuální hodnotě programo-
vého šítače (PC) nepřičte konstanta 
(instrukce BRW nemá žádný argu-
ment), ale aktuální hodnota pracov-
ního registru W (kladné vyjádření bez 
znaménka, tj. 0 až 255). Protože se 
v pruběhu vykonávání instrukce pro-
gramový čítač již inkrementoval, ulof 
se po provedeni instrukce do progra-
mového čitače hodnota PC + 1 + W. 
Instrukce opět trvá dva instrukční cyk-
ly 

Instrukci BRW lze využít např. pro 
snadnou realizaci vyhledávacích tabu-
lek. 

Příklad: 

Funkce1 
; libovolný kód 
MOVLW index 
CALL Konstanty 
.„ v registru W je nyní konstanta 
pro daný index 

další kód 

Konstanty 
BRW 
; Vrátí data 
RETLW 
RETLW 
RETLVV 
RETLW 

, Přičte index ve W k PC 
pro daný index 
data° index() 
datai index1 
data2 index2 
data3 index3 

Příklad výše ukazuje realizaci jed-
noduché vyhledávací tabulky Podob-
né tabulky lze využít kupříkladu pro 
dekódování čísla na segment na sed-
misegmentovém displeji. Číslem by 
byl v takovém případě index a hodno-

ta, která se vrátí v registru W po za-
volání podprogramu Konstanty, by re-
prezentovala data pro zápis na port 
mikrokontroléru, na který jsou připo-
jeny jednotlivé segmenty displeje. 

Pozn.: V závislosti na umístění pod-
programu Konstanty může být ještě 
nutné přidat direktivu PAGESEL před 
instrukci CALL Konstanty, která zajis-
ti, že proběhne volání podprogramu 
korektně i v připadé, že se podpro-
gram nachází v jiné stránce progra-
mové památi. 

CALLW 
Instrukce CALLW rozšiřuje mož-

nosti pro volání podprogramu a dopl-
ňuje standardní instrukci CALL, která 
má podobně jako instrukce GOTO za 
argument 11bitovou konstantu, která 
určuje 11 nejméně významných bitů 
adresy programové paměti (zbylé bity 
se dopiní z PCLATH<6:3>). Instrukce 
CALLW naproti tomu žádný argument 
nemá. Adresa podprogramu se v tom-
to případě složí z adresy uložené 
v registru PCLATH a z aktuální hod-
noty registru W (viz obr 1). 

Při volání instrukce CALLW se po-
dobně jako při volání instrukce CALL 
nejprve uloží návratová adresa (PC + 1) 
na vrchol zásobníku, poté se nahraje 
obsah registru W do PC<7:0> a ob-
sah registru PCLATH do PC<14:8>. 
Vykonání instrukce trvá dva instrukč-
ní cykly. 

Instrukci CALLW lze opět použít 
pro realizaci vyhledávacích tabulek. 
Vyhledání konstanty pro daný index 
proběhne během fixní doby 6 instrukč-
ních cyklú, nezávisle na tom, ve které 
stránce programové paměti se pod-
program s vyhledávací tabulkou na-
chází. Podmínkou ovšem je, aby se 
podprogram nacházel na začátku 
256bajtového bloku programové pa-
měti (viz direktiva ORG v příkladu 
níže). 

Příklad: 

Fun kce1 
; ... libovolný kód 
MOVLP HIGH Konstanty 
MOVLW index 
CALLW 

... v registru W je nyní konstanta 
pro daný index 

další kód 

ORG Ox??00 
, Např Ox1100 apod 

Konstanty 
; Vrátí data pro daný index 
RETLW data0 index() 
RETLW datai index1 
RETLW data2 index2 
RETLW data3 index3 

RESET 
Instrukce RESET provede softwa-

rový reset mikrokontroléru. Zároveň se 
vynuluje bit RI v registru PCON, pod-
le kterého je následně možné zjistit, 

4 ( Praktická elektronika - AR 07/2013) 



že byl reset proveden softwarově tou-
to instrukcí. Instrukci je možné použít 
např. pro zajištění větší robustnosti 
programu na místech programové 
paměti, kam by se programový šítaš 
nikdy neměl dostat. 

ADDFSR 
Instrukce ADDFSR přičte 6bitovou 

konstantu k se znaménkem (tj. -32 s 
≤ k ≤ 31) k aktuální adrese pro nepři-
mé adresování uložené ve dvojici re-
gistrů FSRnH.FSRnL. 

Příklad použití: 

ADDFSR FSRO, 2 
ADDFSR FSRO, - 2 

MOVIW 
Tato instrukce přesune obsah re-

gistru INDFn do registru W. Registry 
INDFO a INDF1 slouží k nepřímému 
adresování a nejsou fyzicky imple-
mentovány. Přistupem k nim ve sku-
tečnosti přistupujeme k registrům na 
adresách, jež jsou specifikovány 
v registrech FSROH:FSROL, resp. 
FSR1H:FSR1L. Instrukce MOVIVV, 
podobně jako instrukce MOVWI, 
umožňuje kromě přesunu dat mezi 
registry INDF a W zároveň inkremen-
tovat nebo dekrementovat příslušný 
registr FSRn, a to před nebo po pře-
sunu dat, [gip. přistupovat k registru, 
jehož adresa je určena relativním of-
setem vůči aktuální adrese uložené 
v registru FSRn. 

Instrukce MOVIW podporuje pět 
typů syntaxe: 

MOVIW ++FSRn 
inkrementace registru FSRn 
před provedením operace 
INDFn —> W, 

MOVIW --FSRn 
dekrementace registru FSRn 
před provedením operace 
INDFn —> W, 

MOVIW FSRn++ 
inkrementace registru FSRn po 
provedení operace INDFn —>W, 

MOVIW FSRn— 
dekrementace registru FSRn po 
provedeni operace INDFn —>W, 

MOVIW k[FSRn] 
adresa pro nepřímě adresováni 
je určena relativním ofsetem 
FSRn + k, kde -32 s ks 31, sa-
motná adresa v registru FSRn 
se přitom nezmění. 

Příklady: 

MOVIW ++FSRO 

FSRO = FSRO + 1, obsah registru na 
adrese FSRO se přesune do W. 

MOVIW FSRO++ 

Obsah registru na adrese FSRO se 
přesune do W, FSRO = FSRO + 1. 

MOVIW --FSR1 

FSR1 = FSR1 - 1, obsah registru na 
adrese FSR1 se přesune do W. 

MOVIW FSR1--

Obsah registru na adrese FSR1 se 
přesune do W, FSR1 = FSR1 - 1. 

MOVIW 4[FSRO] 

Obsah registru na adrese FSRO + 4 
se přesune do W, FSRO beze změny 

MOVWI 
Instrukce MOVWI přesune aktuál-

ní obsah pracovního registru W do 
registru pro nepřímé adresování 
INDFn a zároveň inkrementuje nebo 
dekrementuje příslušný registr FSRn 
před nebo po provedení operace nebo 
přesune data z registru, který je dán 
adresou FSRn + k, kde -32 s ks 31. 
Syntaxe instrukce je stejná jako u in-
strukce MOVIW 

Zásobník 
Zásobník (stack) slouží k ukládá-

ní návratových adres při volání pod-
programu nebo při vyvolání přeruše-
ní. Při vykonávání instrukce CALL 
nebo CALLW nebo při vyvolání pře-
rušení se uloží aktuální adresa v čita-
d'i programu na vrchol zásobníku a při 
návratu z podprogramu nebo přeru-
šení' tj. při provádění instrukci 
RETURN, RETLW nebo RETFIE se 
adresa z vrcholu zásobníku nahraje 
zpět do čítače programu. Zásobník je 
hardwarový, není tedy součástí pro-
gramové ani datové paměti' a u star-
ších mikrokontrolérů PIC s archi-
tekturou „mid-range" nebylo možné 
k adresám uloženým v zásobníku 
nijak přistupovat. Základní funkce 
zásobníku je u mikrokontrolérů 
PIC12F-hca a PIC16F1xxx stejná jako 
u starších mikrokontrolérů s architek-
turou „mid-range". U novějších mik-
rokontrolérů „enhanced mid-range" je 
však zásobník šestnáctiurovňový 
(u mikrokontrolérů „mid -range" byl 
pouze osmiúrovůový), jeho šířka je 15 
bitů (šířka je dána počtem bitů čitače 
programu, u mikrokontrolérů „mid-
range" byla šířka 13 bitů), je možné 
k němu přistupovat prostřednictvím 
dedikovaných speciálních funkčních 
registrů a lze jej nakonfigurovat, aby 
se při jeho přetečeni nebo podtečeni 
mikrokontrolér vyresetoval. 

Zásobník je možné si představit 
jako sadu šestnácti patnáctibitových 
paměťových buněk s adresami 00h až 
OFh. Na „vrchol' zásobníku, tj. na na-
posledy přidanou návratovou adresu 

PC 
14 PCH PCL  
1111)1 11[1 

6 7 0 at 
PCI..ATH• I LHALI W 

ukazuje ukazatel zásobníku, který je 
přístupný skrze registr STKPTR (stack 
pointer). Aktuálni návratová adresa 
z „vrcholu" zásobníku je pak přístup-
ná pro čtení i zápis prostřednictvím 
registrů TOSH:TOSL. Pro přístup 
k návratové adrese umístěné na jiné 
než aktuální úrovni zásobníku je nut-
né nejprve změnit adresu ukazatele 
v registru STKPTR a poté ji lze již na-
číst nebo změnit skrze registry 
TOSH.TOSL. Ph každém volání pod-
programu (instrukcemi CALL nebo 
CALLW) nebo při vyvoláni přerušení 
se nejprve inkrementuje ukazatel 
STKPTR a poté se zapíše do zásob-
niku návratová adresa. Při vykonává-
ní jedné z návratových instrukcí 
RETLW, RETURN nebo RETFIE se 
naopak adresa ze zásobníku nejprve 
načte a poté se STKPTR dekremen-
tuje. Po prvnim volání podprogramu 
bude zapiněna první úroveň zásobní-
ku a bude STKPTR rz: 00h. Při dalším 
voláni vnořeného podprogramu budou 
zapiněny dvě úrovně zásobníku a uka-
zatel STKPTR bude mít hodnotu 01h. 
V případě volání šestnácti vnořených 
podprogramů nebo patnácti podpro-
gramů a jednoho přerušení bude zá-
sobník zapiněn a bude STKPTR = 
= OFh. 

Konfiguračním bitem STVREN lze 
nastavit, zda se mä při pretešení nebo 
podtečení zásobníku provést reset 
mikrokontroléru (je-li STVREN = 1). 
Pokud je bit roven nule, mikrokontro-
lér se nevyresetuje a při pretečeni se 
ukazatel zásobníku přesune na první 
úroveň (inkrementace tedy bude pro-
bíhat v kruhu). Nezávisle na hodnotě 
bitu STVREN se navíc při přetečeni 
nastaví bit STKOVF v registru PCON 
a při podtečení se nastavi bit STKUNF 
v témže registru. Je-li zásobník zapl-
něn (STKPTR = OFh), bit STVREN je 
roven nule (reset deaktivován) a v pro-
gramu zavoláme další podprogram 
instrukcí CALL nebo CALLW (příp. je 
vyvoláno přerušení), ukazatel se pře-
sune na první pozici zásobníku. ná-
vratová adresa přepíše adresu ulože-
nou na této pozici a ukazatel STKPTR 
bude mít hodnotu 10h. Tato hodnota 
je ekvivalentní adrese ukazatele 00h, 
jednička na pozici pátého bitu však 
indikuje, že zásobník přetekl. Podob-
ně je-li zásobník prázdný, ukazatel 
STKPTR bude mít hodnotu 1Fh. 
V registrech TOSH:TOSL bude do-
stupná návratová adresa z poslední 
úrovně zásobníku (0Fh), jednička na 
pozici pátého bitu však v tomto pří-
padě indikuje, že je zásobník prázdný 
(a nikoliv piný). 

Vít Špring I 

o 
CALL): 

Obr. I. 
Způsob skládáni 
adresy při voláni 

podprogramu prostřed-
nictvím instrukce 

CALLW 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Předzesilovač 

ke kytarovému snímači 
Takový obvod bývá obvykle umís-

těn přímo na kytaře. Jeho úkolem je 
zvětšit rozkmit signálu ze snímače 
z úrovně jednotek až desítek mV na 
úroveň 0,2 až 1 V, která je vhodná 
pro další zpracování běžným zesilo-
vačem. 

Předzesilovač obsahuje pouze re-
gulator hlasitosti, kmitočtové korekce 
(ekvalizér) předpokládám v následují-
cím zesilovači, ke kterému je předze-
silovač připojen. 

Předzesilovač je možné napájet: 
• Z vlastního síťového zdroje. Je to 
však nepraktické, musí být kabely 
navíc. 
• Z následujícího zesilovače. Toto ře-
šení vyžaduje zásah do zesilovače 
(musíme v něm nalézt vhodné napá-
jecí napětí a vyvést je na konektor) 
a není univerzální - předzesilovač 
pak mužeme používat jen s tímto ze-
silovačem. 
• Z baterie umístěné v kytaře, což po-
važuji za nejlepší řešení. Předzesilo-
vač pak musí mít vypínač napájení, 
indikaci zapnutého stavu a indikaci 
vybití baterie. Je nutné vyřešit pro-
blem výměny baterie nebo jejího do-
bíjení. Nejčastěji se používá destič-
ková baterie o napětí 9 V, která je 
však poměrně drahá. 

Popisovaný předzesilovač jsem se 
kvůli jednodušší mechanické kon-

strukci rozhodl napájet dvěma tutko-
vými články dopiněnými zvyšujícím 
měničem. Z měniče lze při malém na-
pájecím proudu (řádu jednotek mA) 
získat napájecí napětí asi 7,5 V. Tuž-
kové články umístíme do držáku, kte-
rý jednoduše přišroubujeme k desce 
s plošnými spoji předzesilovače. Na 
desce je i potenciometr pro regulaci 
hlasitosti s vypínačem napájeni, vý-
stupní konektor a indikační LED. Po-
kud použijeme k napájeni tužkové 
akumulátory (NiCd nebo NiMH), může-
me využít výstupní konektor předze-
silovače i k jejich dobíjení. Odpadne 
tak další vodič a konektor. Předzesi-
lovač tvoří kompaktní celek, který lze 
snadno vestavět do kytary. 

Schema zapojení předzesilova-
če ke kytarovému snímači je na obr. 
1. Předzesilovač obsahuje nf zesilo-
vač s operačním zesilovačem (OZ) 
CA3140 (101) pro zesílení nf signálu 
ze snímače a mare DC/DC s tranzis-
tory Ti až T4 pro napájeni 101. 

OZ CA3140 použitý v nf zesilovači 
je typu rail-to-rail, tj. dovoluje maxi-
mální rozkmit výstuprüho signálu rov-
ný napájecímu napětí. Minimální na-
pájeci napětí tohoto OZ je 4 V. 

Ještě lepší vlastnosti má OZ 
MCP6021 (v sortimentu firmy Far-
nell), který pracuje v rozmezí napá-
jecího napětí od 2,5 do 5,5 V. Popi-
sovaný předzesilovač by při aplikaci 
tohoto OZ bylo možné napájet jen 
jedním článkem - použitý měnič je 
schopen z napětí 1,2 V vyrobit napá-
jecí napiti 4 až 4,5 V. Při tomto na-
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Obr. I. Schema zapojeni pfedzesilovače ke kytarovému snimaCi 

pájecím napiti by bylo možné bez 
podstatného zkresleni odebírat z vý-
stupu uvedeného OZ signal o mezivr-
cholovém rozkmitu 3 V. Bylo by to 
ale na hranici možností. 

Nf zesilovač má diferenční vstup, 
díky čemuž je dobře potlačován brum 
naindukovaný do snímače a přívod-
ních vodičů. Napěťové zesílení Au je 
určováno zpětnovazebním děličem 
s rezistory R8 až R11. Za předpokla-
du, že R8 = R10 a R11 = R9, platí: 

Au = R11/R10. 

C5 potlačuje nadakustické kmito-
čty. Vzhledem k použití měniče jej 
doporučuji zapojit. Kondenzátory C6 
a C7 potlačují síťový brum o frekven-
ci 50 Hz. U akustické kytary si potla-
čeni frekvencí pod 100 Hz můžeme 
dovolit. Pro basovou kytaru vynechá-
me C6 a R16 a kapacitu kondenzáto-
ru C7 zvětšíme alespoň na 470 nF. 

Potenciometr P1 k regulaci hlasi-
tosti by měl být logaritmický s vypi-
načem. Pokud jej nemáme ve star-
ších zásobách z produkce TESLA, 
koupíme nejlépe typ PC16MSK100, 
který má vypínač, ale je lineární. Li-
neární prüběh přiblížíme k logaritmic-
kému přidáním rezistoru R17. 

OZ 101 je napájen nesymetricky 
napětím asi 7,5 V z měniče. Předpětí 
pro neinvertujid vstup OZ je poskyto-
váno děličem se součástkami R14, 
R15, D2 a D3 LED D2 a D3 take in-
dikuji dostatečnou velikost napájecí-
ho napětí a tím i provozuschopný 
stay baterie Tyto LED musejí být 
modré nebo bile, aby na každé nich 
byl úbytek napětí zhruba 3 V. Rezis-
tory R14 a R15 určuji jas LED. Pokud 
chceme zmenšit celkový odběr prou-
du, zvětšíme odpor těchto rezistoru 
na 220 S2 

Zvyšující měnič s tranzistory Ti 
až T4 jsem popsal v KE 4/2004. 11 
a T2 tvoří astabilní multivibrátor, T3 
pracuje jako spínač a T4 slouži k be-
zeztrátové stabilizaci výstupniho na-
pití. Otevřenim T4 se zastaví kmitání 
multivibrátoru a výstupní napětí po-
klesne. Pokud máme dostatečně vel-
ké vstupní napiti a stabilizace fungu-
je, je výstupní napětí přibližně 
určováno děličem s R6, R7, který je 
zmenšuje na úroveň 0,6 V potřeb-
nou pro otevření T4 Můžeme psát: 

0,6 - U„Ýst.R6/(R7 + R6). 

Předzesilovač je opatřen pouze 
jedním konektorem (zásuvkou) typu 
jack 6,3 mm, který slouží nejen pro 
výstup nf signálu, ale i pro nabíjení 
akumulátorových článku. 

R12 odděluje nabíjecí napětí od 
potenciometru Pl. R13 omezuje ve-
likost nabíjecího proudu, LED D4 
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Obr. 2. 
Deska 

s plošnými 
spoji před-
zesilovače 
ke kytarové-
mu snímači 
(mg.: 1 : 1) 

Obr. 3. 
Rozmístění 
součástek 
SMD na stra-
ně spoju 
na desce 
predzesi-
lovače 

ke kytarové-
mu snímači 

Obr 4 
Rozmístění 
vývodových 
součástek 
na straně 
součástek 
na desce 
předzest-
lovače 

ke kytarové-
mu snímači 
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(modrá nebo bílá) bráni přebíjení 
akumulátoru nad 2,8 V 

Předzesilovač je postaven na des-
ce s jednostrannými plošnými spoji 
(obr. 2 až obr. 4). Pro úsporu místa 
jsou všechny rezistory v provedení 
SMD, osazujeme je jako první. 

Nejdříve osadíme a vyzkoušíme 
obvod měniče, potom zapájíme 101. 
Na jeho výstupu bychom mili v klido-
vém stavu naměřit polovinu napájecí-
ho napětí. Zesilení předzesilovače 
případně upravíme podle citlivosti 
snímače a následujícího zesilovače 
(změnou odporu rezistoru R9 a R11). 

Seznam součástek 

R1, R3 33 kn, SMD1206 
R2 1 kn, SMD1206 
R4, R5 220 2, SMD1206 
R6 1,5 ka SMD1206 
R7 22 K2, SMD1206 
R8, R10 4,7 kn, SMD1206 
R9, R11 100 kn, SMD1206 
R12 1 kn, SMD1206 
R13 330 n, SMD1206 
R14, R15 100 0, SMD1206 
R16 15 kn, SMD1206 
R17 10 kn, SMD1206, 

viz text 
P1 100 kn, potenciometr 

logaritmický s vypína-
čem, viz text 

Cl, 02 330 pF, keramický 
C3 220 pF/10 V, radiální 
C4 100 pF/10 V, radiální 
C5 100 pF, keramický 
C6 100 nF, keramický 
C7 15 nF, keramický 

D1 
02 až 04 
Ti až T4 
OZ1 
Li 

BAT46 
LED, viz text 
8C54713 
CA3140 
220 mH, axiální tlumivka 

Ing. Jiří Vlček 

Krátkovinná 
dvoulampovka 

Tento příspěvek je určen pro 
všechny zájemce, kteří si přejí zho-
tovit něco jednoduchého a přitom 
efektního s elektronkami. Popisovaný 
přímozesilujicí zpětnovazebni přip-
mač se dvěma elektronkami, jehož 
schéma je na obr. 5 a obr. 6, je velmi 
jednoduchý, diky výměnným cívkám 
má široký kmitočtový rozsah, umož-
ňuje všechny druhy provozu (AM, 
CW i SSB) a citlivost mä srovnatel-
nou s běžným superhetem. 

Autor původního pramene upozor-
ňuje na nedostatky i přednosti přímo-
zesilujícího zpětnovazebniho přijíma-
če. Mezi nedostatky patří: 
• Zahlcování přijímače silným ruši-
vým signálem s kmitočtem blízkým 
přijímanému signálu. 

• Při nasazení zpětné vazby se de-
tekční stupeň rozkmitá na přijíma-
ném kmitočtu a pracuje jako oscilá-
tor. Vf kmity se vyzařují anténou, 
takže jsou rušeny blízké přijímače 
pracující na stejném kmitočtu. 

• Jsou přijímána vždy obě postranni 
pásma přijímaného signálu. 
• Anténa je součástí laděného obvo-
du detekčního stupně. Aby správně 
nasazovala zpětná vazba, musí být 
anténa nerezonanční. Když anténa 
rezonuje na přijímaném kmitočtu, vy-
sadí oscilace detektoru. 
• I uzemnění je součástí laděného 
obvodu, a proto uzemňovaci spoj 
musí být co nejkratší. Jinak se přiji-
mač přiblížením ruky rozlad'uje. 

Přednosmi jsou: 
• Dobrý poměr signálu k šumu, který 
je stejný nebo lepší než u většiny mo-
derních přijimaču. Při vstupním sig-
nálu CW s úrovni 1 pV na impedanci 
50 2 je poměr sinál/šum asi 30 dB, 
při úrovni 0,12 pV je poměr sinál/šum 
asi 12 dB. 
• Výborná citlivost pro slabé signály. 
• Lze přijímat signály AM, CW i SSB, 
aniž by byl potřebný záznějový osci-
látor. 
• Velmi malý vlastní šum. 
• Přijímač je velmi jednoduchý a ne-
vyžaduje slaďování. 

Přijímací část dvoulampovky je 
zapojená podle obr. 5 a obsahuje de-
tekční stupeň s pentodou El a nf ze-
silovač s triodou E2. 
V obvodu řídicí mřížky El je zapo-

jen LC laděný obvod, kterým je ur-
čován přijímaný kmitočet. Laděný 
obvod je tvořen cívkou Li, ladicím 
kondenzátorem 03 a dolaďovacím 
kondenzátorem C2. 

Ladicí kondenzátor C3 má kapa-
citu 100 pF, protože připmač je určen 
jen pro příjem v úzkých radioamatér-
ských (a popř. i rozhlasových) pás-
mech. Dolaďovací kondenzátor 02 je 
připojen k odbočce Ll. Tim je jeho 
kapacita přetransformována na ještě 
menši a dolaďováni tak muže být do-
statečně jemně. 

Přijímaná pásma se volí výměnou 
cívek Li - pro každé pásmo musí být 
zvláštní L1 s odpovídajícím vinutim. 
Cívky Li jsou navinuté na válcových 
tělískách o průměru 1,5 palce (tj. asi 
38 mm). Závity vinutí leží těsně vedle 
sebe. Cívky mají vždy čtyři vývody 
(začátek a konec vinutí a dvě odboč-
ky), které jsou připojené na čtyři ba-
nánky umístěné na dolní straně tělís-
ka. Cívky se zasouvají do objímky se 
čtyřmi zdířkami, která je umístěná na 
kostře přijímače v blízkosti El. Ba-
nánky a zdířky jsou očíslovány od 
jedné do čtyř a jsou rozmístěny ne-
pravidelně tak, aby bylo možné vložit 
cívku do objímky jen jedním způso-
bem (tj. aby banánek číslo jedna bylo 
možné zasunut vždy jen do zdířky 
čislo jedna atd.). 

Pro pásmo 80 m (3,5 až 3,8 MHz) 
má Li 24,7 závitu měděného lakova-
ného drátu o průměru 0,64 mm. Mezi 
vývody 1 a 2 je 1,5 závitu, vývod 3 je 
připojen k vývodu 4 
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Obr. 6. Schema zapojení napájecího zdroje pro krátkovInnou dvoulampovku 

Pro pásmo 40 m (7,0 až 7,1 MHz) 
má Li 12,9 závitů měděného lakova-
ného drátu o průměru 0,80 mm. Mezi 
vývody 1 a 2 je 1,3 závitu, mezi vývo-
cly 1 a 3 je 8,2 závitu. 

Pro další pásma je nutné stanovit 
počty závitů cívky Li zkusmo. 

Drátová anténa se připojuje přes 
přizpůsobovací kondenzátor Cl s pro-
měnnou kapacitou přímo na živý ko-
nec Ll. Nejlepší selektivitu má přijí-
mač při minimální kapacitě C/. 

Vf signál z laděného obvodu se 
přivádí na řídicí mřížku pentody El, 
která spolu se součástkami C4 a R1 
pracuje jako mřížkový detektor. Klad-
ná zpětná vazba, která odtlumuje 
laděný obvod a podstatně zvyšuje cit-
livost a selektivitu přijimače, je zave-
dena připojením katody El na odboč-
ku (vývod 2) cívky Ll. 

Stupeň zpětné vazby se ovládá li-
neárním potenciometrem R2, kterým 
se měni napětí na stínicí mřížce El 
a tím i zesíleni El (čím vyšší je napě-
tí na stinict mřížce, tim je většt zesí-
lení El). Musí být možné nastavit tak 
vysoké napětí stínict mřížky, při kte-
rém se detekční stupeň rozkmitá na 
naladěném kmitočtu. Těsně před roz-
kmitáním je přijimač nejcitlivější pro 
příjem AM, těsně po rozkmitání pra-
cuje detekční stupeň jako samokmi-
tajíct směšovač a je možný příjem 
signálů CW a SSS. 

Maximální velikost napětí na stíní-
ci mřížce je omezována predřadným 
rezistorem R3, protože při nadměr-

  ZEM 

VVS. OEP OEPUJEM 
51 

  0--.0 +A 

"" 0 290V 0 150V antiparalelně ke sluchátkům potlačuji 

Z21 
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ném zvyšování tohoto napětí roste 
amplituda vlastních kmitů a klesá cit-
livost přijímače. 

Pro správnou funkci detekčního 
stupně má mit El strmost přibližně 
1 až 2 mA/V, což splňuje použitá 
elektronka 6J7, která má strmost 
1,2 mAN. Vhodné jsou i starší elek-
tronky RV12P2000 nebo její ekviva-
lent 1221L se strmostí 1,5 mA/V, 
popř. EF22 (2,2 mA/V) apod. Podle 
parametrů použité elektronky bude 
zřejmě nutné upravit polohu odboč-
ky pro její katodu na cívce Li a od-
por předřadného rezistoru R3. Nověj-
ší velmi strmé televizní pentody se 
neosvědčily. 

Anodovou zátěž El tvoří pracovní 
rezistor R4, na který se přivádí ano-
dové napětí přes filtrační článek R5, 
C9. Pro vf složku signálu je anoda El 
zablokována kondenzátorem C7. 

Zesílený demodulovaný nf signál 
se z anody El odvádí přes filtr s TL1 
a C8, který potlačuje zbytky vf složky. 
Čistý nf signál se pak z filtru vede 
přes logaritmický potenciometr R6 
pro ovládáni hlasitosti na 'Idiot mříž-
ku triody E2 v nf zesilovači. 

Záporné predpětí pro rídici mřížku 
E2 poskytuje katodový rezistor R7 
zablokovaný pro nf signál kondenzá-
torem C11. 

Anodoví napětí se na E2 přivádí 
přes pracovní R8, hlavni zátěž E2 
však představuji sluchátka o odporu 
4 It52, připojená ke zdířkám SLUCH. 
Křemíkoví diody D1 a D2 připojené 

impulsni poruchy. Pokud bychom po-
žadovali příjem na reproduktor, mu-
seli bychom za E2 zařadit výkonový 
zesilovač s další elektronkou. 

E2 je starší trioda 6C5 se strmosti 
2 mA/V a lze ji snad nahradit jakou-
koliv běžnou přijímací triodou (6BC32, 
ECC83 apod.), popř. stejnou pento-
dou, jako je El, kterou změníme na 
triodu tím, že spojíme její stínict mříž-
ku s anodou. 

Síťový napájecí zdroj pro dvou-
lampovku je zapojený podle obr. 6. 
Základem zdroje je sítóvý transformá-
tor se sekundárním anodovým a žha-
vicim vinutím. 

Anodoví napětí je dvoucestně 
usměrňováno polovodičovými dioda-
mi D21 a D22, které jsou odrušeny 
tlumivkami TL21 a TL22. Usměrně-
ni napětí je pak vyhlazováno filtrem 
s C23, L23 a C24 a následně zmen-
šováno a stabilizováno na úrovni 
+150 V doutnavkoWm stabilizátorem 
s predřadným rezistorem R22 a dout-
navkou VR150 (E21). Tuto doutnav-
ku lze nahradit dostupnějšími typy 
11TA31 nebo StR150/30. 

2havici napětí se z transformátoru 
přivádí přímo na žhavici vlákna elek-
tronek a na žárovku Z21 osvětlující 
kmitočtovou stupnici přijímače. Kvůli 
potlačeni brumu, který se indukuje ze 
žhavicího obvodu do cesty nf signálu, 
je střed žhavicího vinuti uzemněn. Na 
vodičích rozvádějících žhavici napětí 
jsou pak střídavá napětí symetrická 
vůči zemi a brumov6 signály induko-
vané z obou žhavictch vodičů se na-
vzájem ruší. 

Pokud transformátor nemá žhavi-
ci vinuti s vyvedeným středem, mů-
žeme použit tzv. odbručovaci trimr. 
Je to malý drátový potenciometr 
o odporu asi 100 f2 se zatižitelnosti 
asi 1 W, jehož krajní vývody se připo-
jí na konce žhavicího vinuti a jehož 
běžec se spoji se zemí. I tento trimr 
symetrizuje žhavici napětí a potlačuje 
tak indukci brumu ze žhavicího obvo-
du. Trimr se nastavuje zkusmo na 
minimální brum v reprodukovaném 
nf signálu. 
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Většinou vůbec není nutné odbru-
čení aplikovat, i tak je brum v repro-
dukci zanedbatelný. 

Síťový transformátor je nejjedno-
dušší vytěžit ze starého zničeného 
elektronkového připmače (dobrý přijí-
mač je škoda rozebírat). Vhodně jsou 
i transformátory s jednoduchým ano-
dovým vinutím, které se používaly 
koncem šedesátých let minulého sto-
letí. Anodové napětí pak usměrňuje-
me Graetzovým mustkem se čtyřmi 
diodami. Diody nemusíme odrušovat 
tlumivkami, snáze je odrušíme para-
lelně připojenými faliovými konden-
zátory o kapacitě 22 až 47 nF a s pro-
vozním napětím alespoň 1000 V. 

Konstrukce přijímače je nejlepší 
klasická. Elektronky, výměnnou cívku 
a další součástky upevníme na kost-
ru z plechu ohnutého do tvaru převrá-
cené vany. Na předni stranu vany při-
šroubujeme svislý kovový panel, na 
který umístíme ovládací prvky, stup-
nice a konektory. 

Napájecí zdroj je vhodné zhotovit 
jako samostatnou jednotku, kterou 
s přijímací částí propojíme čtyřžilo-
vým kabelem. Tak je možně používat 
zdroj k různým přijimačum. 

MM 
BREAK-IN, květen/červen 2010 

Napětím regulovaný 
nf zesilovač 

Na obr. 7 je schéma zapojení nf 
zesilovače, jehož zesílení lze plynule 
regulovat v rozmezí 1,5 až více než 
300 vnějším ss regulačním napětím 

UGSD• 
Mezivrcholový rozkmit vstupního 

nf signálu může být až 100 mV, při 
tomto rozkmitu má sinusový signal 
nelineární zkreslení osciloskopem 
nezjistitelné, tj. Řádu jednotek pro-
cent. Ph menším rozkmitu vstupního 
signálu je zkreslení úměrně menší. 

Kmitočtová charakteristika zesi-
lovače je do kmitočtu 20 kHz při ja-
kémkoliv zesílení zcela plochá, na 
kmitočtu 100 kHz při zesílení 1,5 má 
převýšení asi 1 dB, při zesílení 15 je 
plochá a při zesílení 150 má pokles 
asi 1,5 dB. 

Základem přístroje je kvalitní dvo-
jitý OZ typu NE5532 určený pro audi-
otechniku. Regulovaný nf zesilovač je 
dvoustupňový - první stupeň s pry-
ním dílčím OZ 101A je zapojen jako 
zesilovač napětí s regulovaným ze-
sílením, druhý stupeň s druhým díl-
čím OZ 1018 je oddělovací zesilovač 
s jednotkovým zesílením. 
V prvním stupni se nf signal přivá-

dí ze vstupních svorek J1 a J2 přes 
oddělovací kondenzátor 05 na nein-
vertujicí vstup OZ 101A. Rezistorem 
R1 se na tento vstup az privad' 
předpětí rovné potenciálu země. Od-
porem rezistoru R1 je též určován 

Obr. 7. Schema zapojeni napětím regulovaného nf zesilovače 

vstupní odpor celého regulovaného 
nf zesilovače. 

Napěťové zesílení nf složky signá-
lu v tomto stupni, které označíme Aunt, 
je určováno děličem záporné zpětné 
vazby, který je tvořen rezistorem R2 
a kanálem tranzistoru T1 typu JFET 
BF245. Pro Aunt platí vztah: 

Aunt = (1 + R2/RK), 

kde RK je odpor kanálu Ti. Odpor ka-
nálu RK lze měnit napětím UGsD, které 
se přivádí mezi řídicí elektrodu G Ti 
a kanál 11, takže napětím U050 lze, 
jak vyplývá z předcházejícího vztahu, 
regulovat i zesílení Aunt. 

Oddělovací kondenzátor C8 zajiš-
ťuje, že pro ss složku signálu na 
svém neinvertujícím vstupu má OZ 
101A vždy jednotkové napštavé zesí-
lení (i když Aunt je třeba 300). Proto 
se vlivem vstupní napěrové nesymet-
rie může ss složka signálu na výstu-
pu OZ 101A odchylovat jen nepatrně 
od potenciálu země. 

Regulační napětí U050 se přivádí 
na Ti z regulačního vstupu (ze svo-
rek J3 a J4) přes oddělovací rezistor 
R3. Regulační vstup je zablokován 
kondenzátorem 06. Oba konce kaná-
lu Ti - elektrody S a D - mají ss po-
tenciál země. Elektroda S je spojena 
se zemí přímo, elektroda D je připoje-
na k zemi přes dělič s rezistory R4A, 
R4B a R5. 

Nyní si vysvětleme, k čemu slouží 
07. Představme si, že pravý vývod 
kondenzátoru C7 není zapojen mezi 
rezistory R4 a R5, ale je spojen se 
zemí, takže blokuje řidicí elektrodu 
G Ti. V takovém připadě by nebylo 
mezi elektrodami G a D pouze sa-
motné ss regulační napětí U050, ale 
byl by k němu přičítán vstupní nf sig-
nal, který je na D Ti přiváděn přes 
C8. Tímto nf signálem by byl ovlivňo-

ván okamžitý odpor RK (a tím i oka-
mžité zesílení Aim), následkem če-
hož by vznikalo nelineární zkresleni 
nf signálu na výstupu OZ 101A. 

Např. při sinusovém vstupním nf 
signálu by se během jeho záporných 
pulvIn zmenšovalo napětí mezi elek-
trodami D a G oproti UGsD, tím by se 
zmenšoval odpor RK a zvětšovalo by 
se Aunt. Následkem toho by byly zá-
porné půlylny nf signálu na výstupu 
OZ 101A nelineárně natažené a za-
špičatěné. Naopak během kladných 
půlvIn vstupního sinusového nf sig-
nálu by se zvětšovalo napětí mezi 
elektrodami D a G oproti U050, tím 
by se zvětšoval odpor RK a zmenšo-
valo by se Aunt, nasledkem čehož by 
kladné půlvIny nf signálu na výstupu 
OZ 101A byly nelineárně stlačené 
a zakulacené. Signal na výstupu OZ 
101A by tak jevil známky zkreslení 
druhou harmonickou. 

Lze si snadno domyslet, že uve-
dené zkreslení by se zmenšovalo 
při zmenšování amplitudy vstupní-
ho nf signálu vůči regulačnímu napětí 
UGsD. Zanedbatelným by se však 
stalo, jak bylo zjištěno měřením, tepr-
ve při amplitudě vstupního nf signálu 
řádu jednotek mV. 

Zapojením 07 podle schématu je 
uvedené nelineární zkreslení podstat-
ně zmenšeno. Přes C7 se přivádí na 
G T1 nf signal o polovičním rozkmitu, 
než je na D T1. Díky tomu se polovina 
vstupního nf signálu ptičitá k U050 
a druhá polovina tohoto signálu se od 
U050 odečítá Okamžitá změna od-
poru kanálu RK zptisobovaná nf sig-
nálem je tak minimalizována a při 
zanedbatelném zkreslení může být 
zpracováván vstupní nf signal s me-
zivrcholovým rozkmitem až 100 mV. 

Dělič s R4 a R5 musí mít dělicí 
poměr přesně 1: 2. Protože k R5 je 

Tab. 1. Regulační charakteristika pro Tl typu BF245A 

UGsD [V] < -1,6 -1,433 -1,333 -1,241 -1,145 -0,975 -0,730 -0,226 0 

Aunt 1,5 3 7,5 15 30 75 150 300 375 

Tab. 2. Regulační charakteristika pro T1 typu BF245C 

UGsD DI <-5,67 -5,510 -5,434 -5,345 -5,227 -4,867 -4,188 -2,51 0 

Alin, 1,5 3 7,5 15 30 75 150 300 547 
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přes 07 a C6 paralelně připojen R3, 
je i k R4A paralelně připojen R4B. 

Oddělovací zesilovač s OZ 101B 
je zapojen jako sledovač napětí s jed-
notkovým zesílením napětí a s téměř 
nulovým výstupním odporem. Z vý-
stupu OZ 101B je nf signal vyveden 
na výstupní svorky J5 a J6. 

Celý regulovaný zesilovač je na-
pájen hrubě stabilizovaným ss syme-
trickým napětím ±12 V, které se při-
vádí na svorky J7 až J9 z vnějšího 
zdroje. Napájecí proud je nejvýše ně-
kolik desítek mA. 

Regulovaný zesilovač byl realizo-
ván a otestován na nepájivém poli. 
Výsledky některých měření byly již 
uvedeny v předcházejícím textu. Po-
tvrdilo se, že pro tranzistory JFET 
různých kategorií (BF245A, BF245B 
a BF245C) jsou potřebná velmi roz-
dílná regulační napětí UGsp. Změře-
né regulační charakteristiky (tj, závis-
lost zesílaní Aunt na ss regulačním 
napětí UGsD) pro Ti typu BF245A 
a BF245C jsou v tab. 1 a tab. 2. 

MM 

Zesilovač 
vyzvánění telefonu 
Popisovaný přistroj zesiluje vy-

zvánění telefonního aparátu pevné 
linky nebo domovního telefonu, které 
bývá mnohdy slabé, a zvláště oso-
by s poškozeným sluchem ho mohou 
snadno přeslechnout Aby se nemu-
selo zasahovat do telefonní sítě, je 
vyzváněni telefonu snímáno mikrofo-
nem. Signálem z mikrofonu je spouš-
těn generator vyzváněetho signálu 
a připojený reproduktor pak vydává 
dostatečně silný vyzvánšeí zvuk na 
místě, kde je to potřebné. 

[R1 
10k 

CI 

9-11 
470n 

R3 
10k 

o 

R9 

220k 

1014 
LM3S9 

0 
CITLIVOST 

R6 

Schema zapojeni zesilovače vy-
zvánění je na obr. 8. Snímací mikro-
fon M11 je elektretový a je napájen 
přes Rl. Nf signal z mikrofonu je ze-
silován prvním z dvojice operačních 
zesilovačů (OZ) obsažených v inte-
grovaném obvodu LM358. Tento OZ 
je označen jako 101A. Napěťové ze-
silent je určováno zpětnovazebním 
rezistorem R4 a je asi 22. Protože je 
LM358 napájen nesymetricky, je na 
neinvertujict vstup 101A zaváděno 
predpětí o velikosti poloviny napáje-
cího napětt. Předpští je získáváno 
děličem s R3 a R2 a je zablokováno 
kondenzátorem 02, Díky oddělovací-
mu kondenzátoru Cl má OZ 101A 
pro ss složku zesilovaného signálu 
jednotkové zesílení (chová se jako 
sledovač ss složky signálu), a proto 
je i na výstupu OZ 101A ss složka ze-
síleného nf signálu přibližně rovna 
polovině napájecího napětí. 

Zesílený nf signal je dale zpra-
cováván komparátorem s OZ 101B. 
Rozhodovací úroveň komparátoru, 
která musí být o něco nižší než polo-
vina napájecího napětí, je určována 
napětím z běžce trimru Pl. 
V klidovém stavu, kdy mikrofon 

není vybuzen, je na neinvertujtcím 
vstupu OZ 101B ss napětí vyšší než 
na invertujicím vstupu, takže na vý-
stupu OZ 1016 je klidová vysoká úro-
veň H. 

Po vybuzení mikrofonu vyzváně-
ním se na neinvertujtcím vstupu OZ 
101B objeví i střídavá nf složka sig-
nálu. Pokud její záporné pülvIny pře-
sáhnou rozhodovací úroveň nastave-
nou trimrem Pl, objeví se na výstupu 
OZ 101B impulsy nízké úrovně L. 

Je zřejmé, že trimrem P1 se vlast-
ně nastavuje citlivost komparátoru 
- čím nižší je napětí na běžci Pl, tím 
silnější musí být signal z mikrofonu, 
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Obr 8. Schema zapojeni zesilovače vyzváněni telefonu 

J1 

4.12Z 

J2 0 

ZEM 

J3 

VÝST UP 

J4 0 

aby se na výstupu OZ 10113 objevily 
impulsy úrovně L 

Prvním impulsem úrovně L z vý-
stupu OZ 101B se spoušti kyv mo-
nostabilniho klopného obvodu (MKO) 
osazeného časovačem 555 (102). 
Doba kyvu je asi 5 s a je určována 
hodnotami součástek R7 a 04. 

Po dobu kyvu MKO je zapnut 
generator vyzváněciho tónu tvořený 
čtyřmi dvouvstupovými hradly NAND 
103A až 103D obsaženými v pouzdru 
integrovaného obvodu CMOS 4093. 
Tato hradla mají vstupy typu Sehmit-
tuv klopný obvod (SKO), aby je bylo 
možné snadno použít jako generator. 

Hradlo 103A je zapojeno jako ge-
nerator obdélníkového signálu se stilt-
dou asi 1: 1 a o kmitočtu asi 0,5 Hz, 
který je určován hodnotami součás-
tek C5 a R8. Další hradlo 1038 je za-
pojeno jako generátor obdélníkového 
signálu se střídou asi 1: 1 a o kmito-
čtu asi 150 Hz, který je určován hod-
notami součástek 06 a R9. Hradlo 
103C skládá oba generovaně signály 
tak, že vzniká výrazný vyzváněct sig-
nal - signal o kmitočtu 150 Hz přeru-
šovaný mezerami o kmitočtu 0,5 Hz. 
Poslední hradlo 103D invertuje vy-
zváněct signal tak, aby během mezer 
byla na jeho výstupu úroveň L a ná-
sledující výkonový spínač s tranzisto-
rem MOSFET BUZ11 (Ti) byl během 
těchto mezer vypnutý. 

Vyzváněct signal proudově zesíle-
ný tranzistorem Ti je vyveden na 
svorky J4 a J3, ke kterým se připojuje 
vnější reproduktor vydávající vyzvá-
«eel zvuk. Proud tekoucí reprodukto-
rem je omezován rezistorem R10 na 
maximálně asi 0,4 A. Pro dosažení 
co největší hlasitosti můžeme odpor 
tohoto rezistoru zmenšit, musíme 
však mít dostatečně výkonný repro-
duktor. Reproduktor je take nutné 
opatřit ozvušnict. 

Zesilovač vyzvánění je napájen 
přes svorky J1 a J2 hrubě stabilizo-
vaným ss napětím 12 V z vnějětho 
síťového zdroje (adaptéru). Klidový 
odběr proudu je asi 10 mA, během 
vyzváněni se napájecí proud zvětší 
až na několik desetin ampéru. 

Při aplikaci přístroje musíme jeho 
mikrofon umístit co nejblíže zvonku 
telefonu, jehož vyzvánění zesilujeme, 
aby bylo možné trimrem P1 nastavit 
co nejmenší použitelnou citlivost kom-
parátoru a tím zamezit spouštěni 
zesíleného vyzvánění různými rušivý-
mi zvuky. Též musíme dostatečně 
akusticky izolovat reproduktor od mi-
krofonu, aby se zabránilo trvalému 
opakování zesíleného vyzváněni pů-
sobením akustické zpětné vazby 

Ještě je třeba dodat, že eft zapnuti 
napájení se vlivem přechodových 
dějů samovolně spustí jedno vyzvá-
nění. 

MM 
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SND 

MEGA8-.N 

SYTOST 

HSV/HSL lampička Z í VYBRALI JSME NA ‘ 
Zdeněk Svoboda OEC OBÁLKU , 

Nejsem příliš vynalézavý, pokud se týká vymýšlení dárků (nejen) 
pro manželku k všemožným příležitostem, takže často hledám in-
spiraci na internetu. Při jednom ze svých brouzdání jsem objevil 
stránku [1], nabízející lampičku s RGB LED jako „originální dárek 
pro ženy". Zbývalo tak už jen onu lampičku trochu upravit k obra-
zu svému a vyrobit. Výsledek nyní předkládám. Od své předlohy 
se liší použitím výkonnější diody LED, větším počtem funkcí, mož-
ností místního ovládání a vhodnějším dálkovým ovladačem. Také 
byl kladen důraz na co nejmenší odběr v pohotovostním stavu. 

Základní údaje 

Napájen!: 
5 V (externí síťový adapter). 

Maximální odběr ze zdroje: asi 1 A. 
Odběr ze zdroje v pohotovostním stavu: 
asi 1,3 mA (závisí převážně 

na klidovém napájecím 
proudu IR přijimače). 

Příkon RGB LED: 3 W. 
Rozměry bez vyčnívajících části: 

22 x 10 x 10 cm. 
Ovládáni: místní a dálkové. 

Popis funkce 

Lampička umožňuje kromě základ-
ní funkce, tj. nastavení jasu/světlosti, 

Silo« adapter 

514 min. 1A 

K1 

Obr. 1. 
Blokové 
schéma JAW 

ey_d;› OE:wen 

TL1 
0-0 

o  OO 

o  TL3 JAS SND 

Obr. 2. Schéma zapojeni lampičky 

JP2 

K2 

RGB LED 

sytosti a odstínu take dva režimy au-
tomatické změny spektra: 
- Režim plynulé změny spektra s voli-
telnou rychlosti změny. 
- Režim náhodné změny spektra s vo-
litelnou dobou setrváni náhodně zvo-
lené barvy (přičemž rychlost změny 
spektra mezi náhodně zvolenými bar-
vami je zachována z nastavení reži-
mu plynulé změny). 
Dalšími funkcemi jsou: 
- Indikace mezních hodnot jasu/svět-
losti a sytosti. 
- Automatické vypnutí po nastavené 
době. 
- Paměť pro uložení až 12 barev. 
- Obnovení předchozího stavu po za-
pnuti (kromě automatického vypnuti). 

Miami 'Madan' 

'0 
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Spol katoda: 02-4 • I30507 

Dále lze volit propojkou na desce 
s plošnými spoji: 
- HSL nebo HSV barevný model. 
- Ovládáni RGB LED se společnou 
anodou nebo katodou. 
- Dvě úrovně minimálního jasu/svět-
losti. 

Popis zapojení 

Blokové schema lampičky je na 
obr. 1. Schema zapojeni součástek 
na deskách s plošnými spoji je na 
obr. 2. 

Po hardwarové stránce je přístroj 
velmi jednoduchý. Jeho jádrem je 
mikrokontrolér ATMEGA8 (ICI), takto-
vaný vnitřním oscilátorem s kmitočtem 
1 MHz. Na desce s plošnými spoji je 
pamatováno i na případný externí 
krystal (Q1, C3, C4), ten však není 
využit. Vstup „reset" mikrokontroléru 
je připojen k napájecímu napětí rezis-
torem R8. Mikrokontrolěr lze napro-
gramovat prostřednictvím rozhraní 
ISP, vyvedeného na konektor JP1. 
K příjmu povelů z dálkového ovla-

dace slouži přijímač IC2 s výrobcem 
doporučeným napájecím a filtračním 
obvodem R7, C5 

Konektor JP2 slouží k připojení 
destičky s tlačítky místního ovládáni 
(TL1 až TL3). 

RGB dioda LED je připojena pro-
střednictvím konektoru K2. Jas jednot-
livých barev LED řídí mikrokontrolěr 
výstupy s PWM regulaci, proudově 
posílenými tranzistory Q2 až Q4. 
Proud báze tranzistoru určují rezisto-
ry R4 až R6. Rezistory R1 až R3 ome-
zují proud jednotlivými čipy RGB dio-
dy. 

Lampička nemá žádný vlastni sí-
ťový zdroj ani spínač. Předpokládá se 
trvalé napájení externím sítovým adap-
térem, vzhledem k jeho co nejvyšší 
účinnosti nejlépe spínaným. Výstupní 
napětí adaptéru je přivedeno na ko-
nektor Kl. Kondenzátory C6, Cl a C2 
slouží k jeho filtraci. 

Propojkami SJ1, SJ2 a SJ3 lze 
volit mezi připojením RGB diody se 
společnou katodou (SK) nebo ano-
dou (SA). Propojkou SJ4 lze take vo-
lit mezi barevnými modely HSV (ne-
propojena) nebo HSL (propojena) 
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Obr. 3. Deska s plošnými spoji lampičky (2 : 1) 

Zkratováním propojky SJ5 ze zvýší 
minimální nastavitelný jas lampičky, 
což může pomoci v případě mině kva-
litního spínaného napájecího adaptéru, 
kdy ph malém odběru kolísá napětí 
a tim bliká lampička. Propojka SJ6 
není využita. 

Popis programu 

Základní funkcí programu mikro-
kontroléru je převod barevného mo-
delu HSV (případně HSL) do RGB 
[2]. Převod je vhodný proto, že do-
stupné diody LED umožňuji mícháni 
barev s využitím barevných složek 
RGB, zatímco pro člověka je přiroze-
nější míchání barev prostřednictvím 
modelu HSV nebo HSL. Vše ostatní 
už je v podstatě jen vhodně zvolená 
manipulace s proměnnými reprezen-
tujícími jas/světlost, sytost a odstín. 

Program pro mikrokontrolér je na-
psán v jazyce C. Kromě rutin na po-
zadí jsou v programu využita přeru-
šení INTO, INT1, dítač 0, a PWM mód 
čítačů 1 a 2. 

Po zapnutí napájení je mikrokont-
rolér inicializován a poté uveden do 
stavu „Power Dow«. Jeho probuzeni 
a tím i zapnutí lampičky je možné jen 
aktivaci přerušení INT1 (stisk tlačitka 
JAS) nebo INTO (příjem signálu z dál-
kového ovladače). 
V obsluze přerušeni INTO je vyvo-

lán podprogram pro zpracování přija-
tého signálu dálkového ovladače 
a je-li lampička vypnuta, je nastavena 
časovačem doba asi 400 ms, do kte-
ré musí být přijat platný příkaz pro 
zapnutí lampičky. Pokud tato doba 
uplyne a příkaz nebude přijat, mikro-

kontrolér se vrátí do stavu „Power 
Down". 

Přerušení INT1 je aktivní, jen je-li 
lampička vypnuta. V jeho obsluze je 
časovačem nastavena doba (Řádově 
desetkrát delší než v připadš obsluhy 
INTO), do které je očekáváno zapnutí 
lampičky místním ovládáním. Opět, 
pokud tato doba uplyne, mikrokontro-
lér se vrátí do stavu „Power Dow«. 

Po zapnutí lampičky načte pro-
gram konfigurační data z paměti EE-
PROM a v nekonečné smyöše reagu-
je na příkazy z místního ovládáni nebo 
dálkového ovladače a požadovaným 
zpüsobem řídí RGB výstupy. 

Přerušeni od časovače 0 je vyvo-
láno každých asi 16 ms a slouží jed-
nak pro periodické testování stavu 
tlačítek místního ovládáni a dale k ob-
sluze softwarových časovačů (napří-
klad pro režim automatické zmény 
barvy nebo automatického vypnutí). 

Časovače 1 a 2 jsou nastaveny do 
osmibitového FAST PWM režimu ph 
inicializaci mikrokontroléru po zapnu-
ti napájeni. 

Po přijeti příkazu pro vypnutí lam-
pičky uloží program aktuální konfigu-
raci do paměti EEPROM a uvede mi-
krokontrolér do stavu „Power Dow«. 

Použité součástky 

Přístroj je osazen smíšenou mon-
táži z SMD i vývodových součástek. 
Všechny SMD rezistory a kondenzá-
tory (s výjimkou C5) mají velikost 
1206, ale s trochou trpělivosti při pá-
jení lze použít i provedeni 0805. 

Na misté RGB LED lze použít bud' 
diodu L-LXHL-HPRGB z nabídky GM, 

Obr. 4. Rozmístěná součástek 
(strana součástek) 

dMOE _ 
agli ad; ;Lie 

Obr. 5. Rozmístěná součástek 
na straně spojů 

nebo „3 W LED Emitter on Star (Mul-
ticolored RGB)", nabízenou na strán-
kách dx.com [3] a opatřenou vhod-
ným chladičem (např. L-LXHL-12LL 
z GM - obr. 6). V případě připojení di-
ody L-LXHL-HPRGB je možné zvýšit 
příkon lampičky až na 5 W zmenše-
ním odporu rezistorů R1 až R3. 

Jak již bylo uvedeno výše, ne všech-
ny napájecí zdroje se při malém od-
běru proudu chovají korektně. Vy-
zkoušel jsem tři spínané adaptéry - 
- dva ze „šuplíkových zásob", které jsou 
označeny Linksys AD 5V/2F a DVE 
DSA-12W-05, a adapter RQT666J 
(označení GM ET3286). Problémy 
byly s posledním z nich. Pokud tedy 
lampička bliká, je možné se pokusit 
vylepšit situaci (kromě již zmíněného 
zkratováni propojky SJ5) zvětšením 
kapacity kondenzátoru C6. Za tímto 
účelem jsou na desce s plošnými 
spoji otvory pro kondenzátor s rozteči 
vývodů 2,5 i 3,5 mm. Jediným ome-
zením je maximální průměr konden-
zátoru 8 mm. 

Mají-li součástky u našich prodej-
ců nejednotný název, je použito ozna-
čení od GM. 

Osazení a oživení 

Přístroj je složen ze dvou jedno-
stranných desek s plošnými spoji. 
Jedná se o desku mikrokontroléru 
(rozměr 47,5 x 50 mm) a desku tlačítek 

110 
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RII 
Obr. 8. Osazené desky 

ze strany spojů Obr. 7. Osazená deska 
ze strany součástek 

místního ovládání (rozměr 13 x 40 mm) 
(obr. 3 až 5) a z RGB diody s chladi-
čem. 

Na straně spojů desky mikrokont-
roléru jsou kromě SMD součástek 
osazeny také rezistory R1 až R3 a IR 
přijimač IC2. Zbylé vývodové sou-
částky jsou osazeny ze strany sou-
částek. 

Jako první osadíme mikrokontrolér, 
poté ostatní SMD součástky a zkratu-
jeme zvolené propojky. Z vývodových 
součástek osazujeme nejprve ty ze 
strany spojů. 

Obr. 11. Umístěni elektroniky 
ve stínítku 

Obr. 6. 
RGB Diody 

Obr. 10 
Plastově 
podložky 

K desce s tlačítky místního ovlá-
dání připálíme plochý kablik délky 
zhruba 7 cm zakončený konektorem 
JP3. 
K RGB diodě s chladičem připájí-

me vodiče dlouhé též asi 7 cm, za-
končené konektorem K4. 

Napájecí adaptér bude mít s nej-
větší pravděpodobností nevhodný vý-
stupní konektor a bude jej tedy nutné 
nahradit konektorem K3 nebo, pokud 
nechceme přijít o připadnou záruku, 
je třeba zhotovit redukci mezi konek-
tory. 

Obr. 12. Spodní strana lampičky 

— — — 
Obr 9. Sestava desky 

mikrokontroléru a RGB LED 

10  10 10 6 4 

5.2 

a 

Funkčnost lampičky vyzkoušíme 
ještě před připevněním do stínítka. 
Oživeni by při pečlivém osazení mělo 
být bezproblémové. Vzhledem k roz-
ptylu prahových napětí jednotlivých 
čipů RGB diody je vhodné zkontrolo-
vat jejich proud, zda je pro každou 
barvu přibližně stejný (asi 300 mA). 
Odchylky větší než zhruba ±5 % je 
vhodné zmenšit změnou odporu pří-
slušného rezistoru R1 až R3. 

Mechanické provedení 

Do otvoru v osazené desce mikro-
kontroléru připevníme matkou šroub 
M5 x 25, jeho hlavou ze strany spojů. 
Poté připevníme dvěma šrouby M3 x 20 
RGB diodu s chladičem. Vzdálenost 
mezi chladičem a deskou mikrokont-
roléru vymezíme matkami tak, aby se 
chladič nedotýkal žádné součástky 
na desce - viz obr. 9. Na šroub M5 
navlékneme podložku zhotovenou po-
dle obr. 10a z pružného plastu (např. 
tvrzeného polystyrenu tl. 3 mm), ce-
lek vložíme do skleněného stinitka 
lampy GROW) z prodejen IKEA a za-
jistíme jej druhou plastovou podlož-
kou (obr. 10b) a matkou. IR přijimač 
by měl směřovat k čelní stěně stínít-
ka - viz obr. 11 a 12. 

Desku tlačítek místního ovládání 
přilepíme ke stínítku tavným lepidlem. 

Ovládání přístroje 

Lampičku lze ovládat jednak třemi 
tlačítky, tvořícími místní ovládáni, a jed-
nak dálkovým ovladačem. 

Význam jednotlivých tlačítek míst-
ního ovládání je patrný z jejich popi-
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Obr. 13. Dálkové ovládáni 

Závěr 

Výsledné řešení bylo vedeno sna-
hou o co nejjednodušší konstrukci 
s rozumnou množinou funkcí. Lam-
pička je po hardwarové stránce velmi 
jednoduchá. Veškerá její „inteligence" 
je obsažena v softwaru. Co se týče 
funkci lampičky, je výsledný stav dán 
hlavně snahou včas ukončit nekoneč-
ný příběh vymýšlení dalších možnos-
tí. I tak se program rozrostl z pů-
vodních méně než 4 kB o vice než 
polovinu Firmware mikrokontroléru 
je k dispozici pro nekomerční použití 
na www.aradio.cz. 

Literatura 

[1] http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/ 
konstrukce/refaxacni-led-lampicka-s-
prevodem-hsv-do-rgb.html 
[2] http://cs.wikipedia.org/wiki/HSV 
[3] http://dx.com/p/3w-led-emitter-on-
star-multicolored-rgb-4530?item=.17 
14] Katalog GM electronic 

Seznam součástek 

su na desce s plošnými spoji. Přísluš-
ná veličina se mění po dobu stisku tla-
čítka až do dosažení mezní hodnoty, 
což je indikováno dvojím krátkým 
bliknutím. Výjimkou je nastavení od-
stínu, kde probíhá změna stále po 
barevné kružnici. S každým stiskem 
tlačítka se mění směr změny přísluš-
né veličiny. Kromě toho lze ještě lam-
pičku zapnout nebo vypnout součas-
ným stiskem tlačítek JAS a OD-
STÍN. 

Dálkový ovladač (obr . 13) posky-
tuje podstatně více funkci. Pro pře-
hlednost jsou uvedeny v tab 1 Snad 
jen pár slov k mechanizmu ukládáni 
do paměti barev, který může být zpo-
čátku matoucí. Při stisku barevného 
tlačítka lampička ihned zareaguje 
a přepne na aktuální barvu uloženou 
v příslušné paměti. Pro uloženi nové 
hodnoty je třeba tlačítko podržet až 
do doby, kdy se objeví původní bar-
va, kterou chceme uložit. 

R1 
R2, R3 
R4, R5, R6 
R7 
R8 
Cl, C2 
C3, C4 
C5 
C6 
ICI 
IC2 
JP1 jumper 1x7 
JP2 jumper lx 5 
JP3 KONPC-SPK-5 + kontakty (4 ks) 
K1 PSH02-02PG 
K2 PSH02-04WG 
K3 PFH02-02P + kontakty 
K4 PFH02-04P + kontakty 
Q1 4 MHz, HC49USSMD - viz text 
Q2, Q3, Q4 BC817, SOT23 
TLI až TL3 TD-03X6 SMD 
RCS LED L-LXHL-HPRGB nebo 
„3 W LED Emitter + chladič - viz text 
Lampa GRÖNÖ IKEA - http://vvww. 
Ikea com/cz/cs/catalog/products/ 
90029221/ 
Dálkový ovládač LED618 - http://dx. 
com/p/24-key-wireless-infrared-ir-re-
mote-controller-for-rgb-led-light-bulb-
1-cr2025-470197item=14 
Šroub M5 x 25 + 2x matka 
Šroub M3 x 20 + 6x matka 
Tvrzený polystyren tl. 3 mm - viz text 

8,2 Š2/2 W, RR W2 
4,7 f2/2 W, RR W2 
1 kl2, 1206 
100 fl, 1206 
10 kf2, 1206 
100 nF, 1206 
22 pF, 1206 - viz text 
10 pF/6,3 V, CASE B 
100 pF/10 V, RM2,5 

ATMEGA8A-AU, TQFP32 
SFH5110-38 
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Šestikanálový r VYBRALI JSME NA 
OBÁLKU  

spínač diod LED 745  
Ing. Zdeněk Budinský 

Někdy potřebujeme cyklicky spínat několik elektrických obvo-
dů v předem daných sekvencích. Spínat', popisovaný v tomto 
článku, má šest nezávislých kanálů, vhodných k tomuto účelu. Na 
každý výstup lze připojit řetězec diod LED, cívku reli (pokud by 
bylo požadováno spínání elektrického obvodu s vyšším výkonem) 
nebo jinou zátěž. Chování každého kanálu lze nastavit až ve 40 
úsecich (20 úseků zapnuto a 20 úseků vypnuto), každý z úseků 
může být dlouhý až 25,5 s. Celková délka sekvence tak může být 
při rychlosti 100 % od 200 ms do 1020 s, přičemž nastavená spína-
cí sekvence může být uskutečněna pouze jednou nebo může být 
neustále opakována. V každém kanálu lze i nastavit jinou rychlost 
(50 %, 200 %, 300 %, 400 °k nebo 500 %), a tím zpomalit nebo zrych-
lit generování nastavené sekvence. Spínač lze použít v mnoha 
aplikacích, jako např. pro řízení světel semaforu, přejezdu pro mo-
delovou železnici, ovládáni osvětlení na modelech vojenských 
lodí, osvětlení modelů letadel, majáček s otáčivým světlem nebo 
ukazatele směru pro modely automobilů a v neposlední řadě i pro 
různé reklamní poutače. Na všech výstupech jsou regulátory 
proudu, které lze nastavit na 20 až 120 mA, což umožňuje přímé 
připojení diod LED i bez ochranných rezistorů. Pro větší výstupní 
proudy lze sdružovat více výstupů paralelně. 
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Základní technické údaje 

Napájecí napětí: 4 až 25 V. 
Proud každého výstupu: 

nastavitelný od 20 
do 120 mA s krokem 20 mA. 

Délka každého úseku. 
nastavitelné od 0,0 do 25,5 s 

při rychlosti 100 % 
Počet úseku: 

až 40 (20x zapnuto a 20x vypnuto) 
Délka sekvence. 

0,2 až 1020 s (rychlost 100 %). 
Generování sekvence: 

cyklicky, jednorázově. 
Rychlosti generováni: 

50, 100, 200, 300, 400, 500 °k_ 
Rozměry. 60 x 34 x 11 mm. 
Hmotnost: 14 g 

Popis zapojení 

Schéma zapojení je na obr. 1. Na-
pájecí napětí se připojuje na kolíčky 
K5 (plus) a K18 (minus). Spinač je ří-
zen malým mikroprocesorem 102, 
který je napájen napětím z výstupu 
stabilizátoru 101. Kondenzátory Cl 
až C3 vyhlazují napětí na vstupu i vý-
stupu stabilizátoru. 

Na šesti výstupech mikroprocesoru 
je připojeno šest stabilizátorů proudu, 
které jsou zapojeny shodně, popsán 
bude pouze jeden (např. kanál č. 6). 
Jakmile je na výstupu PB4 mikropro-
cesoru log. 1 (5 V), tak se přes rezis-
tor R1 otevře tranzistor Ti a začne 
jím protékat proud Tento proud pro-
téká i přes rezistor R2. Dosáhne-li 
úbytek napětí na rezistoru R2 asi 
0,55 V, otevře se tranzistor T2 a ode-
bere část budicífio proudu tranzistoru 
Ti. Tak se výstupní proud ustálí na 
hodnotě přibližně 0,55 V/R2, což je 
v našem případě asi na 120 mA, 

Proud se reguluje tak, že procesor 
budí tranzistor r po dobu 1/6 (20 mA), 
2/6 (40 mA), 3/6 (60 mA), 4/6 (80 mA), 
5/6 (100 mA) a 6/6 (120 mA) z perio-
dy o délce 1 ms. Pokud by některá 
zátěž nesnášela tento způsob regu-
lace proudu, tak nastavte výstupní 
proud na 120 mA a omezení proudu 
zajistěte predradným rezistorem. 

Zátěž se připojuje na kolíčky K1, 
K2, programovací tlačítko na kolíčky 
K6. Ostatní výstupy jsou zapojeny 
úpině stejně, liší se jen označeni sou-
částek. 

Popis konstrukce 

Deska s plošnými spoji je jedno-
stranná (viz obr. 2). Má rozměry 33 x 
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Obr. 2. 
Deska 

s plošnými 
spoji 

x 43 mm. Rozmístění součástek je na 
obr. 3. K pájení Ize použít pistolovou 
páječku s pájecí smyčkou z drátu 
o prüměru 0,7 mm nebo mikropáječ-
ku. Nejprve zapájejte všechny dráto-
vé propojky, pak tranzistory a rezisto-
ry a nakonec kolíčková pole (osm 
količků z plastového těla kolíčkového 
pole na straně vstupů vyjměte). Místo 
procesoru připájejte objímku. Kon-
denzátory C2 a C3 připájejte na des-
ku nalezato. 

Jakmile jsou všechny součástky 
zapájeně do desky, odstraňte špiča-
tým nástrojem zbytky kalafuny, aby-
ste odhalili nedokonalé spoje nebo 
zkraty (pohledem proti světlu) a des-
ku vyčistěte. 

Uvedení do chodu je jednoduché. 
Připojte napájecí ss napětí asi 7 V 
a zkontrolujte, zda je mezi vývody 4 
a 8 na objimce napětí 5 V (napájecí 
napětí procesoru). Pokud je napětí 
v pořádku, odpojte zdroj. Do objímky 
zasuňte procesor a na výstupy připoj-
te diody LED. Po zapnutí napájení se 
LED rozblikají podle údajů nahraných 
do paměti procesoru při jeho prvot-
ním programování. 

Pak Liz' jen steer destičku nasu-
nout do kusu teplem smrštitelné bu-
žírky a horkovzdušnou pistolí zatavit 
a nastavit vlastní sekvence spínáni. 

Výpočet max. dovoleného 

zatěžovacího proudu 

Aby se nepřetížily tranzistory, kte-
ré stabilizují proud pro diody LED, je 
nutné zkontrolovat, zda jsou zatěžo-
vány dovoleným výkonem. Pro vý-
počet maximálního proudu použijte 
vztah: 'max = ULED), kde rmax 
je maximální dovolený proud, U,,p je 
napájecí napětí a ULED je celkové na-
pětí všech LED, zapojených v sérii na 
příslušném výstupu. 

Obr 4, 5. Osazená deska 
s plošnými spoji 

Obr. 3 
Rozmístění 
součástek 

NAPAJENI PLUS K 

NASTAVENI K6 
NASTAVENI 
NASTAVENI 
NASTAVENI 
NASTAVENI 
NASTAVENI 

NAPAJENI MINUS 

Pozn.: Aby se diody LED ozsvítily, 
musí být napájecí napětí asi o 0,7 V 
vyšší, než je součet napětí diod LED 
zapojených v sérii. Při požadovaném 
větším počtu diod LED je lze zapojit 
sérioparaleInš, ale je vhodné pomoci 
přidaných rezistoru zajistit správné 
rozložení proudu ve všech paralel-
ních větvích. Naopak, je-li napětí na 
diodách LED výrazně nižší než napá-
jecí napětí, lze připojením vhodného 
rezistoru do série přenést výkonové 
zatížení ze spínače na tento rezistor. 

Proud je regulován změnou střídy 
a má maximální amplitudu 120 mA. 
Pokud by to některě zátěži vadilo, na-
stavte střídu 100 % a proud omezte 
sériovým rezistorem. Při použití zátě-
že jako piezosirénka nebo cívka relé 
je nutné take nastavit střídu na 100 % 
(tj. proud na 120 mA), v případě relé 
ještě musí být paralelně k cívce za-
pojená ochranná dioda katodou na 
plus. 

Nastavování režimu, 

proudu a délek úseků 

Spinač se přepne do režimu na-
stavování tak, že na vstup kanálu, 
který chcete nastavovat, připojíte pro-
gramovací tlačítko* a před připoje-
ním na napájení ho stisknete a podr-
žíte. Tlačitko slouží i pro volbu, jaký 
parametr se bude nastavovat (režim 
činnosti**, výstupní proud a délky 
jednotlivých üsekü), a k jeho nastave-
ní a uložení. Krátkými stisknutími (do 
1 sekundy) se volí nastavovaný pare-
metr, dlouhým stisknutím (nad 1 sekun-
du) se potvrzuje zvolený parametr 
nebo se jeho nastavená hodnota ulo-
ží do paměti. Délka úseku se nasta-
vuje ve formátu XYZ, kde X je počet 
desítek sekund, Y je počet jednotek 
sekund a Z je počet desetin sekundy 
jeho trváni. Stisknutí tlačítka na dobu 

VYSTUP 6 
VYSTUP 
VYSTUP $ 
VYSTUP 5 
VYSTUP 4 
VYSTUP / 
VYSTUP 3 

13VYSTUP 3 
VYSTUP 2 

K17 VYSTUP 2 
K19 VYSTUP I 

VYSTUP 1 

delší net 5 s vymaže všechny délky 
úseků z paměti právě nastavovaného 
kanálu (údaj o režimu a proudu zů-
stane zachován), což je vhodné udě-
lat před programováním každé nové 
sekvence 

* Pokud chcete nastavit u více výstu-
pů stejnou sekvenci, můžete připojit 
tlačítko ph nastavováni na všechny 
přislušné vstupy společně. 

' Režimem činnosti se rozumí, zda 
je přednastavená sekvence spuštěna 
pouze jednou, nebo je cyklicky opa-
kována a jakou rychlosti. 

Pozor! Po dobu stisknutí nastavo-
vaciho tlačítka teče příslušným vý-
stupem proud 120 mA; pokud by to 
mohlo poškodit připojenou zátěž, tak ji 
před nastavováním odpojte nebo proud 
omezte předradným rezistorem. 

Indikace při programování 

Potvrzení krátkého stisknutí tlačít-
ka - krátké sepnutí (0,1 s) všech vý-
stupů. 

Potvrzení dlouhého stisknutí tlačit-
ka po 2 sekundách (volba nastavova-
ného parametru přijata), nastavování 
zvoleného parametru bude následo-
vat - dlouhé sepnutí (2 s) všech vý-
stupů. 

Potvrzení dlouhého stisknutí tla-
čítka po 2 s, nastavování aktuálního 
parametru bylo dokončeno a nasta-
vovaný údaj byl uložen - dlouhé se-
pnuti (2 s) + pět krátkých (0,1 s) se-
pnuti všech výstupů. 

Potvrzení velmi dlouhého stisknutí 
tlačítka po 5 s, po kterém délky všech 
úseků v nastavovaném kanále byly 
vynulovány - velmi dlouhé (5 s) + pet 
krátkých (0,1 s) sepnutí všech výstu-
pů 
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Počet 
krátkých 
stisku 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 atd. 40 41 

šisio 
nastavovaného 

parametm 

Nastavovaný 
parametr 

Nastaveni 
režimu 
činnosti 

Nastaveni 
proudu 

Délka I. 
úseku 

(zapnuto) 

Délka 2. 
úseku 

(vypnuto) 

Délka 3. 
úseku 

(zapnuli]) 

Délka 4. 
úseku 

(vypnuto) 

Délka 5. 
úseku 

(zapne) 

Délka 6. 
úseku 

(vypnut()) 

Délka 7. 
úseku 

(zapnuto) 

Délka 8. 
úseku 

(zapnuto) 
— 

Délka 39. 
úseku 

(zapnuto) 

Délka 40, 
úseku 

(vypnuto) 
o Režim 

činnost 
jednorázové 

100 % 
cyklicky 
50% 

cyklicky 
100 % 

cyklicky 
200 % 

cyklicky 
300 % 

cyklicky 
400 % 

cyklicky 
500 % 

Proudu 20 mA 40 rnA 50 mA %UM 1COmA 120m4 

2 at 41 
(sudé úseky zapnuto, 
liché úseky vypnuto) 

Desitky 
sekund 

O I 2 

Jednotky 

sekund 

0 1 2 3 4 5 6' 7' 8' 9' 

Deseliny 
sekund 

O 1 2 3 4 5 6 7' r r 

Ph pokusu o nastavování času nad 25,5 vter7ny se uloží 255 vtellny (pó rychlosti 100 %) 

ERIO PERIODA PERIODA PERIODA 

1K 

2K 

3K 

4K 

SK 

13K 

1K 

2K 

3K 

4K 

SK 

8K 

Tab. 1 

Obr. 6. Phklady průběhu spínáni - popis průběhu (zleva doprava): 1) běžící světelný bod zleva doprava; 2) běžící 
svě elny bod zleva doprava a zpět; 3 postupné rozsvíceni všech bodu a jejich postupné zhasnutí (ve stejném pořadí); 

4) postupné rozsvícení všech bodů a jejich postupné zhasnuti (v opačném pořadí); 5) dvojice synchronizovaných semaforil 

Určení počtu stisku tlačítka 

Požadovaný režim, proud a doba 
trvání jednotlivých úseků sekvence 
se nastavuje programovacím tlačít-
kem. Odpovídající počet stisku určíte 
pomocí převodni tab. 1. Zvolený ka-
nál dostanete do režimu nastavování 
tak, že připojíte programovací tlačít-
ko na vstup tohoto kanálu, stisknete 
ho, podržíte a zapnete napájecí na-
pětí. 

Nastaveni režimu činnosti: Stisk-
něte tlačítko jednou dlouze, tím vstou-
píte do nastavování režimu činnosti. 
Potom stiskněte tlačítko Ox krátce, 
chcete-li, aby sekvence spínání pro-
běhla pouze jednou po zapnutí napáje-
ní rychlostí 100 %, lx krátce, chcete-
-li, aby spínání probíhalo opakovaně 
s rychlostí 50 %, 2x pro rychlost 100 %, 
3x pro rychlost 200 %, 4x pro rychlost 
300 %, 5x pro rychlost 400 °/4) a 6x 
pro rychlost 500 %. Pak stiskněte tla-
čítko dlouze, volba se uloží, všechny 
výstupy se sepnou jednou dlouze 
a pětkrát krátce a nastavování režimu 
je ukončeno a můžete nastavovat li-
bovolný další parametr. 

Nastavení yystupniho proudu: 
Stiskněte tlačítko jednou krátce a jed-
nou dlouze, tím vstoupíte do nasta-
vování výstupního proudu. Pak stisk-
něte tlačítko Ox krátce, chcete-li, aby 
byl výstupní proud 20 mA, lx krátce 
pro proud 40 mA, 2x pro proud 60 mA, 
3x pro proud 80 mA, 4x pro proud 
100 mA a 5x pro proud 120 mA. Pak 
stiskněte tlačítko dlouze, volba se 
uloží, všechny výstupy se sepnou 
jednou dlouze a pětkrát krátce a na-
stavování proudu je ukončeno a mů-
žete nastavovat libovolný další para-
metr. 

Nastavení doby sepnuti nebo vy-
pnutí: Stiskněte tlačítko tolikrát krát-
ce (2x až 41x, úseky sudého čísla 
určují dobu zapnutí, lichého dobu vy-
pnuti), kolikátý úsek (1 až 40) chcete 
nastavovat, a pak jednou dlouze. Tím 
nastavíte číslo úseku, který chcete 
nastavovat. Pak stiskněte tlačítko 
krátce tolikrát, kolik desítek sekund 
má nastavovaný úsek trvat. Pak stisk-
něte tlačítko dlouze a přesunete se 
na nastavování jednotek sekund. 
Stiskněte tlačítko krátce tolikrát, kolik 
jednotek sekund má nastavovaný 
úsek trvat. Pak stiskněte tlačítko 
dlouze a přesunete se na nastavová-
ní desetin sekund. Stiskněte tlačítko 
krátce tolikrát, kolik desetin sekund 
má nastavovaný úsek trvat. Pak 
stiskněte tlačítko dlouze a prednasta-
vené basy se sečtou, údaj se uloží, 
všechny výstupy se sepnou jednou 
dlouze a pětkrát krátce a nastavování 
délky vybraného úseku je ukončeno 
a můžete nastavovat libovolný další 
parametr. 

Pozn.: Parametry zvoleného ka-
nálu můžete nastavovat v jakémkoliv 
pořadí a počtu. Pokud chcete nasta-
vit jiný kanál, vypněte napájecí napě-
tí, přesuňte programovací tlačítko na 
vstup jiného kanálu, stiskněte ho, po-
držte a opět zapněte napájecí napeti. 
Postup nastavování je pro všechny 
kanály stejný. 

Příklad 

Pro snadnější pochopení principu 
nastavování zkuste naprogramovat 
postupné spínání jednotlivých výstu-
pu. Tento úkol si lze představit tak, že 
z šesti diod LED rozmístěných do 
kruhu bude svítit vždy jen jedna a „svět-
lo" se bude pohybovat neustále do-

kola. Diodami LED má téct proud 
40 mA a každá z nich se rozsvítí na 
1 s a 5 s zůstane zhasnutá. 
1) Nejprve si na čtverečkovaný papír 
nakreslete prüběh rozsvěcování LED 
diod. Všimněte si, že aby na sebe 
sekvence navazovaly, musí být jejich 
celková délka na všech kanálech stej-
ná (v tomto případě je perioda 6 s). 
Pokud má nějaká sekvence začínat 
stavem VYPNUTO, musí být první 
úsek ZAPNUTO nastaven na nulu. 

r° i I  
Výstup 
4 

Výstup 
5 

vraku. 
e 

2) Zvolené režimy, proudy a časy úseků 
zapište do tabulky. 

V(.• 
sne 

R021% (0) PIOEssl 
(1) 

Zem*, 
(2) 

vanuto 
(3) 

Zapluto 
(4) 

VypnvIo 
(5) 

1 cyklick, 100 
% 

C rrA 1,0 s 5,0s • 

2 efficky,100 
% 

40 ns4 0,0s 1,0s 1,0s 4.0s 

2 0/1414148100 
% 

40mA 0.0s 2.0s 1.0s 3,0s 

4 cytkky.100 
% 

40 rnA 0,0s 3.0s 1.0s 2.0s 

0644.100 
% 

40mA 0.0s 4,0s 1,0s 1,0s 

8 cylifm10.100 
91 

40m 0.0s 5,0s 1.0s 

Odpovídající pocet stisku tlačítka na-
leznete v odstavci Určení počtu s is-
kú tlačítka (1xD znamená jedno dlou-
hé stisknutí a 3xK znamená 3 krátká 
stisknutí tlačítka). 
3) Nastavte první kanál: 
a) Připojte tlačítko na vstup 1. kanálu, 
stiskněte ho a zapněte napájecí na-
pětí. 1. kanál bude v režimu progra-
mování, zbylé kanály budou vypnuté. 
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Tlašítkový spínač On-Off 
Pokud potřebujete do stísněného prosto-

ru vestavět opravdu malý spina, je to pro-
blem. Když má být miniaturní spinaš tre-
e itkový, tak něco takového v nabídkách 
obchodů nenajdete. A když ještě k tornu je 
spinané zařízení napájeno pouze jedním 
tužkovým článkem, tak se musíte uchýlit ke 
klasickému zapojení s tranzistory. 

Schema zapojení On-Off tlačitkového 
spinače je na obr. 1. Ve stavu vypnuto se 
přes rezistory R1, R2 a R3 nabije kondenzá-
tor Cl na napětí baterie. Tim odběr proudu 
z baterie skončí a spínač je připraven k čin-
nosti. Stiskneme-li tlačítko Til. pig* se na-
bitý kondenzátor C 1 přes rezistor R5 k bázi 
tranzistoru T2. Než se stačí 02 vybit do zá-
těže přes R4, tak sepne T2 a přes R2 zapne 
T1 . Sepnutý tranzistor T1 začne napájet při-
pojené zařízeni a sepnutý stav se nadále 
udržuje proudem tekoucím přes R4 a R5 do 
báze T2. Kondenzátor CI se potom vybije 
pies R3 a sepnutý tranzistor T2. 

Dalším stiskem tlačitka můžeme zaříze-
ní vypnout. Kontakt Til One vybity konden-
zátor přes R5 k bázi tranzistoru T2. Než se 
stačí kondenzátor nabít ores R4, tak 12 vy-
pne proud do báze T1 a napiti na výstupu 
spinače zmizí. Skončí buzeni T2 přes R4 
a R5. Tak zůstane spinaš ve vypnutém sta-
vu, dokud opět nestiskneme tlačítko 

Rezistory RI a R6 slouží pouze pro zlep-
šení teplotní stability a na popisovanou funk-

Obr. I. Schema zapojeni 

b) Nastaveni režimu cyklicky 100 % 
na výstupu 1: stiskněte OxK (tím zvolíte, 
co budete nastavovat - režim) a 1xD 
(tím volbu potvrdíte), 2xK (tím zvolíte 
režim cyklicky 100 %) a nakonec 1x0 
(tím zvolený režim uložíte do paměti 
spinače). 
c) Nastavení výstupreo proudu 40 mA: 
1xK (volba nastavování proudu), 1xD 
(potvrzení), 1xK (proud 40 mA) a 1xD 
(uložení do paměti). 
d) Nastavení doby prvntho úseku (1 s 
zapnuto): 2xK (volba nastavování 
1. úseku), 1xD (potvrzení), DxK (na-
staveni O desítek sekund), 1x0 (po-
tvrzeni), 1xK (nastavení 1 sekundy), 
1x0 (potvrzení), OxK (nastavení 0 de-
setin sekundy), 1x1D (uložení do pa-
měti). 
e) Nastavte dobu druhého úseku (5 s 
vypnuto): 3xK (volba nastavováni 1. 
úseku), 1xID (potvrzení), OxK (nasta-

ci nemají žádný podstatný vliv. Bez nich za-
pojeni funguje take, ale při zvýšené teplotě 
okolí by mohl zbytkový proud tranzistorů 
funkci spinače narušit. 02 blokuje sklon 
tranzistoru T2 k nežádoucím oscilacím. 
K výstupnim svorkám spínače by neměl 

být připojen kondenzátor s velkou kapacitou. 
Mohlo by to způsobit, že spínač pak nelze 
vypnout. V takovém případě by bylo třeba 
přislušně zvětšit i kapacitu kondenzátoru 
Cl, aby se nenabil dříve než poklesne napětí 
na připojeném elektrolytickém kondenzátoru 
na výstupu spinače Ale tim by se take pro-
dloužila doba, po kterou je nutné při vypináni 
držet tlačitko stisknuté. 

Prototyp spinače byl osazen součástkami 
SMD Použita byla dvoustranná deska s plo-
šnými spoji (obr. 2) velikosti 10,5 x 14 mm. 
Když nebudete tlačitko Til pájet primo na 
desku s plošnými spoji, pak nemusíte pou-
žít dvouvrstvý laminát. Take určitě neni třeba 
použit (dražši) typ OPS s prokovenými otvo-
ry Ty dva průchozí otvory lze snadno propo-
jit drátkem. 

Na obr. 3 je funkční vzorek popisované-
ho spinače ve srovnáni s mechanickým tla-
čitkovym spínačem. Spínač je možné vyrobit 
opravdu malý, ale proti těm větším mecha-
nickým má určité nevýhody. Na elektronic-
kém spínači je v závislosti na proudu zátěže 
úbytek 0,1 až 0,2 V. Ve vypnutém stavu 
odebírá stále proud. Ale při normální teplotě 
okoli teče do vypnutého spinače proud tak 
malý, že ho ani není možné běžným multi-

vent O desítek sekund), 1x1) (potvrze-
ni), 5xK (nastavení 5 sekund), 1x0 
(potvrzení), OxK (nastavení 0 desetin 
sekundy), 1x0 (uložení do paměti). 

Pak vypněte napájení, přesuňte 
tlačítko na vstup 2. kanálu, stiskněte 
tlačítko, zapněte napájecí napětí a po-
stup zopakujte pro 2 kanál atd 

Seznam součástek 

R1, R3, R5, 
R7, R9, R11 4,7 kü 
R2, R4, R6, 
R8, R10, R12 
C1 
C2, C3 
101 
102 ATtiny45, 
Ti, 13, T5, 
T7, 19, T11 BC337C 

4,7 12 
100 nF 
10 pF/25 V 
78L05 
naprogramovaný 

ri_Leracr:3 

Obr 2. Deska s plošným' spoji (2 : 1) 

metrem změřit, řádově desítky al stovky pi-
koampér. 

Seznam součástek 

R1, R6 10 k52, SMD 0603 
R2 100 12, SMD 0603 
R3 2,2 Ica SMD 0603 
R4 
R5 
Cl 
02 
Ti 
T2 
TLI 

380 0, SMD 0603 
1,2 kg SMD 0603 

10 pF/l6 V, tantal, SMD pouzdro A 
10 riF750 V X7R, keram., SMD 0603 

BCX869 (BCX52), SOT89 
BC817-40, SOT23 

TD-03XG, SMD, spínací kontakt 

Jaroslav Skalník, OK1UKV 

Obr. 3. 
Fotografie tlačítka 

12, 14, 16, 
18, T10, 112 BC547C 
Objímka 018 
Konektorove koliky zahnuté, 2x 12 polí, 
2 ks 
Tlačítko 
Konektor s dutinkami, 2 póly 
Deska s plošnými spoji 33 x 43 mm 

Pro zájemce o stavbu spinače je 
připravena sada součástek, včetně 
naprogramovaného procesoru, a des-
ka s plošnými spoji (vše podle Se-
znamu součástek) za 250 Kč, sa-
motný naprogramovaný procesor 
lze objednat za 150 Kč. Objednáv-
ku můžete poslat na adresu: BEL, 
Eliášova 38, Praha 6, 160 00, tel.: 
222 950 345, info@bel-shop.eu. 

Komerční využití tohoto návodu 
bez souhlasu autora není dovoleno. 
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Předdělič osmi pro šítaš 
do 12 GHz/šítaš 10 GHz 

Ing. Michal Černý 

šítače, respektive měřiče kmitočtu, patří k základnim měřicím 
přístrojům i oblíbeným amatérským konstrukcím. Pokud jde o roz-
sah do 20 až 30 MHz, mohou být snadno navrženy jen s běžnými 
logickými obvody, využití mikroprocesorů podstatně rozšiřuje 
funkční možnosti a spolu s děliči na vstupu dovoluje dosáhnout 
kmitočtu přes 1 GHz. Příkladem může být hned několik výborných 
a dost rozšířených konstrukcí čitačů od Miloše Zajice, které vyšly 
v PE v minulých létech. Pro vyšší kmitočty je však nabídka kon-
strukčních návodů dost chudá a cena hotových čitačů v nabídce 
firem prudce stoupá. Pokusím se nastínit vyzkoušenou možnost, 
jak lze relativně snadným a levným způsobem dopinit vybavení 
dílny o předdělič ke stávajícímu šítači, který může rozšířit jeho 
rozsah až do 12 GHz, nebo kompletní samostatný vf čítač do 10 GHz. 

Nejprve se soustředíme na univer-
zální předdělič Pro něj jsem si vybral 
10 HMC363S8G, což je dělič 8 od 
americké firmy Hittite Microwave Cor-
poration (obr. 1). Obvod v pouzdře 
SOIC-8 se napájí z 5 Va má udáva-
nou spotřebu 70 mA. Někdy se uvá-
dí, že tento obvod pracuje od 0 Hz, 
nicméně v doporučeném základním 
zapojení vyžaduje na vstupu kmitočet 
nejméně 200 MHz, výrobce zaručuje 
funkci od 500 MHz a optimální citli-
vosti vstupu dosahuje od 1 GHz. 

Úrovně na vstupu ukazuje graf pře-
vzatý z katalogového listu (obr 2). 
V rozsahu 1 až 7 GHz lze reálně oče-
kávat citlivost -15 dBm, od kmitočtu 
7 do 11 GHz -10 dBm a při vyšší 
frekvenci kolem -5 dBm. Dosažené 
výsledky však mohou být i lepší a ob-
vod je schopen pracovat až zhruba 
do 13 GHz. Výstupní úroveň signálu 
by měla být od 0,5 až do 13 GHz vice-
méně konstantní v úrovni -6 ±1 dBm. 

IN II 5 

N/C I I 6 

NIN I I, 7 

GND I 8 — 4; 

4 I  VCC 

r_  3 I OUT 

2 I I NC 

1 I NOUT 

Mena Ltu 

Obr. 1. Zapojeni HMC363S8G 

Input Sensitivity Window, Tr. 25 °C 

3 6 9 12 
INPUT FREQUENCY (GM 

16 

Zapojení děliče, které se od zá-
kladního liší jen nesymetrickým vý-
stupem místo symetrického, je na 
obr. 3. Dělič má svúj stabilizátor 
78M05 v pouzdru DPAK; pokud by 
bylo napěti +5 V k dispozici, je mož-
né ho vynechat. Jinak všechny kon-
denzátory 100 pF a 100 nF jsou SMD 
velikosti 0603, C3 je tantalový kon-
denzátor 33 pF/16 V ve velikosti D. 
R1 má předepsaný opor 49,9 Q (veli-
kost 0603), což je u nás dosti pro-
blem sehnat, je možné případně pou-
žít i dostupnější 51 Q. 

Při kmitočtech 1 až 12 GHz, které 
zde uvažujeme, je pro úspěšný výsle-
dek práce kriticky důležité dodržet 
nejen hodnoty součástek, ale i jejich 
provedení (velikost), kvalitu základo-
vého materiálu pro desku s plošnými 
spoji, tloušťku vrstvy a povrchové 
úpravy spojů a samozřejmě přesnost 
rozměrů spojů i polohu prokovü. 
Z tohoto dúvodu jsem využil mož-

nosti a objednal osvědčenou desku 
s plošným spojem spolu s obvodem, 
čímž v podstatě vznikla jednodu-
chá „stavebnice". S originální des-
kou a předepsanými součástkami není 
při čisté práci (rozhodně by to neměl 
být první pokus o pájení SMD) pro-
blem předdělič úspěšně postavit i bez 
předchozích zkušenosti s technikou 
na frekvencích nad 1 GHz. Rozložení 
součástek je na obr. 4. 
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Obr. 3. 
Schema 

základního 
zapojení 
twee 

RF IN (SMA) 

Obr. 2. Graf 
vstupní citlivosti 
HMC363S8G 

Tento popis by neměl praktický 
význam, pokud by se nezabýval take 
dostupnosti materiálu. Asi každý, kdo 
potřeboval v posledních létech něja-
ké speciální obvody nebo dily, at už 
z oblasti vf techniky nebo třeba sen-
zorú, již zřejmě zjistil, že v tuzem-
ských prodejnách příliš nepochodí. 
Problem je i s nákupem součástek 
v evropských zásilkových obchodech. 
Dodávky bývají sice rychlé, ale sorti-
ment je i přes tisíce položek značně 
omezený a speciální výrobky malých 
firem v něm většinou nejsou. Když už 
jsou, je podmínkou odběr určitého 
minimálního množství nebo celého 
balení, kromě toho často narazíme 
na poštovné, které mnohonásobně 
(až 100x) převyšuje cenu součástky. 
Naproti tomu mezi prodejci v USA 
nebo Cíně se mi zatím vidy podařilo 
najít takového, který podobná ome-
zení nekladl. 
V daném připadě bych doporučil 

americký obchod RF Basic Store, kte-
rý prodává prostřednictvim známého 
serveru ebay (http://stores.ebay. 
com/RF-Basic-Store). Součástky ex-
peduje i kusově, dokonce vždy oddě-
lené zabalené a popsané, u někte-
rých je v nabídce dokonce poznámka 
„Free shipping", tedy doprava zdar-
ma, a to i do CR. K placení je tak 
jako u drtivé většiny amerických 
a čínských internetových obchodů 
potřeba se zaregistrovat u služby 
PayPal a umožnit jí inkasovat peníze 
z tuzemské platební karty. Bez této 
služby, která stojí mezi zákazníkem 
a prodávajícím a z hlediska platby je 
odděluje, je nakupování zejména na 
Dálném východě docela riziková zá-
ležitost. Předávat přimo prodejcUm 
údaje o své platební kartě rozhodně 
nedoporučuji, ostatně serióznější pro-
dejci už to ani neumožňuji, vyžadují 
výhradně PayPal a zboží považují za 
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zaplacené, již když dostávají od Pay-
Pal zprávu, tedy obvykle během ně-
kolika málo minut. 
V RF Basic Store lze koupit obvod 

děliče HMC363S8G (15 $) a take ho-
tovou desku s plošnými spoji R04350 
o rozměrech 25,4 x 25,4 x 0,5 mm 
(12 $). Vzhledem k malé ceně není 
ani nutné se zabývat DPH nebo clem 
a díly většinou dorazí v obálce bě-
hem 10 až 20 dnů (obr. 5). Ostatní 
součástky je možné dopinit z domá-
cích zdrojů (GM). RF Basic Store na-
bízí i na míru připravený hliníkový 
frézovaný kryt, včetně konektorů, 
průchodkového kondenzátoru napá-
jen' a spojovacího materiálu, ten 
ovšem přijde na téměř 50 $. 

Zpět ke konstrukci. Na výstupní 
straně předděliče je možné modul 
osadit konektorem podle vstupu čita-
če, aby se na něj mohl přímo navá-
zat. Na vstupu použijeme pravděpo-
dobně konektor SMA. Mým cílem od 
počátku bylo použít předdělič jako 
pevnou součást jednoúčelového čita-
če, takže jsem na modul připojil 
z obou stran kousky vf kabliku. Na 
modulu děliče není co nastavovat, lze 
zkontrolovat pouze odběr, který by 
měl být při napájení 9 až 12 V asi do 
100 mA. Modul se poměrně dosti za-
hřívá, jen na stabilizátoru je výkono-
vá ztráta až 0,5 W (obr. 6). 

Předdělič má rozměry 1 x 1 palec. 
Jako stínict kryt jsem použil trochu 
větši krabičku KVT431 (GES) s prů-
chodkami pro kabely vyrobenými z asi 
1 cm dlouhých kouskú trubičky zapá-
jených do otvorů ve stšnách. Napáje-
ní je přivedeno bokem přes průchod-
kový kondenzátor 4,7 nF „co šuplík 
dal". K prvnímu vyzkoušeni předděli-
če stačí signál 200 až 1000 MHz zná-
mé frekvence s úrovní optimálně asi 
±6 dBm. Pozor na vyšší úroveň sig-
nálu, předdělič nemá ochranné sou-
částky! 

Když dělič s poměrem 1: 8 zapo-
jíme před univerzální čitač, získáme 

sice možnost měřeni vyšších kmito-
čtů (s čitačem 1,3 GHz teoreticky do 
10,4 GHz), ale hodnoty zobrazené na 
displeji budeme muset „ručně" přepo-
čítávat na skutečné. Pokud plánuje-
me současně stavbu nového přístro-
je, bylo by dobré, aby šítač přímo 
zobrazoval měřenou frekvenci. 

Takové čitače v podobě stavebnic 
má v nabídce na svých stránkách 
Miloš Zajíc (www.zajic.cz). Já zvolil 
starší typ s LED displejem pod ná-
zvem „Cťtač 1300 MHz AVR". Kon-
krétní konstrukce nevyšla v PE, ale 
ve sborníku Notice 2001. Přistroj se 
dodává „v rozsypu", jako sada sou-
částek, návod (včetně schěmatu a se-
znamu součástek) je volně dostupný 
na uvedených stránkách (obr. 7). 

Základní rozsah uvedeného nee 
s mikrokontrolérem AT90S2313 je 
5 MHz. Kromě toho jsou na desce 
v jasné vymezených částech osazeny 
dva děliče. První s obvodem 74HC373, 
který rozšiřuje rozsah do 40 MHz, 
osazujeme pouze v připadě, že bude-
me chtít stavět čitač jako univerzální 
s přepínatelnými vstupy a rozsahy. 
Druhý dělič je s obvodem SAB6456 
s poměrem 1 : 256 pro frekvence do 
1280 MHz, ten využijeme a předřadí-
me mu výše uvedený dělič 8 s 10 
HMC363S8G. 

Klíčovou a poměrně neobvyklou 
vlastnosti uvedeného čitače je mož-
nost uživatelsky v nastavovacím módu 
změnit parametry: mezifrekvenčnt 
kmitočet s možností jej přičttat nebo 
odečítat, korekci šířky pásma filtru 
pro SSB, měřici dobu v ms (1 až 5000), 
dělitel pro změnu rozsahu, polohu de-
setinné tečky a filtraci problikávání 
údaje na posledním místě. öttač má 
čtyři přepínatelné programovatelné 
režimy. Pro nás je důležitá měřici 
doba, pro osazený dělič 256 je na-
stavena na 256 ms. Když tuto dobu 
změníme na 8x delší, tedy 2048 ms, 
bude öttač ukazovat po zapojení 
předděliče osmi skutečnou frekven-
ci v MHz s rozlišením na 1 kHz. 

Teoreticky je to velmi jednoduché, 
ale reálné oživení se neobešlo bez 
problémů. Budu se nyní odvolávat na 
značení uvedené v dokumentaci k čí-
tači. Dělič 256 odmítal při vstupní 
úrovni -6 dBm zpracovat kmitočty 
nad zhruba 800 MHz. Podle návodu 
je třeba zkontrolovat pracovní bod 
tranzistoru za obvodem SAB6456, 
nastavení si vyžádalo změnu odporu 
rezistoru R8 na 10 kg nicméně efekt 
byl jen malý. Ukázalo se, že hlavní 

problém je v ochranných diodách D3 
a 04, s nimi byl útlum ještě před 
vstupem v oblasti 800 až 1000 MHz 
až 30 dB, a to už obvod SAB6456 ne-
zvládal. Ochrany mají své opodstat-
nění, pokud jde o univerzální použití, 
ale v tomto případě měl být před děli-
čem trvale zařazen dělič 8 s výstu-
pem na konstantní úrovni -6 dBm, 
takže byly zbytečně. Stačilo vypustit 
obě antiparalelní diody 03 a 04 i C8, 
a vše se rozběhlo, jak mělo. Vstupní 
citlivost čitače odpovídala přibližně 
katalogovým údajům 10. C8 není tře-
ba, protože výstup z předděliče končí 
kondenzátorem 100 pF, není dokon-
ce třeba osazovat ani C9. 

Mým cílem bylo získat jednoúče-
lový nab', který bude spolehlivě pra-
covat v oblasti 1 až 6 GHz s defino-
vanou vstupní impedancí a vstupní 
citlivostí kolem -20 dBm. To se pině 
podařilo. Přesah směrem dolů s po-
někud horší citlivosti je nejméně do 
200 MHz, nahoru do 10,2 GHz, při-
čemž horni omezení frekvence je 
dáno tím, aby na vstupu procesoru 
bylo nejvýše 5 MHz. Pokud by byl vy-
užit jeden binární dělicí stupeň z ob-
vodu 74HC393 zapojený mezi dělič 
SAB6456 a vstup procesoru a doba 
měřeni nastavena parametrem na 
4096 ms, bylo by možné rozšířit piný 
rozsah i trochu přes 12 GHz. To jsem 
již však nezkoušel, v oblast do 6,5 GHz 
pracuje zařízení výborně. S přepínáním 
čtyř vstupů (před děličem HMC363S8G, 
před děličem SAB6456, dělič 74HC393 
a přímý vstup do procesoru) a využi-
tím všech čtyř programovatelných re-
žimú by bylo možné postavit ältač 
s rozsahem pokrývajícím kmitočty od 
1 Hz až 10 GHz. 

Vnější provedení a napájecí zdroj 
zde neuvádím, v mém případě je d'i-
tat vestaven do krytu od přijímače 
DVB-T i s využitím původního spína-
ného síťového zdroje (obr. 8). Cena 
materiálu na předdělič 12 GHz, včetně 
krabičky, konektorů a dopravy, byla 
kolem 800 Kč, komplet i s čitačem 
AVR stál zhruba 1800 Kč. 
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Mikrokontrolér STM32 
(architektúra ARM Cortex M3) 

Luboslav Lacko 

(Š/esta Časí) 

Zatial' sme sa príliš nevenovali 
možnostiam ladenia projektov vo vý-
vojovom prostredí Keil Microvision, 
pre projekty typu „blikaj svietivou de-
dou to ani nebolo treba. Jediná pria-
mo implementovaná možnost' interak-
cie s vývojovou doskou Discovery — 
— dve svietivé diedy a jedno tlačidlo 
(druhé tlačidlo má funkciu RESET) 
úpIne vyhovovala. Pre zložitejšie pro-
jekty je dobré, ba až priam nevyhnut-
né, mat' možnost' výpisu hodnöt pre-
menných, prípadne cez pomocné 
výpisy sledovat', ktorými vetvami sa 
váš program uberá. Krokovanie pro-
gramu vo vývojovom prostredi má 
vera možností a výhod, ale aj jednu 
verkú nevýhodu — stratíte výhodu la-
denia v reálnom čase. 

Výpisy cez USART 

V mnohých prípadoch je výhodnej-
šie mat' možnost' vypisovat' výpisy z apli-
kácie na obrazovku počítače. Pre tento 
účel využijeme sériovú komunikáciu. 
Mikrokontrolér STM32F1OORBT6B na 
doske Discovery disponuje troma inte-
grovanými modulmi USART1, USART2 
a USART3. Zo schémy architektúry 
(na obrázku 24 je výrez) vyplýva, že 
USART1 sa pripája na zbernicuAPB2, 
USART2 a USART3 sa pripájajú na 
zbernicu APB1. 
V počítači využijete aplikáciu pre 

emuláciu sériového terminálu. Na in-
ternete sú ich desiatky s röznym pou-
2ivatel'ským komfortom. 

Pripojenie 
dosky Discovery k PC 

Na strane dosky Discovery, prípad-
ne mého vývojárskeho kitu, či vašej 
vlastnej dosky s MCU STM32 to pro-
blem nie je, pre všetky tri integrované 
moduly USART sú na piny dosky vy-
vedené nielen signály RX a TX, ale aj 
signály pre riadenie komunikáce CTS, 
TRS, CK a AF (pre naše účely bude-
me využívat' len RX a TX). Problem, 
naštestie fahko riešiterný, je na stra-
ne počítače. Moderně notebooky až na 
výnimky nedisponujú sériovými por-
tami RS232. Preto je potrebné použit 
prevodnik RS232 na USB. Väčšina 
klasických káblov s USB konektorom 
na jednom konci a 9-pinovým RS232 
konektorom na druhom očakáva na 
RS232 úroveň ±12 V, alebo aspoň 
±5 V. Discovery poskytuje len úroveň 

n-L. Preto je k takémuto káblu potreb-
ne dorobit' jednoduchý prípravok 
s obvodom typu MAX232, FTL232, 
alebo použit' prevodník RS232 (TTL) 
na USB. 

SCK MSS AS 

OPIC 

<=> 

16 

ISO 

 l<=>1 13 
1 

doe 
eal 

TX.CTS RIS 
USART1 

Určite vás napadne otázka, prečo 
takto zlotito pripájame vývojovú dos-
ku Discovery k pošítaču cez druhý 
USB kábel, ked' doska už cez jeden 
USB kábel k pošítašu pripojená je. 
Pomocou tohto USB portu dosku na-
pájame, zavádzame do nej softvér 
a pripadne riadime ladenie. Pri pozor-
nejšom pohfade na dosku zistíte, že 
sú na nej vlastne dva mikrokontrolery 
a doska je navrhnutá tak, že v mieste, 
kde je biela čiara, sa rozderuje na dva 
logické celky. USB port pre zavádza-
nie programu je pnpojený k mikrokon-
troléru samostatného modulu ST-Link 

) a mikrokontrolér v druhej časti dosky, 
ktorý programujete vy, ho nedokáže 
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Obr. 24. USART1 sa pdpája na zbernicu APB2, USART2 a USART3 sa 
pripravujú na zbernicu APB1 

Obr. 25. Prevodník RS232 (TYL) 
na USB, ktory je možné kúpit ako 
modul a dopinit káblom s troma 
zdierkamt na piny RX, 7X a GND 

dosky Discovery 

Tab 16 
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Obr 26. Prevodnik RS232 (TYL) 
na USB zo stavebnice Elektronik 

Start mit USB 

USART_TypeDer USART43)=(USART1,USART2,USART3); 
u16 USARTn TxPin[3] =(Pin9, Pin2, Pin10); 
u16 USARTn—RxPin[3] ={Pin10, Pin3, Pinii); 
GPIO_TypeDěr USARTn GPIO TO] ={GPIOA, GPIOA, GP1013}; 
GPIO_TypeDer USARTn:GPICRx(31={GPIOA, GPIOA, GPIOB); 

u8 USARTn_IROn(3).{USART1 IROChannefUSART2 IROChannel,USART3IROChannel); 
u32 USARTn_CR1 Base[3] 40x71001380C,Ox4000440ax4000480C); 
u32 USARTn_RCCAP8Periph(3)={0x00004000.0x00020000,0x00040000);  

Tab. 17. 

void USART_InitPoilov(COM_NN COMn) 

RCC_APB2PeriphClockernd(RCC_APB2periph_AFIO,ENABLE); 
if(COMn==0) RCC AP132PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); 
else RCC_A 1381PeriphClockCmd(USARTn_RCC_APBperiph[COMnI,ENABLE); 

PORT Inic(USARTn GPIO Tx[COMn], USARTn_TxPin[COMM,GPIO_Speed_50MHz, 
GPIO:Mode_AF_Pisi; — 

PORT_Inic(USARTn_GPIO Rx [COMM, USARTn_RxPin[COMn), GPIO_Speed_50MEN, 
GPIO Mode IN FLOATINe 
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použir pre priamu komunikáciu s po-
čitačom. 

Podia toho, ktory USART chcete 
využit pre ladiace výpisy, pripojte sig-
nály RX, TX a GND z prevodraka na 
vyvedené piny Discovery. Priradenie 
prinov signálom nájdete v prehradnej 
tabul'ke v dokumentácii. 

lnicializácia USART 

Skör než začnete používat' niekto-
rý z portov USART, musíte ho najskifir 
inicializovat. Postup inicializácie mõ-
žeme rozdelit' do štyroch logických 
etáp: 
• povolenie systémových hodin pre 

použitý USART, 
nastavenie pinov RX/TX pre pou-
žitý USART, 
nastavenie prenosovej rychlosti, 
povolenie vybraného USART a je-
ho RX a TX. 
Ukážeme priklad vytvorenia univer-

zálnej procedúry, ktorá inicializuje port 
podl'a zadaného parametra. Najskör 
musíme vytvorittabul'ky pinov pre jed-
notlivé porty, na ktoré sú mapované 
signály jednotlivých USART 

Port USART signal 

PA9 USART1 TX 
PA10 USART1 —RX 
PA2 USART2—TX 
PA3 USART2—RX 
Palo USART3—TX 
PB11 USARTCRX 

Túto tabulku prevedieme na štruk-
túru podl'a tab. 16. 

Pre Inicializáciu portov použijeme 
procedúru, ktorá povolí systémové 
hody pre použitý USART— tab. 17, kde 
COMn je jedna z hodnõt vymenova-
ného typu 

typedef enum ( COMI, COM2, COM3)COM_NN; 

Teraz mõžeme pristúpit k iniciali-
zácii USART Nakol'ko nebudeme vy-
užívat signály RTS a CTS a budeme 
predpokladat dižku slova 8 bitov 
a 2 stop bity bez parity, vystačime 
s dvoma parametrami, číslom portu 
USART a prenosovou rýchlostou. 
Táto procedúra (tab. 18) zatiar nene-
ši prerušenie. 

Struktúra USART InitStructure je 
popisaná v knižničnom definičnom 
súbore stm32f10x usaft.h takto: 

typedef struct 

u32 USART BaudRate; 
u16 USART-WordLength; 
u16 USART_StopBrts; 
u16 USART_Parity; 
u16 USART_Mode; 
u16 USART_HardwareFlowControl; 
} USART_InitTypeDef 

Aby sme komunikáciu čo najviac 
zjednodušili, využijeme prerušenie od 
prijatého znaku. Preto do inicializačné-
ho procesu yčlenime d'alšiu procedúru 
pre inicializáciu prerušenia — tab. 19 

Tab. 18. 

void USART_Ind(COM_NN COMn, u32 BaudRate) 

USART InitTypeDef USART_InitStructure; 
USART-InitPortov(COMn); 
USART-JnitStructure.USART BaudRate = BaudRate; 
USART InitStructure.USART-WordLength = USART_WordLength_8b; 
USART-InitStructure.USART- Stopsits = USART_Stopflits_2; 
USART-lnitStructure USART Parity = USART_Parity No ; 
USART-InitStructure.USART_HardwareFlowControl 

USART ffardwareFlowControl_None; 
USAR-T_InitStructure.USART Mode = USART Mode Rx USART_Mode_Tx; 
USART Intt(USARTn[COMMT&USART_InitStřucture) 
USART:Cmd(USARTn[COMni, ENABLE); 

Tab 19 

void USART_InitInt(COM_NN COMn, u32 BaudRate, u32 IRQ Priorita) 

NVIC InitTypeDef NVIC_InitStructure, 
USAkT_Init (COMn, BaudRate); 

NVIC InitStructure.NVIC IRC)Channel = USARTn IRCin[COMx); 
NVIC:InitStructure.NVIC_IROChannelpreemptionPriority = IRQPriorita; 
NVIC InitStructure.NVIC IRC/ChannelSubPriority = 0; 
NVIC:InitStructure.NVIC-IRCIChannelCmd = ENABLE; 
NVIC Init(aNVIC_InitStriLture); 
USAFTT_Cmd(USARTn[COMnI, ENABLE); 

Tab. 20. 

//kruhovy buffer 
#defineTBUF SIZE 256 //musi byt mocnina 2 
#define RBUCSIZE 256 //musi byt mocnina 2 

struct buf_st 

unsigned int in; // vstupný index 
unsigned int out, // vystupny index 
char buf (RBUF_SIZE); // Buffer 

static struct buf_st rbuf = ( 0, 0, ); 
#define SIO RBUFLEN ((unsigned short)(rbutin - rbuf.out)) 
static structimf st tbuf = { 0, 0, }; 
#define SIO_TB-UFLEN ((unsigned short)(tbuf.in tbuf.out))  

Tab. 21. 

static unsigned int tx_restart = I; // 1 ak sa v'zaduje TX restart 

void USART1_IRCIFIandler (void) 

volatile unsigned int II Ft: 
struct buf_st •p; 

IIR = USART1->SR; //prijem 
if (IIR & USART_FLAG_RXNE) 

// read interrupt 
USART1->SR &=. -USART FLAG RXNE; 
p = grbuf; — 
if (((p->in - p->out) & -(RBUF_SIZE-1)) == 0) 

p->buf [p->in & (RBUF_SIZE-1)) = (USART1->DR & 0x1FF); 
p->in++; 

rf (IIR & USART_FLAG_TXE) Byysielanie 

USART1->SR &= -USART_FLAG_TXE; 
p = &tut; 

if (p->in != p->out) 

// clear interrupt 

//clear interrupt 

USART1->DR = (p->buf [p->out & (TBUF_SIZE-1))& Ox1FF); 
p->outn; 
tx_restart = 0; 

else 

tx restart = 1, tx_restart 

&= -USART FLAG_TXE //zakaz prerusenia od TX ak uz nie je nic 
//na vyslanTe 

}} 
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LCD displej s RS232 
Zdeněk Mlčoch 

Při instalaci ústředního topeni jsem řešil problem, jak jednodu-
še získat informace z regulátoru řídícího topnou soustavu. Získa-
ná data jsem chtěl vizualizovat, a proto jsem zvolil dvouřádkový 
displej LCD ovládaný mikroprocesorem ATMEL AT89LP2052 při-
pojený na regulátor sériovou linkou RS232. úpravou softwaru je 
moino používat displej pro zobrazení libovolných 32 znaků v ASCII 
kódu zaslaných po sériové lince. 

Základní koncepce 

Dislej zobrazuje za provozu dvě 
stránky, které se periodicky střídají 
v intervalu 2 s. Interval změny je od-
vozen od taktu komunikace, která pro-
bíhá vždy po asi 1 s. Na první stránce 
se zobrazuje maximální teplota vody 
nastavená na regulátoru, skutečná 
teplota výstuprd vody a skutečná tep-
Iota zpátečky. Na druhé stránce se 
zobrazuje nastavená a skutečná tep-
Iota vody podlahového topení. První 
řádek na každé stránce je vždy texto-

+5 V 

R1 ATS 1 01 16 MH 

R2 C2 C3 

33U-33p 

KSY72 

xT812 

%TALI 

P32 

P33 

P34 

vý, takže se zde zobrazuje statický text 
daný programem. Na druhém řádku 
se zobrazuji naměřené údaje dopině-
né textem. Text i data se dají snadno 
softwarově změnit, proto je využití dis-
pleje univerzální. 

Popis zapojení 

Schéma zapojení (obr. 1) je velmi 
jednoduché. Signál RS232 o rychlos-
ti 9 600 Bd se převádí na úroveň TTL 
tranzistorem r. Typ tranzistoru není 
kritický, je však nutné dodržet zapo-

Mac 

P17 

P1 

PI 5 

P 4 

PI 3 

P1 

AT89LP2052 

16/.. 1 -V“ 

087 14 

08813 
LCD 

OB5-12 
1602A 

084 1 

083 10 

082 9 3 TRIM 

088 4 RS 

8.60 6 E. 

ONO RM K 
2 5 15 

R6 
10 

R7 
560R 

Obr. 1 Zapojeni interfejsu LCD displeje pro připojeni sériovou linkou 

jení vývodů. Před osazením mikropro-
cesoru je vhodné zkontrolovat připo-
jením +5 V na vstup RS232, zda se 
tranzistor Ti otevře až do saturace. 
Rízení panelu obstarává mikrokontro-
lér ATMEL AT89LP2050 osazený do 
dvacetivývodové objímky Datové vstu-
py LCD jsou připojeny na port P1 mi-
krokontroléru, vstupy E a RS na porty 
P3.5 a P3.7. Vstup TRIM je připojen 
přes dělič R6, R7 a slouží pro nasta-
vení kontrastu displeje. Vstupy 15a 16 
se zapíná podsvíceni displeje. 

Konstrukce 

LCD panel typu PRC1602A-SYL 
(odzkoušen je i novější PQC1602K-
-SYL) je prostřednictvím dutinkových 
lišt BL220G a BL1OG připojen na jum-
pery S1G10 a S2G20 osazené do jed-
nostranně plátovaně desky s plošný-
mi spoji (obr 2 a 3). Dutinkové lišty 
jumpery jsou zkrácené na potřebnou 

délku. Při použiti jiného typu LCD pa-
nelu je potřeba v datasheetu zkontro-
lovat zapojení vývodů. Uvedené typy 
mají napětí VCC vyvedeno na vývod 
č. 1 a GND na vývod b. 2. V podkla-
dech získaných z internetu je zapoje-
ní opačné. Detaily konstrukce jsou 
zřejmé z přiložených fotografu. 

)
Takže pre inicializáciu komunikácie 

cez USART je potrebné zavolat' túto 
procedúru napríklad takto (pre priori-
tu prerušenia v rozmedzi 0 až 15 sme 
zvolili hodnotu 6): 

USART_InitInt (COM1, 9600, 6); 

Nakol'ko sériová komunikácia je 
asynchrónny proces, budeme údaje 
vkladat a vyberat cez kruhový buffer, 
viď tab. 20. 

Vstupný buffer sa piní v obsluhe 
prerušenia. Procedúra je pre USART1. 
V prerušeníje obslúžené vysielanie aj 
prijem — tab. 21. 

Pre vyslanie postupnosti znakov ich 
stačt vložit do výstupného buttera — 
— tab. 22. 

Pomaly vstupujeme do finale. Pre 
výpis s parametrami měžeme použit' 
vlastnú procedúru: 

Tab. 22. 

int SendChar Ont c) 

struct buf_st op = &tbuf, 
if (SIO_TBUFLEN >.= TBUF_SIZE) return (-1); l/ak je buter piny vrah i chybu 
p->buf [p->in & (TBUF_SIZE - 1)1= c; /1 pridaj znak do vysielacieho bufra 
p->in++; 

if (tx_restart) 
l/ak tx int je zakazany, povol ho 

tx restart = 0, 
UŠART1->CRI I= USART_FLAG_TXE; 

return (0); 
} 

void Vypis(const char *format, 

char 'to, buf(1000), 
arg; 

va_start (arg, format), 
vsprintf(buf, format, arg) 
va end (arg); 
tor( p = buf, != p++ ) SendChar('p); 

Použitie je univerzálne, napriklad 
pre výpis hodnoty premennej 

Disp("X= %Xtri", X); 

Alternatívne möžete procedúru 
SendChar premenovat' na fputc a pre 
výpis s argumentmi použit štandard-
nú funkciu printf. 

(Pokračovanie nabudúce) 
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Obr. 2 a 3. Deska s plošnými spoji (110 x 35 mm) a rozmístění součástek 

Obr 4. LCD displej s připojením přes RS232 

) Součástky 

Kromě LCD panelu a mikrokontro-
léru jsem použil součástky ze šuplí-
kových zásob. Použité rezistory mají 
rozteč vývodu 10 mm, kondenzátory 
s výjimkou C4 jsou keramické. Na 
místě C4 jsem použil kapkový tanta-
lový kondenzátor 10 pF/10 V, je však 
možno použít i běžný elektrolytický, 
který se vejde pod panel LCD. Krystal 
je na 16 MHz. 

Software 
pro zobrazení dat regulátoru 

Jelikož nejsem programátor, nechal 
jsem se inspirovat programy volně 
staženými z internetu. Z tohoto důvo-
du nelze program využívat ke komerč-
ním účelům. Vlastní zdrojový kód je 
uložen v souboru LCD ASM. Mimo 
standardních nastavení je potřeba 
před spuštěním smyčky programu 
nastavit buffery nazvané RADEK1 
a RADEK2. Data z těchto bufferu ur-
čují obsah 2. řádku na obou stránkách 
displeje Statický text na pozicích ne-
obsazených měřenými daty se zadá 
zapsáním ASCII kódu požadovaného 
znaku na příslušnou pozici. Následu-
je inicializace displeje a nahrání úvod-

ního textu (Text0), který se zobrazí na 
displeji po zapnutí napájení do přícho-
du měřených dat Po přechodu do pro-
gramové smyčky čeká mikrokontrolér 
na příchod dat. Příchozí data v čísel-
ném formátu se převedou na ASCII 
znaky a zapíší se na příslušné pozice 
bufferů RADEK1 a RADEK2. Poté se 
již zapíše text do 1. řádku patřičné 
stránky (Te>d1 nebo Text2) a dat do 2. 
řádku patřičné stránky (RADEK1 nebo 
RADEK2). Přepínání stránek displeje 
je odvozeno od taktu sériové komuni-
kace (asi 1 s) a mění se konstantou 
zapsanou do registru R5. 

Jednoduchou úpravou zadaných 
textů a pozic v datových bufferech je 
možné přizpůsobit LCD displej pro li-
bovolné aplikace 

Software 
pro zobrazení libovolných dat 

Software je umistěn v adresáři 
LCD univ. V této variantě se na dis-
pleji zobrazí libovolné znaky přicháze-
jící po sériové lince v ASCII kódu. Ko-
munikační rychlost je opět 9 600 Bd. 
Inicializace displeje a zobrazení úvod-
ního textu je stejné jako v předchozím 
případě, liší se však zpracování pří-
chozích dat. Dopiněno je vyhodnoce-

V 

ní začátku zprávy, které je řešeno kon-
 A trolou klidu na lince Ta je realizována 

pomoci registru DPTR, který je inkre-
mentován, a po přetečení se čeká na 
příchod dat. Pokud dojde k přerušeni 
od sériového portu dříve než k přete-
čeni DPTR, obnoví se počáteční na-
stavení DPTR (zde #0) a čas se počí-
tá od začátku. Vzhledem k tomu, že 
DPTR je 16bitovy registr, je rozsah 
nastavení od 0 do 65 535. Maximální 
čas je nastaven pro hodnotu „0" a je 
asi 60 ms (odečteno na osciloskopu). 
Aby vyhodnocení začátku zprávy fun-
govalo, musí být nastavena doba kli-
du na lince delší, než je čas pro pře-
neseni 1 bytu. 

Přenesená data se ihned po přicho-
du ukládají po 16 bytech do datových 
registrů RADEK1 a RADEK2, ze kte-
rých jsou následně čtena a zapisová-
na na displej. 

Zdrojový kód se přeloží spuštěním 
souboru LCD, BAT a výsledek překla-
du se zkontroluje po otevření souboru 
LCD.LST. Soubor LCD.HEX slouží pro 
naprogramováni mikrokontroléru. Pro-
gram ASM51.EXE lze bez problémů 
spustit ve Windows XP i ve Windows 7. 

Při použití jiného mikrokontroléru 
nebo krystalu s jiným kmitočtem je 
potřeba upravit časování instrukci pro 
řadič displeje (podprogram Delay), 
protože všechny časové funkce jsou 
závislé na době potřebné pro prove-
dení jednotlivých instrukcí. 

Program pro mikrokontrolšr najde-
te na http://www. aradio.cr 

Seznam součástek 

R1, R2 15 kf2 
R3 1 I<C2 
R4, R6 10 kff 
R5 56 52 
R7 560 š2 
Cl 100 nF, keramicky 
C2, C3 33 pF, keramický 
C4 10 pF/10 V, elektrolytický 
D1 1N4148 

Ti KSY72 (libovolný n-p-n) 
IC1 AT89LP2052 

(naprogramovaný) 
Q1 16 MHz, krystal 
LCD PRC1602A, displej LCD 

nebo ekvivalent 

Literatura a odkazy 

[1] http://elektronika kvalitne.cz/ATMELl 
necoteorie/LCDmatice. html. Ovlá-
dáni znakových LCD s řadičem 
HD44780. 

[2] http://www.htecz/teorie-a-praxe/ 
dokumentacehnteligentni-displeje-
a-jejich-pripojeni-k-pc. html. Inteli-
gentní displeje a jejich připojení 
k PC. 

[1] Matoušek, D.: Práce s mikrokont-
roléry ATMEL AT89LP2052. BEN 
2006. 

V pesky? *Sic otiskneme článek o pfipojen1 
displeje LCD pros sbérnici PC. 
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Laser St Electronics 

Frézky na výrobu DPS 
• profesionální prototypy 

. malosériová výroba 

• vhodné i pro školy 

Laser 
Electronics 

LPKF ProtoMat E33 

• Ian •OEi 

11131•••••11111111 

Software LPKF CircuitPro 
je součástí dodávky frézky a je určen pro 
ovládáni frézky a importu nebo úpravě dat. 

Import dat ve formátech Gerber (Standard 
I Extended), Excellon NC Drill, Sieb & Me-
ier NC Drill, HP-GLTM, DPF, DXF, ODB ++R. 

- frézování a vrtání OPS 

- vyřezávání OPS (včetně odlamov. můstků) 
- gravírování čelních panelů, štítků 

Software umožňuje volbu způsobu výroby 
desky (od systému dělicich čar až k 
přesné podobě OPS tak, jako je na návrhu) 
Úpravy návrhu a multiplikaci motivu na 
základní material. 

základní typ z řady ProtoMat 
prac. oblast 229 x 305 x 10 mm, 

mech. rozlišení ±0,8 pm (±0,04 mil), 
opakovatelnost ±5,0 im (±0,02 mil), 

otáčky 33.000 ot/min, manuální výměna 
nástrojů, rychlost pohybu hlavy max. 50 

mm/s, rychlost vrtání 100 otvorů/min 

btoloWai F33 

V321 
tro'.s Pro oMat E33 

spezial electronic 
Wuttke Immobilien KG, o.s. 
Šárecká 22/1931 
160 00 Praha 6 
Ceská republika 

tel.: 233 326 621 
233 326 622 

fax: 233 326 623 
e-mail: spezial@spezial.cz 

Internet: www.spezialtz spezial electronic 



Laboratorní zdroj 

P130R51D 

• regulace napětí v rozsahu 0 + 30V 

• omezení proudu od 0.1 «i 4A 

Původní cena: 4 250 Ke 

Akční cena: 3 400 Kč 

Soutěžte s námi! 

Akční 
sleva 20% 

• zdroj s plynulou regulaci napětí 

• možnost nastavení omezení proudu 

• navíc pevný zdroj napětí 5V/3A 

L140R51D 

• regulace napětí v rozsahu O •i 40V 

• omezení proudu od 0.1 + 3A 

Původní cene: 4 250 Kč 

Akční cena: 3 400 Kč 
* pouze pro objednávky v měsíci červenci 

všechny ceny uvedeny bez DPH 

13 let vývoje laboratorních stolů Variolab+ chceme završit novým názvem, který vystihne 
novou kvalitu. Zapojte se i vy! 

Vítězný návrh oceníme odměnou 20.000 Kč! 

Podrobnosti naleznete na www.diametral.cz a www.variolab.cz. 
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DIAMETRAI: 
wvvw.diametral.cz 

Diametral spot s r.o., Hrdoňovická 178, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 
tel./ fax 281 925 939 - 940, email: info©diametratcz. 



elektronik 
,chránit spojovat 

Lisované chladiie 
• Bohatý standardní program 
• easovš optimalizovaný skladu s 
automatickým sledováním stavu zásob 
a krátkými dodacími lhůtami 
• Specifická zákaznická zpracování 
frézováním 
• Optimální zhotovení výrobků bez omezení 
• Různé opracování povrchů 
• Zvláštní profily podle zadání 

rket dakbonik 

ČESKÁ REPUBLIKA 
390 02 Tabor 
Bydlinskéko 2964 
Tek +420 382 521070 
Fox: +420 382 521025 
Mobil: +420 606 623030 
distribucescherelelaronik.cz 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
913 11 Trenčín 
Trenčionské Stankovce 367 
Tel: +421 326 497217 
Fox: +421 326 497217 
MoloOEk +421 905 914617 
fischerelektronik@nextra.sk 

www Rscherelektronika 
Fokturačni adreso: 396 01 Přibrom IV A. »ask° 260 

AEC ELEKTROTECHNIKA spot s ro. 

Member of the Kathrein Group 
AEC ELEKTROTECHNIKA, spa s ro. 
Na Rovinách 6/390. 142 00 Praha 4 

Tel.: •420 241 710 018, -48 
Fax +420 241 710 003 
E-mail: info@aec-eltech.cz 

KIFITHREIR1 
Antennen • Electronic 

4 '; le .,4/ 

—6. 0.4•7- 
li--2e-1‘evlfge-f-tegege.- Q-• f. it 

st-- , 

htsn)i : 4 

&APYP' Ti pr.' Váš karavan. 

Automatické nastaveni antény na 
požadovaný satelit. 

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

Napájeni 12 V! 

ai Take provedeni s vetši anténou 
a rychlejším nastavenim pomoci 
GPS (model CAP910) 

• CAP720 i CAP 910 s konvenory, 
TWIN (možnost připojit dva 
přijimače). 

illkOE Internetový obchod naleznete na: 
http://obchod.aec-eltech.eu/ 
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SEKCI 
Panasonic 
SONY 
SHARP 

PHIMPS 

AZ1 
wyywräairmä ksk 

I Ml COMPONENTS,' $  
30=7 CatovAcixtri LV 2 V 

SKLADEM - K DODÁNÍ IHNED 

DIPOVE REZISTORY SMD 
1206 1R0 - 10M 5%, 1% TK200/100 

0805 1R0 - 10M 5%, 10/0 TK200/100 

0603 1R0 - 10M 5% TK200 

od 0,18 Kč/ks 
pri odběru 5080 ksicnoka 

MINIATURNÍ REZISTORY METAL-FILM 
velikost 0207 1% TK50 0,6 W od 0,10 Kč/ks 

SUBMINIATURNÍ REZISTORY METAL-FILM 
velikost 0204 1% TK50 0,4 W 1,8 x 3,3 mm od 0,08 Kč/ks 

Na skladč k okamiitemu dodaní hodnoty' 

200R, 11,0, 33k, 39k, 56k, 75k. 761,8, 781,7, 801,6, 821,5, 845, 861,6. 881,7, 901,9, 
931,1. 95k3, 97k6, 102k, 107k, 110k, 113k, 115k, 118k, 121k. I24k, 127k, 130k. 
133k. 137k, 140k. 143k. 147k, 150k, 154k, 158k, 160k, 162k. 165K 169k. 174k 
178k, 187k, 187k, 191k, 196k, 200k. 220k, 301k, 430k, 470k, 510k, 560k, 620k. 
680k. 750k, 820k, 1 MO. 1M2. 1M3, 1M5, 2M4, 2M7, 6M8 

PŘESNÉ W VODOVE REZISTORY 0,1% 
od 1 ks od 25 ks 100-

24R9 0,1% TK25 0,6W ve!. 0207 3,00 2,20 1,00 

VÝVODOVE REZISTOROVÉ SÍTĚ SIP 
L05-1 1OR - 1 MO 2%, 4x R, spoLvývocl, SIPS 

L08-3 1OR - 1M0 2%, 8x R, jednotlivě, SIP8 

L09-1 1OR - 1 MO 2%, 8x R, spol vývod, 81P9 

Ceny v K! ber OPH 

od 0,80 KE/k4 

Pkir, do vyprodiini iésob 

lichotek& 124,140 00 Praha 4 tel.: 241483138 fax: 241481181 era@comp.oz 

ELEKTRONIKA PRO KAŽDÉHO I www.flajzancz 

Bluetooth reproduktor 
s MP3 přehrávačem 

OFIk Ma 

Stylový bluetooth reproduktor, který snadno propojíte s vasim 
mobilním telefonem, tabletem nebo počítačem. 2ádně kabely, 
až 5 hodin nepřetržitého piehräväně dosah až 10m, velký vy- ' 
kon a vysoká kvalita zvuku zaručují všestranně využití. Spá-
rování je otázkou okamžiku. Kvalitní kovově provedení odolá 
i nešetrnému zacházení. Díky vestavěnému mikrofonu není 
problém reproduktor použit jako handsfree k vašemu mobil-
nimu telefonu. Kromě bluetooth je zařízeni vybaveno i MP3 
přehrävačemaslotem na micro SD kartu, takže mübetemít své 
oblíbené skladby kdykoliv při sobě. Snadné nabíjeni pomoci 
USO, rozměry 60x5Omm.Obj.č.:BSPK1 

_sta  

HD kamera do automobilu 

9 

Nový videorekordér skvělých parametru, který najde 
uplatnění především v automobilu pro shromaidb-
vání důkazů., Nabízí kvalitní záznam v HO rozlišení 
1280x720px/25fps, podporu TF karet do velikosti 32G, 
malé rozměry 335cm a mnoho dalších funkci. Samozřej-
mostíje jednoduchá instalace.Obj. CAR-0t/R3 

,: Nová 
.OE.724 LED žárovka eveit, 

t/ naši nabídce naleznete také no; model úsporně LED 
žárovky, vhodné do běžných prostor. Má výbornou účinnost a na 
rozdíl od podobných typů se téměř nezahrivá. Proto při phlmnu SW 
poskytuje svítivost 4751m. Obj.č.:LBSIN27N 

GSM zásuvka FLAJZAR 
Ovládánia kontrola spotřebičů na dálku nikdy nebyla jednodušší. Allui 
se jedná o topení, osvětlení, čerpadla, nebo třeba restart serverů - vše 
můžete řídit jednoduše a přehledné. Bez nutnosti instalací software, 
funguje j z těch nejjednodušších mobilů stejně dobře jako na mobilech s 
OS Android, iOS tiPhone) atd... A navíc bez nutnosti instalace software. 

GSM zásuvka FLAIZAR sdružuje kompletní GSM část s integrovanou 
antěnou, je napájena moderním spínaným zdrojem a na výstupu 
osazena výkonovým relé se zatížením kontaktu až do 164 Použiti 

nejmodernějších součástek umožnilo minimalizovat rozměry. 
Zásuvka vyniká svým vzhledem, na rozdíl od podobných W-
robků nepEekäií, je rozmerově až poloviční. ip 

Zásuvka obsahuje navíc teplotní senzor, funkci teplotniho alar-
mu a funkci termostatu. 

Tato zásuvka s moderním designem je nejmenší svého druhu na 
světě a kompletně vyvinuta a wráběna firmou FLANAP u nás v ER. 
Obj.č.:GSM-SCK1 

FLAIZAR, s.r.o., LIdeřovke151,11norovv,P5č 696 61 f tel.: +420 518628 596 I mob.: +420 776 586866 I e-mail:flajzar@flajzarcz www.flajzana 
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dieumnacouspc.cz unutussacousticasiš 

BS ACOUSTIC CZ, sto., Brno - CZ tet: 00420 541 633 797 e-mail: bsacousticebsacoustic.cz 
BS ,t0USTIC, s-ra., Radošovce - SK tot: 00421 34 660 4511 e-mai1: bsacousticebsacoustic.sk 

OFESIONALNI HINO VA 

A SVER 

LEVNÉ A RYCHLÉ OSAZOVÁNÍ SKprR 
A PÁJENÍ SMD + THD 
• Osazováni id od lks, do 20ks desek dodaní do 1 dne, 100ks do 3 dnů (SMD) 
• Zajistíme i návrh o výrobu plošných spoi6, i šablony pro nanášeni pájecí pasty 
• Většinu běžných SMD R,C,D,T velikosti 0603, 0805, 1206 mame trvale skladem 
• Součástky mohou byt v páscích, tyčích, platech i sypané (swine SMD za malý poplatek) 
• Bezolovnaté i olovnaté pájení v konvekční peci 
• 2adná technologická omezeni desky (bez příplatku do Stého rozměru 305x305mm) 
• Strict výkres osozeni s hodnotami součástek 
• Cenu 11 snadno spootate S01111 V iccinocluche tabulce v Excelu (www.kpzcz) 
Možnost upravy cen podle rozsahu a druhu zakazky 

V_pripadě záimu nos prosím kontaktujte: 

Martin Pazderník (ohledně vyroby, osozovani, Taejon]) 
+420 777 135 129, +420 212 248 644, martin.pazdernik@kpz.cz 

Petr Kounovský (ohledně naludek, součástek, sykresů, dat) 
+420 777 308 527, +420212 248 642, petr.kounovsky@kpz.cz 

KPZ OE'sjir3;27.r. .1772-,21",=7.72."At 
,ne.veem 

zrel 
/Up 

APS Novérhr 

www.kpz.cz 

„am rasse 
9 r 

/ 
e  I 

ail 

OE •-•,^^' 

1;35  
•••• 

• Maximal's' osozovaci rychlost až 3000 součastek/hodinu 
• Maxonilni velikost osozovanc desky 343 x 560 mm 
• Přesnost osazováni 0,025 mm, rozlišen' 0,002 mm 
• Osazovani i fine -pitch soucastek až do roztece vyvodů 0,38min 
• Nemenši součastku lze osazovat 0402, nejvétši soucastka maze 

mtt rozměry 35 mm x 35 mm 

A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o. 
739 47 Kozlovice 587, tif./fax: 558697697 

ot.erieti 
www.krabicky.cz 

@Jew 4t4 etes 

Qsašsu  

w w w . krabicky.cz 
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BeeProg2 
BeeProg2C 

• 

a Podpora: 
BeeProg2: ron 

BeeProg2C: WM 
obvodov 

BeeProg2 extremne richly univerzälny programator 
BeeProg2C ekonomicka venia, extrÈmne rclvIy 
univerzalny programator 
• možnost nasobněho programovama pripojemm 
viacerych programalorov k jednemu PC 
• konektor pre ISP • zaruka - 3 roky 

BeeHive204 Mutti EXIREMNE MIRY 
PROGRAMAIMI 

• 48 univerzalnych pimdriverov. nie sir potrebne 
adapter), pre obvody v puzdrach OIL 

• pripojenie k PC - USB pod 
• zäruka - 3 roky 
• podpora ISP 

Podpora: 
> 'MOO 
obvodov 

SmartProg2 UNIVER2MNY PROGRAMA! ' 
s woRNMIOO I 

• vykonny a rychly unrverzalny 
programalor 
• pripojitelnost k PC: 
USB port 
• konektor pre ISP 
• zaruka - 3 roky Podpora: 

>OEM 
obvod o, 

Programovacie adaptéry 
• viac oko 1200 modelov • vysoka tivotnost 
• pre obvody: PLCC, LOC. mks«. SOP, PSOP, 
SSOP. TSOP, Z Tr. 
TSOPII, TSSOR 
OFP, POFP. TQFP. 
VOFP, OFN, MLF, 
BOA, EBGA, 
FBGA, VFBGA, 
UBGA, FTBGA. 
CSP. OLP. 01P. 
SOT23 a r 
• pate pinov: 
od 3 do 676 BOA-Top.266 ZIF-CS 
• prevadzkova životnost ZIF police - 10.000 az 
500.000 (BOA) cyklov • %Joann modelov na skied° 

‘,yraba a doava Elnec s.r.o 
Jam Bollu 

• SK - 08001 Ream 
• ler 051/77 343 28 

elner4Pelnee.sk, vivarelnec.sle 

ler software, a.s. Bevis a zasteenie pre ČR) 
Rostišlavoyo rem 12, 612 CO Brno, tel. 5 4952 2511, 
lax: 5 4952 2512 eShop: Mtp.//shop.elnec.ez 
oda elektronik 4r.o ,Téried 475,2273535 Heal Sued 
tel 603 531 605, far 59 642 58 19, ebec@fanda Č7 
U Rty 103/3 143 00 Praha 4, info@fiwcz 

let 241 402 940, lax. 222 513 833, %wed Neu. 
»ton electronics 1.1..0.. Modfanske 621/72, PO Box 10 
143 00 Naha 4, tel. 225 272 111. tax 225272 211 

.0.S. electronic e.r.o., Pa praCharni 16. 040 11 Košice 
lel.055/786 04 10-16. lax: 055/786 0445. into@sc6.sk 

.0S. electronic es.o.. Beeson 42.60200 Brno 
tel 5 43 427 111, inte...soseleoroniccz 

Plošné spoje rychle, levně, kvalitně 
Zhotovíme jedno i dvojstranné pl. spoje dle časopisu 
AR, KTE i dle vlastních předloh. Běžné dodací lhůty 
týden až 10 dnů. Po domluvě i ex oress do 24 hodin. 

Borská 33, 301 00 Plzeti 

tel/fax: 377326701 mobil: 603264981 

wwwelektrosound.cz e-mai(:obchod@elektrosound.cz 

Prodej elektronických 
měřicích přístrojů. 

.• „Tian= : 
pm ši Si ttehset-.; E- ‚'L E: ii?,- -7 t 

ee . 
repasované , nové 

Elex - Selskä 27 
Brno 61400 

Tel/fax 543255252/1 
www.elexbrno.cz 
elex@elexbrno.cz 

Provádíme opravy a 
kalibrace. 

www.aradio.cz 

OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA A ZÁVORY 
INFRA ZÁVORY 15m 

REFLEX. ZÁVORY 5m 

DIFUZNI ČIDLA 1,2m 

INDUKÖNI ČIDLA 6 mm 

PROGRAMOVATELNA ČIDLA A ZÁVORY 

Použiti: kontrola osob, předmětů, 
rozměru, ochrana objektů 

REHABIUTAČNÍ A MASA2NI PŘÍSTROJE 

388., A ,,L.2T2 0 NÄ 
e-mail: ar@elfa cz 

http. Amy elf a . cc 

tel. fax 383 423 652 

KONEKTORY - BRNO, sto, 

Nlusilova 1, 614 00 BRNO 
tel. + fax: 541 212 577 
www: konektorcz 

e-mail: brno@konektor.cz 

ELTIP s.r.o., ELEIKTROSOUŠÄSTKY 

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 
distribuce elektronických součástek všech světových výrobců 

osvětlení LED, zásilková služba, elektronické stavebnice 
těžko dostupné elektronické součástky a komponenty 

AKČNÍ NABÍDKA - LED ŽÁROVKA 6W (-60W) E27 180° - 159,-

AKČNÍ NABÍDKA - LED ŽÁROVKA 5W (-40W) GUN 120°- 145,-

velko a malo-obchodní prodejna v Pardubicích 

Pondělí — Pátek 8:00 až 17:00 

VII 



ELECTRONIC 

Akce platí od 1. 7. 2013 do 31 7. 2013 

nebo do vyprodání zásob. 

Pneumatic 3 - 516185 

lašcl: 768-075 
Elektromechanická stavebnice vozidel s pneumatickými 
prvky a kompresorem. Návod obsahuje 4 základní sestavy. 

ROBO TX Training Lab - 505286 

kód. 758-074 
(Nod do programování FISCHERTECHNIK Obsahuje 310 
součástek pro stavbu 6 pohyblivých robotů Velké množství 
čidel a ROBO TX Controller je součástí balení. 

3 

E-Tech 91083 

load: 768-076 
Poznávejte elektoniku a automatizaci pomoci jednodu-
chých sestav. Ovládání stavebnice zajišfuie E-Tech Modul 
s 8 piednastavenými programy 

ROBO TX Automation Pásový dopravník 
Robots - 511933 s děrovačkou 24V - 96785 

kod. 766-072 
Elektromechanická stavebnice 4 piné funkčních průmys-
lových robotů. vysokozdvižná paže. 3-osý robot. robopaže 
a zakladač. TX Controller není součástí stavebnice. 

ROBO TX Explorer - 508778 

kód: 768-073 
Průzkumní vozítko s množstvím senzorů pro rozpoznávání 
okolí a překážek Pohyb zajišťuji 2 servomotor)/ TX Contro-
ller není součástí stavebnice. 

kód. 768-069 
Stavebnice dopravriíkového pásu s lisem sloužící jako úvod 
do automatizačních procesů. Stavebnice neobsahuje ovlá-
dací logiku. 

Dynamic - 511932 

kód. 768-077 
Bavte se fyzikou—poznávejte fyzikální zákony formou hry 
Stavebnice umožňuje postavit různorodí dráhy pro pohyb 
kuličky s množstvím překážek 

I i ROBO TX Controller - 500995 
Ovládaci kontrolér 32-bitoe procesorem, displejem, BT 
modulem a USB rozhraním vdechne život vašim modelům 
FISCHERTECHNIK. kód. 768-071 

21 Creative Box 1000 - 91082 
Vice než 700 komponentů pro stavbu modelů FISCHER-
TECHNIK (náhradní díly). Baleno v krabici se základovou 
deskou 390 x 270mm tvořící kryt krabice keel 768-078 

31 Power Set - 505283 
Napájecí zdroj a regulator použitelný pro všechny FISCHER-
TECHNIK modely. Parametry 9V/2,5A. kód. 768-079 

Power supply 9V - 505287 

kód: 768-068 

Napájecí zdroj použitelný pro všechny FISCHERTECHNIK 
modely Parametry. 9V/2.5A 

4O 

ROBO Pro Software - 93296 

9180, 

kW: 768-070 
SW— umožňuje programování aplikací pro ROBO TX Contro-
ller, který vdechne život Vámi postaveným zařízením. 

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH Změna cen a jiných údajů vyhrazena fischertechnik 4M) e 



ELECTRONIC 

www.gme.cz 

I d, 
r1:211 MACHINERY S ETOETERKUR 

basic 
r • * .4't  

s. • 

11 Formule MM20 
Tradiční kovová stavebnice pro děti od 8 let. Návod obsahu-
je 20 základních modelů (formule a další). Balení obsahuje 
vše potřebné-díly i nářadí. kód: 768-065 

?Autojeřáb MM50 .. Tradiční kovová stavebnice pro děti od 8 let s motorem 
1 Návod obsahuje 50 základních modelů lautojeřáb a další). 
t 11 Baleni obsahuje vše potřebná -díly i nářadí kód: 768-064 

1Čtyřkolka MM7 
Postavte úžasnou štyřkolku s tlumiči a natáčecím: koly Pře-
hledný návod Vás poté provede stavbou dalších 7 modelů. 

kód 768-066 

Robotická stavebnice AnimalBot 

6-771 
10 4 - 

t CO 
t anijnal . 9-.4. 
j r."2,-- 

.444; 

. OESair 

tele. • - 'a i 

-trett-

-7807-

1 170,-

2 380,-

700,-

41Formule 3 Turbo 
Formule 3 Turbo obsahuje více jak 90 dílů az každého balení 
postavíte dva různé modely aut Vše je baleno v praktickém 
plastoyém kufříku. kód 768-062 

51 Motorka MM5 
Stavebnice motorky a 5 dalších modelů popsaných v pře-
hledném návodu. Balení obsahuje vše potřebné - díly I ná-

řadí kód: 768-067 

61 Formule 2 Turbo 

Formule 3 Turbo obsahuje mnoho dílů a z každého halení 
postavíte dva různé modely aut. Vše je baleno v praktickém 
plastovém kufříku kód. 7681163 

— 5497-

494,-

P. 494c 7 

kód: 768-020 
Úvodní stavebnice ROBOROBO pro začínající stavitele. 
Umožňuje sestavit 4 jednoduché robotizované modely, kte-
ré po zapnuti provádějí jednoduchá pohyby. 

Mg9 KU Ft; E2; Lielaronie. * ** 

MERKUR-OE, oit 

Robotické stavebnice 
RoboKids1 nebo RoboKids2 

. 
kód: 768-018 

ROBOKIDS 1 je jednoduchá dětská stavebnice značky RO-
BOROBO typu lego stavebnice ovládaná řídícím boxem 
a množstvím čidel. 

1 MACHINERY SET BASIC P.  Machinery set basic je stavebnice MERKUR zaměřená na 
stavbu obráběcích strojů jako soustruh, pasová pila, kou-
toučová pila a další kód 761-052 

'621 Elektromerkur E2 
Seznamte své Mi s elektronikou! Stavebnice Merkur Elek-
Ironie E2 nabízí možnost vzkoušet si 60 jednoduchých po-
kusů z elektroniky. kód: 761-429 

M 017 Kamion 
Malá stavebnice MERKUR umožňující postavit 10 základních 
modelů-například kamión. Počet dílů 202. kód: 761-067 

—288r-

- 4997-

171ERKIA1 0-14: 

Rosoličšb 

kód: 768-019 
ROBOKIDS 2 je rozšffenf stavebnice ROBOROBO RoboKids1 
ovládaná Uch boxem a množstvím čidel. 

e 

MERKUR, 
www.merkurtoys.cz 

MERKIACKITrl HAWK 

41M 014 Letadlo 
Klasická stavebnice MERKUR umožňující postavit 10 základních 
modelů-například letadlo. Počet dilků 101. kód: 761-064 

51 KITTY HAWK 
Speciální stavebnice vyrobená u příležitosti stého výročí 
prvního nepřerušeného letu. Součástí stavebnice je podrob-
ný návod se 100 modely letadel. kód: 761-445 

61 M019 Větrný mlýn 
Malá stavebnice MERKUR umožňující postavit 10 základních 
modelů-například %rány mlýn. Počet dílů 181. kód: 761-069 

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

Praha: Thámova 15, 186 00 Praha 8. e-mail: praha maloobrhod@gmes2 
Brno: Kolištö 67a, 602 00 Brno, e-mail: hrnn maloobchod@gme cz 

Ostrava: Dlouhá 1485/8, 702 OO Ostrava, e-mail: ostrava malonhchodeime (-z 

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

e-mail: hradec maloobchorKegrnív rz 

Plzeň: Korandova 4,301 00 Plzeň, 

e-mail plzen maloobchod@gme.cz 

Bratislava: Mlynske Nivy 58, 821 05. 

u:mailtatelak 
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raí CN,1/4 

--(7--) CD 

Dr. Rohde 
8i Dr. Schwartz 
vf generátor 

Empfänger-Prüfsender 
Type SMF 

100 kHz 10 MHz 
0,Ip V— 100 mV ••• 2 V 
Eli- 500 RI:. 10000 

Elgenmod.400Hz, m40% 

Prodáme 
vf generátor 

v perfektním stavu. 
Své nabídky 

zasílejte do redakce 
na e-mail: 

inzerce@aradio.cz 
do 31. 7. 2013. 
Přenecháme 

nejvyšší nabídce. 

Physikelisch-techn. 
Entwicklungslabor. 

Ur. Rohde a Or. Schwarz 
München 9 

spol. $ r.o. 

" Samonosné a tvarové cívky 
" Anténní cívky 
* Měřící cívky a senzory 
*SMD tlumivky a převodníky 

Vinuté dály pro elektroniku *Transformátory a tlumivky do spínaných zdrojů 
*•Toroidni sitove transformátory a tlumivky 
" VN transformátory Winding parts for electronics,- Statory pro BLDC motory' r 

pir *Zákaznické vinuté day a sestavy 
*Zalévaní ( i vakuové ) dílů a sestav pro elektroniku 
* Komplexní mechanické sestavy s vinutými díly. 

1- •,t - • \t°14—, (t • ibe et ,..1 
es• Mechanicke dily . (nejen) pro elektroniku 

ccricesdustruženi 17frezováni, broušerailr rte.-  
V. a ělektroerozivni -obráběhi i miniatuřnich dike.", 
* Nástroje a připiavk lý 2,včetněTonstriSkee ",,. 4."‘ 
Vakuové pájení a• tepelné zpracování' kovů ;jirj.: ,{. 

t r, !. li •• hi 
tE t• it  

r. Sídlo firmy: Nad Rybníkem 589,•190, 2 Praha 9 
provšziKasejovice 389 j335 44 Pleň-jih %, e  

ig* I, itelefgn:0042037,1595412, fax: 00421371595280 11 ,,. 

S..fallatinantanglr• - 

1 pwvjlpeviZetrieokntiOErcogicyceolemktronicjohn 4.,k 01 a 4 e e i.. . i re ‘,_ I e-mail: • 

X 
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Objednávejte na tel. 257 317 312 a 257 317 313 nebo na adrese: 
AMARO spol. s r. o., Karlovo nám. 30, 120 00 Praha 2; odbyt@aradio.cz 
DVD bude doručen na dobírku nebo si jej můžete vyzvednout osobně. 

Zájemci na Slovensku si mohou objednávat u firmy MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o., 
R O. box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax (02) 672 019 31-33; predplatne@press.sk. 

Cena DVD 1952 až 1995 je 1650 Kč + poštovné + balné. Předplatitelé časopisů 
u firmy AMARO mají výraznou slevu. Pouze pro ně bude toto DVD stát 1250 Kč. 
Cena DVD 1996 až 2010 je 1250 Kč + poštovné + balné. Předplatitelé časopisů 
u firmy AMARO mají výraznou slevu. Pouze pro nä bude DVD stát 850 Kč. 
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Knihy nakladatelství BEN - technická literatura 'OE 
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Alguritrny iislicováho Mikroprocesoroví twit 
zpracuwini zignálú technIka 

• »fem. rim.. a regulate 
i porno. sbe.rnire USE/ 

12 36) 

Práce 

ATMEL 

Ucfčlejle Si z PC 

v Delphi.. 

C.... 
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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.: Množství 

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

1 Organizace dopiní název firmy, COO, Did, Tel./fax/e-mail 

Tituly prosím zasílat na adresu: 
Příjmení   
Adresa 

Jméno 

rd Objednávku zašlete na adresu: Amaro spol. s r. o., Karlovo nám. 30, 120 00 Praha 2, tel/fax: 257 317 3 3: e-mail: odbyt@aradioicz 
W ss.••*\ 

i ldi late ., , i,;‘, iesit-z6-te ee.e %, ťil 
menie wee OE,KiOE, s's '±-11re-WCZ7; 

'.%,,OE., OE ,H,.t. . -•;.--.7e3L-77 
-) , ,OEre2---- eir -"- 

‘ 1091 
- -- .'- 

\ 

.L2rilegelF 'wt..; 
tigiaC,. -zir. al 9.r;z4-AL04' ° 

t_ - wert-e, :OE.J... --Arsaivg").2.ir9.1.,:ïiz 
1 -.7:-.._  .. , =--474-•=.52::--

.-- ± t. --as.7 1.4..2.31.- -_t .,..._.:2.a r 

lei. 

e-4 - OE 

1 

1: 

4 

1 

Titul Cena Množství Cena pro naše 
předplatitele Množství ) 

CD ROM AR 1996 - 98 220,-- Kč 220,-- Kč 
CD ROM PE a KE ročník 1996, 1997, 1998 :OEo 290,-- Kč po 170,-- Kč 
CD ROM ročník 1999, 2000, 2001, 2002 ;:o 350,-- Kč po 220,-- Kä 
CD ROM ročník 2003, 2004, 2005, 2006 po 350,-- Kö po 220,-- Kč 
CO ROM ročník 2007, 2008, 2009, 2010 po 350,-- Kč po 220,-- Kč 
CD ROM ročnik 2011 350,-- Kč 220,-- Kč 
1220,-- i C D ROM  ročník- 2109152 

KJ 
Kč 

DVD1 9 45 1 + 1996 - 2010 
123550d,-- 850,-- Kč 

DVD AR ročniky 1952 - 1995 1650,-- Kč 1150,-- Kč 
sq 

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 nám. 30, 120 00 Praha 2, fete 157 317 313; mail: odbyt@aradio,cz 

e ...„.„.  ir...,.:§i...„..4.1, a ill! 



rie 

7 .1. rije i?... er  

rOE ,p1 D ) OE ye Ar-C Fr .../ ti 

. r -",^-4- '16.e-----TR° grilabiad \"7- jr-
, • TICKA 

_ .2 ic, -.. 
zs; i\ rlY31,FAKOEIS- NiKai j :,.- ‘4 ; . 

c•e•-: '-
tz.:.--.4 , . ....._. ,„ 

. tri pBJEDNAVKA;CASOPISÖVOEICEilA#.1jVĎ\ ' 1 

F7jOE\ '' I PRE SLOVENSKU ŘOEEP-UŠLikti% 

. OE, b . Spolus predplatnym zíslaté riaviac výraznú zl'avu na nákup CD a DVD 

414.-ii-J: 

•/- --i• ..,.. . OE -1 NA ROK 2013 
Objednajtasi peplatné u MAGNET PRESS SLOVAKIA a Skate mimoriadne zl'avy!!! 
4 .../ • 

, 
! ; cOE, I 

V  i i 4J l' Rošné't 4. 
- 3 .-i' \--eta preelplatné -- - ASOPIS 

Praktická elektronika -Amatérské Radio 37,20 € (12 čísel) 

k ..... Z..,-Gil ' t 
..t . '' Časopisy zasielajte na adresu:',.-4 :•,j- . ,  

Priezvisko a meno I Firma ' 

Adresa   

Firma (IČO, Id pre DPH, tel:/fax) 

; Polročrié. Objednávka Množstvo 
predplatné od čísla 

19,10 € (6 čísel) 

„ 
• 

a 14 
E-mail   

•, OE 
Objednávku zašijte na adresu: • - ',-

MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava 
tel./fix: 02 6720 1931 - 33, e-mail: predplatne@press.sk šji:;;jarj-At 

temPOE reit -OEtee ;ref,. -ty, 

mitt, 
014'04 - • ,s,OE L (OE 

OB4EDNAVKA CDADVD PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU NA ROK 2013 , 

1 ;1952 az 1995 

irekal 
DVD 

__•• 
. •-• -44 

f.0 D 43 D V ID •'''. ..- '•": Cena Množstvo 
Cena pre 

predplatitel'a 
Množstvo 

CD -AMATERSKE RADIO 1996 - 1998. ^ 10,00 € • 10,00 € 
3 CD -AMATERSKE RADIO 1987 - 1995 . . - 37,00 € 31,00 € 
•DVD -AMATERSKE RADIO 1952 - 1995 -• ta-as 67,50 € • 47,00 € 
DVD - AMARO 1996 až 2010 Radioamatér, Elektronik 51,00 € • 35,00 € • 
CD - A RADIO 1996 12,00 € 
CD - A RADIO 1997 • • - 12,00 € - 8,00 € 
CD -A RADIO 1998 12,00 € 8,00 € 
CD -A RADIO 1999 14,00 € • - 10,00 € 
CD - A RADIO 2000 • OE 14,00 € ' ' ; • 10,00 € --
CD - A RADIO 2001 .i .1 OE 14,00 € 1 • 10,00 € 
CD - A RADIO 2002 , : • .1 14,00 € - 10,00 € - 
CD - A RADIO 20031 • 10,00 € "•-•,- ' 
CD - A RADIO 2004 r OE . 1 1 1. 4" .41.. -115 14,00 € '' 10,00 € 
CD - A RADIO 2005 I - eie• vOE• 14,00 € " ' -- 10,00 € 
CD - A RADIO 2006 •OEi _ 'I+ i , •- 14,00 € • 10,00 € zt 
CD - A RADIO 2007 ..‘ •.. OER 14,00 € -sat • 10,00 € 
CD - A RADIO 2008 !jÁ _IL • 14,00 € , r OEL ‘ re10,00€ 
CD - A RADIO 2009 14,00 € OE- • , e'v 1.:10,00€ 
CD - A RADIO 2010 14,00 € • r 10,00 € 
CD - A RADIO 2011 a 14,00 € - '• - -.:,.• 10,00 € 
CD - A RADIO 2012 14,00 € --; . 10,00 € 

CD, resp. DVD zašlite na adresu: 
Priezvisko a meno / Firma  . 
Adresa 
Firma (ICO, IC pre DPH, tel./fax, e-mail)   

OE Objednávku zašijte na adresu: ; • OE ti 
I It: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava 
itr - tel./fax: 02 6720 1951 - 53, e-mail ... knihve.Press.-sk 

al' 



ELECTRONIC 
_elektronika, kterou znáte 

Kleštově měřicí přístroje 

V dnešním článku Vás uvedeme do světa klešrových méticích přístrojů. Ukážeme si, jaké výrobky současný trh nabízí a 

popíšeme jak základní, tak i pokročilé funkce tohoto druhu méticích přístrojů. Současně bychom rádi osvětlili problema-
tiku všem potenciálním zájemcům při výběru svého budoucího měřicrho přístroje. 

Za největší výhodu polovodičových relé Sou-

časní výrobci hledají nové cesty, jak si najít 

nového zákazníka. A není tomu jinak i v sor-
timentu kleštevých multimetrů. Dávno je pryč 

doba, kdy přístroj obsahoval jen bezkontakt-
ni měření střídavých proudů a kontaktní mě-
řeni napětí a proudů. Moderní přístroj nabízí 

všechny funkce, které jsou k dispozici u stan-

dardních multimetrů bez kleští a doplňuje je 

kupříkladu o funkce/vlastnosti bezkontakt-
rňho teploměru s laserovým zaměřovačem, 

LED svítilny, zvýšené mechanické odolnosti 

nebo bezchybnou funkci v nízkých teplotách. 

Můžeme si říct, že jde mnohdy o nevyužitel-
né zbytečnosti, další funkce však pro výrob-

ce znamená konkurenční náskok. Největší 

výhodou kleštových multimetrů je měřeni 

velkých proudů bez galvanického spojení 

s měřeným obvodem, který navíc nemusíme 

rozpojovat. Elektrotechnická měření jsou tak 
rychlá a bezpečná. Určitou nevýhodou kleš-

tových multimetrů je nízká citlivost na male 

proudy, pro které bezkontaktni měření prou-

du není vhodné. Některé modely jsou proto 

vybaveny přímým vstupem pro měření ma-

lých proudů nebo jsou speciálně zkonstruo-
vané pro tento typ měření. 

Dle funkcí můžeme dělit přístroje na: 
1 I Kleštové ampérmetry (střídavé nebo 

kombinované, střídavé + stejnosměrně) 

21 Kleštové ampérvoItmetry 

31 Kleštevé multimetry 

4 1 Kleštové wattmetry 

Jaké veličiny můžeme kleštovým 

měřicím přístrojem měřit: 

1) Měřené veličiny - elektrické 

a) Kontaktni měřeni - stejnosměrní/střídavé 
napětí, stejnosměrný/střídavý proud, frekven-

ce/střída, tester diod, kapacita, odpor, šířka 
impulzu 

b) Bezkontaktní měření kleštěmi-stejnosměr-

ný/střídavý proud, frekvence/střída 

c) Kombinované měřeni výkon (proud měřený 
kleštěmi, napětí mèřené méřicími šňůrami) 

2) Měřené veličiny - neelektrické 

a) Teplota (teplotním čidlem nebo bezkontaktně) 

Další důležitě parametry, vlastnos-
ti a funkce 

Tester kontinuity - Měří vodivá spojení 

jednotlivých části měřeného odvodu, signalizace 

je optická a akustická. Lepši přístroje mají nasta-
vitelnou hranici, kdy začne tester kontinuity indi-

kovat vodivý spoj, standardně je to kolem 1000. 

Indikace překročeni měřeného roz-

sahu - Dnes standardní funkce, bývá důleži-

tá například u měření proudů na kleštích, kde 

kupříkladu při měření během startování auta 

může dojít k přetíženi měřicího přístroje a jeho 
zničení. 

Bezpečnostní kategorie-Přístroje řadí-

me do bezpečnostních kategorií CAT IV/600 V 

nebo CAT III/1 000 V (dle IEC 60601-1). 

Indikace sledu fází - Kleštove přístroje 

byly původně určené pro měření v elektroener-

getice. Řada přístrojů vyšší kategorie logicky 
obsahuje indikátor sledu fází. 

Přesnost přístroje - Je udávána u každé-

ho výrobce v manuálu a je pro každou měřenou 

veličinu a rozsah rozdílná. Kvalitní výrobci nabi-

zejí u lepších přistrojů vyšších řad kalibrační list. 

Klimatické podmínky - Witte venku, 

vmrazech? Pak potřebujete přístroj fungující za 
nižších teplot - fade výrobců prodává přístroje, 

které pracuji za zhoršených klimatických pod-

mínek a i v krutých mrazech. Kupřikladu Kyorit-
su model 2004. 

Zvýšená mechanická odolnost - 
Zvláště na stavbách se hodí certifikovaná odol-

nost při pádu, kdy nedojde ke zničení přístroje. 
Uvedu Amprobe ACD-53 NAV, který má vibrač-

ní a pádovou zkoušku z 12m a využijeme ho 

tak v průmyslovém prostředí. 

Měřeni teploty - Nejnovější přístroje na-

bízejí funkci měřeni teploty a to externím tep-
lotním čidlem, tak i bezkontaktním teploměrem 

slaserovým zaměřovačem. Hodí se pro měření 
teploty součástek apod. 

Autoranging - Modemi přístroje často ob-

sahuji automatickou volbu rozsahu. Není tedy 
nutné manuálně nastavovat rozsah. Hodí se 
nám například v míní přístupných místech, kde 

nemáme volné obě ruce. Dobré přístroje umož-

ňuji zároveň i manuální nastavení rozsahu. 

Filtr - Některé přístroje obsahuji filtry typu 
dojní propust a odfiltrují vyšší frekvence. Uve-

du přistroj KAISE SK-7815, který obsahuje 

který odstraní frekvence vyšší než 150 Hz. 

Výstup měřené veličiny - Například pro 

zobrazeni průběhů na osciloskopu nebo data 
pro záznamník dat. 

Proudový Komparátor - např. Multimetr 
kleštový KAISE SK-7815 

Elektrická pevnost - Značkoví výrobci 

uvádí elektrickou pevnost přístroje - u měřicího 

přístroje Kaise SK-7720: 4kV AC 1min. (mezi 
krytem a svorkami) 

Frekvenční rozpětí přístroje -Důležitý 
parametr, který udává meze, vjakých je měření 

elektrických veličin možné. Pozor si musíme 
dát zejména u levných přístrojů bez True RMS, 

které jsou nastaveny jen pro měření čistě sinu-

sových průběhů o frekvenci 50 Hz. Pozor, ne-
zaměňovat s funkcí měření frekvence! 

Duální měření (duální displej) • Při-
stroj dokáže měřit nezávisle dvě mířené veliči-
ny, obvykle měříme kleštěmi proud a měřicími 
šňůrami napětí. Duální displej je obvykle použit 

u kleštových multimetrů a wattmetrů. Jako vel-

mi dobrý přístroj vyšší kategorie uvádíme Multi-
metr klešfový KAISE SK-7720 

Měřeni výkonu - kleštěmi měříme proud a 

mířícími šňůrami napětí, přístroj nám dopočítá 

výkon (takové přístroje jsou někdy nazývány 

kleštové wattmetry) - měří činný, jalový a zdán-

livý výkon a (kink. Uvádíme zde přístroj z kate-
gone kleštových wattmetrů Multimetr klešťový 

UN I-T UT231 

Barg raf - Protože je někdy zapotřebí ne-

jen informace o velikosti proudu v ustáleném 

XV 



stavu, ale i jeho vývoj v čase, který digitální 

ampérmetr nezachytí - typickým příkladem je 

rozběhový proud motoru - bývají některé di-

gitální kleštové multimetry podobně jako kla-

sické multimetry vybaveny bargrafem, popř. 

speciální funkcí pro tato měření. 

Nulování - Nastavení nuly na proudových 
rozsazích, například když dochází k induková-

ní rušivých proudů do kleští. 

Min, Max, záznam špičky - Zazname-
nává minimální a maximální hodnotu, většinou 

je spojeno s duálním displejem nebo disple-
jem, který dokáže zobrazovat více údajů. 

Další funkcí je záznam proudové špičky, kdy 
je zaznamenán náběh motoru, to využijeme 

například při problémech s výpadky jističů 

apod. Tato funkce je spojena většinou se zob-
razením na displeji typu bargraf. 

Relativní měření - Při stisku klávesy 

značené standardně REL měříme rozdíl mezi 

fázemi. Uvedu příklad - změříme první fázi, 

kde teče proud 3A, zmáčkneme REL a přen-

dáme druhou fázi (tam teče 1A) a displeji bude 
zobrazeno 2A. 

Bezkontaktní „měření" napětí - ši-
kovná pomůcka na bezpečnou práci v elek-

troenergetice. Umožňuje bezkontaktně dete-
kovat nebezpečné napití opticky/akusticky. 

True RMS - Pro jistotu zopakuji, co tato 
zkratka znamená. Efektivní hodnota bývá 

často značena indexem RMS z anglického 

„Root Mean Square" (česky doslovně „odmoc-
nina průmeru čtverců', jinak také kvadratický 

PROS KIT 
MT-3266 

Velmi levný kleštový multimetr 

cena 

• . 

e +425%22.6 555 111 ,  

průměr). Většina levných měřících přístrojů 

je „kalibrována" na čistě sinusový průběh 

a přístroj měří střední absolutní hodnotu stří-

davých veličin U_strabs=U_max 2/u , kterou 

pro určení efektivní hodnoty musí interne vy-
násobit tzv. koeficientem tvaru k_t=tr/(2,/2), 

který je číselné roven zhruba 1,11 (pouze pro 

čisti sinusový průběh!). Pokud tedy mélíme 

nesinusový průběh, přístroj nameři nepřesné 

hodnoty. Právě na tyto měření se hodí měřící 
přístroj označený True RMS, který meří me-

todou střední kvadratické hodnoty, kde nám 

nevadí libovolný průběh a rušení signálu. 

Sleep mode / low battery - Jen pro 

pořádek uvádím, že valná většina moderních 

přístrojů indikuje nízký stav baterie a po delší 

době nečinnosti se uvede do stavu spánku, 
aby nedocházelo k jejímu vybití. 

Vstupní impedance voltmetru - Ob-

vyklá hodnota 20 nebo 10 MO pro stejnosměr-

ný rozsah a 2 MO pro střídavý rozsah. 

Čelisti kleští - Při nákupu přístroje si 
musíme uvědomit, co budeme s přístrojem 

měřit, důležitou roli zde hraje tvar čelisti - pro 

pohodlný vstup do kabelového svazku a dále 

průměr měřeného vodiče. Výrobci uvádějí 

průmär měřeného vodiče a rozevřeni kleští. 

Analogová stupnice - Pro srovnávací 

měření, kdy se zajímáme o pokles inárůst ve-

ličiny (sledování trendů) a měřící přístroj sle-

dujeme periferním viděním, hraje analogový 

přístroj stále nezastupitelnou roli. Srovnejte 

si prosím s displejem typu bargraf, který tak-

PRO'SKIT 
MT-3109 

Kleěrový multimetr se 
stejnosměrnými rozsahy 
pro proud (s Hallovou 
sondou) 

OE,..ts• 

CEM 
DT-3343T 

též ukazuje hodnoty „analogově". Z výrobců 

uvedu český výrobek Metra PK 415 nebo za-
hraniční Kyoritsu model 2608A. Oba přístroje 

spadají do profesionální kategorie. 

Postřehy pro začátečníky 

1 I Volba dostatečné velkého měřicího rozsa-

hu - Odběr z baterie během startování činí 

stovky ampér (není výjimkou 500A a víc) dejte 
si pozor ať Váš přístroj má dostatečně velký 

stejnosměrný rozsah na kleštích. Pravidlo 

samozřejmě platí obecně pro všechny měřící 
přístroje. 

2 I Při měření stejnosměrného proudu kleště-
mi je na kleštích uvedená polarita. 
3 I Při nákupu se ujistěte, že True RMS mě-

ření je jak na napěťovém, tak i na proudovém 

rozsahu. 

Závěr 

Doufáme, že jsme Vám vnesli trochu světla do 

problematiky kleštových měřících přístrojů. 

Pro úpinost článku bychom uvedli, že existují 

klešťové měřící adaptéry, které můžeme při-
pojit k běžným multimetrům a osciloskopům 

a rozšířit tak jejich funkce. Při použití kleš-

tövého adaptéru musíme uvažovat převodní 

poměr, který je uveden v manuálu přístroje! 

Kleštový multimetr 
s True RMS a stejnosměr-
nými rozsahy pro proud 

konkrétní ceny a parametry naleznete na www.gme.cz 

Praha: Thämova 15, 186 00 Praha 8, e-mail: praha.maloobchod@gme cz 
Brno: Koliště 67a, 602 00 Brno, e-mail: brno.maloobched@gmeez 
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Rozmítaš VRG 
0,1 až 210 MHz 

Ing. Miloš Munzar, CSc. 

(Pokračování) 

Konstrukce a oživení 

Mechanické řešení modulu ATE vy-
chází z konstrukce atenuátoru ATTA. Ta 
však byla upravena tak, aby modul ATE 
odpovídal koncepci ostatních modulů po-
užitých v rozmítači. 

Kvůli úspoře místa a dobrým vf vlast-
nostem byla pro stavbu modulu zvolena 
technologie povrchové montáže (SMT). 
Většina součástek je umístěna na třech 
deskách ATEA, ATEB a ATEC, které jsou 
vloženy do dvou stinicich boxů ATEAB 
a ATEC. Mezi deskami ATEA a ATEB 
v boxu ATEAB je stínicí přepážka. Vzá-
jemným odstiněním desek se má zabrá-
nit přímému přenosu vf signálu ze vstupu 
na výstup atenuátoru. 

Ctvrtou deskou modulu je deska ATEF, 
na které jsou pájecí plošky ovládacích 
přívodů a část filtračních kondenzátorů. 

Desky jsou s jednostrannými plošný-
mi spoji a jsou položeny na souvislou mě-
děnou zemní plochu dna stinicích boxů. 
To umožňuje realizovat na deskách spoje 
s definovaným vinovým odporem a primo 
uzemilovat potřebné body pomoci děr za-
litých cínem. 

Desky s plošnými spoji jsou na obr. 17 
až 22. 
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Na označených místech jsou do de-
sek vyvrtány díry o průměru 3,5 mm. 

Na desky nejprve připájíme drobně 
součástky a teprve nakonec reli. U relé 
odštípneme nezapojené vývody 5 a 6 
a ostatní vývody ohneme do stran a zkrá-
time tak, aby přes boky pouzdra přeční-
valy asi o 0,5 mm. 

Po osazení desek součástkami si zho-
tovíme kostru modulu ATE, která je tvoře-
na základnou se dvěma stínicími boxy. 
Konstrukce modulu je zřejmá z fotografie 
na obr. 23. 

Základnou je deska tloušťky 1,5 mm 
o rozměrech 147 x 82 mm z laminátu 
oboustranně plátovaného neodleptanou 
mědí. 

Stínící boxy jsou z krabiček z pocíno-
vaného plechu U-AH102 a U-AH101. 
Každá krabička U-A1-110x se skládá z rá-
mečku o výšce 22 mm a dvou víček. Stí-
nicí box je tvořen rámečkem připájeným 
na základnu a je překrytý jedním víčkem. 
Dolní stěnu (dno) boxu tvoří základna. 

Kvůli úspoře prostoru ve skříňce roz-
mitače zmenšíme výšku rámečků jejich 
podélným rozříznutím na polovinu. Při ře-
zání mánie rámeček přichycený svěrkou 
na provléknutý špalík upevněný ve svěrá-
ku. Řeznou plochu zabrousíme na smir-
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kovém plátně položeném na rovné pod-
ložce a pak ji odhrotujeme. Zbylé poloviny 
rámečků a vička využijeme v dalších mo-
dulech. 

Do snížených rámečků vyvrtáme díry 
pro přívody. Umístění děr musí odpovídat 
středům příslušných pájecích plošek na 
deskách. Poloha desek vůči rámečkům je 
zřejmá z obr. 23. Díry musejí být poblíž 
uříznutých stran rámečků. Tři díry pro ko-
axiální kabliky k pájecím ploškám VY1. 
VY2 a VYS a jedenáct děr pro rezistory 
R12 až R22 mají průměr 3,5 mm a jejich 
středy jsou vzdáleny 3 mm od okraje rá-
mečku. Díry pro spoj mezi pájecími ploš-
kami WX na desce ATEB a WX na desce 
ATEC mají průměr 3,5 mm a jejich středy 
jsou vzdáleny 3 mm od okraje rámečků. 
Díry pro dva spoje mezi pájecími ploška-
mi AS7 a ASS na desce ATEB a AS7 
a ASS na desce ATEC jsou vyvrtány na 
naznačeném místě na obr. 20, mají prů-
měr 4 mm a jejich středy jsou vzdáleny 
4 mm od okraje rámečků. Po vyvrtáni 
díry pečlivě odhrotujeme. 

Opracovaná rámečky připájíme na 
základnu tak, že řezaná strana dosedá na 
základnu. Boky rámečků jsou vzdáleny 
2,5 mm od užších stran a 2 mm od širší 
strany základny, mezi rámečky je mezera 
5 mm Před pájením pečlivě zkontroluje-
me, že máme na správných místech vy-
vrtány všechny díry, po připájení již nelze 
některé díry dopinit. Pájíme stejně jako 
u modulu VG. Do der mezi boxy připájíme 
trubičky z tenkého pocínovaného plechu 
stočeného okolo vrtáku. Těmito trubička-
mi budou stíněny spoje mezi boxy. Po pá-
jení kostru omyjeme lihem. 

Do boxů upevníme desky ATEA až 
ATEC. Desky některými stranami doléha-
jí na stěny boxů, u těchto stran předem 
opilujeme spodní hrany. Desky připájíme 
několika kapkami pájky v naznačených 
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místech. Vyvrtaně dí ry zalijeme pájkou 
a propojíme tak zemní plochy na deskách 
se zemní plochou základny. 

Do stiedu mezery mezi deskami ATEA 
a ATES v boxu ATEAS připájíme po ce-
lém obvodu stínici přepážku z pocinova-
ného železného plechu o tloušťce 0.3 mm 
se dvěma vyvrtanými dírami. Dira pro 
spoj vf signálu mezi pájecími ploškami 
WW na desce ATEA a WW na desce 
ATES má průměr 3 mm a její střed je 
vzdálený 3,5 mm od dolního okraje pře-

Obr. 23. Móclůir7rtr%) 
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era 
pážky. Díra pro tři spoje mezi pájecími 
ploškami Víl, AS a AS2 na desce ATEA 
a VYY, ASI a AS2 na desce ATES je vy-
vrtána na naznačeném misté, má průměr 
4 mm a její střed je vzdálen 4 mm od dol-
ního okraje přepážky. 

Vně boxů umistime na zemní plochu 
na doraz k boxum desku ATEF. I u ní pře-
dem opilujeme spodní hranu na straně 
přiléhajíci k boxům. Desku upevní me 
k základně kapkami pájky na jejich úz 
kých stranách a její zemní plochu propojí 

rLrIRE10 
lni LIM 

Obr. 22. Rozmístěni součástek 
SMD na desce ATEF 

me řadou kapek s přepážkami mezi všemi 
dírami v boxech. Tím uzemníme s mini-
mální indukčnosti spojů všechny blokova-
cí kondenzátory filtrů na desce ATEF. 

Desky ATES a ATEO propojíme s des-
kou ATEF prostřednictvím rezistort R12 
až R22 procházejících dírami ve stěnách 
boxü. Dbáme, aby se tyto rezistory nedo-
týkaly okrajů děr. 

Nakonec všechny desky navzájem 
propojíme. Stejnojmenné pájecí plošky 
na jednotlivých deskách propojíme lanky 
odtrženými z plochého zařezávacího ka-
belu BELDEN AWG28. Spoj vf signálu 
mezi deskami ATES a ATEO je vhodné 
realizovat vnitřní žilou koaxiálního kabelu 
o průměru 3 mm s teflonovou izolací. 

Po dokončení stavby modulu můžeme 
pomocí laboratorního zdroje vyzkoušet, 
zda cvakají všechna relé. Ss napětí 11 V 
postupně přivádíme mezi zem a pájecí 
plošky ovládacích přívodů na desce ATEF. 

Útlum jednotlivých ütlumových článků 
je nejjednodušší zkontrolovat až v hoto-
vém rozmítači 
V PEG byl chybně uveden autorův 

e-mait Správně je mmmunzar@cent-
rum.cz. 

(Pokračování příště) 
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Tři levné laboratorní 
zdroje pro dílnu 

Michal Černý 

Síťový napájecí zdroj s nastavitelným napětím a měřením napětí 
i proudu je snad nejčastěji používaným přístrojem v dílně a běžně take 
jednou z prvních konstrukcí, které si amatéři staví. Ne každý ale chce 
zdroj stavět. Podívejme se bliže na tři u nás dostupné levné typy, které 
mají společné to, že si po bližším seznámení řekneme: „Za ty peníze 
bych to neudělal." V čem přijemně překvapí a v čem jsou naopak jejich 
nevýhody? Každý z nich je od jiného výrobce a lze předpokládat, že 
zjištěné vlastnosti budou mít pravděpodobně i jim příbuzné typy z dané 
typové řady. 

MC-Power NG-1620BL 

Tento zdroj je výkonem i rozměry nej-
menší z naší trojice. Nese značku MC-
-Power a popisy dávají tušit, že je prav-
děpodobně vyráběn na Dálném východě 
pro německého dovozce. Udávaný rozsah 
napětí je 0 al 15 V a proudu 0 až 2A, sta-
bilizace je lineární. Zdroj má dva zeleně 
podsvicené LCD displeje pro měřeni na-
pětí a proudu a dvě kontrolky signalizující 
práci v režimu konstantního napětí a kon-
stantního proudu. Displeje jsou při kolmém 
pohledu výborně čitelné, z některých alb, 
zejména z nadhledu, však číslice téměř 
mizí I< nastavení napětí i proudu se pou-
žívaji otočné knoflíky s příjemně plynulým 
chodem, kromě nich a spinače napájeni 
nejsou k dispozici žádné další ovládací 
prvky. Výstupni zdiřky jsou kvalitní, bez-
pečnostní, k jištění přístroje slouží tavná 
pojistka v pouzdře ze zadní strany. SRC-
vá šňůra je pevně spojená s přístrojem. 
Přední panel je z plastu, jinak je kryt 
z 0,8 mm silného ocelového plechu. 

Zdroj působí jednoduchým, ale velmi 
solidním dojmem, nemá žádné viditelné 
nepřesnosti, vše je podřízeno účelu. Do-
jem kazilo jen to, že v přiloženém anglic-
kém návodu byly technické údaje od jiné-
ho přístroje. V krytu jsou četné větraci 
štěrbiny a take masivní chladič na zadní 
straně dává najevo, že chlazení je čistě 
pasivní, je tedy za provozu tichý. 

Uprostřed vnitřního prostoru najdeme 
sitevý transformátor, elektronika je zjev-
né záměrně rozdělena mezi tři desky 

s plošnými spoji navržené pro tento při-
stroj, nejde o pospojované univerzální 
moduly. Pod panelem je deska s měřením 
a obvody stabilizace, která je tak dosta-
tečně vzdálena od zdrojů tepla. Usměr-
ňovač, filtr a výkonový stupeň jsou na des-
ce přišroubované k zadnímu chladiči. Malá 
deska u výstupnich zdířek nese bočifik 
měření proudu a výstupní filtr. Kryt je du-
kladně spojen s ochranným vodičem. Pro-
vedení je celkově čisté, bez příznaků, kte-
ré by budily nedůvěru. 

li zkoušeného vzorku bylo na výstupu 
bez zatíženi při stažení regulace napěti 
-0,02 V, při staženi regulace proudu 
-0,52 V, to byv některých případech moh-
lo vadit. Stabilizace pracovala výborně 
i v oblasti malých napětí (např. při poža-
davku 0,1 V/2 A). Mezi 4,3 a 4,4 V se pře-
piná relé ve výkonovém stupni, a pokud 
v této úzké oblasti má zdroj přejít do reži-
mu konstantního proudu při odběru kolem 
2 A, dokáže se relé a s nimi výstup roz-
kmitat. Je to poměrně male omezení, ale 
je třeba o něm vědět. Maximální nastaví-

tale napětí bylo 16,1 V. Nastaveni prou-
du pracuje výborně už od oblasti kolem 
10 mA, horní mez byla 2,14 A. Velmi při-
jemně překvapila stabilita nastavených pa-
rametrů napětí i proudu v čase zkoušená 
během 12 hodin chodu i ph silném zahřáti 
přístroje (6 hodin při maximální výkonové 
ztrátě), změna se vešla do 20 mV, respek-
tive 20 mA. 

Přesnost měřeni napětí ani proudu není 
v parametrech uvedena, údaje napětí se 
lišily nejvýše o 50 mV v oblasti 8 až 12 V, 
kupodivu u proudu byla odchylka relativ-
ně menší - do 25 mA - opět zhruba v po-
lovině nastavitelného rozsahu. Zviněni 
v režimu stabilizace napětí do 12 V se ph 
odběru 1 Avešlo mezivrcholově do 2,2 mV, 
což odpovídá udávaným hodnotám, mezi 
12 a 16 V bylo mírni vétši. V proudovém 
režimu bylo mezivrcholově do 6 mV, limit 
spinilo s rezervou Zdroj je schopen dodá-
vat maximální proud (2 A) při maximálním 
napětí (15 V). 

Při skokověm zatíženi maximálním 
proudem se napětí na výstupu zmenší 
nejvýše o 220 mV, zdroj odchylku dorov-
ná za 50 ps s následným překmitem 
o 50 mV, při skokovém odlehčení napětí 
vzroste o 180 mV, špička trvá kolem 20 ps. 
To jsou velmi dobré dynamické parametry 
na zdroj této kategorie. Záporný pól vý-
stupu přístroje je spojený s ochranným 
vodičem přes kondenzátor s kapacitou 
200 nF. Dva podobné zdroje lze spojit sé-
riově, třeba pro získání symetrického na-
pětí ±15 V. 

Pokud stači rozsah napětí a proudu, 
jeví se mi tento výrobek jako výborně po-
užitelný, jeho funkce je jednoduchá, vice-
méně jen základní, ale to, co má dělat, 
dělá dobře, i když se umí za provozu dost 
zahřát. Jedinou záludností je již zmíněné 
rozkmitání relé v oblasti 4,3 až 4,4 V, ji-
na k je používání bezproblémové a ovlá-
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dáni příjemné. Hodily by se zdvojené vý-
stupni zdířky, ale ty nejsou v této cenové 
kategorii obvyklé. Cena zdroje NG-1620BL 
se v tuzemských obchodech pohybuje při-
bližně od 995 do 1400 Kč (včetnš DP H), 
vzorek byl zakoupen u firmy PS electro-
nic. 

Technické údaje podle výrobce: 

Vstupní nepěti: 
Výstupni ne pěti: 
Vystupni proud: 
Provozní teplota/vlhkost: 

+5 až +40 °C/<90 %. 
Zviněni CV: <1,0 mVrms. 
Zviněni CC: <5 mV,„„ 
Rozměry: 210x 150 x 95 mm. 
Hmotnost - 2,2 kg. 

230 V/50 Hz. 
O až 15 V. 
O až 2 A. 

Zhaoxin PXN-1505D 

Zdroj PXN-1505D od čínského výrob-
ce Zhaoxin má podobně jako předchozí 
typ napěťový rozsah 0 až 15 V, ale může 
poskytnout proud až 5 A. Výrobek dováží 
polská firma Hotair (wwwhotairpl) a do-
dává jej i na náš trh. V současné době 
tento konkrétní zdroj zmizel z nabídky, ale 
prodávají se typy ze stejné řady nepatrně 
odlišné rozsahem do 2, 3 nebo 10 A. 

Přístroj je už na první pohled navrže-
ný velmi úsporně, ale nešetří na tom, co 
je nezbytné pro funkci. Boky a horní část 
krytu jsou ohnuté z ocelového plechu 
0,8 mm a lakované, zbytek nosného šasi 
je ohýbaný z obyčejného pozinkovaného 
plechu bez další povrchové úpravy. Před-
ní panel je plastovy. V horn í části panelu 
najdeme vedle sebe dva velké červené 
LED displeje měření napětí a proudu. Dis-
plej má vynikajicí čitelnost i při přímém 
osvětleni. 

Dva otočné knoflí ky slouži k hrubému 
a jemnému (±0,6 až ±1,9 V) nastavení 
napéti, dva další podobně k nastavení 
mezního proudu, což jev praxi zcela zby-
tečné. Zdroj je totiž vybaven proudovou 
pojistkou typu cut-off, při překročení proud 
neomezuje a nestabilizuje, ale odpojí vý-
stup. Kontrolky a popis čelniho panelu jsou 
mírně řečeno matoucí, ta popsaná jako 
C.V. (stabilizace napětí) nesvítí vůbec (je 
to otvor a pod ním trimr nastavení čeho-
si), ta s popisem C.C. (konstantní proud, 
který přístroj vůbec nedělá) svítí při práci 
červeně, po aktivaci pojistky a odpojeni 
napětí zeleně. Zdroj se restartuje vypnu-
tím a zapnutím celého přístroje síťovým 
spinačem se širokým hmatnikem, který 
má neurčitý chod a velmi často při stisku 

mimo střed nezapne nebo nevypne. K jiš-
tění slouži tavná pojistka přístupná zeza-
du. Síťový přívod je dvouvodičový a pev-
ně připojený, kovový kryt přístroje není 
spojen s ochranným vodičem. Vývody sí-
ťového spinače v těsné blízkosti elektro-
niky i dotal body pod silovým napětím 
uvnitř krytu jsou neizolované. 

Téměř celou elektroniku uvnitř nese 
čelní panel. Měřidla jsou na společné 
desce a jejich centrální obvody ukryté 
pod napařenou gumou. Deska vlastního 
lineárního zdroje s řidici m obvodem 
LM723CN mechanicky drží na vývodech 
potenciometrů. Kabeláž je poměrně chao-
tická a vodiče mají dost nekvalitní tvrdou 
izolaci, nicméně jsou upevněné tak, aby 
nepřišly do styku s horkými díly. Chladič 
na dva paralelně zapojené výkonové tran-
zistory je hodně malý, tvoři jej jen rovná 
destička hlinikového plechu bez povrcho-
vé úpravy připevněná těsně před ventila-
tor, který na ni trvale piným výkonem žene 
proud vzduchu nasávaný otvorem v zadní 
stěně. Důvod je jasný, větší profilovaný 
chladič by byl mnohonásobně dražší. 
Ani proud vzduchu by ale ztrátový výkon 
téměř 100 IA/ neuchladil, proto je využit 
„figl" a pomoci role se v oblasti kolem 4 
a 10 V postupně přepinajísekundárni vi-
nuti sitového transformátoru tak, aby se 
úbytek na tranzistorech omezil. 

Pozornost si zaslouží zdířky Mají šrou-
bovací krytky a dovoluji i připojení ok (prů-
měr otvoru 5,5 mm), nicméně jsou z ne-
kvalitniho materiálu a banánky 4 mm do 
nich z počátku vůbec nešly zasunout. Diry 
jsem musel prevrtat a vytvořit náběhy mis-
to hran s otrepky. Zdroj je galvanicky od-
dělený od site a dovoluje podobně jako 
předchozí sériové spojeni dvou kusů. 
Zdířka označená jako ONO je spojená 
s krytem a přes kondenzátor s kapacitou 
100 nF i se záporným pólem výstupu. 

Zkoušený zdroj po prvním zapnutí ne-
fungoval, oba displeje ukazovaly stále nulu 
a na výstupu napětí nebylo. Po otevřeni 
krytu byla vada zřejmá na prvni pohled, 
špatně připájený, respektive při dopravě 
odpadlý vodič k výkonovým tranzistorům 
a potenciálně další dva sousední špatnš 
propájené spoje. 

Napětí je nastavitelné od 0,13 V do 
15,4 V, vnitřní odpor kolem 20 mn v pod-
statě odpovídá odporu výstupnich svorek 
a vodičů k nim. Proudová ochrana nasta-
vená na maximum vypadne podle očeká-
váni těsně nad SA, ale na minimum za-
bere až při 1,9A, a to je něco hodně jiného 
než udávaný rozsah nastavení O až SA. 
Navíc mez vypnutí ochrany je silně závis-
lá na teplotě. Jištění je poměrně rychlé, 
vypadává téměř při každém připojení za-

řízeni, které má na vstupu elektrolytický 
kondenzátor větší než 100uF. Takový ob-
vod se musí nejdřív připojit a pak pomalu 
nabíhat s napětím. Stabilita napětí je při-
jatelná, ale horši než u předchozího při-
stroje, během 6 hodin se často hodnota 
odchýlila i vice než o 0,15 V. 
V celém rozsahu byla přesnost vesta-

věného voltmetru lepši, než udává výrob-
ce. Měření proudu bylo horši, nicméně do 
pásma asi 1,5 % se vešlo. Zvinění, re-
spektive šum v oblasti stabilizace je hor-
ši, než udávají parametry, 1 až 2 mVrms. 
Bohužel přístroj nedokáže udržet stabili-
zaci v celém rozsahu. Při napětí 15 V je 
maximální proud 4.2 A nebo při proudu 
5,0 A maximální napětí 13,5 V, při větším 
zatížení se na výstupu objevuje výrazné 
zvinění 100 Hz. Odezva zdroje na skoko-
vé zatížení proudem 4,9 A (při 13 V) je po-
měrně pomalá, napětí na výstupu klesne 
jen o 90 mV, ale pokles dorovnává bez pre-
kmitu 20 ms (téměř o tři řády pomaleji než 
předchozí zdroj). při skokovém odlehčení 
napětí vzroste o 300 mV a špička trvá 
kolem 5 ms. 

Na PXN-1505D mi přesně sedí hovo-
rové označení „levná Čina". Přístroj je 
použitelný a vzhledem k proudu až 5 A má 
výhodnější cenu než předchozí, nicméně 
vše ostatní je horší V prvni řadě mate 
popisem panelu i udávanými parametry 
(vypínací ochrana misto stabilizace prou-
du), při provozu je nepříjemně a zbytečně 
hlučný i bez odběru, nastavení napětí je 
sice jemné, ale dojem kazí menší stabili-
ta. Výkonově přistroj nestačí pokrýt ce-
lou deklarovanou oblast napětí a proudu 
a jeho odezvy jsou dost pomalé. Rester-
tování pojistky síťovým vypínačem, který 
se musí stisknouti několikrát, než zabe-
re, doslova brnká na nervy. Odpadly pá-
jený spoj po dopravě poštou a další (led 
jen silou vale ilustrují kvalitu výroby. Nic-
méně pro nenáročné použití toho, kdo si 
výrobek sám opraví, případně rozšiN (re-
gulace ventilátoru podle teploty), je to za 
1060 Kč včetně DPH možná cenové vý-
hodná koupě. 

Technické údaje podle výrobce: 

Vstupní nepěti: 220 V, ±10 %. 
Vystupni napětí' O až 15 V. 
Vystupni proud: 0 až SA. 
Provozní teplota: -10 až +40 °C. 
Nestabilita vystupniho napětí: 

<0,01 % + 2 mV. 
Sum: <1 mVrms. 
Přesnost měřeni: ±1 % + 1 digit. ) 
Rozměry: 200x 126x 153 mm. 
Hmotnost: 2,6 kg. 
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) Tento mikrokontrolérem řízený linear-
ní zdroj nepatři mezi nejlevnější a nejjed-
nodušší výrobky, má podstatné vyšší kom-
fort obsluhy. Stejně jako předchozí 
pochází z t'iny a je v sortimentu polské 
firmy Hotair, nicméně výrobky stejné řady 
s typickým vzhledem se u nás prodávají 
i pod jiným označením. Konkrétní typ po-
skytuje napětí 0 až 60 V a proud 0 až 2 A, 
v prodeji je již jeho nástupce s proudem 
do 3 A. Asi nejoblíbenější z dané řady je 
zdroj 0 až 30 V/0 až 5 A. Verze „D" jsou 
jen s digitálním ovládáním, verze „P" map 
navíc sériové rozhraní COM (9600/N/ 
/8/1) nebo USB a mohou být řízeny počí-
tačem. 

Korad KA6002D 

Kryt přistroje je z ocelového plechu, ale 
složitěji profilovaný a v horní části vyztu-
žený, takže je podstatně pevnější. Přední 
panel je z plastu. Uprostřed najdeme po-
měrně masivní síťový transformátor, elek-
tronika je podobně jako u NG-16208L roz-
dělena na část měřici a řídicí pod panelem 
a část výkonovou ' umístěnou vzadu. Chla-
zení je aktivní, navržené podobně jako 
u PXN-1505D, chladič z rovné desky hli-
níkového plechu je z bezprostřední blíz-
kosti ofukovaný ventilátorem nasávajícím 
vzduch zezadu. V tomto případě jsou ale 
otáčky ventilátoru průběžně řízené podle 
výkonu, takže zdroj je většinou téměř ti-
chý. Všechny desky jsou propojeny přes 
konektory logicky vedenou a dobře vyvá-
zanou kabeláži, nicméně těch konektorů 
je v cestě výstupního proudu až moc 
a některé z kabelů byly otočeni, červený 
vodič vedl zem a černý kladné napětí. 
Z funkčního hlediska nebyl zprvu vidět 
žádný zjevný potenciální problem kon-
strukční ani výrobni. 

Zajímavě je vyčlenění velkého filtrač-
ního kondenzátoru na samostatnou des-
ku, pravděpodobně kvůli omezené život-
nosti a usnadnění výměny. Ve zkoušeném 

přístroji tento kondenzátor „odešel" asi po 
50 hodinách činnosti, což není zrovna 
mnoho, a bohužel „vzal s sebou" i část 

elektroniky zdroje, šest operačních 
zesilovačů a jeden tranzistor. Po odmon-
tování desek se ukázalo, že ze strany, Ide-
rá neni obvykle přístupná, byly silně zne-
čištěni ' množství spojů součástek 
dodělávané ručně, přeškrabávané spoje 
a naopak dopájeni drátové propojky. Nic-
méně jak ve výkonové, tak Nclici části je 
zdroj poměrně dobře opravitelný, pokud 
tedy přežije řídici mikrokontrolér. 
V horní části čelního panelu přístroje 

jsou pod sebou dva červené čtyřmístné 
LED displeje zobrazující napětí a proud, 
vedle nich 10 kontrolních LED režimu. 
K nastavení napití i proudu se používá 
otočný inkrementálni volič a tři tlačítka' 
jedno přepíná mezi ovládáním napětí 
a proudu, dvěma se určuje desetinné mís-
to, které se voličem bude měnit Krok pro 
nastavení napětí může být 10 V, 1 V, 
100 mV nebo 10 mV analogicky pro proud 
1 A al 1 mA, Převodník pro konverzi čísla 
na napětí využívá posuvné registry a dva 
žebříčky rezistoru R2R. Pro zrychlení ob-
sluhy má zdroj pět pamšti na hodnoty na-
pětí a proudu, režimy funkce nejsou do 
paměti ukládány První čtyři paměti jsou 
dostupné přes tlačítka M1 až M4, pátá pa-
měť se nastavuje přes M4 voličem. 

OEir 

Tlačítkem On/Off se připojuje napětí 
k výstupním zdířkám, takže je možné vše 
předem v klidu nastavit, displeje ukazují 
požadované hodnoty, a pak zapnout. Mě-
nit napětí i proud lze samozřejmé i při ak-
tivním výstupu, za chodu ukazují displeje 
reálné okamfitä hodnoty. Funkce OVP 
monitoruje napití ' a pokud by přesáhlo 
nastavenou hodnotu, odpojí výstup. OCP 
přepíná mezi režimem s omezením prou-
du nastavenou hodnotou (stabilizace na-
pětí/proudu je indikována kontrolkami CV/ 
/CC) a ochranou, která při překročení 
proudu odpojí výstup. Aby nedošlo k ne-
chtěné změně při práci, ovládání se dá 
zamknout (LOCK), jeho odblokování pak 
chvíli trvá a upozorní na ně zvukový sig-
nal. Na odpojeném výstupu naprázdno 
bylo male záporné napětí (do -0,2 V), re-
spektive jím do zkratu tekl proud asi 
-80 IA. 

LI vzorku bylo na výstupu bez zatíženi 
napšti nastavitelné od 0 do 61 V, odchyl-
ka byla lepší, než je uvedeno v paramet-
rech, do 40 V nepřesahovala 10 mV, nad 
40V se někdy dostala až k 50 mV. Stabi-
lizace pracovala výborně iv oblasti malých 
napětí (např. 0,1 V/2 A), přechody mezi 

stabilizaci napětí a proudu byly ostré, bez 
zákmitů. Nastavení napiti v nejnižší ob-
lasti do 10 V neodpovídalo přesně disple-
ji, v podstatě bylo menší až téměř o 0,25 V. 
PřI větších napětích byla chyba menši. 
Největší nastavitelný proud je 2,1 A. Bě-
hem 6 hodin jsem nezaregistroval žádné 
změny v nastaveném napětí ani proudu. 
Aby se omezila výkonová ztráta, kolem 
napiti 15, 29 a 42V přepínají relé vý ko-
nova vinutí transformátoru. 

Přístroj byl schopen pokrýt deklarova-
nou oblast napětí a proudu beze zbytku, 
tedy dodávat proud 2 A až do 60 V bez 
toho, že by se zvětšilo zviněni výstupniho 
napětí či proudu. I když se chladič po ně-
kolika minutách značně zahřál, po odpo-
jeni zátěže okamžitě klesly i otáčky venti-
látoru, který je zřejmě řízen jen podle 
výkonu, ne podle okamžité teploty Jinak 
zviněni i šum odpovídaly parametrům' ko-
lem 1 mVr„ při stabilizaci napětí a zhru-
ba trojnásobný při stabilizaci proudu. 

Skokové zatíženi 2 A při 60 V ukázalo 
poměrně výrazný pokles napětí o 1,5 V po 
dobu asi 0,4 ms, po němž následovalo 
několik tlumených zakmitnutí. Odlehčení 
vyvolalo nárůst napětí jen o 0,5 V násle-
dovaný opět několika tlumenými kmity. 

Zeleně označená zdířka je spojená 
s ochranným vodičem a přes kondenzá-
tor s kapacitou 22 nF se záporným výstu-
pem zdroje. I tyto zdroje lze sériově spo-
jit, ostatně prodávaj I se i dvojité verze 
v jednom krytu. 

Korad KOE1/46002D považuji za velmi za-
jimavý výrobek s komfortní příjemnou 
obsluhou. S kvalitou provedení je to ale 
podstatně horší, než jaký budí přístroj 
vnější dojem. Pro toho, kdo chce podob-
ně vybavený zdroj za nízkou cenu a věří 
si, že jej v případě potřeby zvládne opra-
vit, to může být dobrá volba, hodnocení 
spolehlivosti se raději zdržím. Cena zdro-
je KA6002D byla přibližně 1920 Kč včet-
ně DPH bez nákladu na dopravu, součas-
ná cena silnějšiho typu KA6003 je 299 
zlotých' 

Technické údaje podle výrobce: 

Vstupná napětí: 
Výstupni na pěti: 
Výstupni proud. 
Přesnost nastaveni 

výstupniho napětí: 
Přesnost nastavení 

výstupniho proudu: 
ZvIněni CV 
Zvinění CC: 
Rozměry: 
Hmotnost: 

220 V±10 % 
0 až 60 V. 

až 2A 

<0,5 % + 30 mV 

<0,5 % + S mA. 
<1,0 mVrms. 
<5 mArms 

110x 156 x 260 mm 
3,9 kg 
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Méně známé typy 
směrových vícepásmových antén 
V poslední době se na stránkách různých radioamatérských časopisů objevují 

popisy KV antén, které jsou jistě zajimavé, ale obávám se, že pro většinu našich 
amatérů nerealizovatelné. Ty, které jsou uvedeny dale, mají nesporně menší zisk 
než nékolikaprvkové modely SteppIR, jejichž cena převyšuje cenu řady moder-
ních transceiverü, na druhé straně je možné se pustit do jejich odzkoušení s mi-
nimálními náklady a skromným dílenským vybavením. 

Pokud má někdo skutečně zájem za-
vysílat sis výbornou směrovkou v nejjed-
nodušší m provedení, doporučuji jedno-
pásmovou HB9CV. Kdo má v blizkosti 
nějaký zemědělský podnik zabyvajíci se 
pěstováním chmele, jistě si s jejich vede-
nim dohodne odprodej čtyř pružných ty-
ček z Al slátány, které používají k „nahazo-
vání" závěsu jednotlivých štoku. Já tuhle 
anténu provozoval řadu let s velkým 
úspěchem na 21 MHz (tehdy dokonce 
v provedení z povlakových trubek pro 
elektrickou instalaci - rozměry byly po-
psány mnohokrát, kdo by měl zájem o vy-
lepšení směrových ůčinkú a zvýšený zisk 
direktorem, mohu mu poslat doporučené 
rozměry pro klasická KV pásma (pište 
přes ok2qx@crk.cz). 

Poněkud zapomenutou anténou, která 
slavila úspěchy v poválečných letech (po-
prvé zveřejněná v OST 6. 1/1938), je an-
téna Johna Krause - W8JK (obr. la, 1 b). 
Tento amatér se zabýval v poválečných 
letech jako vědec radioastronomii a v roce 
1946 sestrojil na univerzitě v Ohiu první 
radioteleskop pracujíci v pásmu 250 MHz 
s 96 helikálními anténami. Já se s touto 
anténou seznámil v 60. létech, kdy ji 
úspěšně používal OK1AWJ v Unhošti. 
Jako zajímavost lze uvést, že se v origi-
nálním provedení jedná o bidirekcionální 
drátovou anténu se symetrickým napáje-
čem 600 Q a vyladit jde skutečně na 
všech pásmech od 20 m výše (obr. la). 
Na obrázku 1 b máte rozměry upravené 
varianty podle antény Moxon, nějaký po-
drobnější popis snad není potřebný. 
Napáječ má v tomto případě impedanci 

181 in 331 m 

1 17 its 

0,19 sit 

1.41 to 

Obr. lb. Anténa W8JK/Moxon. V bodech 
x - x je připojen symetricky napáječ 

(viz text) 

Uchytne plošky 

AI pivky 

Obr. la. Návrh antény W8JK podle ZR6TXA 

3rn 

asi 500 Q a je zhotoven z měděných drã-
tú e 1,5 mm s rozteči 50 mm 

Dalším jednoduchým systémem je 
anténa nazývaná Maria Maluca (obr. 2). 
I ta byla v zahraničí vícekrát popsána - 
poprvé v roce 1957 od PY2BBP. Zahrnul 
ji do své knihy i K. Rothammel, ale v po-
sledních letech byla za použití výpočetní 
techniky optimalizována pro všechna KV 
pásma 20 - 10 (přip. 6) m. Její jméno je 
odvozeno od skutečnosti, že vykazuje da-
leko lepší výsledky, než by se od takové 
jednoduché antény očekávalo. Na jihoa-
merickém kontinentě označuji v portu-
galštinš těmito slovy bláznivou dívku. 
Napájení antény je dvoulinkou 450 Q 
(v poslední době jev nabídkách prodejců 
s radioamatérskou technikou a v Holicích 
byla k dostání u několika stánku) - tu je 
možné použít i do výkonu 1 kW, kdo se 
spokoji s výkonem do 250 W, vystačí 
s klasickou „televizní" dvoulinkou 300 Q 
(výhoda dvoulinky oproti koax. kabelu je 
obecně menší útlum, nemluvě o ceně). 
Při měřeni potřebné délky svodu přidáme 
asi 3 m a poslední 2 - 2,5 m dvoulinky 
u vysílače navineme na izolační trubku 
s prüměrem asi 50 mm závit vedle závitu 
- získáme tak širokopásmový balun, kte-
rý připojíme na výstup asymetrického an-
ténni ho členu. Lze tohoto zpüsobu využít 
i v jiných případech pro připojení symet-
rického napáječe k jednoduchému T-
nebo L-členu, který se běžně pro přizpü-
sobení antén používá. 

Největší zisk má anténa podle uvede-
ných rozměru na pásmu 21 MHz - kolem 
5 dB proti dipólu, na pásmech 12, 10, 6 m 
asi 3 dB. na 17 m jen 1 dB a na 20 m je 
efekt stejný, jako vykazuje klasický dipól 
pro toto pásmo. Zajímavý je předozadní 
poměr měnící se podle amatérského pás-
ma - pasivní prvek totiž püsobi na pás-
mech 15, 17 a 20 m jako direktor, ale na 
12, 10 a 6 mjako reflektor. Místo trubek 
je možné použíti slabé T nebo U Al profi-
ly, před časem se mi pochválil jeden ama-
ter, že používá jednoduchou směrovku 
z 2" vodoinstalačnich plastových trubek, 

Stfecloya tast z plastu 

Boom 

Stožar 

st--- Mute peens% dvoulinky 

_ - .-.Voctive ptopoteni prvkú 

Obr. 3e. Profesionálně vyrobené anténa 
D2T 
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Obr. 3b. Schematicky náčrt antény D2T 
s rozměry 

na které natáhnul a na několika místech 
přišrouboval samořeznými vruty proti se-
sunutí, přip. zkroucení Cu pásek, který 
instalatéři používají k el, propojeni van, 
baterii, příp. el. spotřebičů umístěných 
v koupelnách (šířka asi 20 - 25 mm, 
tloušťka 0,15 - 0,5 mm podle dodavate-
le). Já takový již léta používám jako zem-
nici vodič k vysílacímu zařízení - vykazu-
je minimální indukčnost oproti drátovému 
propojení. 

Poslední směrovou anténou je typ 
D2T (double terminated dipole - obr. 3a, 
3b) vycházející v principu z antény T2FD. 
V Itálii ji vyrábějí profesionálně - má prv-
ky o deice 6 m, vzdálené od sebe 2 m aje 
vhodná hlavně tam, kde je zapotřebí mít 
dlouhý napáječ - výrobce doporučuje až 
60 m (!) a uvádi širokopásmovost 1,5 - 
200 MHz (!), ale o zisku takové antény se 
dá hovořit jen stěži - prakticky 50 % vý-
konu se promění v teplo v rezistoru, který 
by měl být bezindukčni, a při použití ko-
axiálního kabelu jako napáječe při uvede-
né deice budou ztráty take nezanedbatel-
né... V literatuře se uvádí zisk v rozmezí 
0,3 - 1,7 dB při předozadním poměru 3 - 
18 dB v závislosti na pásmu. Určitě by 
bylo vhodnější takovou anténu napájet 
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Obr. 2. Optimalizovaná anténa Maria Maluca podle návrhu 
DC6NY jako skládací pro sešroubováni při „portable" provozu 

Střední čest mezi připojením svodu je izolant 
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SALA širokopásmová 
směrová přijímací anténa 

(Dokončení) 

Vhodnou výchozi délou pro experi-
mentování je 3,66 m kabelu RG-6 (75 f2, 
zkracovací činitel 1/4 = 0,84), s touto dél-
kou se podařilo dosáhnout optimálních 
výsledků v SSB části pásma 80 m. Levný 
Jelevizni" kabel RG-6 byl použit í k napá-
jení obou smyček a celé antény. Slučo-
vač je nutné považovat za experimentální, 
neboť není dořešeno napájeni po napáje-
cím kabelu, vstupní filtry, ochrana zesilo-
vače při vysílání, vhodné by bylo mít 
možnost přepínání několika délek zpož-
ďovací linky pro různá pásma, příp ná-
hrada zpožďovací linky z koaxiální ho ka-
belu L-článkem s proměnnými LC prvky, 
ovládanými motorem —tim by bylo možné 
optimalizovat zpožďovací linku na libovol-
ném kmitočtu a v každé situaci apod. 
Všechny tyto úpravy však znamenají slo-
žitější systém a nebyly proto zatím vy-
zkoušeny. 
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Vhodným tématem pro experimento-
váni je rovněž výška antény nad zemí, 
která má vliv mj. i na minimum vertikální-
ho vyzařovacího diagramu, tj, na úhel, při 
kterém toto minimum nastává. Vliv má 
ovšem i velikost zpoždění, tedy délka 
zpožďovací linky a parametry kabelu, ze 
kterého je zhotovena (obr_ 11 v minulém 
čísle). Byla zkoušena anténa s dolním vo-
dičem smyček ve výšce 215 cm nad ze-
mi, stejné tak výška 40 cm nad zemi. Vý-
sledky byly značně rozdílné. 

Výsledky 

Následující výsledky byly získány 
analýzou modelu antény dle [1], [2]. Platí 
pro výšku dolního vodiče smyčky 30 cm 
nad zemí (u= 0,01 SS', e = 4) (obr. 12 
až 15). 
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Obr. 12. Horizontální vyzařovací diagram pro pásma 1,8 — 10,1 MHz 
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Obr. 13. Vertikální vyzařovací diagram pro pásma 1,8— 10,1 MHz Obr. 15. Vertikální vyzařovací diagram pro pásma 14 — 21 MHz 
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Závěr 

Výsledky, dosažené s touto anténou 
samozřejmě nelze srovnávat s výsledky, 
které nabízejí např. dlouhé antény Beve-
rage nebo komplikované víceprvkové fá-
zované soustavy krátkých vertikálních 
antén. Jsou však piné srovnatelné s anté-
nou K9AY Loop, kterou tato anténa může 
nahradit zejména na místech, kde není 
možné použít sít radiálních paprsků ani 
jinak vylepšit zem pod anténou a v její 
těsné blízkosti. Smyslem tohoto příspěv-
ku je upozornit na antény, jejichž vlast-
nosti lze v širokých mezích ovlivnit změ-
nou jediné části (zpožďovací linky), které 
vybízejí k dalšímu experimentování. 

Odkazy 

[4] Shared Apex Loop Receiving Antenna — 
80 m with QRN to NorthEast, http://www. 
youtube.com/watch?v=xTKFz37AVUw 

[5] Shared Apex Loop Antenna —10 feet tall x 
10 foot radius — Bandscan from 17,560 kHz 
to 540 KHz, http://www.youtube.com/watch? 
v=h6lczWQ9R910 
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Obr. 14. Horizontální vyzařovací diagram pro pásma 14— 21 MHz 
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v amatérských podmínkách žebříčkem 
s impedand asi 450 — 600 Q a tomu také 
přizpůsobit reálnou hodnotu bezinduköní-
ho rezistoru. I tato anténa směruje na 
pásmech 10 MHz a nižších do směru, 

kde má připojen napáječ, na vyšších pás-
mech obrácené. Vzhledem ke svým vlast-
nostem se používá v armádě. 

Podle internetových stránek popisují-
cích jednotlivé antény, 

http://www.antenna it/mihtary/images%20 
military/d2t-m.pdf a článku v Radio HRS 1/ 
/2012 od 9A2RQ: „Antena nekada i danas" 
zpracoval 

QX 
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ZE SVĚTA POČÍTAČŮ 
Rubriku připravuje ing. Alek Myslik, INSPIRACE, alek@inspirace.info 

ZAJÍMAVÉ PROGRAMY 
Z WEBU SOURCEFORGE.NET 
Populární web sourceforge.net hostuje desetitisíce 

vývojáfů Open Source softwaru, dává jim prostor a ná-
stroje pro vývoj a sdílení jejich programů a umožňuje 
ostatním se do vývoje jednotlivých programů i zapojit. 
Je zde obrovské množství i velmi kvalitního softwaru 
z nejrůznějších oblasti využití. Vybrali jsme několik pro-
gramů, které byly vyhledány po zadání hesla electronic 
nebo radio. 

PICsim — 
PIC microcontroller simulator 
http.//sourceforgemet/prolects/pcsim/ 

PICsim emuluje jednočipové mikro-
procesory typu PIC16F628/16F877A/ 
18F452 a perifériejako USARTa časo-
vače. Architektura programu umožňuje 
snadné začlenění externích prvků po-
moci programovacího jazyka C. Pro-
gram Picsim Lab je emulátor vývojář-
ských desek v reálném čase. 
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Emulator PicsimLab 

Quite Universal Circuit Simulator 
httplisourceforgetiet/projects/qucs/ 

Program Qucs (Quite Universal Cir-
cuit Simulator) je simulátor elektronic-
kých obvodů s grafickým uživatelským 
rozhraním. Měl by podporovat simulace 
všech typů obvodů, tj. obvody stejno-
směrné, střídavé, analýzy šumu, přeno-
sové charakteristiky ap. Umožňuje i čis-
tě digitální simulace. Jde o integrovaný 
simulátor, tzn. že v něm sestavíte elek-
tronický obvod a simulujete jeho chová-
ni při velkých signálech, malých signá-
lech a šumu. Po ukončení simulace 
jsou výsledky (i v podobě grafu) zobra-
zeny v samostatném okně. 

Jádrem programu je Qucsator, si-
mulátor pracující s příkazovým řádkem. 
Jako vstup akceptuje tzv. net/1st, se-
znam všech součástek a jejich propo-
jení, výstupem je sada dat pro Qucs. 
Byl programován jako součást Qucs, 
lze ho ale využít i samostatně v jiných 

Pracovní okno 
simulátoru CMGs 
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aplikacích. Qucs je vyvjjen pro systémy 
GNU/Linux, byl odzkoušen i na Sola-
ris 2 9, MacOS 10.3, NetBSD, Free-
BSD a Cygvvin (emulace Unixu v OS 
IMndows) 

FidoCadJ 
hapirsourcelorge.net/projects/fidocadý 

FidoCadJ je multi platform n í vekto-
rový kreslicí program s kompletní kni-
hovnou elektronických symbolů. Sché-
mata a výkresy jsou ukládány ve velmi 
kompaktním textovém formátu. Pro-
gram nepracuje s konceptem seznamu 
propojení (netlist), takže neumožňuje 
simulaci funkce kreslených obvodů. Má 
díky tomu ale větší grafickou flexibilitu 
a snadno se používá. Je praktickým 
nástrojem např. pro kreslení schémat 
k publikačním Očelürn nebo pro výměnu 
náčrtku zapojení v různých diskuznich 
fórech ap. Ve FicloCadJ lze kreslit sché-
mata a jednoduché desky s plošnými 

spoji a exportovat je v různých grafic-
kých formátech včetně PDF. Je napsán 
v jazyku Java, díky tomu pracuje ve 
všech OS, které jazyk Java podporují 
(MacOSX, 1/44ndows, Linux). 
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Dream DRM Receiver 

Dream DRM Receiver 
http://sourceforgemeUprojects/drm 

Dream je softwarová implementace 
přijímače DRM (Digital Radio Mondi-
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ale). DRM je nejmladší standard digi-
tálních rozhlasových vysíláni. Jedná se 
o system s modulací OFDM, která je 
náhradou za dnes již nevyhovující am-
plitudovou modulaci (pro kmitočtová 
pásma 150 kHz až 30 MHz). Systém 
DRM využívá kódování MPEG-4 A,AC 
(Advanced Audio Coding) pro vysíláni 
hudby a MPEG-4 CELP pro mluvené 
slovo. Šířka kanálu DRM je asi 9 až 
10 kHz. Pro stereofonní vysílání je za-
potřebí dvojnásobná šířka (tj. asi 18 
až 20 kHz). V závislosti na šířce kanálu 
a bitové rychlosti přenosu umožňuje 
systém DRM vysílat kromě komprimo-
vaného zvuku i datové a textově služby 
(Ito jako RDS). Systém DRM je určen 
pro vysílání v pásmu DV, SV a KV 

Program Dream umožňuje příjem 
rozhlasových stanic DRM s (uprave-
ným) analogovým rozhlasovým přijí-
mačem a běžným počítačem se zvu-
kovou kartou a operačním systémem 
Windows. 
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Pracovní okno Morse Keyer 

Morse Code Tools 
http.//sourceforge net/projects/ 
morse-rss-nevvs/ 

Morse Code Tools dokazují, že stará 
dobrá morseovka ještě neztratila všech-
ny své příznivce. Program má dvě funk-
ce. Jako Morse News periodicky načítá 
jeden nebo více informačních zdrojú 
RSS, Facebook nebo Twitter a přijaté 
informace „překládá" do mezinárodní 
telegrafní abecedy Výsledek pak „vysí-
lá" bud' jako čisté tóny, nebo dokonce 
s imitací atmosférického rušení, šu mu 
a úniku. Jako Morse Keyer pak funguje 
(s ovladačem připojeným k sériovému 
portu počítače) jako telegrafní kl íč — 
obyčejný, poloautomatický, automatic-
ký nebo jambický. Lze i kličovat i vnější 
zdroj signálu nebo přímo vysílač. V o-
bou funkcích lze samozřejmě nastavit 
rychlost vysíláni, pro větší rychlosti je 
ale zapotřebí použít zvukový ovladač 
(driver)ASIO vzhledem k vyžadované 
malé latenci (rychlé reakci programu 
na připojený ovladač). 

Fritzing 
httperitzing.org/ 

Fritzing je Open Source hardwarová 
iniciativa pro podporu návrhářü, uměl-
ců, výzkumníků a jednotlivých zájemců 
ke kreativní práci s interaktivní elektro-

Program PCBColonzer označí barevnými symboly jednotlivé typy součástek 

nikou. K dispozici je software, komunit-
ni web a další služby v duchu práce 
s populárním mikropočítačem Arduino 
při vzájemném sdílení nápadů, řešení 
a dokumentace, s podporou výuky elek-
troniky ve školách a tvorby a výroby 
profesionálních desek s plošnými spoji. 
Následovat pak muže komerční využití 
a výroba zajímavých aplikaci. Software 
Frit zing má k dispozici bohatou knihov-
nu součástek, která se neustále rozši-
řuje. Práce s programem je velmi intui-
tivní a spočívá v podstatě v přesouvání 
součástek z knihoven do pracovniho 
okna, úpravy jejich vlastností a para-
metrů a jejich propojování. Mezi mnoha 
jazyky, do kterých je software lokalizo-
ván, je i čeština. 

Flexibilní propojováni součästl z knihoven... 
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inti2e problhat v rúznych podobách 

PCBColorizer 
http://sourceforgemet/projects/ 
pcbcolorized 

PCBColorizerje program s neobvyk-
lým zaměřením — automaticky označí 
barevnými symboly ve výkresech rozlo-
žení součástek na desce s plošnými 
spoji jednotlivé typy součástek (rezis-
tory, kondenzátory, cívky diody, tranzis-
tory, integrované obvody ap.). Velice to 
usnadní ruční osazovaní desky, zvláště 
u větších desek s mnoha součástkami. 
Každý typ součástky má svůj vlastní 
symbol a barvu a součástky se pak na 
desce mnohem snáze vizuálné vyhle-
dávají. Program také generuje seznam 
všech součástek a jejich označeni. Jako 
vstup mu slouží některé soubory z pro-
gramu P-CAD ap. 

Parasol Pei Gabel 

DOE_ j 8_018) 

Parallel Port Control 

Parallel Port Control 

http.í/sourcetorge.neuprojectsAptcontrol 

Jednoduchý program pro ovládání 
jednotlivých výstupu (datových registrů) 
paralelního portu (LPT) počítače. ApIi-
kaceje napsaná v jazyku C# a používá 
funkci out32 knihovny inpout32 dli. Pro-
gram lze využít k ovládání jednodu-
chých externích elektronických aplikací, 
k testování paralelního portu a k po-
chopení jeho funkce. 
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SchematicDrawer 
http://sourceforge net/projects! 
schematicdrawer 

Schematic Drawer je program pro 
kreslení schémat, tj. skupin součástí 
propojených mezi sebou. Primárně je 
určen ke kreslení elektronických sché-
mat, ale Izejej využít pro jakákoliv sché-
mata, i neelektrická, kde se mezi se-
bou propojují různé komponenty a blo-
ky. Uživatelsky rozšiřovatelná knihovna 
součástí může obsahovat jak vekto-
rové, tak bitmapové symboly, od jedno-
duchých (jako např. dioda) až po kom-
plexní mnohavývodové „černé skříňky. 
Výkresy, které mohou být i vícestrán-
kové' se ukládají ve formátu XML a lze 
je exportovat do PDF a EME Schematic 
Drawer pracuje v OS VWndows. 
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Okno programu gpsfeed+ 

9Psfeed+ 
httpl/sourceforgemet/projects/gpsfeed 

Softwarový simulátor GPS, posky-
tujíci připojení protokoly TCP/IP, UDP, 
HTTP a RS-232 s datovým formátem 
NMEA 0183, XML nebo uživatelsky de-
finovaným. Je využitelný pro testování 
všech typů GPS aplikaci, může i pře-
hrávat zaznamenané soubory dat GPS 
s výstupem NMEA. 

Při vývoji a testování aplikací pro 
GPS není často k dispozici signál GPS 
ze satelitu, nebo potřebujeme zjistit, jak 
se bude aplikace chovat za jízdy, při 
vštši změně polohy. Pro tento účel byla 
aplikace gpsfeed+ vyvinuta — dodá do 
počítače proud dat, jaký by dodával při-
Jímač GPS za jízdy nebo letu. Data ve 
formátu NMEA 0183 jsou posílána přes 
připojení TCP/IP nebo UDP, popř. přes 
sériový port. Pro aplikace, které data 
vyžaduji jen občas (příkazy GET, POST) 
jev programu zabudovaný jednoduchý 
HTTP server, prezentující data ve for-
mátu XML nebo TXT. 

meet 
earl 

TABLET „PRO PŘEŽITÍ" 
Meet Earl je revoluční tablet, navr-

žený pro náročné podmínky při růz-
ných výpravách, expedicích a po-
dobných příležitostech — prostě tab-
let „pro přežití". 

Je mechanicky extrémně odolný — 
vydrží bez poškození pul hodiny metr 
hluboko pod vodou, proti prachu, vodě 
a otřesům má odolnost IP67, pracuje 
v rozmezí teplot O až 50° do nadmořské 
výšky 13 000 m. Tablet používá nejno-
vější technologie a místo klasického 
displeje má zobrazování stejné jako po-
pulární čtečky — tzv. e-ink displej (do-
tykový) s úhlopříčkou 6" a s rozlišením 
1024x768. Je velmi dobře čitelný i na 
přímém slunci a navíc energeticky ús-
porný Baterie 3000 mAh a použité mo-
derní technologie umožňují více než 20 
hod in trvalého provozu. A když ut „ne-
může" a elektrická sir pořád není v do-
hledu, je k dispozici odklopný mono-
krystalický fotovoltaický panel s Len-
ností 18%, který zajistí jeho dobiti za 
pět hodin na přímém slunci. Samozřej-
mě tablet obsahuje nejmodernější tech-
nologii GPS pro určení polohy, nadmoř-
ski výšky a světových stran, pracující 
s nainstalovanými mapami. Má i senzo-
ry umožňující sledovat počasí (tlak, te-
plotu, vlhkost, směr a rychlost větru). 
Bluetooth umožňuje připojit externíí sen-
zory k měřeni např. srdečniho tepu ne-
bo rychlosti chuze. V situacích, pro kte-
ré je tablet určen, nebývá dostupné tele-
fonní spojení ani Internet, proto je vyba-
ven i radiokomunikačním zařízením, 
schopným spojení až do vzdálenosti 
desítek kilometrů, s možnosti posílání 
textových zpráv a automatického pře-

Tablet lze dobře ovládat i v rukavicich Odklopny folovoltaický panel 

Mapa, převýšená' rychlost, tep 

dávání polohy a údaju senzorů. Nechy-
bí ani rádiový přijimač AM/FM pro dlou-
hé, střední, krátké i velmi krátké viny. 
U všech zabudovaných i externích 

senzoru lze nastavit alarmy a být tak 
automaticky upozorňován na změnu 
parametrů, ovlivňujících často bezpeč-
nost na cestě. 

Předpokládá se vybavení tabletu ve-
škerými potřebnými informacemi a ná-
vody pro přežití v přírodě, řešení kritic-
kých situací, první pomoc atd. 

Autorem projektu je mladý architekt 
Jon ze Seattlu. Říká o sobě, že vše co 
dělá, není zaměstnání, ale vášeň. Tvoří, 
buduje, sdílí. Když před deseti lety slé-
zal Elbrus (nejvyšší hora Evropy), pou-
žíval jednoduchou navigaci a vysílačky 
A zaráží ho, že ty same přístroje se 
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prodávají ještě dnes, ci 10 let později, 
přes obrovský pokrok v technologiich. 
Dovedl si představit optimálni univer-
zální elektronické zařízení pro své do-
brodružné cestování, ale nikdo nic po-
dobného nenabízel. A tak se rozhodl 
ho navrhnout a vyrábět. Založil s přáteli 
firmu, zafinancoval vývoj a přípravu 
výroby tzv. crowdfundingem (tzv. finan-
cování davem, veřejné financováni zá-
jemci o to, aby určitý projekt nebo vý-
robek vznikl) a vyvinuli prototyp odpo-
vídající jejich představám. Podařilo se 

Na tabletu Ire snadno kdykoliv zobrazit 
přehled počast, jak z údajů z Intemetu 
(je-li prIpojeno, tak i z vlastnIch senzorú 

Tablet MeetEad lze bez obav nosit zapnutý 
pověšený na karabince na batohu 

CZINZttS"'""' 

crrz.r.:=L".-at 
------- --

jim shromáždit skoro dvojnásobek oče-
kávané částky, skoro půl milionu do-
larů, a chystají zahájení výroby někdy 
v této době (léto 2013). Předpokládaná 
cena přístroje má být asi 400 USD. 

Další informace najdete na webu 
http.//vvww. meetearl.com. 

ProjectLibar r2  
Aor rD. lee •esee• 

lar OW SODO x Pet irji teem See Mae 

LOE. nee. S c'— Our Ones 

See 16154••• PO. Proms fee.. Wee ens 

Pee 

Name 

Seen weer 

«Dm",' •Ime 

Firoliege deep, 

is• Tee procolieei 

Prololee complete 

«Finance Phase 

Crewe buene$ plan 

Present io ineiren 

Men lateen 

Clilfulate Den D r.... 

Meetiee wait ierete 

„Fach Q(FFff' 

Creel' legal documeni 

Frn an C nOE (tosed 

ehodunlen Pb". 

  r 

eariASM 

azk 

IZMNIM4,1e.. mama. 

retmin 
•Pir 

Ft-,* .t-'e Ad?". -after ....fee,. 'cum-rm. „le 

PROJECT LIBRE PRO ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 
ProjectLibre (drive OpenProj) je software pro řízení projektů, je volně šířenou 

(bezplatnou) kompatibilní alternativou ke komerčnímu softwaru Microsoft Project. 
Udržuje seznam úloh a monitoruje jejich pinění. Software je přeložen do mnoha 
světových jazyků, mezi nimiž nechybí ani čeština. Je dostupný pro nejpoužívanější 
operační systémy— Windows, Unix, Linux, MacOS. Využívá vlastní nativni format 
.POD, otevřít umí ale samozřejmě i formáty komerčnich aplikaci Microsoft Project 
a Primavera. Program si můžete stá hnout z webu wwwprojectlibre org y souboru 
projectlibre-1.5.5.zip (10,3 MB). 

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA DROBNÝCH DÍLŮ 
http://www.idilna.cz 

Portal iDilna.cz představuje nový zpüsob jak získat kovové i nekovové díly, 
které potřebujete. Navrhnete si potřebný díl přímo na webu pomocí online nástroje 
SavvCAD, zvolíte material a můžete si rovnou objednat jeho vyrobení. Software 
umožní i okamžitý výpočet ceny výrobku. iDilnatz je objednávkový systém za-
kázkové výroby a specializuje se na male zakázky do 12 500 Kč vč. DPH. 
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RÁDIO „HISTORIE" 

Krystalková nostalgie 
Krystalka, přijímač bez napájení 

Ing. Jan Lexa 

Zlatý věk krystalek 

Zlatý věk krystalek začal na počátku 
minulého století a někde přetrval v pod-
state až do druhé světově války. i když už 
elektronkové přijimače ovládaly svět. 
Málo kdo si dnes totiž uvědomuje, že 
krystalka nepotřebuje žádné napájecí na-
pěti (baterie apod.), takže při havarijním 
výpadku elektřiny celých oblastí (black 
out) je stále ještě možnost poslouchat 
mistni středovInny nebo dokonce i krát-
kovinný vysílač (pokud tedy vysílají) po-
mocí krystalky s ,vysokoohmovymi' slu-
chátky Ještě v padesátých letech se na 
našich vesnicích, kde dosud nebyl zave-
den elektrický proud, krystalky používaly. 
0 tom by mohl mluvit leckterý pamětník. 
Naskýtá se i „myšlenka', že by se některý 
výrobce mohl chopit masové výroby mo-
derních krystalek a zařadit je do povinné-
ho záchranného baličku každého občana 
(balíček první hotovosti). 

Základní zapojení krystalky je velmi 
jednoduché. Potřebujeme k tomu anténu, 
uzemněni, vhodnou ladicí cívku. ladicí 
variabilní kondenzátor, krystalový detek-
tor (dnes diodu). filtrační kondenzátor 
a vhodná sluchátka s co největší impe-
dancí (alespoň 2000 a více Š2). aby de-
tektor nebyl příliš zatížen a dosáhlo se 
optimální citlivosti. Zá kladní zapojeni 
krystalky je na obr. 1. Jednotliví výrobci 
se v minulosti předháněli v různých úpra-
vách základního zapojeni a slibovali. že 
posluchač neuslyší jen lokálni, ale ivzda-
lené vysílače Laděni vstupního obvodu 
bylo take ruznorodé. Ladilo se kondenzá-
torem, cívkou pomoci kontaktního běžce. 
roztahováním závitu cívky a dalšími zpu-
soby. Signal z antény nešel často přímo 
na vstupní laděny obvod, ale přes indukč-
ní vazbu z anténní cívky Tento způsob 

vazby i určitým způsobem ochraňoval 
krystalku a i posluchače před přímým zá-
sahem podružných bouřkových vyboju 
a anténa také neměla takový vliv na nala-
dění stanice. V obslužných návodech ke 
krystalkäm bylo často uvedeno, jak se za-
chovat ph bouřkách. 

Princip příjmu AM vysílačů byl prostý. 
Analogový signál se postupně hledal a la-
dil vstupním obvodem a současně se mu-
sel najít nejvhodnější detekení bod na 
krystalu pomoci raménka, na jehož konci 
byl tenký drátek (někdy i vice drátků. tzv. 
kočičí vousy. „cats whisker). Najít ten 
nejcitlivější bod na krystalu bylo často 
zdlouhavé. 

Detektory 

Žabí stehýnko, které sebou škubne už 
ph nepatrné stimulaci elektrickým impul-
sem, lze také považovat za detektor Není 
však asi dost vhodné pro příjem elektro-
magnetických vin O první použitelný de-
tektor se zasloužili pánově jako D E. Hu-
ghes. H. Hertz. E. Branly, 0 Lodge, A. S 
Popov a pak hlavně G. Marconi a Lee de 
Forest zdokonalovánim tzv kohereru 
Ten byl obvykle vyráběn jako skleněná 
trubička, do které byly zasunuty dva vá-
lečky a v mezeře mezi nimi bylo určité 
množství kovových pilin. Z trubičky byl 
vyčerpán vzduch. Elektromagnetické pole 
z jiskrového vysílače měnilo odpor mezi 
oběma elektrodami Detektor musel být 
však neustale rozechvíván mirnými údery 
jakéhosi relé, aby neztratil svoji citlivost. 
Koherer byl uż ke konci osmnáctého sto-
letí používán pro pokusy s jiskrovou tele-
grafií a začátkem devatenáctého jim byly 
vybavovány přijímače hlavně na lodích, 
které jiskrovou telegrafii komunikovaly 
s pobřežím a s jinými loděmi (obr. 2). 
I když to byla primitivní komunikace, byla 

Obr. 2. Ukázka nejznámějěiho Marconiho kohereru 

krystaloNS detektor 

Śi uchu 
(2000 ohmů) 

Obr 1 Základni zapojeni krystalky 

Obr. 4 Galenit zalitý v miskách 

řada lodí po odeslání nouzového signálu 
SOS zachráněna S příchodem oblouko-
vých vysílačů a posléze elektronkových. 
které byly modulované amplitudově. už se 
koherer nedal pro detekci použít Byly 
zkoušeny ruzné detekční principy, ale 
v konečné fázi asi od roku 1906, nastou-
pily detektory krystalové. 

Krystalové detektory se vyráběly 
v mnoha různých provedeních. od těch 
nejjednodušších až po mikrometricky na-
stavované nebo pevně nastavené už ve 
výrobě (obr 3). Nastal velký boom krys-
talových detektorů a výrobci nešetřili 
chválou na své výrobky. 

Nastavitelné detektory sestávaly z po-
hyblivého raménka s jemným drátkem na 
konci, který se dotýkal ruzných typu krys-
tale. které byly obvykle umístění v male 
misce a tam upevněně VVoodovým kovem 
nebo jiným mechanickým způsobem (obr. 
3. 4). Kvalita detekce záležela na nalezeni 
nejvhodnejšího místa na krystalu tak. aby 
předozadni poměr odporů byl co největší. 
V propustném směru to bylo v řádu sto-
vek ohmů a v opačném směru i několik 
desitek kiloohmů Kapacita přechodu byla 
poměrní malá. takže se detektor dal pou-
zit i na krátkých vinách Dotekový drátek 
byl obvykle z oceli, bronzu, střibra. zlata. 
mědi nebo i z tantalu. 

(Pokračováni) 

Obr 3 Vlevo je nákres nejčastěji použivaného nastavitelného 
krystalového detektoru, vpravo je pevně nastavený detektor 

plimo od výrobce 
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Americká komunikační technika 
v Sovětském svazu za války 

(Pokračováni) 

Tankové radiostanice 

Soupravy WS měly také možnost dál-
kového ovládáni pomoci malých doplňko-
vých modulů. I když těchto stanic bylo do 
SSSR během války dodáno asi 12 000, 
dnes jsou velmi vzácné a jen zřicika se ob-
jeví mezi radioamatéry. Po válce byly pře-
dány ministerstvu zemědělství, které do-
konce v roce 1951 vydalo instruktážní 
příručku o obsluze a použití stanice s ná-
zvem ”Radiostanice Mk-19" a většina radi-
ostanic skončila v traktorových stanicích. 
K uvedené soupravě se dodával ještě 
„Supply Unit No 1 Mkt, což byl napájecí 
blok, vyrábějící z automobilové baterie vo-
zidla potřebná napětí pro žhavení elektro-
nek (12 V/10 A) a napájeni anod (275 V/ 
/0,11 A a 500 V/50 mA), dále Control Unit 
Nol MkII, což byla ovládací jednotka ur-
čená pro velitele tanku, No 2 pro zástupce 
velitele a další No3 pak umožňovala pou-
ze dorozumíváni uvnitř tanku. V britské ar-
née se pak používala ještě dotal malá 
tanková radiostanice WS No38 A.F.V. 
(obr. 9), která sloužila pro dorozumívání 
osádky tanku s pěchotou, která pracovala 
v rozsahu 7,3 — 9 MHz AM provozem s vý-
konem 0,2 W, ta se však do SSSR nedo-
dávala. 

Letecké 
palubní radiostanice 
V americké armada se od 30. let pou-

žívaly pro letectvo soupravy SCR-183 
(obr. 10) a SCR-283, které měly ještě při-
mozesilujid přijimače a vysílače s výko-
nem 20 W. Obdobné komplety se použí-
valy i u námořnictva, kde měly označeni 
GF a RU. Vyráběly se od roku 1932. Vývoj 
modernějších typů zadalo americké ná-
mořnictvo v roce 1937 a ty byly do roku 
1939 odzkoušeny natolik, že mohly být 
zadány do výroby. Vyráběl se typ RAT 
(13,5 — 27 MHz) a RAV (190 kHz — 
27 MHz). V roce 1940 pak tyto typy začaly 
odebírat i další složky americké armády 
pod označením SCR-274-N (obr. 11), kde 
písmeno N znamenalo jejich původní za-
davatele — Navy != námořnictvo. Jejich vel-
kou výhodou byly typizované dily, použi-

Pohled na SOVAStie v rdst WS 38 A.F.V. 

vané ve vice typech přijímačů nebo vysíla-
čů, což mělo velký význam pro zjednodu-
šeni oprav, příp. pro nutnou záměnu části 
soupravy. Dokonalé provedeni a vhodný 
návrh zase zajišťoval trvalou stabilitu. Jak-
mile začaly výrobci dodávat stanice SCR-
-274-N jiným složkám armády. námořnic-
tvo si je přejmenovalo na ATA/ARA (ozna-
čeni s T měla část vysílací, s R část přijí-
mací). I jednotlivé díly kompletů pak nesly 
různé označení, např. přijimač pro rozsah 
3 — 6 MHz BC-454 měl v soupravách ATA/ 
ARA označení CBY-46105. 

SCR-274-N — pod tímto označením je 
tedy známa komunikační souprava, která 
byla prvořadě určena ke vzájemné komu-
nikaci mezi letadly, ale také k dorozumívá-
ní s velitelstvím a k navigaci Byly to první 
přístroje, u kterých se zména kmitočtové-
ho pásma řešila výměnou celé části přiji-
mače i vysílače Do soupravy patřily navi-
gační přijimače BC-453 pro rozsah 190 — 
550 kHz a BC-946 pro 550 — 1500 kHz. 
Výměnné bloky u přijímače měly označeni 
BC-454 (3 — 6 MHz) a BC-455 (6 — 9 MHz), 
pro vysílač byly k dispozici bloky BC-696 
(3 — 4 MHz), BC-457 (4 — 5,3 MHz), BC-
-458 (5,3 —7 MHz) a BC-459 (7 — 9,1 MHz). 
Vysílače mohly pracovat telegraficky pro-
vozem Al, A2 a fonii s amplitudovou mo-
dulad — AM. Při telegrafii byl výstupni vý-
kon 40 W. K této soupravě byly v roce 
1942 ještě dodány VKV bloky — přijimač 
BC-492 (100 — 156 MHz) a vysílač BC-
-950 (100 — 125 MHz s výkonem 10 W 
AM. Komplet SCR-274-N byl dodáván do 
SSSR spolu se stihačkami Spitfire, Aero-
kobra, Kitti-Hok a také v bombardérech 
B-25, DB-7B, A-20C a A-20G. 

Pro námořní letectvo byly od r, 1942 
dodávány soupravy s označením AN/ 
ARC-5 (obr. 12) a přijimače pro 3 — 6 MHz 
změnily označení na R21/ARC-5 nebo 
R26/ARC-5. Zvláštní na celé věci je, že 
ačkoliv byly vnitřním zapojením stejné, ka-
beláž měla jiné koncovky a byla i na jiných 
místech vyvedena, takže záměna jednotli-
vých části kompletu SCR-274-N a AN/ 
ARC-5 nebyla možná! 

Podívejme se na bližší popis jednotli-
vých částí a kompletů. SCR-xx-283 byl — 
jak již bylo řečeno — vyráběn od roku 1932 

Obr. 10. Souprava SCR-183 

Obr 11. Komplet SCR-274 

s určením pro komunikaci s jinými letadly 
a s velitelskými stanovišti a bylo možné jej 
použít i pro účely navigace. Napájen byl 
z palubní sítě 24 — 28,5 V Obdobný typ 
měl označení SCR-xx-183 s tím rozdílem, 
že se napájel z palubní sítě o napětí 12 — 
14 V. Rozdíl byl v zapojeni ihavicich ob-
vodů elektronek a ve vinutí jednotlivých 
WO. U obou typů na pozici písmen xx byla 
ve skutečnosti jiná písmena — např. AJ, 
AR, AS..., která určovala výrobní sérii 
nebo časové období (AE = 1935), kdy se 
daný přistroj vyráběl. Soupravy obsahova-
ly přijimače s přímým zesílením typu BC-
-xx-429 s rozsahem 201 — 398 kHz a 2,5 
— 7,850 MHz a vysílače BC-xx-430, příp 
230, které mohly pracovat provozem Al, 
A2, A3 s výkonem 20 W, kmitočtový roz-
sah se měnil výměnou kmitočtového bloku 
z boku přístroje. Přijímač byl osazen elek-
tronkami 4x VT49, VT37 a VT38. Vysílač 
měl v modulátoru 2x VT52, ve vf obvo-
dech 2x VT25A. Do SSSR se dostaly 
v první fázi dodávek stíhacích letadel 
P-40E, bombardérů B-25 a transportnich 
letadel C-47. 

Obr. 9. Tanková radiostanice WS 38 A.F.V bez krytu Obr. 12. Souprava AN/ARC-5 

(Pokračováni) QX 
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Nejprve tedy údaje o přijimači SX-146. 
Komunikační přijimač pouze pro radioama-
térská pásma 80 m rozsah 3,5 — 4 MHz, 
pásmo 40 m rozsah 7 — 7,5 MHz, pásmo 20 
m rozsah 14 — 14,5 MHz, pásmo 15 m roz-
sah 21 — 21,5 MHz, pásmo 10 m rozsah 
28,5 — 29 MHz. Možnost přikoupit další 
krystaly pro pásmo 10 m. Pak bylo možno 
rozšiřit frekvence na další segmenty 28 — 
28,5 MHz a 29,5 — 30 MHz. Měl jedno smě-
šování, mezifrekvence poprvé 9 MHz. Inter-
ni laděné VFO 5 — 5,5 MHz nebo možnost 
připojení externího VFO. Provozy AM/SSB/ 
CW. Citlivost pro AM < 1 µV pro 10 dB/SN. 
Pro SSB/CW < 0,5 µV pro 20 dB/SN. Selek-
tivita přepinatelná ve 3 polohách. Standard-
ní šestikrystalovy filtr měl šířku 2,1 kHz na 
- 6 dB. Možnost dokoupení stejného úzkého 
filtru 500 Hz pro CW a dalšího 5 kHz na AM. 
Stabilita km točtu byla po 15 minutách po 
zapnuti s driftem 500 Hz a po další hodině 
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Historie firmy Hallicrafters 
a její výrobky 

Jan Sláma, OK2JS 

(Pokračováni) 

Hallicrafters 1964 — 1970 už jenom 100 Hz. Potlačení nežádoucích 
kmitočtů bylo > 50 dB. Nf výstupni výkon pro 
sluchátka 0,75 W při 10% zkreslení. 

Obsahoval 10 elektronek: 6JD6 na vf ze-
silovači, 12AT7 směšovač a katodový sledo-
vač, 2x 2AU6A — 9MHz mf zesilovač, 12AT7 
AM detektor, AVC, usměrňovač a pro-
duktdetektor, 12AT7 USB/LSB krystalový 
oscilátor, 6GW8 nf zesilovač výstupu, 6BA6 
proměnný frekvenční oscilátor, 6EA8 krysta-
lový heterodyn oscilátor a premixer, 6AU6A 
100kHz kalibrační oscilátor. Dale obsahoval 
usměrňovací diody ve zdroji a další diody 
pro ANL a AVG. Napájení 105/125 V. Spo-
třeba 55 W. Rozměry: 150 x 334 x 280 mm. 
Hmotnost 9 kg. Tento OWE-nač mohl být 
spřažený s vysílačem HT-46. 

Vysi laci HT-46 mil take jen radioamatér-
ská pásma 80/40/20/15 a 10 m. Pro pásmo 
10 m se mohly přikoupit 3 krystaly, aby se 
obsáhlo celé pásmo až do 30 MHz. Osazení 
9 elektronkami. 12AT7 první a druhý mikro-
f onn I zesilovač, 12AT7 oscilátor nosné 
a třetí mikrofonní zesilovač, 6EA8 mf zesilo-
vač 9 MHz a zesilovač ALC, 6AH6 směšo-
vač vysílače, 6BA6 VFO, 6EA8 krystalový 
oscilátor a mixer, 12BY7A driver vysílače 
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Obr. 49. Blokové schema transceiveru SR 34 AC 

Obr. 48. Přední panel VKV transceiveru SR 34 AC (vpravo) 

Obr. 47. Externí anténní relé na zadním panelu vysílače HT-46 

S.Cien 

a 6HF5 koncový stupeň vysilače. 0A2 na-
pěťový regulator a dalších 15 polovodičo-
vých diod. Generování SSB, tranzistorový 
modulator s 9MHz šestikrystalovým filtrem 
šířky 2,1 kHz. Odečet frekvence po 5 kHz 
v celé šířce 500 kHz. Provoz AM/SSB a CW 
CW klíčováním vf nosné. Výkon koncového 
stupně na SSB 175 W PEP, na CW 150 W. 
Potlačení nosné a nežádoucích kmitočtů 
min > 50 dB pod PEP. Výstup 50 St Při jed-
né anténě bylo nutno připojit separátní an-
ténní relé na zadní stranu vysílače (obr. 47). 
Wove napiti 117 V. Příkon 350 W Velikost 
jen o několik mm větší než přijímač. Hmot-
nost 13 kg. Tato sestava byla vyráběna až 
do roku 1970. 

Další produkty 
Hallicrafters 

Nesmí me zapomenout take na další 
produkty této firmy, které také vyráběla kro-
mě hlavní výrobní nápině. Dokonce v roce 
1958 — 1960 firma začala s výrobou trans-
ceiveru pro pásma 6 a 2 m. 

Pod označením SR 34 AC (obr. 48) 
uvedla na trh toto zařízeni jako jedna z prv-
nich. Tento transceiver měl dvě směšování 
s mezifrekvencí 1650 kHz. Obsahoval 15 
elektronek: 12AT7, 12AU7, 6N7, 2x 6BK7, 
4x 6U8, 6BE6, 6BJ6, GALS, 6AW8, 5763 
a 6360 v koncovém stupni. Kmitočet se pak 
směšoval s kmitočty krystalů 8,4/8,5/8,6/8,7/ 
/8,8 a 8,9 MHz na kmitočty 50,4/51/51,6/ 
/52,2/52,8 a 53,4 MHz. Na 6 m pracoval 
v rozmezí od 50 do 54 MHz. Tentýž postup 
byl stejný i pro pásmo 2 m, kde byl rozsah 
od 144 do 148 MHz. Frekvence krystalů 
byla od 8,02 do 8,20 MHz. Výsledné frek-
vence pak byly následující: 144,36/145,08/ 
/145,62 a 146,88/147,24 až 147,60 MHz. 
Provoz modulací AM nebo CW. Výkon 
v pásmu 6 m asi 7,5 W, v pásmu 2 m asi 
6w. 

Přijímač měl svoje laděně VFO a vysílač 
užíval buď pevné frekvence dle krystalů, 
nebo byla možnost připojení externího VFO 
i pro TX. Byl vestavěn S-metr, squelch, AVG 
bylo možno vypínat. Transceiver mohl pra-
covat také crossband anebo crossmode. 
Vestavěný reproduktor nebo jack pro slu-
chátka, na předním panelu byl odklopný kryt, 
pod kterým bylo 7 ovládacích prvků pro na-
stavení druhu provozu. Blokově schema je 
na obr. 49 Byl vestavěn v kovové skříni 
spolu se síťovým zdrojem. Hmotnost byla 
11,8 kg. Prodejní cena v tě dobš 395 USD. 
Kdo by se chtěl dozvědět o tomto zařízení 
více informací, je možno si stáhnout na we-
boyé  httpletronics.orgrfradios/Hal-
licrafters/manualsMasr-34.pdf celý manu-
al. 

(Pokračování) 
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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) 

Bitva pod Kravi horou 

Obr 27 Kravi hora lokátor JA1781R 

Nejprve, co se dnes píše o tomto kop-
ci, kde v roce 1957 stál pouze dřevěný 
stožár triangulace (obr. 27): 

„Kravi hora (953 m) je jednim z vrchola 
Novohradských hor, tyčící se kousek od 
obce Hojná Voda Samotná hora je velmi bi-
zarním přírodním útvarem. Na úbočí se roz-
kládá rozsáhlé žulově surové pole. zčásti 
zarostlé náletovými dře vinant. V /ese se vy-
skytuji neobvyklé skalní útvary. z nichž le 
nejznámější kämen zvaný Napoleon Diky 
blízkosti státní hranice s Rakouskem byla 
celá oblast za minulého režimu bedlivě sle-
dována pohraničniky a ti tam po sobě zane-
chati několik vojenských hlásek. A právě na 
vrcholu Kravi hory byla v r. 1989 postavena 
poslední z filch. Po společenských změ-
nách byl vrchol hory zpřístupněn a věž se - 
s přes zákaz vstupu - stala oblíbeným cílem 
tunstu, kteří pro krásný výhled podstupovali 
krkolomný výstup po zeběicich. 
V r 2001 byla vojenská hláska presto-

věna na rozhlednu. Věž je vysoká 42 m. má 
plošiny, z nichž ta nejspodnejši je vyhlíd-

ková. na zbývajlcich dvou jsou telekomuni-
kační zatizent." 

• • • 
Psal se rok 1957 a v generálnim štä 

bu se připravovalo celoarmädni cvičen 
s nefalšovanou tankovou bitvou za podpo 
ry letectva. V obavě z případného neú 
spěchu se termín konáni přísné utajova 
tak, že se na zainteresovaných útvarech 
vědělo že to vypukne celoarmádnim po 
plachern v neděli devátého června v šest 
náct hodin. Proto se příprava směrem 
dolů časově posouvala tak, že letištni po 

Obr 28 Radiotelekomunikačni stožár 
s rozhlednou na Kraví hoře dnes 

plach se konal už v sedm hodin ráno se 
všemi náležitostmi, jako nástupem všech 
útvarů s pinou polní a vybavením ostrými 
náboji do samopalů. Bylo zřejmé' že se 
plánované bitvy zúčastni především leta-
dla MIG 15 s odpovídajícím zabezpeče-
nim spojovacím, tedy vozidlem V3S RAS-
UKV-M1 (obr 29) a jako prostředkem pro 
spojení pozemní i radiovozem spojroty 
Neměl jsem obavy, že se mě to bude tý-
kat. už jsem si ten rok užil výjezdu do te-
rénu dost a navíc jsem tvrdil, že mám po-
ruchu ve zdroji Pelikána a že renovuji 
zdevastovanou drátovou anténu K účasti 
na této akci byl určen jiný radiovůz. a tak 
kolem deváté hodiny byl velen rozchod 
pro nastoupené mužstvo spojroty, připra-
venost k bojové činnosti byla tím dosta-
tečně demonstrována. Před spojrotu 
předjel určený radiovůz, řidič. mechanik 
a pilot-velitel se soustředili na kontrolu 
vybaveni vozidla, než nastane určena 
hodina H. To už jsem se radoval spolu 
s ostatními nepoužitými bojovniky. jaksi 
užijeme klidu v týlu té malé války 
V šestnáct hodin opravdu začaly hou-

kat sirény na znamení celoarmádniho po-
plachu a nyní už oficiálně podle scénáře 
z generálního štábu byl určen odjezd ra-
diovozti spojroty a zabezpečovačky na 
sedmnáctou hodinu. Ještě do půl šestě 
večerní jsme si užívali týlovou atmosféru. 
když se najednou vrátila Tatra 805 určená 
pro akci se závadou v řizení, ktera se 
projevovala tak, že při překročení rychlos-
ti 30 knit-lad se rozkmitalo řizeni, le ne-
šlo udržet volant Bez ohledu na to, že 
jsem s dostatečným předstihem inzeroval 
nebojeschopnost mého radivozu. musel 
jsem uznat argument. že je známo, že si 
s tím určité poradím Jarda utí kal do auto-
parku pro auto, já se postaral o chleba. 
sádlo a marmelädu, pouze velitel -pilot 
přestoupil do kabiny a už jsme fičeli na 
místo srazu s velitelskými vozidly tankistů 
a ostatních zelených. 

Naštěsfi jsme se v te asi dvacetičlen-
né koloně vyskytli na posledním mistě. 
což mělo. jak se později ukázalo, vý-
znamný organizační efekt Ve snaze vy-
hovět zdůrazňovanému utajení, volilo ve-
deni kolony ve směru na cí love stanoviště 
používat spíše polní cesty Všechno fun-
govalo až do té doby. než se celá kolona 
ocitla na pasece v lese mezi vysokými 
stromy, odkud žádná cesta dál nevedla 
Náš pilot velitel nezaváhal a zavelel otočit 
a nejkratší cestou na asfaltku. Znal cil 
cesty, a tak jsme nikým nezdržováni do-
razili po asfaltu s dvouhodinovým předsti-
hem pod kótu Kravi hora. I přes ten časo-
vý předstih už bylo po setmění a tak 
Jarda rozsvítil světlomety. aby v té zeleně 
pustině viděl na cestu. Při prvním setkání 
s regulovčiky byl ale velitel velmi pokárán. 
že dovolil řidiči rozsvítit světlomety, když 
v době přesunu na bojiště jsou povoleny 
pouze ,notky'. Pokyn Jarda respektoval 
pouze do chvíle, než je ztratil z dohledu. 
Udělal dobře. protože kromě nás se v tom 
hustém šeru přesouvaly na bojové linie po 
vlastních osách i tanky My jell po cestě. 

Obr 29. Radiovůz V3S RAS-UKV-Ml 
a detail diskové antény 

která byla po obou stranách lemována 
březovým mlázím a tanky zase kolmo na 
naši dráhu, takže najednou mil řidič ně-
kolik metrů před předním sklem hlaveň 
tanku Ještě že se po té pěšině dalo jet 
pouze krokem. takže jsme chvili postáli, 
než se ty masy oceli před námi přehnaly 
vpravo a v duchu jsme děkovali prozřetel-
nosti, že jsme se nestali prvními položka-
mi povolených ztrát. Na vrcholu Kravi 
hory, hned vedle dřevěného stožáru trian-

gulačního jsme zaparkovali dvě hodiny po 
půlnoci a dopřáli si odpočinek před bitvou 

Po rozedněni se vršek kopce kolem 
začal zaplňovat dalšími vozidly Nejdříve 
přijela V3S RAS zabezpečovačky, potom 
skříňová prodejna Army štábní skříň mi-
nistra obrany a nakonec Tatraplán minist-
ra obrany Bohumíra Lornskeho. řízený 
nám dobře známým Tondou Beznoskou 
S opatrnou drzosti jsme pokukovali po 
vnitřnostech ministrovy Army. kde jsme 
odhalili kromě jiného dostatek jižniho ovo-
ce včetně banánů, dobře zabezpečené 
regály s lahvemi vybraných destilátů a li-
ken), které si při takové akci generalita 
bezesporu zasloužila Měli jsme informa-
ce. že bitva začne dopoledne v deset. 
a tak mě čekalo zprovoznit Pelikána 
a zhotovit nějakou drátovku Ministrův ři-
dič Tonda měl zrovna otevřeny předni 
prostor auta a tak mu povidám „Tondo. 
nemáš tady kus drátu? Stačilo by mi asi 
deset metrů " Tonda hräbnul v kufru pod 
hadry a vytáhl cívku drive používaného 
kývacího směrového ukazatele, kterou si 
po nainstalování blinkrú pro nějaký případ 
ponechal. Měl jsem tedy zčásti vyhráno. 
bylo tam vice. než jsem potřeboval. Odi-
zolovaný konec cívky jsem uchytil na izo-
látor a zbytek i s ještě nerozvinutou částí 
vyhodil na břizu. Nyní zbývalo prověřit 
funkčnost spojení, což se mělo uskuteč-
nit na přidělených kmitočtech s protistani-
ci na letišti v Ceských Budějovicích. 

Když se ani po pulhochně mého usilov-
ného voláni výzvy, samozřejmě provo-
zem CW. nikdo neozval. přeladil jsem na 
20m pásmo a fone AM navázal spojeni 
s radioamatérem z Londýna. Uspokojen 
potvrzenou funkčností svěřeného mi zaři-
zeni, naladil jsem na Larnbdě muziku, 
s Jardou jsme zalehli a ukolébáni hezký-
mi melodiemi jsme unaveni usnuli. 

(Pokračování) 
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Obr. 1. Kopec Koziskov (J070P0)slouti jako QTH už fete turnovskému RK OK1KKL 

Setkání na Kozákově 2013 
Pavel Šír, OK1AIY; oklaiy@comanetcz 

Je až k neuvěření, jak ta léta rychle ubihají, ale v sobotu 11. května 2013 po 
roce proběhlo opět již tradiční setkáni příznivců rádia a radiomaterů na kopci Ko-
zákově v okrese Semily. 

Důležité při těchto akcích je počasí 
a to nás letos vlastně „převezlo" Vzdor 
predpovšdi, která slibovala deštivo 
a ochlazení, bylo velmi příjemně a v prů-
běhu dopoledne nespadla z polojasné ob-
lohy ani kapka. Tak jako každým rokem 
byl nabizen široký sortiment radiotechnic-
kého i konstrukčního materiálu všeho 
druhu. V porovnání s ostatni Evropou 
byly ceny některých komponentů velmi 
příznivé. Vidět věci al 80 let stare spolu 
s novými na jedné hromadě, je možné 
opravdu jen na Kozákově. S experimento-
váním na mikrovinách, které každoročně 
provádíme, se tentokrát ani nepočítalo. 
Pokusy se omezily na ověřeni funkce no-
vého transvertoru pro pásmo 122 GHz 
z dílny OK1FPC (obr. 3), kterým turnov-
ská stanice OK1KKL rozšíří počet sou-
těžních pásem. K tomu je nutné mít k dis-
pozici druhé, v provozu vyzkoušené 
a ověřené zařízení (obr. 4). Jedině tak se 
ukáže, zda je nový transvertor dokonale 
krátkodobě i dlouhodobě stabilní. 

Nadmořská výška 741 m, dobrá do-
stupnost iv zimě a chata s anténami (obr. 
1) umožňuje dobrému kolektivu dosaho-
vat hezkých spojeni na VKV i na mikrovl-
nách. Je to výsledkem mnohaletého sna-
žení sahajícího al do 50. let a vlastně 
ještě mnohem dál. Na Turnovsku byli od-
jakživa šikovní a pracovití lidé. Přírodní 
bohatsví v podobě polodrahokamů (jeden 
druh je i známý český granát) dalo vznik 
mnoha dílnám i Výzkumnému ústavu mi-
nerálů (později Monokrystaly). V podniku 
se vyráběly různé krystaly z přírodního 
křemene — později syntetického pro roz-
ličná použití. (Pro radioamatérské účely 
se daly použít take, ale ty ještě mnohem 
dřív P. Homola, OK1RO, brousil ručně). 

Piezoelektrické krystaly se vyráběly 
take z roztoků (TOS) s různými vlastnost-
mi a z toho se ve „své době" oddělil i zná-
mý Složité technologie vyžado-
valy i odborní ky, kteří zde nebo ve 
spolupráci s jinými ústavy dělali unikátní 
věci. Např. RNDr. Ivan Solc, OK1JSI (dří-
ve OK1S1) vyráběl unikátní astronomic-
kou optiku. Zdejší (nejen) radioamatérská 
historie je natolik poutavá, že by si za-
sloužila podrobněji popsat od některého 
z mistnich pamštnikú, dokud nenávratně 
neupadne v zapomnění. Pravdou je, že 
Turnovsko bylo již v minulosti „Iihni" zdat-
ných konstruktérů a radioamatérů. Vzpo-
mínám na návod na 2m konvertor v AR 5/ 
/1958 od Ing. J. Krause. Byl mi prvním 
vzorem a opravdu fungoval. Současná 
zařízeni pro mikroviny jsou dílem Ing. 
Martina Šenfelda, OK1DXCL Ing. Zdeňka 
Pleštila, OK1DEF, a Pribina Votrubce, 
OK1AHO (obr. 2). 

Na kozákovském setkání je vidět, jak 
se s časem měni zájmy i „žebřiček hod-
not'. Je ho třeba pojmout jako „pour. Ře-
tízkový kolotoč tu sice ještě letos nebyl, 
ale prodej všeho možného artiklu pout' při-
pomínal. Ke koupi byly drogistické pro-
dukty I oblečení. Zájem byl i o med — byl 
tmavý i světlý, a protože jev českém ráji 
zdravě, byl jistě i kvalitní. Nechyběly ani 
výrobky známých gurmánů. S vepřovou 
na česneku a doma upečeným chlebem 
tentokrát překvapil Petr, OK1XXL. 

To nejdůležitější ale setkání spinilo. 
Lidé se společnými zájmy se znovu po-
tkali a ujistili se, že jsou ještě živi. „Kvali-
tativní posun kupředu" byl patrný i na po-
platku za parkování. Letos to bylo už 
50 Kč. Kolik to bude přiště? 

OK1AlY 

Obr. 2. Letošní 2. subregionálni závod 
RK OK1KKL na Kozákově. U zařízeni na 
pásma 24, 47 a 76 GHz Pribin Votrubec, 

OK1AHO 

Obr. 3. OK1FPC snovým transvertorem 
pro pásmo 122 GHz 

Obr. 4. Původní stare zařízeni 
pro 122 GHz slouii jako tester 

Mezinárodní telekomunikační unie, 
sektor rádiových komunikaci má nyní 
upgradovane webové stránky určené 

radioamatérům, které najdete na adrese 
http://1119.1tu.int/radioclublars.htm. Nyní 
tam naleznete kompletní kmitočtové příděly 
jednotlivým službám. ITU regulativ pro radio-
vý provoz, jednotlivá doporučení sektoru 
ITU-R, stránky 4U1ITU s elektronickým de-
níkem, ve kterém si můžete vyhledat svá 
spojení od roku 1990, tabulku přidělených 
volacích znaků a řadu dalších zajímavostí 
k prostudování. 
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D-Star: Digital Smart Technologies for Amateur Radio 
Ing. Jiří Škrlant, OK1ALF, a Michal Opit, OK1 LOL, www.d-star.cz 

D-Star provoz v OK 
V tomto díle seriálu článků o D-Star navážeme na předchozí te-

oretický díl, kde jsme si popsali možnosti D-Star site', a nyní se na 
problematiku D-Star podíváme z hlediska praktického provozu 
v České republice. 

V OK je v provozu k 12. 6. 2013 9 pře-
vaděčů (z toho 2 v pásmu 2 m a ostatní 
v pásmu 70 cm) a 7 HotSpotů v pásmu 
70 cm. Podrobný přehled umístění a po-
třebná nastavení pro D-Star radiostanice 
jsou na stránkách www.d-star.cz. Všech-
ny převaděče a HotSpoty v OK jsou v sou-
časné době vzájemně propojeny přes re-
flektor. V praxi to znamená, že pokud je 
správně nastavena radiostanice a zaklíčuje 
na libovolném převaděči nebo HotSpotu, je 
slyšet na všech ostatních převaděčích 
a HotSpotech v OK. Tzn. není nutno zadá-
vat značku volané stanice nebo se linkovat 
na převaděč, kde pracuje volaná stanice 
Naopak je možno si zvoliti ruzné možnosti 
spojení ve skupinách - viz tab. 1, nebo jed-
noduše příkazem z radiostanice převaděč 
odlinkovat od reflektoru a potom je možno 
na převaděči pracovat pouze v lokálním 
provozu. 

Rozdíl mezi převaděčem a HotSpotem 
jsme si popsali v minulém dile. Nyní si po-
píšeme možnosti použití v OK: 

Převaděč - klasický převaděč s od-
skokem (zařizeni, které přijímá a vysílá 
současně), propojení do internetu, pokrývá 
velké území. 

HotSpot velkého dosahu - funguje 
podobně jako převaděč, s tím rozdílem, že 
používá pouze jeden kmitočet pro RX i TX. 
Používá se pro vykrytí mist, kam nedosa-
huje signal převaděče, nebo jako levnější 
verze převadéče. Nevýhodou je, že vzhle-
dem k používání pouze jednoho kmitočtu 
neumožňuje lokální provoz (dvě stanice 
pracující na stejném HotSpotu spolu nemo-
hou navázat spojení). V HotSpotech velké-
ho dosahu se používají radiostanice s vyš-
elm výkonem a externi anténou 

HotSpot malého dosahu (domácí) - 
stejný HotSpot jako v předchozim bodě, ale 
používá se pouze pro pokrytí signálem 
domu a blízkého okolí. Např, s velkou anté-
nou a s velkou stanicí je pokryti bezproblé-
mově, ale při používání ruční radiostanice 
v domě a okolí je signal nedostatečný. 
V domácích HotSpotech se používá větši-

Obr 1 Mapa; 
území OK 
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Obr . 2. UP4DAR - Uni-
versal Platform for Digital 
Amateur Radio od Deni-
se Bederova z Berlina, 
univerzální platforma pro 
D-Star, otevřená všem 

vývojářitm 

Tab. I. Možnosti spojeni 
ve skupinách 

Skupiny D-Star 

Celosvětová skupina A skupina všech převaděču ve světě 
česká republika B skupina všech převaděčů OK-standardní hodnota 
Čechy C skupina všech převaděčů v čechách 
Morava 0 skupina všech převaděčů na Moravě 
Test T skupina pro testovací Cicely 
Data X skupina pro datové přenosy 
Nouzová volání Y skupina nouzových volání 
Echo Z echo funkce - převaděč zopakuje relaci 

nou ruční radiostanice s malým výkonem 
a pouze vnitřní anténou. 
Z výše uvedené charakteristiky vyplývá 

i odlišny způsob používání. HotSpoty vel-
kého dosahu se ze slušnosti neodhnková-
vaji a v současně době trvale visí na reflek-
toru. Pro experimentování a dlouhodobé 
linkování na reflektory v zahraničí se využí-
vá právě domácích HotSpotů. Výše uvede-
né je třeba brát jako obecný zvyk a vše zá-
leží na domluvě s majitelem velkého 
HotSpotu. 
V přehledu zminěném výše a na strán-

kách vvvvw.d-starcz jsou uvedeny převa-
děče a HotSpoty velkého dosahu. Na obr. 
1 je mapa pokrytí D-Star signálem převa-
děčů a HotSpotů velkého dosahu. 

Pro uspěšné používání D-Star sitě je 
nutno mít radiostanici správně nastavenou 
- na stránkách www,d-starcz je možno 
stáhnout vzorové konfigurace pro jednotli-
vé typy ICOM radiostanic. Při zadávání pa-
rametrů je nutno si dát pozor na nastave-
ni pro používání HotSpotů - vzhledem 
k tomu, že HotSpot nejčastěji používá stej-
ný kmitočet pro TX i RX, je nutno zadat ve 
stanici odskok (+ nebo -) a hodnotu odsko-
ku nastavit na 0! Pokud se nenastaví od-
skok, stanice to vyhodnotí jako direkt pro-

eb. 
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voz a nevysila správné hodnoty RPT, kte 
ré jsou důležité pro provoz do sítě D-Star 
potažmo reflektoru. 

Radiostanice s integrovaným OPS mo 
dulem nebo s doplňkovým modulem je 
možno využivat i pro přenos polohy do sys 
tému APRS. Jedná se ale o přenos dato 
vou cestou, tzn. poloha je vidět na aprs.fi, 
ale není přenášena na známé APRS frek 
venci 144,800 MHz. Tato funkce je pouze 
doplňková, nejedná seo náhradu APRS 
systému. Radiostanice musí být vždy na-
programována tak, aby informace o poloze 
byla přenášena vždy jen při klíčování. 
V menu radiostanice je možno nastavit 
i automatické odesílání po určitém ease - 
tato funkce je určena pouze pro direktní 
provoz, nikoliv pro provoz na převaděči 
nebo HotSpotu. 

Radiostanice, které se používají v síti 
D-Star, jsme si představili v minulém díle 
v přehledné tabulce a více informaci k jed-
notlivým modelům lze nalézt na stránkách 
importéra H CS komunikační systémy 

www.icomcz.com. Mimo klasických 
D-Star radiostanic existují i dalši možnosti, 
jako např. zařízení UP4DAR (obr 2), což je 
univerzální zatizeni, které má ruzné mož-
nosti využití a mimo jiné je možno jej připojit 
ke klasické analogové stanici a tím vytvořit 
D-Star stanici. 
V poslední době se v OK rychle rozrůs-

tá počet převaděčů a HotSpotu, čímž se 
rozšiřuje pokryté území a tím se rozrůstá 
i počet uživatelů. Řada uživatekt používá 
pouze ruční radiostanice, včetně použiti 
v mobilním provozu v autě s krátkou anté-
nou na radiostanici. V tomto případě si mu-
síme uvědomit, že digitální modulace do 
velké míry kompenzuje mobilefekt a slabý 
signal, takže to může mylně působit do-
jmem, že se nacházíme v místě se silným 
signálem. Proto se doporučuje při provozu 
z auta vždy použivat externí anténu (mag-
netickou nebo pevnou) 
V příštím díle si popíšeme D-Star infra-

strukturu a radiostanice z technického hle-
diska. 
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Vozidlová radiostanice pro D-Star 
ICOM IC-E880 

V PE-AR 5/13 jsme si představili novou ruční radiostanici pro D-Star provoz 
ICOM ID-31E a dnes se podíváme na vozidlovou D-Star radiostanici ICOM 
IC-E880. IC-880 je základní D-Star vozidlová radiostanice, která je dostupná ve 
dvou verzich— IC-E880 pro Evropu a IC-880H pro USA a dalši země. 

IC-E880 je dvoupásmová radiostanice 
2 m/70 cm s nastavitelným vysílacím vý-
konem 5/15/50 W. Poslech je možný 
v pásmech 118 — 174/230 — 550/810 — 
999,990 MHz. Radiostanice umožňuje 
provoz FM, FM-N a DV (DV = D-Star hla-
sový provoz). tzn. není nutno dokupovat 
D-Star modul. Mimo FM a DV provozu je 
k dispozici i AM, pouze pro RX. 

10-E880 je mechanicky uzpůsobena, 
že ji je možno namontovat spolu s disple-
jem na těle radiostanice, nebo je možno 
použit oddělenou montáž Součásti bale-
ní je držák displeje a prodlužovaci kabel 
3,4 m, což ve většině případu umožňuje 
i montáž radiostanice do kufru vozu a sa-
mostatný displej na palubní desku. Sa-
motná radiostanice má rozměry 150 x 40 
x 199 mm a hmotnost 1,3 kg, displej má 
rozměry 120 x 40 x 20 mm, tzn. je velmi 
malý a jeho podsvicení lze přepínat — ze-
lená/žlutá/oranžová. Displej je třířádkový, 
přičemž prostřední řádek je největší pro 
zobrazeni kmitočtu, paměti apod. Vrchní 
a spodní řádky jsou male pro zobrazení 
nastavených funkci a dalších funkcí tlačí-
tek. Na přední straně displeje je dale vel-
ký otočný oviadaš pro procházení pamětí/ 
/nastaveni kmitočtu/pohybu v menu a cel-
kem devět menších tlačítek. Tlačítka pod 
displejem mohou měnit svoji funkci dle 
nastaveného provozu a jejich aktuální 
funkce se zobrazuje v dolním řádku dis-
pleje. Zcela vpravo jsou dva otočné prvky, 
hlasitost a squelch. 

Při použiti odděleně montáže jev pří-
slušenství montážní sada, která se sklá-
dá ze dvou kulatých magnetu, které se 
přišroubuji na zadní stranu displeje, a ple-
chové základny, která má osazeni pro za-
padnutí magnetů. Jednoduchý a velmi 
chytrý system. Při opuštění auta je mož-
no jednoduše displej sejmout, odpojit je-
den RJ konektor a displej skrýt před zra-
ky nenechavých kolemjdoucích. 

Na skříni vlastní radiostanice jsou 
z boku závity pro přišroubováni vozidlové-
ho držáku z přibalu. Na přední straně je 
konektor pro připojení mikrofonu a konek-
tor pro připojeni prodlužovacího kabelu 
pro oddělenou montáž. Na zadní straně je 
anténní konektor PL-259, větrák aktivní-
ho chlazení. 3,5 mm stereo Jack konektor 
pro programování nebo pro připojení ex-
terního GPS přijimace, miniDIN konektor 
pro paketové přenosy 1200/9600 bps, 
3,5 mm mono Jack pro připojení externí-
ho reproduktoru a napájecí konektor. 
Součásti dodávky je napájecí kabel s po-
jistkami o deice 3 m. 
K radiostanici je dodáván mikrofon 

HM-133, který je vybaven velkou kláves-
nici, pomocí které je možno ovládat téměř 
všechny funkce radiostanice, vč. např. 
nastaveni hlasitosti a squelch. 

ICOM 10-E880 je možno programovat 
přímo z klávesnice, což je pracné, nebo 
pomocí PC. Programovací SW není sice 
součásti dodávky, ale je možno si ho 
zdarma stáhnout ze stránek ICOM, při-

Mladí radiotechnici na Moravě soutezdi 
V době, kdy se volá po profesích, kte-

ré vedou ke zručnosti a přivádějí mladé 
k činorodé práci, přispivá k tomu Český 
radioklub organizováním okresnich i kraj-
ských kol Soutěži mladých radiotechnikú 
a elektronikü. V Moravskoslezském kraji 
se letos organizování krajské soutěže 
zhostili radioamatéři z kolektivky OK2KDJ 
spolu se střediskem volného času Astra 
ve Frenštátu pod Radhoštěm a mnoha 
sponzory z řad mistnich elektrotechnic-
kých firem. Soutěž je otevřená pro všech-
ny vítěze okresních kol všech okresů kra-
je ve věkových skupinách do 12, 16 a 18 
let. Do místa konáni se sjeli se svými 
doma zhotovenými výrobky v sobotu 20. 
dubna. Mimochodem úroveň kvality i in-
vence proti minulému roku opět vydatně 
poskočila. Byl vidět profesionálně zhoto-

vený nf zesilovač, připmač GPS se speci-
álnim programem, přiňmač na všechna 
pásma nové technologie s převodem na 
digitechniku a mnoho stavebnic vcelku na 
solidní úrovni. 

Teoretické znalosti soutěžících pak 
hodnotil test dvaceti otázek. Ten take do-
savadním pořadim značně zamíchal. 
K prokázání manuální zručnosti pak pořa-
datelé připravili stavebnice od nf techniky 
po vf experimentální vysílač. Takřka 
všichni je uvedli do funkce 

Jednotlivé části soutěže byly bodově 
ohodnoceny a konečné výsledky jsou 
zde: 

Kategorie do 12 let: 1. Marek štěrba, 
Frenštát p.R.; do 16 let: 1. Zdeněk Kolba, 
Opava; do 18 let: 1. Robin Paloušek, 
Nový Jičín. 

Obr. I. (Vlevo) Me-
zi radiokutily se 
vzácně vyskytuji 
i děvčata. Na ob-
rázku slečna Nele 
z Českého Těšína 

Obr. 2. Pohled do 
sálu před zahá-
jením disciplíny 
stavba soutěžního 

výrobku 
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padně na stránkách www.d-stercz je od-
kaz na stažení tohoto SW. Na stránkách 
www.d-starcz je i vzorový konfigurační 
soubor, který steel otevřít v programova-
cí m SW, dopinit svoji značku a zprávu 
a je možno takto stanici velmi rychle na-
programovat. Vzorový konfigurační sou-
bor má již naprogramovány všechny FM 
převaděče a D-Star převaděče, včetně 
HotSpotü v OK. 

Cena ICOM IC-E880 je asi 12 400 Kč 
včetně DPH. Vzhledem k tomu, le již 
v základní sadě je vše, co je potřeba pro 
D-Star provoz a není nutno nic extra do-
kupovat, je prodejní cena zajímavá. 

Při praktických zkouškách jsem nena-
šel nic, co bych mohl stanici vytknout. 
Vše fungovalo tak, jak jsem očekával. Při 
testech jsem měl ke stanici připojen i ex-
terní GPS přijímač pro přenášeni infor-
mací o poloze. Tuto funkci má 10-E880 
sice integrovánu, ale vyžaduje připojení 
externího GPS přijimače, který není sou-
části dodávky. Takto vybavená stanice je 
potom vidět i na aprs.fi. Je nutno si opět 
uvědomit, jako jsem to psal i u ID-31E, 
jedná se pouze o doplňkovou funkci, ne-
jedná se o náhradu APRS. Stanice musí 
být naprogramována tak, aby přenos in-
formace probíhal pouze při zaklíčováni, 
nikoliv automaticky po nastaveném čase. 

10-E880 k testu zapůjčila firma HCS 
komunikační systémy s.r.o., 

www.icomcz.com 
OK1ALF 

Frenštátšti letos pořádali tuto soutěž 
i pro kraj Zlinsky. Jména prvnich jsou: 
L. Koňarik, D. Voda a L. Tatarin. 

Vitšzové postoupili do celostátního 
kola v Hradci Kralove. 

Organizátoři krajského kola jsou nyní 
již i velmi známí i jako vedoucí technikou 
nabitého letního elektrotechnického tábo-
ra, který nyní nabývá velké popularity 
a kvality. 

Opravdu velmi smutnou tečkou za 
soutěži je skutečnost, že jeden z aktiv-
nich organizátorů tohoto krajského pře-
boru Ing. Mirek Vetešní k, OK2SIA, násle-
dujícího dne bezprostředně po VKV 
závodech, kterých se s dětmi z kroužku 
kolektivky OK2KDJ účastnil, náhle sko-
nal. Ve věku 73 let byl duší frenštátskeho 
radioamatérského ant. 

OK2LF 
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Všepásmový KV transceiver ' 
QRP2004 

Ing. Vlastimil Ješátko, OK1ZKQ, oklzkq@seznam.cz 

Transceiver vytvořili společně britští konstruktéři Alan Rowe, MOPUB, Jan 
Verduyn, GOBBL, a John Law, G8BTR. Na internetu je volně přístupný kompletní 
návod na stavbu, včetně podkladů pro výrobu desek plošných spojů a výpisu 
programu pro řídicí mikroprocesor pod heslem: QRP2004 DSP — Free Direct Con-
version Transceiver. Není dodáván jako stavebnice a není určen pro začátečniky. 

V principu jde o přimosměšujicí zapo-
jení s tzv. Tayloe detektorem a pasivním 
polyfázovým filtrem. Je velmi podobné 
SDR (softwarově definovaným) transcei-
ver-Cm. Oproti nim se aie při běžném CW 
a fonickérn SSB provozu obejdeme bez 
počitače, což je výhodné zejména pro 
mobilní provoz. Práce s notebookem na 
slunečním světle je velmi problematická 
a musíme ovládat dvě zařízení zároveň. 

Technické parametry 
Základní kmitočtový rozsah transcei-

veru: 132 kHz až 30 MHz. 
Pozn.: Popsáno je i rozšířeni o pásmo 

50 MHz, ale bez záruky parametrů, jen 
v experimentálním stadiu. Podle me zku-
šenosti je zde již problem se zpracováním 
signálu z VFO v logických obvodech, 
i když jsou použity velmi rychlé obvody 
řady 74ACxx. Výstupni vf výkon byl podle 
autorů při zkouškách naměřen jen asi 
0,25 W. 

Krok ladění: Nejmenší udávaný na-
stavitelný krok je 10 Hz, ale po speciální 
popsané úpravě ladicího enkodéru (24 
poloh na otáčku), která spočívá v port-
ně náročném přestavení vnitřních kon-
taktů. Bez teto úpravy jsem zjistil krok 
40 Hz, přičemž se ale mezi aretovanými 
polohami při jemném otáčení krok 10 Hz 
nastavit dal. Nakonec jsem jen vyřadil 
aretační mechanismus a tím byl problem 
vyřešen. Pro různé typy enkodérú to bude 
znamenat odzkoušení a individuální úpra-
vu. Pro běžný provoz je ale i krok 40 Hz 
dostatečně jemný. 

Paměť: Do paměti lze pomocí kláves-
nice uložit 10 kmitočtů. 

Druhy provozu: CW, LSB, USB 
Citlivost přif imače: 0,2 až 0,35 pV, 

v závislosti na pásmu, pro 10 dB SINAD. 
(Pozn.: SINAD — měří se s ohledem 

na odstup signálu od šumu i na zkreslení 
signálu.) 

Rozsah automatického řízeni zesíle-
ní: 70 dB (vše v cestě nf signálu). 
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Šířka pásma SSO: volitelná v rozsahu 
1,1 až 2,2 kHz. 

Sířka pásma OW: volitelná v rozsahu 
0,4 až 1 kHz. 

Potlačeni nežádoucího postranního 
pásma: 45 až 38 dB (v závislosti na pás-
mu). 

Výkon vysílače: 5W. 

Náročnost 
stavby transceiveru 

Rozhodnout se pro stavbu poměrné 
složitého zařízení není jednoduché. Kaž-
dý návod může obsahovat chyby, všech-
ny součástky nemusí být u nás dobře do-
stupné apod. Pro toho, kdo by se chtěl do 
stavby pustit, poskytuji tímto své zkuše-
nosti Podle mého názoru jde o velmi zda-
filou konstrukci. V podkladech plošných 
spojů jsem nenarazil na zásadní chybu 
a jedinou vhodnou úpravu, která spočívá 
ve změně hodnoty jednoho rezistoru v ob-
vodu buzení koncového vf zesilovače, 
jsem našel na diskusním webu. 

Musím ale upozornit, že by se do 
stavby (jak doporučuji i autoři) opravdu 
neměl pouštět začátečník. Nastavení ně-
kterých obvodu, nape. VCO, je náročně 
jak na zkušenosti, tak na přístrojoví vy-
bavení. Stavba je take náročná na pečli-
vost a trpělivost. V původním popisu není 
fotografie osazení nf desky a podezřívám 
autory, že to udělali schválně, aby to ales-
poň někdo zkusil postavit. Hustota sou-
částek je velká a deska má přes 20 růz-
ných vstupů a výstupů. Moje trpělivost je 
značná, ale po oživení jsem si opravdu 
oddychl. Osadit všechny součástky této 
desky najednou je možné pouze s pravi-
delnou masáží zádového svalstva 

Rozhodování, zda se do stavby pustit, 
jsem začal zakoupením řidiciho mikropro-
cesoru PIC a jeho naprogramováním. 
Když se po prvním připojeni napájecího 
napětí objevil na displeji patřičný text, 
moje důvěra vzrostla. Dalším hlediskem 
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Obr 2. Blokové schema transceiveru QRP2004 n--H4E5 

Obr 1. Transceiver QRP2004 
V provedení OK1ZKQ 

bylo, zda se u nás vůbec seženou potřeb-
ne součástky. Tady to nebylo tak jedno-
duché. Některé součástky dodává jen ob-
chodní společnost RS components, ale 
pouze pro odběratele s ICO. Naštěstí 
v Praze existuje firma Alfatronic, která na 
emailovou objednávku podle katalogu RS 
components dodá během několika dní 
bez problémů součástky i běžnému zá-
jemci. To není reklama, ale mile konstato-
váni z mnohaleté zkušenosti. U některých 
součástek je ale stanoveno minimální 
množství, takže mi někdy nezbylo, nef 
nakoupit do zásoby. Značná část integro-
vaných obvodů jev provedeni SMD, ale 
s použitím mikropáječky a dobré lupy lze 
pájení zvládnout, jde o obvody s maximal-
ně 16 vývody. 

Mechanická koncepce 
QRP2004 

V původním pramenu jsou jednotlivé 
desky plošných spojú umístěny ve skřiň-
ce, která je spájena z desek oboustranně 
plátovaného kuprextitu a dopiněna stínicí-
mi přepážkami. Můžeme použiti jakouko-
liv jinou vhodnou skříňku z vodivého ma-
teriálu (Fe, dural), ne z plastu, případně 
vhodně dopiněnou o stinici přepážky 
např. z pocínovaného plechu. Autoři pou-
kazuji na to, že v nf části je soustředěno 
velké zesílení a hrozí parazitní vazby 
mezi jednotlivými deskami, které mohou 
způsobit nežádoucí rozkmitání transcei-
veru. Zdůrazňuji, že v tomto případě za 
nic neručí. 

Pro plošné spoje je zvolena v amatér-
ských podmínkách dobře realizovatelná 
technologie, kdy na jedné straně obou-
stranně plátovaného kuprextitu je vylepta-
ný obrazec spojů a druhá strana zůstává 
nevyleptaná a použije se jako zemní plo-
cha. Po vyvrtáni otvorů pro součástky se 
tyto na straně zemni plochy zahloubi vrtá-
kem o větším průměru (asi 4 mm), aby se 
vývody této plochy nedotýkaly. Je vhodni 
použít vrtačku ve stojanu s nastaveným 
dorazem, nebo jen ruční vrták (už léta 
úspěšné používám vrták zatmelený do 
dřevěného držadla od dětského švihadla), 
jinak snadno místo zahloubení vyrobíme 
velkou díru. U vývodů spojených se zemí 
to pochopitelně není třeba. Obrazce ploš-
ných spojů je vhodní vzhledem ke složi-
tosti vytvořit fotocestou, předlohu vytisk-
neme na laserové tiskárně. Zde musíme 
dát pozor na několik věci: u některých 
programů pro obrázky nebo fotografie ne-
musí při tisku přesně souhlasit rozměr 
spoje. Vadí to hlavně u integrovaných ob-
vodů s vice vývody a delších propojova-
cích lišt. Dale se často při tisku ukáže, že 
není předloha dostatečné kontrastní (mis-
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Počítač v ham-shacku CVIII 
Počítač a telegrafie 

Část 3. - Dekodéry morse 
(Pokračováni) 

Fldigi, jehož autorem je David H. Fre-
ese, VV1HKJ [3] (seznam pramenů příš-
tě), patří k nejoblíbenějším tzv. multimo-
de programům a jistě nejen proto, že je 
multiplatformní, tj. může běžet pod Win-
dows, ale i pod Linuxem, BSD či MacOS. 
Je vybaven mnoha modemovými moduly 
a podporuje tedy většinu známých druhů 
provozu, mezi kterými samozřejmé ne-
chybí ani CW. Program spadá do katego-
rie Open Source, je tedy šířen bezplatně 
i se zdrojovými kódy (obr. 3). 

Fldigi je poměrně složitý system, ur-
čený pro softwarovou podporu CW, PSK, 
QPSK, CONTESTIA, DominoEX, MFSK, 
MT63, OLIVIA, RTTY, THOR, THROB/ 
/THROBX. Zahrnuje v sobě i staniční de-
ník, závodní program a softwarové řízení 
transceiveru. CW dekodér, který je sou-

13= 
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části tohoto systému, byl hodnocen jako 
průměrný. Od verze 3.21.69 však na vý-
voji spolupracuje i Maur, AGILE [4], kte-
rý přidal nově FFT konvoluční filtry, které 
lze kombinovat s FIR filtry a SOM deko-
dérem, přibyly i nastavitelné horni a dolní 
Úrovně detekce a zdokonalený tzv. CW 
digiskop. Tyto změny by mohly posunout 
Fldigi směrem ke špičkovým programúm. 

xdemorse, jehož autorem je Neoklis 
Kyriazis, 5B4AZ [5], je ukázkou jednodu-
chého a přitom poměrné spolehlivě pracu-
jícího dekodéru (obr. 4). Program je na-
psán pro linuxové prostředí GTK+ a je 
šířen bezplatně jako Open Source. Je vy-
baven FFT „vodopádem" a k detekcí sig-
nálu používá mark/space diskriminátor. 
tzv. slicer. K dispozici je take CAT rozhra-
ní pro FT-847 a FT-857 
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Obr. 3 CW dekodér programu Fldigi 
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Obr 5. CW dekodér CwGet 

OE -Cr  

Mezi dekodéry morse zaujímá poměr-
ně významné místo skupina komerčních 
programů, z nichž se zmíníme alespoň 
o třech. Všechny jsou určeny pro novější 
verze Windows. Velmi rozšířený je Cw-
Get Sergeje Podstrigaila, UA90V (ex 
UA9OSV) [6] v cené $ 35 (obr. 5) a velmi 
dobře hodnocený MRP40 Norberta Pie-
pera [7] v ceně 50 E (obr. 6). Oba progra-
my pracuji podobně jako CW Decoder 
WDECNF, mají podobný princip a podob-
né systémové požadavky, tj. zvukovou 
kartu, podporující vzorkování 48 kHz, 
s kvalitními ovladači. 

Pro všechny výše uvedené programy 
platí, że podmínkou úspěchu je vědět, 
kdy a jak program použít. Zádný program 
z operátora, který neumí morse, telegra-
fistu neudělá. S dekodérem je CW provoz 
improvizací, která může být realitě velmi 
vzdálená. Velkým přínosem je však pou-
žiti dekodéru při výuce morse, proto by 
dobrý dekodér neměl chybět na počítači 
lektora či frekventanta kurzu. 

(Pokračování) 
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Obr 4 CW dekodér xdemorse 
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Obr 6 CW dekodér MRP40 (verze 4054) 

to černé barvy šedá). To se dá naštěstí 
většinou v těchto programech opravit. 
Zde platí oblíbeni „dvakrát měř a jednou 
řež". Raději si tisk vyzkoušet na normal-
ním papíru a prohlédnout proti světlu, při-
ložit vývody integrovaného obvodu a pře-
svědčit se, zda rozteče souhlasí. Je třeba 

použit speciální průsvitné fólie. určené 
pro laserové tiskárny. Zapečení nevhodné 
fólie uvnitř tiskárny je velmi nepříjemná 
záležitost. Před osvětlením desky není na 
škodu si na okraj fólie napsat třeba 
„TAK!", pro ochranu proti nechtěné výro-
bě zrcadlového obrazu plošného spoje. 

Pro SMD součástky doporučuji plošky 
na spoji velmi slabě pocínovat a samo-
zřejmě použít mikropáječku s tenkým os-
trým hrotem. Lupa s osvětlením je velmi 
užitečná pomůcka. 

(Pokračováni) 
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Předpověd5 podmínek šíření KV na červenec 
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Letošní potěšitelný vzestup sluneční 
aktivity nám umožnil lépe porovnat vývoj 
současného jedenáctiletého cyklu s před-
chozimi třiadvaceti a nacházíme podob-
nost s cyklem patnáctým, který startoval 
✓ létě roku 1913. vrcholil v srpnu roku 
1917 a skončil v září roku 1923. Jeho pri-
mární maximum se podobá tomu, čeho 
jsme byli svědky zejména koncem roku 
2011 a ještě počátkem roku 2012, nyněj-
ší vývoj lze do určité míry přirovnat k vý-
voji v letech 1918 - 1919. Pokud bude 
podobnost pokračovat, máme naději, le 
nám zvýšená sluneční aktivita vydrží až 
do letošního podzimu. 

Hlavní předpovědní centra předpově-
děla pro červenec tato průměrná čísla 
slunečních skvrn: SVVPC R = 79,5 ±8, 
IPS R = 51,2 a bruselské SIDO R = 52 
s použitím klasické metody a R = 78 pod-
le metody kombinované. Pro naši předpo-
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vii použfeme čislo skvrn R = 73, odpo 
vídající slunečnimu toku SF = 122 stu. 

Větší sluneční erupce, občas i proto-
nové, přilétající oblaka slunečního plaz-
matu, geomagnetické a ionosférickä 
poruchy včetně polárních záři a k nim po-
čátek sezóny sporadické vrstvy E, to byly 
rekvizity představeni, odehrávajícího se 
v květnu nad našimi anténami. Sluneční 
tok s výjimkou konce měsíce neklesl pod 
120 s.f.u. a 13. 5. stoupl až na 150 stu. 
lonosférická sonda v Prithonicích u Prahy 
změřila nejvyšší kritický kmitočet fon 
= 10,0 MHz dne 11. 5. v 09.30 UTC 
a hodnoty v řádu 8 a 9 MHz byly běžné. 
Opakem byly následky geomagnetických 
poruch, kdy zpravidla následující den (tj. 
2. 5., 25. 5. a 27. 5.) vystoupal fon nad 
7 MHz až odpoledne 

Je léto, a tak jsou proti ostatním měsí-
cům roku v noci nejnižší použitelné kmito-
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čty vysoké a ve dne naopak nízké. Deter-
minujíci mi faktory, zejména pro spojení 
DX, jsou úroveň QRN a přítomnost spo-
radické vrstvy E. Ta nám sice často 
umožní „shortskipová" spojeni na horních 
pásmech KV a kousku VKV, ale tím, že 
se nachází mezi našimi anténami a vrst-
vami E a F, muže odstínit signály na niž-
šich kmitočtech. Naštěstí je sluneční ak-
tivita dostatečně vysoká k tornu, abychom 
při místních spojeních nebyli odkázáni na 
pásmo 80 m a často mohli přejít na 40 m. 

Průměrné indexy aktivity Slunce 
a magnetického pole Země za květen: 
sluneční tok 131,4 stu., číslo skvrn R = 
= 78,7 a index geomagnetické aktivity 
z observatoře VVingst A = 12,2. Poslední 
R dosadíme do vzorce pro vyhlazený prů-
měr a za listopad 2012 dostáváme R12 = 
= 59,7. 

OK1HH 

Červenec ve znamení ostrovů - IOTA Contest 
Svatý Martin 

Obr. 1. Děvčata na ostrově Svatý Martin 

Kjerstin, AF6KJ, a Travis, AF6WU, 
budou aktivní pod značkami PJ7/AF6KJ 
a PJ7/AF6WU z holandské části ostrova 
(Sint Maarten) v době od 5. do 9. čer-
vence 2013. Pak se přesunou na fran-
couzskou část ostrova (Saint Martin) 
a pod značkami FS/AF6KJ a FS/AF6WU 
budou činní v období od 10. do 14. čer-
vence 2013. QSL za obě expedice vyřizu-
je Travis, AF6VVU. Přednostně direkty 
(SAE + nový IRC nebo 2 USD). 

Špicberky 

Svein, LA9JKA, bude aktivní z ostrova 
Bear (IOTA EU-027). Počátkem června 
dorazil na ostrov, kde bude činný až do 
poloviny prosince 2013. Svein má při-
dělenou značku JW9JKA. Vzhledem ke 
své pracovní činnosti na ostrově se bude 
objevovat na pásmech jen v době volna. 
Chce využívat všechna KV pásma včetně 
6 metrú. Bohužel požaduje QSL jen di-
rekt. Jeho adresa: Svein Rabbevag, 

Brendia 12, N-6013 Alesund, Norway. 
Zdali bude take potvrzovat spojení později 
přes LoTVV, to se uvidí 

Grónsko 

Obr. 2 Dvoupásmová směrovka 
(pro pásma 4 a 6 m) 0X30' 

Bo, OZ1DJJ, bude v Grónsku v létě 
2013. Plánuje návštěvu od 20. července 
do 1. srpna 2013 Bude pracovat z ostro-
va Tasiilag (NA-151) ze čtverce HP15E0 
take na pásmech 4 a 6 m pod značkou 
OX3LX. V srpnu (15. 8. - 1. 9.) podnikne 
EME expedici na ostrov NA-018 u vý-
chodního pobřeži Grónska Preferuje 
QSL direkt, via bureau snad take odpoví-
dá. 

Pobřeží Slonoviny 

Dim, F5SWB, známý z mnoha jeho 
náštšv Afriky, ohlásil expedici do republi-
ky Ivory Coast. Začátkem června navštíví 
tuto zemi a pobude tam po několik misi-
cú Pod značkou TU5DF bude vysílat 

Obr. 3. QSL-lístek z Pobřeži Slonoviny 

z Port-Bouet blízko Abidjanu. QSL bude 
vyřizovat až po návratu domů. 

Norsko a Švédsko 
Keith, G3TTC, je na okružní letní ex-

pedici po ostrovech Švédska a Norska. 
Navštíví přes 10 ostrovů v obou zemích, 
cestu zakonči během IOTA Contestu 27. 
- 28. července 2013 na ostrově Tjome, 
EU-061. QSL požaduje na G3TTC a od-
povídá běžně via bureau nebo direkt. 

Brazílie 
Brazilský tým sestávajici ze 
6 operátorů plánuje aktivo-

vat brazilsk ostrov Cohjuba (SA-060) od 
26. do 28. července 2013, v době RSGB 
IOTA Contestu. Vysílat budou pod znač-
kou PX8Z QSL bude vybavovat Renato, 
PY8WW, přednostně direkt (SAE+2 USD 
nebo nový IRO). Taktéž odpoví na QSL 
via bureau, ale s většim časovým odstu-
pem. 

OK2JS 
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KV 

Kalendář závodů 
na červenec a srpen (UTC) 

117. 
13.-14.7. 
20 -21.7. 
21.7. 
21.7 
27,28.7 
38. 
3.8. 
348 
48 
5.8. 
108. 
10.-11 8 
12.8 
17,18.8 
17-18.8 
17,18.8 
17 -188 
17 -188 
18 8. 
24 -25.8 
24 -258 
24 -258. 

OM Acbvity CW/SSB 04.00-06.00 
IARU HF Championship CW+SSB 12.00-12.03 
N.A RTTY Party WRY 18.00-06.00 
National Mountain Day 1189 CW C6 00-10.CO 
RSGB Low Power CW 09 W-1600 
RSGB IOTA Contest CW+SSB 12 oo-12.oa 
SSS liga SSE] 05W-07.00 
European SW Champ CW+SSB 12.00-24.00 
North American Party CW 18 CO-06.00 
Provozni aktiv KV CW 05.00-C6.00 
Aktivita 160 SSR 1930-2030 
OM Activity 0W/SSS 04.0X6.00 
European Contest (WAEDC) CW 00.00-24.00 
Aktivrta 1E0 CW 1930-20.30 
Keymen s Club (KW) 
RDA Contest 
SARTG WW RTTY 
N.A. Party 
CVA DX Contest 
Závod SNP 
SCC RTTY Contest 
YO-DX Contest 
CVA DX Contest 

CW 120012.00 
CW+SSB 08 C048.00 

RTTY ve podm. 
SSB 1800-06.00 
CW 21 00-21.00 

CW+SSB 0400-0600 
RTTY l2-12W 

CW+SSB 1200-1200 
SSB 21M-21.00 

Důležité upozornění: V závodě 
IARU HF Championship (13. - 14. 7.) 
reprezentuje CR stanice OL3HQ. Ti, 
kdož s OL3HQ navážou nejvíce spoje-
ní (pásma + mód), budou na setkání 
v Holicích odměněni! 

Kromě závodů v kalendáři probíhají ještě 
aktivity (party) některých USA států: Mary-
land 10. - 11. 8., Hawaii a Ohio 24. - 25. 8. 
Zájemci najdou podrobné podmínky u nás 
vesměs neznámých závodu, které se pořá-
dají v Rusku, na www.qa.ru v oddíle závody 
a některých dalšich závodů hlavně z americ-
kého kontinentu na internetové adrese 
www.hornucopia.com/contestcal/contest-
cal.html Ti, co neznají azbuku a ruštinu, si 
zmíněné ruské stránky mohou přepnout na 
velmi kvalitní anglický překlad. 

Pozor na změnu v bodování jednotlivých 
spojení u závodu IOTA: vzájemná spojení 
stanic, ktere nejsou na ostrově, se od letoš-
niho roku hodnotí pouze dvěma body, byla 
zrušena kategorie stanic s více operátory 
a QTH na kontinentě, a pokud někdo vyjede 
na ostrov. doporučuji pročíst celé podmínky 
- tam je změn vice! Kdo v kalendáři postrá-
dá Columbian Independence Contest, může 
se podívat na nové webové stránky LCRA - 
tato organizace letos slaví 80 let své existen-
ce a drive populární závod již neuvádí. 

Adresy k odesílání deníků přes internat 

CVA DX: cw@craec.org, ssb@craec.org 
EU SW Championship: 
ples http./Aea hamracho.si/-scc/euhf/eu-
hf log submission.htm 
IARU HF Championship: iaruhf@iaru.org 
IOTA. iota.logs@rsgbcc.org 
KOJ' kcj-log@kcj-cw.com 
N.A. Party* odeslat přes web: 

wwvv.ncjweb.com/nagplogsubmit.php 
OM Activity: omactivity@gmadcom 
Provozní aktiv: přes 

http://kvpa.unas.cz/nahrat log.php 
RDA: narc@rdaward.org 
RSGB LP: lowpowerlogs@rsgbhfcc.org 
SARTG RTTY: contest©sartg.com 
SSB liga: ssbfiga©nagano.cz 
WAEDC: waecw@dxhf darc.de 
YO-DX: yodx-contest©hamradibro 
Závod SNP: om3kfv@zoznam.sk 

QX 

Pozvánka k NMD 2013 
Třetí neděli v červenci se tradičně 

koná švýcarská radioamatérská soutěž 
„National Mountain Day" (NMD), letos 
tedy 21. července od 6 do 10 h UTC CW 
v pásmu 3,5 MHz. Stanice OK a OM sou-
těžit nemohou, ale mohou se zúčastnit 
jako protistanice a Švýcarúm dávat body 
(předáváme jen RST). 

Podrobnosti o této zajímavé, technic-
ky í fyzicky náročné soutěži jsme přinesli 
v PE 7/2007 a jsou na: nmd.uska.ch 

Soutěžící švýcarské stanice musí vy-
sílat v polních podmínkách, v nadmořské 
výšce min. 800 m, napájeni z baterii 
a celková hmotnost veškerého zařízeni 
(včetně antény) může být max. 6 kg. 

DVA 

Obr, 1. S tímto minizařizenim má Rolf, 
HB9DGV, každoročně v OK krásný 

signal 

VKV 

Kalendář závodů 
na srpen (um) 

38. Sommer • BBT 1,3 GHz 07.00-09.30 
3.8. Sommer - BBT 2,3-5.7 GHz 09.30-12.30 
3 -4.8 PZK Contest 50,144 MHz a výše 14.00-1400 
48. Letni CIRP Lived 4) 144 MHz 07.00-13.00 
4.8. Sommer - BBT 432MHz 0700-09.30 
48 Sommer • BED 144 MHz 09.30-12.00 
4.8 Alpe Adria VHF Contest 144 MHz 07.00-15.00 
68 VKV aktivita NA 2) 144 MHz 17,00-21.00 
7.8. MOON Contest') 144 MHz 18.00-2000 
8.8 VKV aktwita, NA 50 MHz 17.00-21.0) 
10.8 FM Pohär 145 a 432 MHz 08.00-10.00 
10.8 Mistr. DR OH 4) 145 a 432 MHz 08.00-10W 
13.8 VKV Alves, NA 432 MHz 17.00-21.00 
14.8 MOON Contest') 432MHz 18.00-20.00 
15.8 VIA/ akbvita: NA 70 MHz 1700-21.03 
188 Provozni aktiv 144 MHz-76 GHz 0800-11.00 
18.8 Mistr. DR děti ') 144 a 432 MHz 08.00-11.03 
18.8 DUR Activity Cont. 1,3 GHz a výše 08.00-11.03 
20.8 VKV aktMta; NA 1.3 GHz 17.00-21.00 
27.8. \NV aMmta NA mikrovIn. pásma 1700-21.00 

') Deníky na: qrp@seznam.cz 
2)NA - Nordic Activity Contest 
3)Hlášeni na: ok2vbz.waypoint.cz/mc/ 
4)Hlášení na OK1OHK 

DVA 

INZERCE 

Koupím „Boubín 80". Nabídněte. Mob.: 
739 933 362. 

Prototyp hist. VKV RXu K13A (v. č. 1!) 
v naprosto púvodnim a funkčním stavu 
dám za něm. RX Fu.H.E.c apod. Zdrojo-
vou slain pro K13A (prototyp) dám za 
něm. TX 80W.S.a či 100W S apod Též 
dám RX RFT188 a 1340.21F3. Vyobraze-
ny v AR 1957. L. Gasser, Břvany u Loun 
6. 9, PSC 440 01 

9 Silent key OK1JSI, 
RNDr. Ivan Solc, CSc. 

16. května 2013 jsme se roz-
loučili v modlitebně Jednoty 
bratrské v Železném Brodě 
s RNDr. Ivanem Šolcem, CSc., 

OK1JSI (ex OK1S1). Zemřel 13. května 
2013 ve věku nedožitých 86 let. 

ötenári PE-AR znají Ivana jako au-
tora řady článku v našem časopise, 
v posledních letech hlavně na téma pie-
zoelektrina a elektroléčba. Jeho profesí 
byla aplikovaná fyzika, dlouhá léta pra-
coval v turnovské Optické dílně Akade-
mie věd. Ivan je autorem 25 patentů, 
jím vymyšlené unikátní interferenčně 
polarizační filtry nesou jeho jméno- fil-
try Šolcovy. 

Úryvek z dopisu, který mi Ivan na-
psal před několika lety o Velikonocích: 
„Je Zelený čtvrtek, zltra mame pašije. 
Přemýšlíme o svété, o našem národě 
o nas samotných. Snažíme se nedat 
se strhnout rozkladem, který se na 
všechno vali. PnpornInám stare indián-
ské «Islay!: Nenadávej na tmu, ale za-
pal malou sylčičku." 

OK1PFM 
(TNX INFO OK1DEP) 

Ivan, OK1JSI (uprostřed)pbléčbé 
pulsnI galvanoterapii 

XXIV. mezinárodní setkání 
radioamatérů v Holicích 
se bude konat v pátek a sobotu 23. až 

24. srpna 2013 na obvyklém mistě v are- 
álu kulturniho domu a sokolovny v Holi- 
cích. Program: • odborné přednášky i•D š 
besedy • prodejní trhy • stánky radio: .1  
amatérských organizací • bleší trh atd. 

Sledujte: www.okl khtcom 

MIAS RADIOAMATERI 
OK ORP klesb • OK1KPB OK2KFJ 

HOLICE 

Petr, OK1VEN, vedoucí radioamatér-
ských kroužků a letních tabor() pro mlá-
dež, každoroční účastník hořických radio-

amatérských setkáni s mládeží 
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CENÍK INZERCE (černobílá/barevná - Kč bez DPH) 

, celá strana 

272 -226,2; 19.600/23.520 Kč 

2/3 strany 

—11 
112 x264mm 13 060/15.670 Kč 

IT 1 1/2 strany 

in 23a mm 9.800/11.760 Kč 

i 

. i. 

1/3 strany i 1/4 strany 1/6 strany 

171 x85mm 54 x 264mm 112 x130 mm 

6.530/7.830 Kč 

71x 63mm 83x130mm 

4.900/5.880 Kč 

112 x 63mm 54 x130mm 

3.260/3.910 Kč 
Specifické rozměry 

po dohodě 44/53 KC/cm' 

Banner na www. aradio.cz 
5.000 Kč/měsíc. 

1/9 strany 

2.170/2.600 Kč 
54x63mm 

1/12 strany 

1.630/1.950 Kč 
54x8.5mrn 

Obálka: vnitřní strana: 43.000 Kč, IV. strana: 53.000 Kč. 

Slevy při opakované inzerci 
Ve 3 a více číslech se sazba snižuje o  5 7° 
V 6 a vice číslech se sazba snižuje o  10 % 

Při celoroční inzerci se sazba snižuje o  20 (Vo 

Podklady pro inzerci přijí-
máme ve vystupních forma-
tech PDF, JPG v rozlišeni 
150 LPI (300 DPI) na adrese 

inzerce@aradio.cz 

Kontakt: AMARO, spol. s r. o., Karlovo nám. 30, 120 00 Praha 2; tel. 257 317 313; mail: pe@aradio.cz 

Převodníky ETHERNET - RS232/422/485 
Různá provedení, snadné použití, nízká cena (prevodnk, 
webový server, FTP server, .1, zakázkový software 

Teeměry 
svýstupy RS232/485, LEB, Ethernet 

papouch LIP teplornärj Méčení {Am° ve 'C 

Pfevodniky USE - RS232/485/422 
"Chybí Vám sériový pore)" 
Běžné I průrnysloyé provedení, gaIvanické 
oddělení, crews všech signále, virtuální drive' 

Měřici moduly DRAK 
AD pr evodnik 0-10 V. 4-20 mA, výstup Ethernet. 
USB, R5232/485 Nově rychlé provedení 

Převodníky a opakovače linek 

RS232 i RS485/422 
Galvanické sdělení , prepětovä ochrana, 
různá provedení, vysoká spolehlivost 

Opticke oddělení a prodloužení RS232 

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

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

Seznam inzerentů v PE 07/2013 

A+A - plastové krabičky aj.   VI 
AEC - TV technika   IV 
AV-ELMAK - elektronické přístroje V 
BEN - technická literatura   XII 
BS ACOUSTIC - ozyučovaci technika  VI 
DIAMETRAL - laboratorní přístroje III 
ELECTRON 2013 - pozvánka na veletrh  
ELEKTROSOUND - plošné spoje, el. součástky VII 
ELEX - elektronické součástky aj.   VII 
ELFA - optoelektronická čidla   VII 
ELNEC - programátory aj   VII 

ELTIP - elektrosoučástky  VII 
ERA components - elektronické součástky  V 
FC service - nářadí, laboratorní zařízeni...IV. str. ob. 
FISCHER - elektronické součástky  IV 
FLAJZAR - stavebnice a kamery V 
GM electronic - součástky, nářadí, přístroje  VIII, IX 
KONEKTORY BRNO - konektory  VII 
KPZ electronics - pájení a osazováni  VI 
PaPouch - méřici a komunikační technika 56 
P + V ELECTRONIC - vinuté a mechanické díly X 
SPEZIAL ELECTRONIC - frézky, Bluetooth ....II; III. str. ob. 
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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 řízeni toku 
-AT příkazy 
-Android support 
- prostor pro vlastní aplikaci 
-connectBlue Low Emission Mode'M 
omezuje rušení dalších 2,4 GHz 
rádiových zařízení 

-9 digital I/0 

OBluetooth" Classic 
Serial Port AdapterTm 

OBS411 
Bluetooth 2.1+EDR 
Class 1, +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 Multidror 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) 

* .. $ BTIO firmware 

OBluetooth' 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/I2C/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 

The strongest connection in a wireless world 

OBluetooth° 
SMART READY 

085421 
Bluetooth Dual Mode - Smart Ready 
(v4.0 Low Energy + Classic Bluetooth) 
Class 1, +10dBm (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'TM 7 kanálů 
- Extended Data Mode" pro oddělení 
multipoint kanálů (každý slave může 
přijmout/vyslat jiná data) 
- connectBlue Low Emission Mode' 
• 9 digital I/O 

OBluetooth' CZ1111 1OEŠ 

e se". 

OBS433 
Bluetooth 2.1+EDR 
Class 1, +14 dBm (25mW) 
dosah: 800 m interní anténa 

1000 m externí antena 

- UART 1200 bit/s - 1.80 Mbit/s 
- CTS/RE řízení toku 
- AT příkazy 
- Android support 
- prostor pro vlastní aplikaci 
- Wireless Multidrop'm 7 kanálů 
- Extended Data Mode''' pro odděleni 
multipoint kanálů (každý slave může 
přijmout/vyslat jiná data) 
- connectBlue Low Emission Mode"' 
- 9 digital 1/0 

RBE221s 
Bluetooth Access Point 
Class 1, +13dBm (20mW) 
dosah: 300 m 

- 7 současně připojených klientů 
- Agregovaná rychlost 1 Mbps 
- Ethernet interface 10/100Base-T 
- Snadné nastavení tlačítkem, 
nebo přes webové rozhraní, 
případně SNMP 
- Low Emission Mode® - unikátní 
metoda pro zamezení interferencí 
s ostatními bezdrátovými zařízeními 

-••••. 

RBE221s Bluetooth Access Point je kompletní jednotka umožňující současné 
připojení 7 Bluetooth zařízeni do 10/100Base-T site Ethernet. 

RBE221s je určena pro náročné aplikace, kde nahradí Ethernet kabely robust-
ním bezdrátovým Bluetooth přenosem. 

spezial electronic 

!Via• MALutACHOD • LAba.) ,da,..5,•. • MU ait-411:. 

spezial electronic 
VVuttke Immobilien KG, os. 
šárecká 22/1931 
160 00 Praha 6 
deská republika 

tel.: 233 326 621 
233 326 622 

fax: 233 326 623 
e-mail: spezial@speziaLcz 

Internet: www.speziaLcz 



OSERVICE 
spol. s r.o. 

Zbraslavské nám. 458, 156 00 Praha 5 - Zbraslav; 
tel.: 603 436 785, E-mail: fc@fc.cz; 
bernstein@fc.cz; elabo@fc.cz; 

MoupOosšiati 
awailB 

onoMucüa rm4oNv 
glIšenäcbom 

woEldoil 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68

