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Orli skalní (severní Morava, rok 2010), 
u prostředního je vidět anténa satelitního vysílače. 
Oba krajní orli mají instalován konvenční VHF vysílač, 
který pod peřím není vidět. Mä životnost až 6 let 

Ptáci s vysílač 
(k našemu rozhovoru) 
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Chřástal polní s vysílačem a anténou před vypuštěním na svobodu 
Šumava, jaro 2013) 

., RNDr. Lubomír Peška v náruči se supem bengálským (Nepál, rok 2006) 
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Zaměřovací stanice pro chřástala polního s přijimadem ICOM R10 
a otočnou anténou (Německo, jaro 2013) 
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Tyto dva obrázky jsou z Mongolska ( ok 2006), kde jsme monitorovali pohyb a hnízdění čápa černého 
v projektu „Nová odysea" 
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AMARO spol. s r. o. 

předním českým ornitologem 

RNDr. Lubomírem Peškem na 

téma rádiový monitoring ptáků, 

konkrétně chřástalů polnich. 

Na úvod nám prosím řekněte, 
jak se ornitolog dostane k radio-
technice a elektronice? 

Při studiu zoologie na Univerzitě Karlo-
vě jsem se ve volném čase vedle přírody 
zakousl do elektroniky Pouze s gymnazál-
nimi teoretickými znalostmi a žádnými zku-
šenostmi. Sám, jen pravidelný odběr 
Amatérského radia mi přinášel základní 
i speciální informace. Voltmetr ze zelena-
vého ,magického Avomet byl dlouho 
příliš drahý Při studiu jsem si neoficiálně 
přilepšoval opravami televizoru. Ještě i po 
nástupu barevných to šlo. Tenkrát nebylo 
nic k sehnáni Dálkově ovládané fotografo-
váni zvířat stejně jako primitivní monitoring 
návštěv v hnizdni budce mě lákaly. Možná 
mám dome ještě i povolení na postaveny 
vysílač od Telekomunikačního úřadu v Ru-
munské. Take vzpominám. jak mne hledal 
gazik s otočnou anténou ve Vrátné dolině 
při fotografováni u hnízda skorce vodního. 
Pomalu končila doba elektronek. Kolik tran-

zistroů jsem spálil, ani nepočitam. Potom 
s nastupem druhého TV programu v Praze 
Male lákavá idea přijmu cizich televizí, byt 
jsou jejich vysilače od Prahy opravdu hod-
ni První elektronkové konvertory 
dolu do VHF pásma UHF tranzistory byly 
nedostupné. Stavba anténních soustav 
a originálních předzesilovačú na dálkový 
příjem TV byl muj velký koníček. Elektron-
kový reflexní klystron s mechanicky zkra-
covanou smyčkou mezi mfižkami, to byl 
mùj důležitý výrobek k doladěni a porovná-
ni UHF antén. Tak vypadala mop elektro-
technická pruprava. 

Začátkem 80. let přišly první 8Move po-
čítače Spectrum a Atari a okouzleni progra-
mováním. Poprvé nastala téměř ideální 
možnost simulovat demografický vývoj po-
pulaci ptáku v čase a vliv změn parametrů 
K tomu paleozoologická specializace 
v ústavu CSAV. Mnoho zájmu a na nic ne-
byl dostatečný čas Tak nějak mclim svoje 
kořeny, které vyústily do současné polohy 
na pomezí populační ornitologie, ekologie 
a elektronických aplikací v oboru. Koneč-
ným výsledkem jsou i pozvánky na různé 
globální projekty záchrany světově kriticky 
ohrožených druhů zvířat 
V mládí jsem leccos zbastlil. Ted se dá 

mnoho celkem levně koupit, což je daleko 
rychlejší. Jde o to najit vhodné levné části 
a nějak je upravit a pospojovat inteligentně 
dohromady, aby dělaly úpině Rem jiného 
To, co právě potřebujeme 

Čtenáři PE-AR men možnost se 
s vámi na stránkách našeho ča-
sopisu už v minulosti setkat, 
a sice v ročence ELECTUS 2001, 
kde jste podrobně informoval 
o projektu „Africká odysea", 
který monitoroval trasy tahu na-
šich čapá černých do Afriky 
a zpátky. 12 let je ovšem dlouhá 
doba, za kterou se toho hodně 

. Pa OE' • 

E :OEld".. • 

RNDr. Lubomir Peška v akci 

změnilo. V čem technika rádio-
vého monitoringu ptáků (zyírat) 
pokročila nejvíce? 

V zásadě se použivaji metody popsané 
již posledně (ELECTUS 2001). tj. Iron-
verični telemetrie a satelitni telemetne Je 
nutné si uvědomit, že zviřeci řiše předsta-
vuje velkou škálu velikosti od velryb, slonu 
či třeba pštrosu, kteří mohou nést relativně 
velká zařízení vbelnš velkokapacitni bate-
rie, neboť energre je vždy limitujici, až po 
male létající tvory, jako jsou drobní pěvci. 
netopýři nebo i vážky U nich přidaná zátěž 
nesmi ovlivnit přirozené chování a zpravi-
dla nemuže překročit 3 96 váhy. Pro druhy 
o hmotnosti zhruba 0.5 kg a vice není 
v současnosti problémem najít optimální 
vysilač schopný sbírati další údaje U ptá-
ků menšich se však jd setkáváme s mno-
ha limitujicimi faktory: vedle váhy je to 
z elektrického hlediska především dostatek 
energie a s tím souvisejici životnost, dosah 
a u nejmenších zarizeni i přesnost. Take 
záleží na tom, zda plánujeme sledováni 
dálkových přesunu nebo jen krátkodobě 
sledováni v malém areálu 

Největším pfinosem je dnes už napros-
to běžná aplikace velmi přesné lokalizace 
pomoci souřadnic OPS a jejich přenos jak 
pies satelity, což ¡e bezpodmínečně nutné 
třeba v oceánech, tak po sítích GSM, které 
id téměř pokrývají i velké pouště. jako je 
Sahara. Takové přistroje mohou souřadni-
ce ukládat, dokud neni pokryti 

Navíc se elektronická miniaturizace pro-
mítla do výroby zcela miniaturnich datalo-
geru s váhou okolo 0.5 g. které rozšířily 
naše možnosti sledovat dálkově migrujíci 
ptáky velikosti pěvcu a další podobná zví-
fate U těchto zařizeni je však samozřejmě 
nutný zpětný odchyt po roce, což ale vzhle-
dem k relativně nizke ceně zařízeni a vyso-
ké věrnosti k hnizdištím nemusi být po ná-
vratu ze zimovišté zásadnim problémem 
System funguje. byť je možné zpětně zís. 
kat data jen z mane jak 10 % instalovaných 
datalogeru. U tak malych zařízení se polo-
ha odhaduje na základě zaznamu času vy-
chodu a západu slunce. Délka dne infor-
muje o zeměpisné šířce (mimo okoll 
rovnodennosti) a posun yuči GMT (UTC) 
o zeměpisně délce Vzhledem k podmín-
kám v přírodě je nutné komplikovaně ana-
lyzovat co neivice dat, ai tak přesnost kolí-
sá okolo 50 — 200 km Ale ito je významný 
pokrok pro tak male ptáky, kde jiné zařízeni 
při dálkových přesunech nelze použit. Po-
dobně se zjišťuje i poloha u mořských živo-
čichu vzhledem k zásadnimu útlumu rádio-
vých signálu ve slané vodě. 

( Praktická elektronika - AR 11/2013) 



Další zajímavou aplikaci je využití obvo-
dů pro automatickou oboustrannou ko-
munikaci typu ZipBee nebo podobných. 
V tomto případě se nasbíraná data GPS 
a dotal biologické údaje získané ze senzore 
jednou za čas předávali automaticky na 
sběrnou stanici. a to tehdy, poked se objeví 
v dosahu signálu. Mete to byl třeba pták, 
který po čase navštívil hnízdo, nebo zoo-
log, který se dostatečně přiblížil k takto 
označenému jelenovi 

Pro běžné zaměřování se stole užívají 
male vysílače v pásmu 2 m, které vysílají 
jen krátká, zhruba 20 ms dlouhá "pipnuti' 
(budu tento "akustický" termín využívat ve 
smyslu krátkého vf signálu, u satelitnich 
vysílačů jsou zvané message) nosné a je 
nutné je zaměřovat v terénu směrovou an-
ténou nebo pomocí automatických stanic. 
Bud mad mirné odlišné kmitočty, neto pra-
cuji na jediném. ale signal (zde skupina 
krátkých ,pIpnutr) tvon specifický kód pro 
odlišeni individuí. 

Většinou takový vysílač tvoři multivibrá-
tor se dvěma tranzistory, které zajišťuji del-
ku mezer a ‚pípnuti" stejně jako oscilaci 
nosně podle poušileho krystalu (výjimečné 
má i koncový tranzistor). Belem krátkého 
.pfpnuti" je maximální celkový odběr zpravi-
dla jen 1,5 mA (při baterii 1,5 nebo 3,6 V). 
Kolik se skutečně vyzáří, je otázkou. Vý-
stupnt obvody vysílače nelze přesné do-
laďovat, nebol' jsou po předběžném nasta-
veni zality tvrdou hmotou podobnou Denta-
krylu, která dlouhoclbrě odolává vodě i třeba 
orlímu zobáku. Parametry obvodů se tim 
posouvají I stejné vysílače od profesionál-
nIch výrobce mad výrazné naný dosah. 
Tělo ptáka tvofi kapacitní vazbou née* jako 
zem nebo druhou polovinu dipolu. Pfi insta-
laci na ocasní pero ani tato protiváha nee-
xistuje. Ideální štvrtvInna anténa je v pás-
mu 2 m pro většinu ptáků prig& dlouhá, již 
od výrobce bývá kratší a ornitologové ji 
zpravidla ještě dal zkracuji. Často i na 
mane než 10 cm Mohonäsobný elektro-
nický kompromis a tyto další úpravy vý-
razně ovlivňuji vyzařovánl a je patrné, że 
výkony jsou opravdu nicotné. Jejich sledo-
vání je mine jen s optimalizovanou sesta-
vou na straně přijmu. Pro zajímavost je 
možné uvést, że jednoho z našich nejslar-
itch vypuštěných ode skalnich na severe 
Moravy bylo možné zaměřit ještě po 
6,5 race. 

Nyní nám prosim představte ob-
jekt vašeho sledováni, chtástala 
polního. A jak vypadá jeho „M-
diovi výbava"? 

Chřästal polni (latinsky Crex crex, toto 
jméno celkem přesné vystihuje jeho cha-
rakteristické zvukové projevy, které jsou 
vlastně jedinou informaci pro ornitology, že 
tento extrémně skryti žijící živočich je 
v krajině přítomen) váži okolo 165 g. Vidíte 
ho na obrázku na 2. straně obálky. Trochu 
je možné jej srovnat s křepelkou, která take 
zee na větších vlhčích lukách a člověk ji 
vidí jen zěidka. Daleko spiš zaslechne je-
jich .$t-penšt Podobné jako ona táhne 
ichěastal na zimu do Afriky. Právejeho ve-
likost byla dlouho mimo dosah jakéhokoliv 
telemetrického sledováni kromě použití asi 
4g konvenční VHF vysilačky s dosahem 
v maximu tak 3 km, což umoěndo jeho za-
měřeni, pouze pokud zůstával dlouhodobě 
na tee louce Teprve když se před zhruba 
3 roky objevil první prototyp 5g satelitního 
solárnš napájeného vysílače, bylo ornitolo-
gem umožněno vyušilf i na ptácích této ve-
likosti. Podobni velké jsou poštolky, sluky 
a kukačky. Oproti nim zůstával však zá. 

sadní problem, zda bude dostačovat solar-
nt napájeni a zvláště, jak se bude šířit sig-
nal, pokud vine, že chfástal pobíhá celý ži-
vot na zemi pod trsy vzrostlé vlhké trávy 

Na projektu sledování chřástala polního 
se podílí take ZOO Plzen, Plzeňský kraj 
a německé LBV-Zentrum Chem. 

Jak funguje sledováni pohybu 
ptáků z družic? 

Za družicové sledování se ter! prohla-
šují i všechny systémy, které mall pozici 
pomoci GPS. V našem připadě však mluvi-
me o něčem jiném. Jde o system Argos 
(CLS)s globálním pokrytím, který využíval 
původně jen polárně obíhající meteorolo-
pické družice NOM (ještě funguje 15, 16. 
18 a N), ale ted obfhajl geed moduly 
i na jiných satelitech (METOP-A, B a So-
rel). Jak se Země otáčí' tak jsou všechna 
místa postupné mnohonásobně monitoro-
vane, neboť příjmová oblast ma při výšce 
družice 850 - 950 km kruhový tvar o polo-
měru 2500 km Znamená to, že "čitelný' 
(dekódovatelný) signal vysllače musí do-
sahnout nejen k orbite, ale i značné dál „do 
strany' Vysílač vysílá krátké signály v dru-
he polovině PSK modulované 80 bity. Kmi-
točtově pásmo bylo nedávno rozělfeno 
na 401,65 MHz *30 kHz. Je zajímavé. 
že tento celosvětové taivaný kmitočet není 
respeldovánNyčlenén mnoha telekomu-
nikačními úřady včetně našeho (viz Tele-
komunikační řád - spektrum, tabulka). 
Vysiläni .messages" o délce 0,32 s je opa-
kováno každou minute po dobu zpravidla 
6-10 hodin (podle nastaveni). Z energe-
tických, ale i finančních důvodů (zachyce-
ná message se platí) bývá po této aktivnl 
penode zpravidla odmlka 2 - 3 dny. Na zá-
Nadi Dopplerova pnncipu se porovnávají 
rozdíly mezi přesným kmitočtem nosné 
mezi ,p1pnutímr. Přibližující se družice za-
chytí kmitočet vyšší (kmitočet jakoby papa-
dá na menši vzdálenost. rychlost *Jena mi-
nus rychlost družice v kolmém prernitu). 
když se vzdaluje, tak plait opačný stay. 
V kombinaci s absolutně přesnou znalosti 
polohy družice v okamžiku zachycení kaž-
dého signálu si zhruba mučeme představit 
tento složitý sférický výpočet. Zhruba me-
šeme říci, že kmitočtová křivka utvořená 
z těchto bode má inflexni bod v misté „ze-
měpisné šířky' a otevření této ktivky odpo-
vídá „zeměpisné deice'. Stabilita kmitočtu 
v době, kdy je družice na příjmu, musí být 
extrémně přesná (pled to samozřejmé trva-
le), pokud je odchylka *2,5 Hz, tak se vý-
počet zhroutí Z mého pohledu je zázrak, 
że to funguje, byť s omezenou přesností. 
Pokud prolétá satelit bllzko nadhlavníku, 
midis identifikovat ad 14 _Monett". Většinou 
je to však méně. Minimálně ze 4 .pipnuti' 
zachycených jedním satelitem lze aproxi-
movat pomocí metody nejmenších čtverců 
odpovIdajlci dopplerovskou křivku, a tím 
určit souřadnice (vždy 2 zrcadlové, kdy ne« 
lze líci, která platí). S menší přesnosti lze 
odhadnout polohu i ze 3 .pipntrli-, ba i ze 2, 
ate to již je nutné využít Jninelý dobrý 
středni kmitočer - údaj pak není nezávislý 

Současnou velmi moderní metodou je 
tzv Katmai-Kw filtr vyvinutý pro sledování 
manévrujIcich hlavic útočných raket Po-
kud pro výpočet polohy není dostatek dat. 
nastupuje testováni neješšf pravděpodob-
nosti, s jakou tato data ukazuji na nějakou 
novou polohu, pokud vime, le minute byl 
objeld v jistem boa. Tento postup dává vý-
sledky i z jediného zachyceného .pIpnutr. 
Výpočet funguje doble, pokud jde o stálý 
tok dat a poked se poloha mezi nimi příliš 
nemén1, pak docházi k zpřesňováni. 

Ibis s vysilečem a anténou na zádech 
vykračuje u vodni nádrže v syrské poušti 

Všechna data jsou pak ale zákonitě korelo-
vaná. Zvláště migrujícf ptáci po 2 - 3 
dnech mlčeni dovedou výpočtům zamotat 
hlavu a je nutné využit původní metodu 
nejmenšich Lived( Výpočty se zpřesňují 
opakovaně a zohledňuji i mishit nadmoř-
skou výšku. Umožňuje to nebývalý rozvoj 
Wpočetni kapacity počItače. 

Vzhledem k různé vzdálenosti družic. 
ruzienu počtu zachycených .pipnulí" atd. 
(lze shrnout pod pojem plíznivá/nepřiznivá 
geometrie) mají některé lokace značnou 
odchylku od skutečnosti Záleží potom na 
praktické zkušenosti s filtrováním hrubých 
dat, která budou přijata a která odmítnuta 
Celkem lze říci, że i kvalitní lokace by vy-
Wordy chybovou elipsu o velikosti zhruba 
7x3 km (odchylky jsou anizotropnl - země-
pisná délka vždy více kolísá), i když by se 
pták zdržoval na stejném místě. Tojo dosta-
tečné přesné pro vykresleni tahu mezi kon-
tinenty. ale nepostačuje. pokud chceme 
něco zjistit o konkrélnim pobytu v krajině. 

A jak sledujete pohyb chtästalů 
nebo jiných ptáků přímo na 
zemi, v terénu? 

Ornitologický svět byl 5g satelitní vysí-
lačkou nadšen a popisované nepřesnosti 
určeni polohy se projekty přizpůsobily Pro 
naše zkoumáni však byly zásadnim problé-
mem Jestliže jsme u již zmíněných čápů 
používali kombinaci satelitního vysílače 
a konvenční vysílačky k jeho dohledání při-
mým zaměřením v terénu, lady to vzhle-
dem k váze nebylo možné. Mali jsme však 
k dispozici signal určený družicím, byt pro 
běžné terenni použití příliš (Nelze 
po minuté porovnávat situ signálu, protože 
pták se pohne a k nalezeni směru maxima 
potřebujeme minimálně 5.pipradilStačito 
tedy jen nějak propracovat to, co bylo již 
u Africké odyseje kdesi y záloze, pokud by 
konvenčni signal vynechal a my nikde 
v Africe byli s dohledáváním v úzkých. 
Tehdy jsem otestoval, že pokud na dlou-
hém kabelu RG58 rozrotujeme visící ante-
nu HB9CV na 400 MHz s výrazné ozna-
čeným předkem a kamerou zároveň 
v průhledu nahráváme indikátor síly pole 
Aimee, pak - poked se trefíme do „pip-
nub" (což nebylo časté), múžeme při analý-
ze snimku za snímkem najít, jakou polohu 
meta anténa při maximální výchylce indiká-
toru Při deice ‚pípnutí' 032 sa frekvenci 
25 snimků/s byla přesnost sang omezená, 
zhruba se určil kvadrant s maximem. Vzpo-
mínám, jak jsem jako kinetickou pomoc ro-
lace využil naražený batát (místní brambor) 
na osu rotace antény. 

(Dokončent na sir. 47) 
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fSVĚTOZOR 

Oscilátor 
vydrží mechanicky ráz 

až 100 000 g 

Firma IQD Frequency Products 
Ltd. (www iqdfrequencyproducts 
com) patři k předním světovým vý-
robcum křemenných krystalu, krys-
talových oscilátoru včetně oscilátoru 
řízených napětím, teplotně stabilizo-
vaných a termostatovaných, krysta-
lových filtru. hodinových oscilátoru, 
filtru SAW (s povrchovou akustickou 
vinou), napětím řízených oscilátoru 
a syntezátorú I< novinkám jell pro-
dukce patří oscilátory řady HGXO 
hermeticky uzavřené v keramickém 
pouzdře o rozměrech 7 . 5 mm se 
čtyřmi vývody určené pro povrchovou 
montáž, ktere vide ráz až 100 000 g 
(1 g — 9,81 m/s2) nebo sinusově vib-
race 20 g v pásmu 10 až 2000 Hz 
Pouzdro obsahuje krystal odolný vuči 
zmíněným vlivum a CMOS integro-
vany obvod Lze volit mezi provede-
ními s napájecím napětím 5 V, 3.3 V, 
3 V, 2.5 Va 1,8 V Kmitočet muže byt 
mezi 460 kHz a 50 MHz s tolerancí 
±10 ppm (1.10 -6) a stabilitou ±40 ppm 
v rozsahu teploty -55 až +125 C. Na 
výstup oscilátoru lze připojit vstup 
HCMOS logického obvodu s kapaci-
tou 15 pF. Stride výstupniho signálu 
je mezi 40 až 60 %, doba náběhu je 
maximálně 5 ms, délka náběžné 
a závěrně hrany je nejvýše 6 ns. Hi-
které varianty řady jsou vybaveny vy-
pined funkcí (Enable) a řízeným tří-
stavovým výstupem Nove oscilátory 
jsou sice primárně určeny pro vojen-
ské aplikace v „chytrých" střelách, 
použití ale naleznou iv náročných prů-
myslových podmínkách. 

Rychlý osciloskop 
připojený přes USB 3.0 

Nové počítače a notebooky jsou ji₹ 
většinou vybaveny portem USB 3.0 
umožňujícím rychlejší přenos dat než 
zatím nejrozšířenější USB 2.0 Připo-
jením modulu PicoScope 3207A od fir-
my Pico Technology (wwvvpmo(ech 
com) a instalaci softwaru PicoScope 

(Windows) lze počítač využít nejen 
jako dvoukanálový osciloskop s citli-
vostí 10 mV/dílek až 4 V/dilek, se šíř-
kou pásma 250 MHz a se vzorkovací 
rychlosti 1 GS/s, paměťovým buffe-
rem 256 MS, ale i jako spektrální ana-
lyzátor. Modul obsahuje i funkční ge-
nerator (sinus, trojúhelník, pravoúhlý 
prubšh a DC) a vstup pro externí 
spouštění Pomocí editoru je možní 
vytvořit a uložit i prakticky libovolný 
prubeh z 32 kS a generovat jej výstup-
n I rychlostí až 100 MS/s Přesnost ča-
sové základny (100 ps/dilek at 
1000 s/dílek) je ±2 ppm. Modul je na-
pájen přímo z USB rozhraní Nově 
verze softwaru budou k dispozici zdar-
ma. Pro uživatele, kteři si chtějí vy-
tvářet vlastní programy sběru dat, je 
volně k dispozici vývojový softwarový 
kit i s příklady v několika jazycich. 
Cena tohoto USB osciloskopu včetně 
dvou pasivnich sond (1330 €) je sice 
poměrně vysoká, ale řada softwaro-
vě realizovaných funkcí je u klasických 
osciloskopu možná jen s pomocí do-
datečně koupených doplňku. Navíc jej 
lze na rozdfl od laboratorního oscilo-
skopu snadno přenášet v brašně no-
tebooku 

Nejmenší 
elektronický kompas 

Společnost STMicroelectronics 
(www.sf com). která patří k rozhodu-
jlcím dodavatelum mikromechanic-
kych prvku, při jejichž výrobě jsou 
aplikovány technologie výroby inte-
grovaných obvodu (MEMS - Micro-
Electro-Mechanical Systems), vyvi-
nula elektronický kompas LSM303C 
umístěný v 12pinověrn plastovern 
pouzdře LGA, jehož rozměry jsou 
2 . 2 x 1 mm. To je o téměř 20 % 
měně než u konkurenčních produktů. 
Pouzdro obsahuje 3osý magnetometr 
s rozsahem ±160 pT a 3osý akcele-
rometr, který muže mít rozsahy mě-
ření lineárního zrychlení ±2 g. ±4 g 
nebo ±8 g Rozlišení měřených sig-
nálu je 16 bitu. Navin je na čipu i sen-
zor teploty. Napájecí nape obvodu 
muže být v rozsahu 1,9 až 3,6 V. Ob-
vod je vybaven jak standardním sé-
riovým rozhraním SPI, tak sériovým 
rozhraním I2C, které podporuje stan-
dardní a rychlý mód (100 a 300 kHz) 
System lze konfigurovat tak, że ge-
neruje signál přerušení při detekci kri-
tického pohybu např pádu, nebo úrov-

ně magnetického pole. Funkce je za-
ručena v rozsahu teploty od -40 do 
+85 °C. Male rozměry pouzdra jsou 
duležité pro konstruktěry chytrých te-
lefonu a hodinek, v nichž lze LSM303C 
užit pro detekci pohybu nastavení 
mapových aplikací nebo náramku 
monitorujícich tělesnou aktivitu nosi-
tele, např. při sportu Hromadná vy-
robe obvodu LSM303C se očekává 
v prosinci 2013 

:át:M2 eCompass 

£77 

Panelový digitální monitor 
stejnosměrného napíti 

Firma Murata (www.murata.eu) 
nabizí zajímavý kompaktní stejno-
směrný voltmetr pro sledováni napětí 
od 6 do 75 V s automatickým přepí-
náním rozsahu při 51 V (funka Ize vy-
řadit propojkou), určený k montáži do 
standardní díry v panelu o průměru 
30.73 mm. dopinění zářezem proti 
otočení Pouzdro je opatřeně závitem 
pro upevňovací matia. Monitor nepo-
třebuje žádný napájecí zdroj, je napá-
jen napětím sledovaného zdroje, ba-
terie či nabíječe, ze kterého při 75 V 
odebírá proud nejvýše 7 mA. Štyř-
mistný displej s indikací přetížení má 
číslice o výšce 7,6 mm a je dobře či-
telný Do 51 V je rozlišeni displeje 
0,01 V, dale pak 0,1 V. Monitor vyuzi-
vá 13butový ND převodník pracujici 
s rychlostí 2,5 čteni za sekundu. Ty-
pická chyba měření je ±0,2 V na vyš-
ším a ±0,03 V na nizšim rozsahu 
Vestavěna je i ochrana proti pre* 
lování pracujicí do -100 V Monitor 
s typovým označením DMR20-10-
DCM má odolní polykarbonátové 
pouzdro s krytím IP67 a je určen do 
prostredi s teplotou od -25 do +60 °C. 
DMR20-10-DCM je take vhodnou ná-
hradou dosud užívaných analogových 
napěťových indikátorů Jako dopiněk 
lze objednat nástroje potřebné pro 
vyříznutí díry v panelu 

JH 
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AR ZAČÍNAJ ÍCÍM A MIRNE POKROČ ILÝ M  
Řazení útlumových článků 

Není-li k dispozici článek s dostateč-
ným útlumem. lze potřebný útlum posklá-
dat ze článků s útlumem menšim. Útlu-
mově články lze řadit kaskádně — řetězit 
je. Jejich vysledný útlum v dB je součet 
jednotlivých útlumů %/dB. Výsledek je stej-
ný jako součin útlumu jednotlivých článků 
vyjádřený poměrem vstupniho a výstup-
niho výkonu (obr. 65) 

Přiklad. Atenuatory 3 dB a 20 dB jsou řa-
zeny podle obr 65 Map výsledný útlum 
23 dB, což je 1093dEvic4 = 200 Totéž do-
staneme přimým výpočtem 2 x 100 = 200 

2x 100= 200 

22 = 3dB 100x= 200B 

3 dB • 20 dB = 23 dB iQroseioi= 200 

Obr. 65 Výpočet výsledného útlumu 
vice útlumových Olemr 

Příklad' Potřebujeme zeslabit signal 
100 mV z vf generátoru na 20 pV Z ja-
kých útlumů poskládat útlumový článek? 

Útlum bude 20•log(0,1 V/0.000 02 V). 
= 74 dB. Tento útlum lze složit ze článků 
s útlumem například 30 dB, 20 dB, 20 dB 
a 4 dB nebo 40 dB, 30 dB, 4 dB. Dosadí-
me-Ii do vztahu pro výpočet rezistorù 
11-článku útlum 40 dB. zastime. le poste-
vit takový článek je úkol nesnadný, potřeb-
né rezistory museji být extrémně přesné 
s odporem mimo řadu 

Pro napětí 2 pV, tj. 10x menši, bude 
potřebný útlum o 20 dB vyšší. tj 94 dB 

Zapojení útlumového fl-článku je mož-
ně použit do určitého kmitočtu, obvykle ně-
kolika set MHz. Při vyššich kmitočtech se 
projeví nežádoucí vliv montážních kapa-
cit a indukčností součástek na útlum, kte-
rý se začne měnit. Vhodné je tedy použit 
přepínače s malou parazitni kapacitou 
a rezistory s malou indukčností. nejlépe 
SMD Výhodou uvedeného zapojení je 
konstantní vstupní a výstupní odpor. 
V tabulce 2 jsou odpory rezistorů pro ate-
nuator se vstupní a výstupni impedanci 
50 a 75 0. Jiný požadovaný útlum získá-

Tab 2. odpory rezistorů fl-článku 50 a 
a 75 Q pro standardní útlumy 

0-0 — C 

0.--. 1:] Re ORO FO 

-.- _L 

Útlum 50 0 752 
[dB] RA [CI] RB [2] RA Kil RB [C2] 
1 5,75 866 8.2 1300 
2 11,5 432 17,4 649 
3 17,4 294 26.1 442 
5 30.1 178 45,3 267 
10 71,5 95,3 107 143 
20 249 61,5 374 90.9 
30 715 53.6 1470 78,9 

me zapojením několika článku stejné im-
pedance za sebou 

Na obr. 66 je konkrern zapojeni atenu-
átoru pro impedana 75 U. Mistoprepinaču 
mohou býttaké plaliffa vhodná relé Provšt-
si útlum lze přidatdalší 11-články s útlumem 
20 dB. Je take nutno zvolit odpovídajici me-
chanickou konstrukci, aby se zabránilo pře-
nosu signálu ,,okolo" atenuátoru (vyzařová-
ním. pookolnichvodičich apod.) 

Decibely 

Pro další výklad si objasníme význam 
jednotky decibel označovaně dB. Je to 
obecné měřítko podilu dvou hodnot, které 
se poušivä v mnoha oborech Jedná se 
o fyzikálně bezrozměrnou míru, obdobné 
jako třeba procento, ovšem na rozdíl od 
něj je decibel logaritmická jednotka. Jeji 
definice souvisí s tim, že lidské tělo vní-
má podněty logaritmicky jejich intenzitě. 
I velké zmény podnětu, například akustic-
kého tlaku, zpusobuji jen male změny po-
&Nu, tedy vnímané hlasitosti Mira vytvo-
řená v roce 1923 inženýry Bellových 
laboratoři puvodné sloužila k udáváni útlu-
mu telefonního vedení. Například pokles 
((Alum) o 3 dB u výkonu znači poloviční 
výkon, naopak zisk (zesilení) o 3 dB ja 
dvojnásobný výkon. 
V technické praxi přináší tato jednotka 

zjednodušeni výpočtu s velmi malými 
i velkými čí sly Násobeni a děleni veličin 
v klasických jednotkách, např wattech 
nebo voltech se po přepočtu na decibely 
min] na sčitání a odčítáni, což dává kon-
struktérovi možnost snadno se zoriento-
vat ve velkém rozsahu hodnot veličiny, na-
příklad ve výkonech na signálové cestě 
obvodů přijimače 

Uvažujeme-li např. výkon, je zápis 
0,0002 W x 20= 0.004 W ekvivalentní zá-
pisu -37 dB + 13 dB = -24 dB 

10•log 0,0002 W = -37 dB 

10 log 20 = 13 dB 
] 0(-2010) = 0.004 W 

20 (13 dB) je výkonové zesílení zesilova-
če. Při vstupním vykonu 0,2 mW bude 
výstupni výkon 4 mVý 

Puvodni definice byla zavedena pro 
výkon. Pro výpočet úrovni napiti a prou-
du platí modifikovaný vztah Misto desíti 
se násobi dvaceti, protože výkon se zvět-
šuje s mocninou napětí nebo proudu 
A logaritmus mocniny je dvojka 

/dB = 20log(/) [dB: A) 

UdB = 2010g(U) [dB: V] 

Mira dB je užívána v cele řadě fyzi-
kálních veličin, například pro výkon, na-
pěti. hlasitost. Je-li to vhodně, je dokon-

ce vztažena k menši referenční úrovni 
dané veličiny, naptiklad misto k 1 W je 
vztažena k výkonu 1 !MAL Počítá se jako 
10log(Pmw/1 mW) a píše se s jednotkou 
dBm nebo dBmVV. Pro napěti v pV vzta-
žené k 1 pV se používá jednotka dBpV 
a počítá se jako 20log(UBv/1 pV). Obdob-
ně pro nape v mV vztažené k 1 mV se 
použiva jednotka dBmV a počítá se 
20log(Unwil mV) 

dBpV je úroveň v dB vztažená k 1 pV. 
0 dBpV = 1 pV (tab. 3): 
dBmV je úroveň v dB vztažená k 1 mV 
o dBmV = 1 mV: 
dBm je úroveň v dB vztažená k 1 mW, 
0 dBm = 1 mW. 

Tab 3. Ukázka převodu napěťových 
úrovni vztažených k 1 pV 

pV mV dBpV 

1 0,001 o 
io 0.01 20 
100 0,1 40 
1000 1 60 
10 000 10 80 
100 000 100 100 

Zpětný převod z dB vyjde vždy v refe-
renční jednotce řeba veličina v darn 

0 bude výsledek 10]°43.°I v mW a bude-li 
v dBpV, bude výsledek 10Waspy/20) y pV. 

Priklad. Signal s výkonem 0.2 mW bude 
zesílen 20x, 0.2 mW • 20 = 4 mW, nebo 
také signal s úrovni -7 dBm bude zesílen 
o 13 dE3, -7 dBm+ 13 dB= 64IBm. 

10140.2m  mw). -7 dB 
10log(20)= 13 dB 
016 cell0) r. 4 m w  

Příklad: V technické dokumentaci k zesi-
lovači televizniho signálu je uvedena pro-
vozni úroveň výstupniho signálu 93 dBpV 
na kmitočtu 446 MHz Tento signal má 
efektnrni napěti 10(93 dB0v201= 44 668 pV. 
tj. 44,7 mV 

Pro informaci uvedu ještě doporučenou 
úroveň signálu na účastnické zásuvce 
kabeloveho rozvodu 750 

idBpV] jrnVi 

agnálni televize 47 až 70 0.22423.16 
analogová televize 60 af 80 1 210 
FM radio 60275 125.6 
DAB (dig radio) 40 až 70 0,1 až 3.16 

Většina tuneru FM bude pracovat per-
ektně (stereo bez šumu) se signalem 
50 dBpV a některé i při 40 dBpV a měně 
Postačí tedy 55 dBpV (FM) a 45 dBpV 
(DAB) Pro digitální TV postačí signal 
50 aż 55 dBpV. 

VP 
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Obr. 66 Zapojeni atenuátom nape pro vl generátor Přepinači se volt požadovaný útlum 
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Periférie 
mikrokontrolérov (2) 

em, 
Real Time Clock obvody 

Takto pred záverom roka si popí-
šeme v skratke 3 RTC obvody. «oré 
je možné velmi rýchlo roztikat a začat 
používat — hod i v hodinách. 
Začneme obvodom 061307 od 

Maxim Integrated (pčivodne Dallas). 
ktorý je na trhu už nejaký ten rok 
Následne sa ešte zameria me na 
M41TOOCAP od firmy ST a obvod 
MCP7940N od firmy Microchip. 

DS1307 

Jedná sao hodinový (RTC) obvod, 
ktorý ku svojej činnosti vyžaduje ex-
terný kryštäl 32,768 kHz a založnú 
bahnu 3 V, a to je všetko (viď sche-
ma — obr 4) Obvod je dostupný v puz-
dre DIPS. Potom snail už len mikro-
procesor s I2C rozhraním, schopný 
spracovat' poskytnuti data Obvod ob-
sahuje niekoFko čitačov, Hare vo for-
máte BCD počítajú d'es (hodiny. mi-
núty sekundy). datum (deň, mesiac, 
rok), a k tomu ešte deli v tý2dni. Zau-
jimave na tomto obvode je, že navy-
še poskytuje 56 bajtov vorne pouzi-
tefnej RAM. (Dalo by sa priam 
povedat NVRAM —Non-Volatile RAM, 
kedie obsah pamäte zostäva pocho-
pitefne zachovaný al po odpojeni na-
pájania, a to vdaka záložnej batérii ) 
Ku scheme je dóležite spomenút. že 
obvod vyžaduje kryštäl s kapacitou 
12,5 pF 

Obvod využíva 7-bitovu I C adre-
su 1101000. Táto adresa je neovply_v-
niterná. čo znamená, že na jednej VC 
zbernici je možné použit' len jeden ten-
to obvod. 

081307 disponuje 64-bajtovou pa-
matou, z «orej 8 bajtov je vyhrade-

Obr 4 Zapojenie obvodu DS1307 

Tab 1 Dátove registre obvodu DS1307 

ADDRESS BITT BIT 6 BIT 5 DDT e BIT 3 BIT 2 .I BIT 1 BIT 0 FlJClfll RANGE 
CH 10 Seconds Seconds Seconds 00-59 

01h 0 10 Minutes Minutes Minutes 00-59 

02h 0 
12 

10 Hour 10 
Hour 

Hours Hours 
1-12 

*MONA 
00-23 24 PM/ 

AM 
03h 0 0 0 0 0 1 DAY DAY 01-07 
04h 0 0 10 Dale Date Date 01-31 

0 0 
10 

0 Month Month Monte 01-12 

06h 10 Year Year Tea/ 00-99 
07h OUT I 0 I 0 I SOWE 0 I 0 I RS1 I RSO Conte — 

0671-3Ph RAM 
56 ie a 0011-FFh 

ných pre samotnú činnost čitačov 
a zvyšných 56 je — ako sme si práve 
spomenuli — vorne využitelných Čas 
a dätum (a ešte trochu viac) je mož-
né net od adresy 00H do 07H (ta-
bulka 1 popisuje, ako je týrchto 8 baj-
tov využitých) a 08H až 3FH je vorná 
pamärová oblast. 

Pokial' by človek očakával, te deň 
v tý2dni je nejakým algaritmom odvo-
dený od dátumu (ako som naivne oča-
kával ja), bude sklamaný Je to jed-
noduchý šítač od 1 do 7 (3 bity na 
adrese 03H), ktorý s dátumom samot-
ným nijako nesúvisí Obvod taktiet 
nijako nekontroluje, či nastavený da-
tum a čas je naozaj „syntakticky" 
v poriadku, čiže pokiar napriklad na-
stavíme ako datum 33. 13. 2013 a čas 
39.68:72, tak jednoducho počita od 
toho čísla «alej K roku snád stair 
za zmienku, že sa počitajú len dye 
miesta, &le rok 2013 znamená že na 
adrese 06H bude uložená hodnota 
,13", a či je to 2013, 1913 alebo hoc-
akých mých 13, je len na interpretäcii. 

Mňa pri tomto „poznaní» napadla 
otázka — ako je to s prestupnými rok-
mi? Odpoved je však vefmi jednodu-
chá. RTC obvody zylädajů počitante 
28 /29. 2 bez problémov, pretole dä 
sa povedat, že čije rok prestupný ale-
bo nie, nezáleží od storočia Ak je 1808 
prestupným rokem, prestupné roky sú 
aj 1908, 2008. 2108... Viac o tejto pro-
blematike sa dá dočitat v [5] 

Zápis do 051307 

Pokier chceme tento obvod využí-
vat'. po prvom pripojeni napájania je 
potrebné „nastavit čas" — čiže musi-
me zapisat všetky potrebné informá-
cie do registrov časovačov. Predpo-
kladajme, že chceme nastavit datum 
15. 11 2013 a čas 14 32.45. Logika 
programu bude zhruba nasledovnái 

I. Inicializujeme komunikáciu pod-
mienkou štart. 

2. Vyšleme adresu obvodu, s ktorým 
chceme komunikovat a oznámi-
me. že by sme radi moo zapísali 
— v našom pripade pošleme teda: 
1101 0000, pričom prvých sedem 
bitov je I2C adresa obvodu a po-

slednä "0" znamená, že pöjde 
o zápis. 

3 V tomto momente už náš hodino-
vý obvod vie, że s nim 'creme ko-
munikovat a očakáva adresu 
registra. Informácie budeme za-
pisovat podía mapy registrov 
v taburke 1 a začneme adresou 
00H. Ciže další vyslaný bajt bude 
0000 0000 

4a Obvod teraz očakáva belt, ktorý 
bude zapísaný do registra, ktorý 
sme práve adresovali, v našom 
pripade je to BCD interpretácia 
seloOnd — čize 0100 0101 (4 a 5) 
Obvod po prijatí bajtu a jeho zá-
pise do príslušného registra au-
tomaticky zvýši hodnotu "pointe-
ru-, čiže ak vyšleme další bait. 
tento bude zapísaný do registra 
s adresou 01H. 

4b. Pokračujeme vo vyslani BCD 
kódu minút, v našom pripade vy-
sielame 0011 0010 (3 a 2). Po 
ukončeni zápisu obvod opat zvý-
ši hodnotu ukazovatefa adresy. 

4c. Näsledne posielame BCD kód ho-
din (0001 0100), potom deň 
v týždni (piatok = 0000 0101) 
a tak «alej... 

5 Posledným krokom (po zápise 
roku), je ukončenie komunikácie 
poslaním podmienky stop. 

Ako bude zrejme neskör. prvé dva 
kroky sú pre každé zanademe rovna-
kě (start condition —) adresa zariade-
nia + čítanie/zápis) zvyšok už záleží 
na tom, akým spósobom obvod ko-
munikuje. 
V našej procedúrke sme Jotichu" 

spustili počňanie času — a sloe tým, 
że sme pri zápise do registra 00H (se-
kundy) ponechali siedmy bit na hod-
note "0". Tento bit totiž (ako je patrné 
z tab. 1) neshiši na uchovanie sekůnd, 
ale povcduje, prípadne zakazuje čin-
nost oscilátoru Pretože výrobca uvä-
dza. że po pripojeni napájania je ob-
sah všetkých registrov nedefinovaný. 
je clölelité (pokier majú hodiny naozaj 
.tikar) pri prvom nastavení času ten-
to bit nastavit na Jr 

Ako ste si iste všimli, nestarali sme 
sa võbec o posledný bajt využivaný 
hodinami (control register na adrese 
07H) — je to preto, že tento bait kont-
roluje len sprävanie sa výstupu SQVV/ 
/OUT, ktorým sa v našom popise za-
oberaf nebudeme a na činnost hod in 
samotných nemá vplyv. 

Nasledovný programík (s využitím 
podprogramov popisaných v pred-
chädzajúcej časti) zapíše do DS1307 
práve popisaný príklad 

wide example dale time lo RTC date =15 11 2013 
lime = 14 3245 day= 5 (Friday) 

rtc_ec write e 

nojo 
Step 1 Sled condibork 

call 12c_starl 

Atop 2 addressing lhe RTC device 
movlw E,11010000 .RTC =110100x 

RAW o (worn) 
call i2c_send 
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) Step 3. send memory location 
motive 300000000' memory address (a 0) 
call Cc_send 

,  
Slope voile data 
,4.1 - sec 

movher 30100010V ,BCD code o145 
call i2c_send 

4 2. min 
mock/ 800110010' :BCD code of 32 
call I 2c_send 

.4 3 - hews 
mocha, e000loloo BCD code of 14 
call Qc send 

.4 4 - day in a week 
movlw 11718000101' .13CD code of 05 
call i2c send 

.4 5 - day 
movlw 8'00010101' .8CD code o415 
cell i2c_send 

,4 6 - month 
movlw B00010001' .8CD code of 11 
call 12c_sered 

.4.7 - year 
movlw B'00010011' .BCD code of 13 
call i2c_send 

;Steps: send STOP condition (stop Me tea) 
call Qc_slop 
(mum 

dítame z DS1307 
Ked' sme zvládli zápis. čitanie je u2 

pomerne jednoduchě. Základre stay-
ba programu je rovnaká, až na jeden 
malý detat ktorý si teraz popíšeme. 

Celý algoritmus čitania vyzerá na-
sledovne 

1. Inicializujeme komunikáciu Mart 
podmienkou (presne ako predtým). 

2. Vyšleme adresu obvodu, s ktorýin 
chceme komunikovat a oznämime, 
že by sme radí ma] zapisali (áno. 
zapísali, nieje to preklep). V našom 
prípade pošleme teda. 1101 0000, 
pričom prvých sedem bitov je 12C 
adresou obvodu a posledná ,.0" 
znamená, że pčijde o zápis (presne 
ako pred tým). Na tomto mieste si 
treba položit' otázku, prečo ideme 
zapisovat, ked chceme Mar> Od-
povedje jednoduchá. v prvom rade 
musíme opat povedat, z akej ad-
resy chceme Seat a túto adresu mu-
síme do obvodu zapisat 

3 Podobne ako pri zápise času po-
šleme adresu prvého registra, kto-
rý chceme realer, Size 00H - dal-
šíí vyslaný bajt bude. 0000 0000 

4. Teraz prichädza sporninaná drob-
ná zmena. V kroku čislo 2 sme 
obvod uviedli do zapisovacieho re-
žimu", ale teraz by sme rad' mac, 
prečitalr. Preto musíme v podstate 
komunikáciu ukončit' a začat 
odznova - tým pádom v tomto kro-
ku vyšleme podmienku stop 

5 Nasleduie start podmienka - ked-
ze začiname znova komunikovat 

6 Kedle bola komunikácia pred 
chvirou ukončená, opat musíme 
adresovat zariadenie, s ktorým 
chceme komunikovat, posielame 
teda 1101 0001, pričom 1101000 
je adresa našich hod in a posledný 
bit je tentokrát OE,1" - 'dome čítat 

7 V nasIedovných krokoch načitame 
postupne hodnoty registrov 00H až 

06H predstavujúce BCD laid 
sekund, minút, až roku - jeden 
po druhom, a kedže obvod - po-
dobne ako pri zápise - po ukonče-
ní operece automaticky zvýši ad-
resu registra o jedna, nemusíme 
sa viac starat o adresovanie. Kaž-
dý pročítaný bait potvrdime vy-
slaním signálu ACK, s výnimkou 
posledneho Po načítaní roku vy-
šleme NOT ACK, aim dáme naja-
vo, że srno prečítali všetko So srno 
cheek. 

8 Posledným krokom je opätovne 
ukončenie komunikácie poslaním 
stop podmienky 

Nasledovný krátky program našíta 
aktuálny čas a dätum a uloží do pred-
pripravených registrov procesora 

.vareable declaration 
v_dc_sec EQu 

rtc_min EOU 
v rtc_hrs ECR) 
v dc_wday cou 
v_dc_day cou 
v_lic_mnI EOU 
v_rtc_year ECM 

FV 6E' 
H'6F' 
H78 
H71' 

1178 

mad current date/lime 
etc_i2c_mad 

note 
Step 1 - Start condemn 

call '2 snail 
.Slep 2. addressing the RTC device 

melee S11010003 ‚RTca 110100e 
.17/-W = 0 (write) 

call i2c. send 
Step 3- send memory location 

maybe 38000000V memory addess (a 0) 
call Qc_send 

Step 4 send STOP condition (slop the write) 
call i2c slop 

:Step 5. START condition 
call Qc snad 

;Slope addressing the RTC device 
movIve 311010001' .RTC .110100a 

RI-00 e 0 (read) 
call Qc_send 

Step 7 read data 
;7.1 sec 

call i2c Jeceive deceived byte - sec 
moved v etc sec 
call i2c_a-ck 

.7,2 - min 
call Oc receive :received byte - min 
moved v_do mm 
call i2c_a-ck 

3.3- boors 
call Qc receive received byte 
moved v tic hin 
call dc_a-ck 

3.4 - day in a week 
call i2c_receive :received byte 
moved te nc wday 
call c_a-ok 

.7.5 - day 
call ac_receive ;received byte 
moved rtc day 
call plc a-ck 

.t...nn ACar 

• 

;"frie 

Its. • 41.4 
LOE:2Š4Watie;SZ4 r 

Obr 5. RTC obvod M41TOOCAP 

76 month 
call iOc receee seamed byte 
moral v_rtc_mnt 
call ac_ack 

.77 - year 
call Qc receive received byte 
movwf v_ric_year 
call QC nol_ack 

Slept send STOP condamn (stop the ready 
call 12c_slop 
return 

využitie pamate RAM 

Akorehle sme zvládli zápis a ate-
ne času, je tematika práce so zvyškom 
pamate obvodu yam jednoduchá 
Uvedre príklady programov pracujú 
bez akejkofvek zmeny aj pre zápise-
tanie zvyšku pamäte 051307, len vždy 
v kroku 3 vyšleme adresu (prvého) 
pamätoveho mesta. s ktorým chceme 
komunikovat' 

Treba mat však na mysli, že poki-
al> zapisujemeičitame viacero bajtov 
a adresovy Mae preteče (posledný 
adresovaný register bol 3FH), nasta-
ví sa opet na 00H. 

M41TOOCAP 

Ku tomuto obvodu je úpIne zbytoč-
né Využiva sloe tie2 
kryštál 32.768 kHz a potrebuje bate-
riu, ničmenej to všetko je už "vo vnút-
rľ. Ku činnosti stačí teda puce' na-
pájanie (V„ pin 24 a Vss pin /2) a I2C 
zbernicu (DA pin 14 a SCL pin /5). 
Kedle obvod obsahuje kryštál aj 
s batenou, je aj rozmerovo väšší 
v puzdre DIP24 - zapojených je 

však len zopár vývodov - vid [2]. 
Co sa základnej komunikáce tyke. 

je možné použit na čitanie a zápis 
presne ten ‚sty program. ako na ko-
munikáciu s 051307, ktorý bol uve-
deny skeir Taktie2 bit 7 registra 00H 
slútt na zapnutieNypnute oscilátora. 
Výrobcom nastavená í2C adresa je 
taktie2 totožná s predchädzajúcim ob-
vodom (či2e 1101000). 

Tento obvod však neposkytuje zed-
nu všeobecne poubtelnü pamat, na 
druhej strane podporuje prenos do 
400 kHz na I2C, oproti tomu 051307 
pracuje len do 100 kHz. 

Životnost' vstavanej batärie výrob-
ca uvádza pri zapnutom oscilátore mi-
nimálne 10 rokov. Toto je vhodné 
miesto na krätky návrat k bitu na vy-
pnutie a zapnutie oscilátora Jeho vý-
znam spočiva pochopiterne najma 
v tom, że ked hodiny stoja, spotreba 
obvodu je ni2šia a životnost baterie 
vyššia - a to platí samozrejme pre 
každý RTC obvod 

Miroslav Cina 
(Pokrabovante nabudúce) 

[I] Maxim Integrated - Data Sheet DS1307 
(htfplidatasheets maximintegrated corn/ 
en/cis/031307.01). 

[2] ST - Data Sheet M41TOOCAP (http:// 
www.st com/st-web-ui/static/activan/ 
resoorcertechnicalklocumenteatasheev 
CD00189496 pcle. 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Nf zesilovač k přijímači 

Pure Sensia 
Netradiční přijímač Pure Sensia 

umožňuje kvalitní poslech DVB digi-
tálního rozhlasu. FM a internetoWch 
stanic Zvuk zprostředkovávaji dva 
male vestavěné středotónové repro-
duktory a zesilovač 2x 2 W Pro pine 
využiti možností, které přijimač nabí-
zi, je ovšem ládouci připojit vnější 
reproduktorové soustavy 

Protože mám dvš poměrně slušné 
pátadvacetildrové třípásmové repro-
skříňky, navíc vylepšené pruzveným 
molitanem pro dokonalý přenos vý-
šek uvažoval jsem, jakým zpusobem 
bych je k Pure Sensia připojil. Puvod-
ní záměr na zásah do přístroje spoči-
vajici v odpojení vnitčnich reprodukto-
ru a ve vyvedení kabliku k vnějším 
reprosoustavám jsem zavrhnul a roz-
hodl se pro použití vykonnejšiho ex-
terního zesilovače Dobre zkušenos-
ti jsem měl s obvodem TDA85600 
(2x 40 W), který se kromě dobré re-
produkce vyznačuje i velice jednodu-
chým připojením Schema zapojení 
zesilovače s tímto obvodem je na obr 
1. Nf signál pro zesilovač se z přijíma-
če odebírá z výstupu pro sluchátka 

Problem se slabým brumem pro-
nikajícím ze sírového zdroje do nf 
signálu jsem vyřešil tak, že jsem síto-
vý zdroj nahradil akumulátorem E11. 
Pro pokojovou hlasitost a občasné 
použití úpině dostačuje gelový aku-
mulátor 12 W1,3 Ah S ním se zesilo-
vač pohodlně vejde do male skříňky 
U-KM60. Odebíraný proud z aku-
mulátoru je při nulové hlasitosti asi 
90 mA, při Mine hlasitosti 100 mA 
a při značné hlasitosti 200 mA. 

Protože jsem uvažoval o montáži 
zesilovače ve svisle poloze na zadní 
Merle jedné z reproduktorových skří-
něk, umístil jsem chladič pro obvod 
TDA8560C1 na čelni stěnu zesilovače 
Na čelní stěně je těž potenciometr 
P1 pro ovládání hlasitosti a kolébko-
vy vypínač napájeni Sl. Potenciometr 
pro vyvážení jsem nepoužil, ani ko-

Obr 2. Zesilovač - pohled dovnitř 

Obr 3 Zesilovač zepředu 

Obr. 4 Zesilovač zezadu 

rekci výšek a hloubek Konstrukce ze-
silovače je zřejmá z obr . 2 aż obr 4 
V kolébkovém vypínači S1 jsem 

nahradil doutnavku supersvttivou 
červenou LED D1 o prumšru 3 mm, 
místo puvodního rezistoru je nyní 
rezistor R1 o odporu 10 ni (obr . 5). 
Do série s LED je zapojena Zenero-
va diode 02 se Zenerovým napětím 
10,7 V. takže LED zhasíná při pokle-

Obr 1 Schéma zapojeni zesilovače 

Obr. 5 Úprava 
kolábkového vypínače 

su napájecího napětí pod 10,3 V 
Zhasnutím LED je indikována nut-
nost dobít akumulátor 

Pro dobíjení akumulátoru použí-
vám spínaný zdroj přijímače Pure 
Sensia. který poskytuje napiti 14.3 V 
a maximální proud 2 A Mezi tento 
zdroj, Aimee a zesilovač jsem při-
dal přepínací skříňku (obr 6 al obr. 
8) s dvoupólovým přepínačem, přes 
který se přivádí ss napětí ze zdroje 
buď do přijímače (Provoz), nebo do 
zesilovače (Doblieni). Zesilovač je 
tedy během provozu připojen k pčiji-
mači pouze stíněným kablikem pře-
nášepcím nf signál. 

Pro úsporu mista v bytě mám obě 
reproduktorové skříňky instalovány 

Obr. 8 
Přepínací skříňka 

zásuvka pro prime-
ni spineného zdroje 

Obr. 8 Umístění přepínací skříňky 
za philmačem na horní reprosente 

Obr. 7. Vnitřek 
prepinaci skříňky 
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Obr 9 Celá sestava ph pohledu 
zezadu na zadní strand horní 

reproskilnky je vidět namontovaný 
zesilovač s kabely a přepínací 
skříňkou, nahoře je /Aimed 

nad sebou (obr . 9) Přicházím tim sice 
o stereofonní efekt, to mi však nevadí 

Ing. Petr Prause, OK1DPX 

Měřič vnitřního odporu 
napájecích článků 

Pro posouzení stavu jakýchkoliv 
napájecích članku nebo baterii je 
dobré znát jejich vnitřní odpor Ri. 

Odpor RI n ní možné měřit běž-
ným ohmmetrem, ale mužeme ho ur-
čit jako diferenč í odpor podle vztahu 

Obr 10. 
Deska se sou-
částkami metes 
vnitřního odporu 
napájecích článku 

Ri = At/o/Afo. 

kde Alo je záměrně vyvolaná změna 
4stupnfho proudu článku a AU° je 
následná změna výstupního napiti 
článku zpusobená změnou výstupnfho 
proudu. 

Veličiny AU° a Alo nejsnáze urči-
me z naměřených hodnot výstupnfho 
napětí a proudu nezatíženého a zatí-
ženého testovaného článku (baterie) 

Napřed změříme výstupní napětí 
U00 nezatíženého článku Výstupní 
proud /00 nezatíženého článku měřit 
nemusíme, protože je nulový (Apo = 0) 

Pak k článku připojíme zátěž Z 
a zinetime výstupní napětí Uoz zatí-
ženého článku a take proud loz te-
koucí do zátěže 

Pak vypočteme změnu (pokles) 
výstuoního napětí jako. 

AUo = Uoo - Uráz 

a změnu (zvýšení) výstupního proudu 
jako: 

A/0 = /oz - loo = /oz 

Je zřejmé, že určovat Ri popsa-
ným zpusobem je pracné a zdlouha-
vé, protože se musí v několika kro-
cích merit dvě ss nook( a jeden ss 
proud a pak je ještě nutné provést vý-
počet 

Aby se zjišťování usnadnilo, byl 
k měření Ri navržen popisovaný mě-
řič, který místo se změnami (A) ss 
proudu a ss napětí pracuje se střída-
vým proudem a střídavým napitím. 

Měřič zatěžuje testovaný článek 
proudem, který je tvořen ss složkou 

fo„ = 0,45 A a sinusovou střídavou 
složkou /oat = 0.1 A (efektivní hodno-
ta) o kmitočtu 50 Hz V mete je zdroj 
proudu, takže velikost' obou složek 
zatěžovacího proudu jsou konstantní 
a nezávisí na ss napiti článku. Stří-
davou složkou zatěžovacího proudu 
se na vnittnim odporu Ri článku vy-
tváří střídavé nook! Uost, které měří-
me nf milivoltmetrem nebo v nouzi 
digitálním multimetrem (OMM) připo-
jeným paralelně k článku Ri se vy-
počte podle Ohmova zákona jako 

Ri = Uomilosi = Uo st/0.1. 

Tento výpočet lze snadno provést 
zpameh, protože Ri (v ohmech) je 
cliky zvolené velikosti lost deseti-
násobkem změřeného napětí Uom 
(ve voltech). Např pro Uost = 0,01 V 
(= 10,0 mV) je Ri = 0.1 Q (= 100 m0). 

Protože popisovaný měřič je uži-
tečný přístroj, byl pro ověření činnosti 
zhotoven jeho vzorek na desce s ploš-
nými spoji. Fotografie desky se sou-
částkami je na obr. 10. 

Popis funkce 

Schema zapojeni měřiče vnitrrdho 
odporu napájecich článku je na obr 
11 Měřič obsahuje zdroj zatěžovací-
ho proudu s OZ 101C a tranzistorem 
Ti, indikátor chybné funkce s OZ 
101D a LED D1, generator trojúhelni-
kového signálu s operačními zesilo-
vači (OZ) 101A a 101B a napájecí 
obvod se stabilizátorem 102 

101A až 101D je čtyřnásobný ope-
rační zesilovač TLC274, který byl vy-

Obr 11 Schema zapojeni melee vnitřního odporu napejecich článku 
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bran proto, že muže pracovat se 
vstupním napětím blížícím se napětí 
na záporném napájecím vývodu 101. 
To dovoluje napájet 101 jednoduše 
asymetricky 

Měřený článek Bx se připojuje ke 
zdroji zatěžovacího proudu přes svor-
ky J3 a J4 Zatěžovací proud proté-
ká tranzistorem Ti a bočnikem R10 
OZ 101C porovnává napětí z bočniku 
s referenčním napitím z C3 a řídi Ti 
tak. aby napětí na bočniku bylo shod-
ne s referenčním napitím Součástky 
R8, R9 a C4 zabraňuji kmitání zdroje 
proudu. Protože R10 mä odpor 1 a 
je (podle Ohmova zákona) velikost 
zatěžovacího proudu v ampérech či-
seine rovná referenčnímu napětí na 
C3 ve voltech. 

Jak pa bylo uvedeno, zatěžovací 
proud mä ss složku 0.45 A a sinuso-
vou střídavou složku 0,1 A Střídavá 
složka mä rozkmit ±0.141 42 A. takže 
maximální zatěžovací proud je při-
bližně 0,6 A. Maximální úbytek napětí 
na R10 je tedy asi 0,6 V Z tohoto 
maximálního úbytku napětí na R10. 
ke kterěrnu ještě musíme přičíst mi-
nimální úbytek napiti na kanálu Ti 
(asi 0,1 V). vyplWá požadavek na mi-
nimální napiti zatěfovaného článku 
(tj, na minimální napětí mezi svorkami 
J3 a J4). To musí být alespoň 0,7 V, 
aby zdroj proudu pracoval v lineární 
oblasti. Pokud napětí článku klesne 
pod 0,7 V. je pruběh zatěžovacího 
proudu limitovaný (Pořezaný") a mě-
řeni Rije chybné 

Aby se zamezilo chybnému měře-
ní Rt, je měřič vybaven indikátorem 
imitace s OZ 101D a LED D1 K roz-
poznáni chyby se využívá skutečnos-
ti, że zatimco při správné funky zdro-
je proudu nepřesahuje napiti na 
výstupu OZ 101C velikost asi +5 V, 
pri limitaci proudu se ve snaze co 
nejvíc otevřít T1 dostává výstup OZ 
101C periodicky nebo trvale do klad-
né saturace, kdy je na něm napiti asi 
+8 V Uvedenou změnu velikosti na-
pe( na výstupu OZ 101C vyhodnocu-
je komparátor s OZ 101D, který po-
rovnává napiti z výstupu OZ 101C 
s rozhodovacím napětim asi +7,1 V 
z (ghee R11 a R12. Indikační LEO 

D1 s označením CHYBA, která je 
připojená k výstupu komparätoru 
1010, sviti při limitaci proudu, kdy je 
na výstupu komparátoru 101D vyso-
ká úroveň H 

Referenční napětí na C3, kterým 
je řízen zdroj proudu. je dodáváno 
generátorem trojahelnikoveho signá-
lu s OZ 101A a 101B OZ 101A je za-
pojen jako Schmittuv klopny obvod 
(SKO). OZ 101B jako Milleruv inte-
grator Spojením výstupu OZ 101B 
se vstupem SKO je zavedena zpětná 
vazba, která zajišťuje kmitání generá-
toru. Na výstupu OZ 101B je trojúhel-
níkový signál, jehož rozkmit je určo-
ván hysterezI SKO Hystereze a tudíž 
i rozkmit signálu se nastavují tram-ern 
Pl. Kmitočet generovaného signálu 
je přibližně 50 Hz a je určován hodno-
tami součástek R5 a C2 a velikostí 
hystereze SKO. Při nastavování hys-
tereze trimrem P1 se tedy mini i kmi-
točet signálu. to však nijak nevadí. 

Trojúhelnikový signal je přeměňo-
ván na sinusový na C3 dolní propus-
ti, která potlačuje vyšši harmonické 
Tuto propust tvoří C3 a odporový dš-
lič s R6 a R7. 

Take potřebnou ss složku signálu 
na C3 poskytuje generator trojúhelní-
kového signálu, který Jr odvozuje od 
předpětí pro OZ dodávaného odporo-
vým děličern s R1 a R2 Při asymet-
rickém napájení 101 je předpěti nut-
ne k nastavení pracovních bodu OZ 
101A a 10113 do lineární oblasti. Veli-
kostí předpěti je ovlivňována střída 
trojúhelnikováho signálu. 

Měřič je napájen z vnějšího zdroje 
ss napětim 12 až 30 V. které se při-
vádí na svorky J1 a J2 Dioda 02 
chrání měřič při přepalování zdroje 
Stabilizátorem 7809 (102) se z vněj-
šího napájeciho napětí ziskává sta-
bilizovaně napiti +9 V. kterým se 
napájejí vnitřní obvody měřiče. Kmi-
tání stabilizátoru zamezuji blokova-
cí kondenzátory C6 a C7 Napájecí 
proud měřiče je asi 8 mA. 

Konstrukce a oživení 

Mafia je zkonstruován z vývodo-
vých součástek na desce s jedno-
strannými plošnými spoil Obrazec 

Obr 12. Deska s plošnými spoji měřiče vnitřního odporu 
napájecích clank') (mér.• 1 : 1) 

spoju je na obr. 12, rozmístěni sou-
částek na desce je na obr 13 

Na desku osadime napřed th drá-
tové propojky zhotovené např z od-
stříhaných vývodu rezistorů a pak 
postupně všechny součástky od nej-
nižších po nejvyšší Rezistor R10 vy-
bereme s přesnosti odporu 1 %. 

Tranzistor Ti opatříme přiměře-
ným chladičem. Výkon Pri rozptylo-
vaný tranzistorem T1 závisí na napětí 
Voz článku nebo baterie. jejíž RI zjiš-
tujeme, a je přibližně. 

Pr 'OE Uotioss = Uoz 12,48• 

Např. Pro tic LOE 28V je PT1T 12,6 W. 
Musíme však uvážit, že zatížení T1 je 
jen krátkodobé 

Při oživování měřiče nejprve zkon-
trolujeme napájecí napětí +9 V na 
výstupu 102. Dale osciloskopem oval-
time. że kmitá generator trojúhelníko-
vého napětí a že na C3 je ss napětí 
asi 450 mV s přičteným přibližně si-
nusovým signálem o kmitočtu okolo 
50 Hz Amplitudu sinusového signálu 
musí být možné měnit trimrem P1 
Při odpojených svorkách J3 a J4 musí 
svitit LED Dl. Pak na J3 a J4 přive-
deme ss napětí asi 3 V z laboratorní-
ho napájecího zdroje. Musí zhasnout 
LED Dl. Ss voltmetrem °Velma, że 
na R10 je ss napětí o stejné velikosti 
jako na C3 (tj. asi 450 mV). Oscilo-
skopem ověrime. że na R10 je i sinu-
sová složka napětí. K R10 připojíme 
střídavý voltmetr (OMM) nebo nf mill-
voltmetr a s jeho pomoci nastavíme 
thaw P1 tak, aby sinusová složka na-
pat( na R10 měla efektivni hodnotu 
100 mV Je-li vše v pořádku, muže-
me merle vyzkoušet v praxi 

článek musí byt připojen k mě-
řicímu zařízení čtyřvodičově, tj. jed-
nim párem vodiču z něj musí téci 
proud do měřiče a druhým párem vo-
diču se z něj musi snimat střidavé 
napiti měřené digitálnim multimet-
rem (OMM) nebo nf milivoltmetrem 
(viz schema na obr 11) Čtyřvodičo-
vé připojeni je nutné proto. aby se 
zamezilo chybě měřeni způsobené 
přechodovými odpory a odpory pří-
vodu, které mají velikost srovnatel-
nou s RI 

Obr 13 Rozmisténi součástek na desce měřiče 
vnitřniho odporu napájecích článku 
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K článkum s přivařenými přívody 
připojujeme čtveřici měřicich vodiču 
pomoci krokodýlku zakousnutých" 
do přívodu, pro tutkově a další po-
dobné články bez pčivodu si zhoto-
víme zvláštni držáky se čtyřmi kon-
takty - dvěma ke kladnému a dvěma 
k zápornému pólu článku. 

Po připojeni článku k měřiči musí 
zhasnout LED D1 (CHYBA) Pokud 
LED sviti. je článek vybitý nebo mä 
priliš velký Ri, pruběh stfidaveho 
proudu tekoucího článkem je "ořeza-
nr a měření je chybné. 

Ze sttidavého napětí Uost změře-
ného na článku vypočteme lit který 
je číselně desetinásobkem naměře-
né hodnoty (např. pro Uost = 10 mV 
je Ri = 100 rníč apod.). 

Při testování měřiče v praxi se 
ukázalo, že starý OMM METEX-3800 
je k měřeni stridavého napětí na 
článku zcela nevhodný protože jeho 
údaj značné náhodně kolísal a někdy 
se jevil zcela nesmyslný. Snad by 
line OMM mohly byt lepší Osvědčilo 
se měřit strídave napětí na článku 
amatérským nf milivoltmetrem - jeho 
údaj byl správný a stabilní 

Take bylo zjištěno, že je vhodni 
všechny části měřicího zařízení stínit 
a jako měřici přívody používat stíně-
né kablíky Pracuje se totiž se slabým 
střídavým signálem a indukovaný 
brum zpusobuje chybu měřeni 

Měřičem a nf milivoltmetrem byl 
zjišťován Ri řady článku i několika 
laboratorních zdroju. Výsledky byly 
dobré a zařízeni se v provozu pině 
osvědčilo. 

Seznam součástek 

R1. R3 
R2 R4 
R9. R13 
R5 
R6 
R7 
R8 
R10 
R11 
R12 
R14 
P1 

Cl, CS 
CS, C7 

C2 
C3 
C4 
D1 

12 kntr %/0,6 W 

10 kW %KO W 
100 k11/1 %/0,6 W 
120 kiln %/0,6 W 
15 ki2/1 %/0,6 W 
220 W1 %/OS W 
1 1r %/2 W 
18 k0/1 %/0,6 W 
68 kL2/1 %/0,6 W 
2,2 kč2/1 %/0,6 W 
10 kn. trimr lefatý, 
10 mm (PT10V) 

10 pF/63 V, radiální 
68 nF/J/100 V. foliový 
330 nF/J/63 V, foliový 
150 pF/NPO, keramický 
LED červená. 3 mm, 
supersvítivá 

02 1N4007 
T1 BUZ71 (T0220) 
101 TLC274 (D1L14) 
102 7809 (T0220) 
objímka precizni D1L14 pro 101 
chladič na T1 
deska s plošnými spoji č KE02W4F 

Elektor, 5/98 
MM 

Nejjednodušší 
regulator teploty 
Na obr 14 je schema zapojení 

velmi jednoduchého regulátoru teplo-
ty Regulator udržuje stálou teplotu, 
kterou Ize nastavit v rozsahu přibližně 
+10 at +80 t. Jako teplotnl čidlo je 
použit termistor RT1 o odporu 10 kn 
při teplotě 25 t. Regulator je dvou-
stavový a na výstupu mä relé s přepí-
nacím kontaktem Poklesne-li teplota 
čidla pod nastavenou mezní teplotu, 
relé sepne a zapne vnější topné těle-
so. Když se posléze teplota čidla zvý-
ší nad mezní teplotu, relé vypne a top-
ně těleso přestane hřát Po ochlazení 
čidla se topeni opět zapne a celý re-
gulační děj se tak neustále opakuje 

Regulator muleme použít i pro 
ovládání ventilátoru ofukupciho chla-
dič čidlo teploty tepelně svážeme 
s chladičem a motor ventilátoru ovlá-
dáme vypínacím kontaktem relé 
Ventilator se pak při zvýšeni teploty 
chladiče zapíná a při poklesu teploty 
vypíná 

Termistor RT1 je spolu s trimrem 
P1 zapojen jako odporový dělič, na 
který se přivádi napájecí napiti. Pro-
tože odpor termistoru závisí na teplo-
tě (při stoupající teplotě se zmenšu-
je), je i výstupnl napětí děliče závislé 
na teplotě (při stoupající teplotě se 
zvětšuje). Velikost výstupního napiti 
déliče se vyhodnocuje tranzistorem 
T2, který slouzi jako komparátor. 
Rozhodovací úroveň komparätoru je 
přibližně 0,65 V a je rovna úbytku na-
pětí na přechodu báze-emitor potřeb-
nému pro sepnutí tranzistoru 

Rozhodovací úroveň tranzistoru je 
mírně teplotně závislá s teplotním 
součinitelem okolo -2 mV/°C Proto 
musí být regulator nainstalován na 
misté s pokud možno stálou teplotou 
(např v obytně místnosti) 

Mezní teplota se nastavuje trim-
rem P1 a je to taková teplota čidla. 
při které je na výstupu déliče rozho-
dovacf úroveň komparätoru. S uve-
denými hodnotami součástek lze 
mezní teplotu nastavit v rozmezf při-
bližně +10 al +80 t. 

Napětím z kolektoru T2 se ovládá 
T1, který mä v kolektoru zapojenou 
cívku relé REI. Spínacím kontaktem 
relé vyvedeným na svorky J3 a J5 se 
ovládá tonne těleso K cívce relé je 
připojena obvyklá odrušovací diode 

Obr 14 Schema zapojeni 
nejjednoduššího regulátoru feebly 

DI, která potlačuje špičky vysokého 
napití yznikajlci při vypinění proudu 
tekoucího cívkou Aktivace relé je in-
dikována svitem LED 02. 

Když klesne teplota Sidle RT1 pod 
mezní teplotu, poklesne napětí na 
bázi T2 pod rozhodovací úroveň a T2 
vypne Následkem toho se zvýší na-
pall na kolektoru T2, takže sepne T1 
a aktivuje se reli REI. Při vzrustu 
teploty naopak T2 sepne, T1 vypne 
a kotva reli odpadne 

Regulator je napájen stabilizova-
ným ss napitím 12 V z vnějšího silo-
vého zdroje. Napajeci proud závisí 
na použitém relé a je nejvýše několik 
set mA. 

MM 
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA. 8/2012 

Můstkovy zesilovač 
se dvěma LM386 
Potřebujeme-li v bateriovém za-

řízení s malým napájecím napětím 
(např. 6 V) dosáhnout při použiti re-
produktoru o impedanci 8 Q (a popř. 
větší) dostatečné hlasitosti, muleme 
sáhnout po mustkovém zesilovači se 
dvěma obvody LM386 (101 a 102), 
jehož schema je na obr 15 

Každý dílčí zesilovač zesiluje na-
Wove 20x. Pokud mezi jejich vývody 
/ a 8 zapojíme elektrolytické konden-
zátory 10 pF/35 V (kladnými poly na 
vývody I), budou zesilovat 200x 

MM 
BREAK-IN, biezen/duben 2011 

Obr. 15 Schema zapojeni mustkováho zesilovače se dvěma LM386 
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Malý spínaný 
zdroj 13,8 V/2,0 A 

Ing. Pavel Láznička 

V tomto článku je posána konstrukce malého spinaného zdroje, 
řízeného integrovaným obvodem „TOP-SWITCH". Zdroj je určen 
pro nabíjeni olováných hermeticky uzavřených bezúdržbových 
gelových akumulátorů. 

Princip činnosti 

spinaného zdroje 

K řízení spínaného zdroje jsem 
použil regulator ‚TOP-Switch typ 
TOP204YAI od firmy Power Integra-
tion. Jedná se o spínaný regulator 
pracující na frekvenci 100 kHz, na 
principu pulsnš šítkove modulace 
s maximálním výstupním výkonem 
100 W pro napájecí napětí 230 V. In-
tegrovaný obvod je umístěn v pouzd-
ru TO-220 

Výhodou použitého regulátoru je 
poměrně vysoká spínací frekvence, 
minimální množství externích sou-
částek nutných k regulaci, schopnost 
automatického restartu, tepelná a prou-
dová ochrana integrovaná přímo na 
čipu integrovaného obvodu. 

Elektrické schema zapojeni napá-
jecího zdroje je na obr. 1. Zdroj je za-
pojen jako jednočinný blokujici pulsni 
měnič 

Vstupní sitiové napětí je přes po-
jistku Fl, termistor R16 (typ NTC) 
a soufázový vstupní filtr Z1 vedeno 
na usměrňovací mustek U4. kde je 
usměrněno a vyhlazeno kondenzáto-
ry Cl a C2, Kondenzátory Cl a C2 
jsou nabíjeny usměrněným síťovým 
napitím. Toto napětí slouží jako pm-
mámí napětí transformátoru. 

Termistor R16 typu NW slouží 
pro omezeni počátečního proudové-
ho nárazu po zapnutí zdroje v době, 
kdy ještě nejsou pině nabity filtračni 
kondenzátory Cl a C2 

Paralelně ke vstupním svorkám 
mustkového usměrňovače U4 je za-
řazen varistor (napěl'ově závislý od-
por) U11. sloužící pro částečně ome-
zení přepětových špiček, které by se 
mohly dostat na vstup spínaného 
zdroje z rozvodné napájecí site 

Jeden pracovní cyklus měniče lze 
rozdělit do dvou částí V první části 
pracovního cyklu sepne výkonový 
tranzistor MOSFET v obvodu Ul typu 
TOP204YAI a připojí primární muff 
I a II transformátoru Ti ke kondenzá-
torum Cl a C2. Proud v primárním 
vinutí se postupné zvětšuje a zvětšu-
je se magnetické pole v jádře trans-
formátoru Po určité době musí řídicí 

elektronika obvodu Ul TOP204YAI 
zajistit rozepnutí výkonového tranzis-
toru MOSFET 
V druhé části pracovního cyklu, ve 

snaze zachovat procházejíci proud, 
vybudí magnetické pole jádra v pri-
márním vinutí 1, II iv sekundárním vi-
nuti Ill napětí opačné polarity. Proto-
že nyní primárním vinutím I. II proud 
prakticky neprochází (tranzistor MOS-
FET je zavřený ), Apřelěva" se energie 
magnetického pole přes sekundární 
vinutá III a diody U2 do zátěže. Vý-
stupní napětí zdroje je dáno pomě-
rem závitu vinutí primárního vinutí I, II 
a sekundárního vinuti Ill, velikostí na-
pájecího napetí na primární straně 
a poměrem času, po něž je tranzistor 
MOSFET otevřen a uzavřen 

Doba sepnuti výkonového tranzis-
toru MOSFET v ridicím obvodu pro 
pulzně-šířkovou modulaci Ul je zá-
vislá na velikosti napětí přiloženého 
na vstup control obvodu Ul. Přitom 
platí, že čím vyšší je přiváděné napi-
ti, tim je doba sepnutí kratší, a obra-
ceně. Napětí na řídicí vstup control 
obvodu Ul je přiváděno ores opto-
člen U5 typ PC817C Výstupní tran-
zistor tohoto optočlenu je napájen 
z pomocného vinutí IV transformáto-
ru Ti přes usmérňovací diodu U10 
a filtrační kondenzátor C5 

Spínaný zdroj mä dye regulační 
smyčky, napatiovou a proudovou vaz-
bu ze sekundárního obvodu Obi tyto 
regulační smyčky ovládají proud, kte-
rý protéká vstupní diodou optočlenu 
U5, a tim i dobu sepnuti výkonového 
tranzistoru MOSFET v obvodu Ul. 

Napětiový regulator je osazen inte-
grovaným obvodem U7 typu TL431. 
Uvnitř tohoto obvodu je integrován 
referenční napěťový zdroj +2,5 V. 
Obvod U7 porovnává napětí přivádě-
né z odporového Mice, sestaveného 
z rezistoru R6. R7 a R13, se svým in-
terním referenčním napětím +2,5 V 

Dělicí poměr tohoto odporového 
&lee je. 

P = (22,0 + 3,3 + 5,6)/5.6 = 5,518 

Napětiove omezení je tedy nasta-
veno na hodnotu: 

U = 5 518 2,500 = 13,8 V 

iVYBRALI JSME NA N 
OBÁLKU  

Jakmile tedy výstupní napětí spí-
naného zdroje překročí 13,8 V, napa-
toe regulator U7 typu TL431 se ote-
vře a přes rezistor R10 začne protékat 
proud vstupní diodou optočlenu U5 
typu PC817C Tim se zmenší doba 
otevření výkonového tranzistoru MOS-
FET v regulačním obvodu Ul a v du-
sledku toho poklesne napiti na se-
kundární straně spínaného zdroje 

Proudový regulator je osazen tran-
zistorem U6 typu BC546 Tento tran-
zistor porovnává úbytek napětí na 
proudovém bočniku R2 se svým na-
pitím báze-emitor v propustném směru 
Napiti přechodu báze-entor v propust-
ném směru u křemíkového tranzistoru 
bývá obvykle asi 0,66 V Pro odpor 
rezistoru R2 = 0,33 52 bude tedy prou-
dove omezení spinaného zdroje na-
staveno na hodnotu' 

I= UIR = 0.66/0.33 = 2,0 A 

Jakmile tedy výstupril proud spi-
naneho zdroje překročí 2.0 A. prou-
dový regulační tranzistor U6 BC546 
se otevře a přes rezistor R9 začne 
protékat proud vstupni diodou opto-
členu U5 typu PC817C Tím se zmen-
ší doba otevřeni výkonového tranzis-
toru MOSFET v regulačním obvodu 
Ul typu TOP204YAI a v dusledku 
toho se take zmenší proud v sekun-
dárním obvodu spínaného zdroje 

Integrovaný obvod U3 typu LM3914 
a diody LED Ll až L10 jsou zapojeny 
jako jednoduchý ampérmetr, který 
ukazuje úbytek napiti na proudovém 
snímacím bočniku R2. Proti běžně 
používaným ručkovým měřicím při-
strojum je tento obvod levnější a me-
chanicky odolnéjší. Na rozdíl od do-
poručeného katalogového zapojení 
obvodu byly navzájem prohozeny 
konce interního odporového děliče 
RH, a R1, v10 LM3914 

Je to z toho duvodu. aby smysl 
výchylky elektronického ampérmetru 
odpovídal tomu. co je Mine u ručko-
vých přistroju - minimální hodnota 
proudu je nalevo a maximálni hodno-
ta proudu je napravo. Integrovaný 
obvod U3 typu LM3914 je vybaven 
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take vstupem MODE (vývod 9), který 
umožňuje přepínání výstupu pro ovlá-
dáni diod LED mezi bodovým a sloup-
covým režimem Pro tento spínaný 
zdroj byl zvolen sloupcový režim To 
znamená' že ph maximální hodnotě 
proudu 2,0 A svítí všech deset LED 
současně Spodní konec interního 
odporového ante v integrovaném 
obvodu U3 LM3914 byl ještě dopiněn 
o externě rezistor R12 Bez tohoto re-
zistoru zustävala i při rozpojeně prou-
dove smyčce rozsvícená první diode 
elektronického ampérmetru. Horne 
konec interního odporového děliče 
v U3 LM3914 byl dopiněn o externí 
rezistor R14 Tento rezistor slouži 
k úpravě měřicího rozsahu elektro-
nického ampérmetru Tato úprava je 
nutná, protože vnitřní referenčni na-
pětí v obvodu U3 LM3914 je 1,25 V 
a maximální úbytek napětí na prou-
dovém snimacím bočniku R2 ph proudu 
2.0 A je pouze 0.66 V. 

Výstupní napětí spínaného zdroje 
je kromě výstupnich svorek zapojeno 
take přes rezistor R4 na konektor X4 
Tento konektor slouží pro připojeni 
diody LED, umístěně na předním pa-
nelu přístroje, která indikuje zapnuti. 

Přestože spínaný zdroj mä na 
primární i na sekundární straně elek-
tronickou pojistku, byly ještě do pri-

márního i sekundárního obvodu spí-
naného zdroje přidány tavne pojistky 
Fl a F2. Pojistka Fl v primárním ob-
vodu by se wee přepálit pouze v pří-
padě poruchy některé součástky zdro-
je Při normálně funkce zdroje by mélo 
dříve zafungovat proudově omezení 
v regulačním obvodu Ul TOP204YAL 
Pojistka F2 se muže kromě připadne 
poruchy přepálit také v připadě, že 
omylem přepcolujeme akumulátor na-
bíjený ze spinaněho zdroje V tomto 
případě se přepálí tavná pojistka F2 
a tím se odpop spinaný zdroj od aku-
mulátoru 

Konstrukce spínaného zdroje 

Všechny součástky spínaného zdro-
je jsou na jedné desce s plošnými 
spoji (obr 2). Deska má skutečné 
rozměry 155 x 95 mm Rozměry des-
ky byly zvoleny podle použitě skříňky 
z ocelového plechu typu U-KK07-102 
ÚmysIně jsem navrhl jednostrannou 
desku s plošnými spoji s několika 
drátovými propojkami tak, aby ji 
bylo možná snadno a levné zhotovit 
i v amatérských podmínkách. Skříň-
ka z ocelového plechu se sice trochu 
obtížněji obrábí než plastovä skříňka 
avšak na druhé straně ocelový plech 
funguje jako elektromagnetické stíně-
ní a omezuje tak případně rušeni při-
jmu rozhlasu nebo televize od obvo-
du spínaného zdroje 

Integrovaný obvod pro pulsní šíř-
kovou modulaci Ul typu TOP204YAI 
je přišroubován na chladiči V7110 
o rozměrech 30 x 25 x 13 mm. 
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Usměrňovací diody na sekundární 
straně zdroje U2 BYW29 jsou ph-
šroubovány na chladiči typu V7143 
o rozměrech 50 x 35 x 12 mm Na 
tomto mistě jsou použity dva kusy 
(Hod (zapojené paralelně). aby se 
zmenšilo zahřívání diod Obě diody 
jsou upevněny společným šroubem 
na jednom chladiči 

Na předním panelu skřiňky jsou 
vyvrtány kulaté otvory pro výstupni 
svorky zdroje a pro indikační LED. 
Pod nimi je vypilován obdélníkový ot-
vor 50 x 2,5 mm pro deset obdélní-
kových diod LED Ll až L10 elek-
tronického ampérmetru. Take tyto 
diody jsou připájeny na základní 
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Obr. 2 Deska s plošnými spoji spínaného zdroje 

desce s plošnými spoji a jsou zasu-
nuty do obdělníkověho otvoru v peed-
ram panelu skřínky. Na zadnim panelu 
skříňky je vypilován otvor pro silovou 
zásuvku Fotografie sestaveného zdroje 
je na obr 3. 

Konstrukční provedení 
impulsnitto transformátoru TI 

Magnetický obvod transformátoru 
je složen ze dvou kusu ferito4ch ja-
der E AMIDON typu EA-77-500 Pnu-
řez jádra je 160 mmOE Podle Map( vý-
robce je toto jádro v této konstrukci 

asi 3x předimenzované Úmyslně jsem 
použil větší jádro ze dvou důvodu. Za 
prvě větší transformátor se bude za 
provozu méně zahřívat. Za druhé vět-
ši jádro poskytuje vštši prostor pro 
uložení vinuti a zejména pro kvalitní 
izolaci mezi primárním a sekundár-
ním vinutím. Transformátor je možně 
navinout iv amatérských podmínkách 
ručně bez použití strojní navíjedky 

Pro dosažení těsné magnetické 
vazby mezi primárním a sekundár-
ním vinutím je primární vinuti rozdě-
leno na dvě shodné poloviny a se-
kundární vinutí je navinuto mezi nimi. 
Bezpečnost zdroje závisí na kvalitním 

provedeni izolace mezi primárnim 
a sekundárním vinutím. Podle před-
pisu tato izolace musí vydržet zku-
šební st napětí 4000 V po dobu jedné 
minuty Z toho duvodu je take pro 
zhotoveni sekundárního vinutí použit 
vodič s teflonovou izolaci Jednotlivě 
vrstvy vinutí jsou navinuty v tomto 
poradfi 

Mylarová izolační (One - 4 vrstvy 
Vinuti I (první polovina primämiho vinu-
ti) - 32 z vodičem CuL o 0 0.335 mm 
Mylarová izolační fólie - 4 vrstvy 
Vinuti II (sekundarni vinutí) - 8 z vodi-
čem TAV o 0.75 mm 
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Obr. 3 Fotografie sestaveného spínaného zdroje 

Mylarová izolační fólie - 4 vrstvy 
Vinuti Ill (druhá polovina primiárnno vi-
nulí)- 32 z vodičem CuL o e 0335 mm. 
Mylarová izolačni fólie - 4 vrstvy 
Vinuti IV (pomocné vinuti) - 10 z vo-
dičem TAV o 0 0,2 mm 
Mylarová izolační fólie - 4 vrstvy. 

Pei zapojování transformátoru do 
obvodu blokupcno měniče je nutné 
u všech vinutí impulsniho transfor-
mátoru dodržet předepsanou polari-
tu Z toho duvodu jsou na elektric-
kém schématu začátky všech vinutí 
transformátoru označeny tečkou 
K desce s plošnými spoji je trans-

formátor přišroubován pomoci pásku 
mosazného nebo hliníkového plechu 
Tento plech nesmí tvořit závit nakrát-
ko 

Konstrukční provedení 
odrušovacího 

vstupního filtru Z1 

Vstupní filtr je navinut na železo-
prachovém toroidním jádře o rozmě-
rech 0 18 x 0 9 x 13 mm. Kettle 
z obou vinutí vstupního filtru má 10 
závitu vodičem TAV o se 0,2 mm s tef-
lonovou izolaci. Vinutí je provedeno 
soufšzove, to znamená že magnetic-
ké pole vyvolané pomocí obou vinutí 
se navzájem kompenzuje. Začátky obou 
vinutí jsou na elektrickém schématu 
vyznačeni tečkami. K desce s ploš-
nými spoji je vstupní filtr pčišroubo-

Obr 4 Oscdogram napátl 
na svorkách 

výkonového tranzistoru MOSFET 

van centrálním šroubem se dvěma 
velkými izolačními kulatými podlož-
kami 

Konstrukční provedení 
filtrační výstupní tlumivky L11 

Filtrační tlumivka je navinuta na 
toroidnim jádře Magnetics o rozmě-
rech 0 27 x 0 14 x 11 mm. Vinutí má 
24 závitu vodičem TAV o 00.75 mm 
s teflonovou izolaci Na desku s ploš-
nými spoji je z duvodu úspory místa 
tlumivka upevněna ve vertikální polo-
ze nastplato a je k desce přitažena 
plastovou stahovaci páskou, která se 
běžné pouzivá pro stahováni kabelo-
vých svazku. Pro pásku jsou v desce 
vyvrtány dva otvory. 

Oživování obvodů 
spínaného zdroje 

Při prvním zapnutí obvodu spína-
ného zdroje zapojíme do série se 
vstupem pro sitové napětí žárovku 
230 V/150 W a výstup zdroje zatíží-
me vhodným rezistorem nebo auto-
mobilovou žárovkou. Pokud máme 
k dispozici osciloskop, muzeme se 
podívat na pruběh spinaciho dije na 
svorkách SOURCE a DRAIN výkono-
vého tranzistoru MOSFET v obvodu 
TOP204YAI Při tomto měřeni musí 
být osciloskop napájen z oddélovací-
ho transformátoru a na jeho vstup 
musí být připojena vysokonapětová 
sonda Prubéh spínacího děje na svor-
kách výkonového tranzistoru MOS-
FET je zachycen na obi*. 4 Na tomto 
obrázku odpovídá jeden dílek vodo-
rovné době 2 ils a jeden dílek svisle 
napiti 100 V. Ph správném sestave-
ní a správné polarité všech vinutí im-
pulsrnho transformátoru by měl zdroj 
kmitat na první zapojeni. Správné vý-
stupni napětí je možné doladit zmé-
nou odporu rezistoru R7 Správný 
měřici rozsah elektronického amper-
metru lze doladit zménou odporu re-
zistoru R14 

Seznam použitých součástek 

Rerstory 
R1 
R2 
R3 

R4, R5 
R6 
R7 
R8 
R9, R10 
R11, R12 
R13 
R14 9.1 ki2/0.6 W 
R15 10 ki1/0,6 W 
R16 18 Q/2,5 A. termistor NTC 

47 0/2,0 W 
0.33 0../2,0 W 
270 MI/0,6 W 
(2 kusy do serge) 
680 2/0,6 W 
22 kQ/0.6 W 
3,3 M2/0,6 W 
10,0 2/0,6 W 
510 Š2/0,6 W 
1 k010,6 W 
5,6 kf2/0.6 W 

Kondenzátory 
Cl, C2 47 pF/450 V 
C3, C4 2200 pF/25 V 
C5 at C8 100 nF/63 V keram 
C9, CIO 33 nF/1500 V. folio4 
C11 47 pF/16 V. tantal 
C12 6,8 pF/35 V. tantal 
C13 3,3 nF/1600 V. foliový 
C14 10 pF/25 V. lento'. 

Polovodičové součástky 
Ul POEM TOP204YAI 
U2 BYW29 

(2 kusy paralelně) 
U3 LM3914 
U4 800 V/1,5 A 
U5 PC817C 
U6 BC546B 
U7 TL431 
U8 BYV26C 
U9 P6KE200, transil jednosměrný 
U10 1N4148 
Ul 1 vanstor 390 V 

Ostatní součástky 
F1 pojistka skleněná trubičková 

T2.0 A/230 V 
F2 pojistka skleněná trubičková 

T3,15 A/230 V 
Li až L10 LED obdélníková 

5,0 x 2,5 mm 
L11 tlumivka vyhlazovací - viz text 
Ti transformátor impulsní - viz text 
X1 svorkovnice WAGO. 

rozteč 7,62 mm 
X2, X3 svorkovnice WAGO 

rozteč 5,08 mm 
X4 vidlice dvoupólová PSH-02P 
Z1 odrušovací filtr - viz text 
K krabice U-KK07-102 

Obr 5 Zadní strana zdroje 
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Co je to CanSat 
Ing. Vladimír Vána, CSc., OK1F [VYBRALI JSME WC VV  ><, OBÁLKU , 

Před několika lety se objevila zajímavá technická novinka - stavba 
„minisatelitů" soukromými osobami vyuiivajicimi k jejich kon-
strukci plechovku od limonády. Odtud pochází i jejich název -CanSat. 

Poprvé s myšlenkou CanSatu při-
šel profesor Robert Twiggs [1] na 
konci 90 let Tvurci CanSatu do ple-
chovky od limonády obvykle umisťuji 
nějaká čidla, jako např čidlo tlaku 
a teploty. GPS moduly, kamery apod., 
jednočipové mikropočitače a vysílač 
pro VKV či UKV pásma ISP nebo pro 
některé z radioamaterských pásem 
2 rn, 70 cm, 23 cm či 12 cm. K vy-
puštění CanSatu vybaveného vlast-
ním padáčkem obvykle slouží balon 
či signální raketa Pote, co CanSat 
opusti raketu či balon, padá s pomo-
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Obr. 1 Tým Ječriaci na základně 
Andsva Rocket Range v Norsku 

.t" -r,-„9 

ci padačku k zemi a přitom vysílá na-
měřené údaje Stavbou a provozem 
CanSatu se zabývaji často zejména 
vysokoškolští studenti. Někdy je to 
i součást jejich studia. Příkladem muže 
být studium SpaceMaster na ČVUT, 
kdy student tohoto magisterského 
oboru je současně studentem ČVUT 
FEL i Lulea University of Technology, 
Kiruna Space Campus, Sweden a po 
úspěšném studiu získá tituly obou 
univerzit 1. semestr absolvují stu-
denti tohoto oboru na Julius-Maximi-
lians Universität Würzburg, SRN, kde 
absolvuji 6 předmětu včetně XE35CSP 
CanSat - Projekt (3 ECTS) 
V několika posledních letech jsou 

dokonce pořádány národní i meziná-
rodní soutěže založené na použití 
CanSatu V lednu 2010 vyhlásila ESA 
poprvé takovou soutěž i pro středo-
školáky. Druhý ročník evropské sou-
těže proběhl v roce 2012. Evropská 
Soutěž CanSat je součásti iniciativy 
ESA inspirovat mladé lidi ke studiu 
v oblasti vědy a inženýrství, s cílem 
zajistit dostupnost vysoce kvalifikova-
ných pracovních sil v kosmickém pru-
myslu budoucnosti Finále prvních 

MOE3 

Obr 2 Schéma 
zapojeni 

s STM32W108 

dvou ročníku soutěže se uskutečnilo 
na základně Andoya Rocket Range 
v Norsku V roce 2010 mezi 12 hne-
listu postoupil i český tým X-Gym2R 
studentu Gymnásia ze Zdäru nad Sá-
zavou a do finále druhého ročníku 
2012 tým Ječňaci studentu SPŠE 
z Ječné ulice v Praze [2] 

První dva ročníky soutěže 

Při prvních dvou ročnicich soutě-
že pořádané Evropskou kosmickou 
agenturou soutěžily studentské týmy 
ze členských zemí ESA pouze v jed-
né kategorii. Jejich úkolem bylo vy-
tvořit CanSat realizující tři mise a pro-
vozovat ho ve finále soutěže První 
dvě mise měly všechny týmy společ-
né - měřeni teploty a tlaku při sestupu 
CanSatu na padáčku k Zemi a přenos 
naměřených hodnot během sestupu 
bezdrátově v pásmu 433 MHz do po-
zemní stanice týmu a jejich vyhodno-
cování v PC Třetí misi si již každý 
tým navrhl individuálně a obsah a za-
měření této mise byl klíčovým pro vý-
běru týmu do finále Učitelé vedoucí 
vybrané týmy se poté účastnili „work-
shopu" v ESTEC v Holandsku. Jeho 
předmětem bylo seznámení s techno-
logiemi doporučenými pro tuto soutěž 
v roce 2010 a 2012. 

Za základ splňující obě první mise 
byla použita stavebnice americké fir-
my PrattHobbies [4] Tuto stavebnici 
si po skončení „workshopu" také kaž-
dý učitel pro svuj tým odvezl. Kromě 
mechanické konstrukce CanSatu ob-
sahoval startkit i destičku vysílače, 
palubní počítač, čidla teploty a tlaku. 
Základem vysílače je integrovaný vy-
silač ADF7012 od Analog Devices ří-
zený ATmega88 s firmware Stensat. 
Umožňuje vysíláni v amatérském pás-
mu 70 cm protokolem AX25 (packet 
radio) Destička palubního počitače 
pak je osazena ATmega 168 s firm-
ware Arduino To umožňuje jeho pro-
gramování jazykem WIRE, což je 
vlastně C(++). ve kterém se nepro-
gramuje vstupní bod main-, protože 
ten už je v knihovně, a místo něj se 
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vytváří funkce setup (počáteční Mi-
cializace) a Joe' (volá se v cyklu), 
které se z toho knihovního „main' vo'-
laji. Výhodou je i značné množství 
knihovních funkcl použitelných ve firm-
ware CanSatu (GPS, čidla teploty, 
tlaku, akcelerometry atd.) Prijimač 
pozemní stanice, anténu a počítač si 
soutěžní týmy již musely zajistit sami. 
V případě týmu Ječtáci jsme získali 
grant HMP. 

Na výsledném hodnoceni se tech-
nická stránka řešení podílí 50 %. 
Kromě technického fetal)í a doku-
mentace jsou dále hodnoceny melt-
ní reporty zasílané týmy do ESA, je-
jich publikační a propagační činnost, 
men/ stránky, blog a rovněž prezentace 
před a po letu jejich CanSatu. Veške-
rá komunikace s ESA, reporty, pre-
zentace apod jsou pochopitelné pou-
ze v angličtině. Při druhém ročníku 
soutěže se technické řešeni českého 
týmu dosti lišilo od řešení ostatních 
studentských týmu. Při evropské sou-
těži jsme nechtěli za základ vzít ame-
hckou stavebnici s americkými obvody 
a navrhli a realizovali jsme elektroni-
ku vlastni' založenou na obvodech 
největšího evropského výrobce polo-
vodičových součástek, italsko-fran-
couzské firmy STMicroelectronic. Tato 
firma má v Praze 8 i své významné 
vývojové tantrum Palubní počítač 
jsme osadili 32b.tovým MCU ARM 
Cortex STM32F100. 

Rovněž čidla jsme použili od STM. 
Protože soute mä studentům přiblí-
žit skutečny kosmický výzkum, měl 
náš tým několik CanSoh) (technolo-
gicky a dva letové). Další, čím se 
naše řešení lišilo od řešení ostatních 
týmů bylo použití trojice padäčků, tire 
se zlepšila stabilita klesajícího Can-
Satu, což bylo kladné hodnoceno po-
řadatelem i ostatními týmy Bohužel 
vyhazovací zařízení rakety (systém 
pružin) prorazilo plech plechovky na-
šeho CanSatu a úlomek tohoto ple-
chu přerušil spoj na desce vysílače' 

Obr. 3 
Palubní 
počítač 

s obvodem 
STM32F100 

OW. 4 
Principiální tcld 
zapojeni 
modulu 

SPZB32W1C1 
5F 

G010 

CONTA SOE ON 

takže vysílač stačil odeslat jen něko-
lik paketů. Z časových důvodů ne-
mohla startovat další raketa s naším 
záložním letovým kusem CanSatu. 
Podmínky soutěže předepisují roz-
měry CanSatu stejné, jako mä ple-
chovka 350 ml, ale nail' zde podmínka 
tuto plechovku použít. Většina týmů 
site plechovku coby kryt mechanické 
konstrukce používala, nicméně něko-
lik týmů použilo vlastni bytelnější 
konstrukci Na základě naší zkuše-
nosti rozhodné doporučujeme stu-
dentům v budoucnu realizovat vlastní 
odolnou mechanickou konstrukci. 

Pokud se i vy rozhodnete s vašimi 
studenty si postavit a odzkoušet vlast-
nt CanSat obdobný tornu' který pou-
žívaly týmy středoškoláků při prvním 
a druhém ročníku soutěže' a mít při-
tom co nejmenšt náklady' mám pro 
vás dva typy Není nutné si za 260 $ 
kupovat startkit PrattHobbies, ale mů-
žete si postavit vlastni. Podklady na-
jdete v diplomové práci Ing. Martina 
Sabola „FM vysílač APRS telemetric-
kých dat v pásmu 144 Nair [5]. Jeho 
vysílač vychází z konstrukce Pratt-
Hobbies, mä však řadu vylepšeni 
a k dispozici jsou podklady pro PCB 
v Eagle a sw včetně zdrojových kódů 
v C, jak pro firmware ATmega88, tak 
pro program na PC nastavující vlast-
nosti vysílače (u PrattHobbies se na-
stavovat nedají). Obvody vysílače 
ADF7012 přitom můžete získat zdar-
ma od Analog Devices jako tzv. „free 
samples'. Značnou částku můžete 
ušetřit i při pořizování pozemní přijí-

maci stanice Všechny týmy toe po-
užívaly ruční skenery nebo transcei-
very v cent řádově několik tisic Kč. 
Napf. námi používaný Kenwood hl F7 
stojl 7 al 8 tisíc Kč. Podstatné laci-
nější (pod 500 Kč) je pro příjem pou-
žít SDR (Software Defined Radio) re-
alizované pomocí USB TV tuneru. 
Odzkoušel jsem Sencor SDB 522RT 
s Ate' sw HDSDR [6] a [7] 

Tien ročník soutěže 

Třetí ročník soutěže se od před-
chozích poněkud odlišoval. Na zákla-
dě předchozích zkušenosti totiž ESA 
vytvořila dvě soutěžní kategorie. za-
čátečníci a pokročili. Takže z jedné 
země mohou postoupit i dva týmy, 
Na druhé straně některé země pak 
nejsou zastoupeny vůbec Z České 
republiky bohužel nepostoupil žádný 
tým (tým Ječtáci se do třetího roční-
ku soutěže již nepřihlásil, protože 
všichni jeho členové v tomto roce 
maturovali). Nejbližší účastnici letoš-
ní soutěže jsou v kategorii začáteční-
ků tým Kraksat studentů z Krakova 
[8] a v kategorii pokročilých tým Au-
rora studentů z Skierniewice, rovněž 
z Polska [9]. Další změnou je to, že 
na učitelském „workshopu dostali 
vedoucí týmu konečné ,evropský' 
startkit Byl vytvořen na dánské uni-
verzitě Aalborg Univerzity [101 Jako 
palubní počitač používá startkit Ardui-
no Uno s ATmega328 amenclté firmy 
Atmel Komunikaci v pásmu 433 MHz 
zajišťuje dvojice transceiverů APC220 
výrobce nap/. Shenzhen Shanhai 
Technology Ltd., osazených integro-
vanými transceivery americké firmy 
Analog Devices ADF7020. Další po-
drobnosti k AAU CanSat starteu na-
jdete v [11]. 

Čtvrtý ročník soutěže 
Zatím není známo' kdy bude vy-

hlášen čtvrtý ročník evropské soutěže 
CanSat a jaké budou podmínky sou-
těže. ESA určiti přihlédne ke zkuše-
nostem z letošní soutee, včetně fi-
nále 10 až 14. dubna 2013. Je však 
jisté dobré se na tuto soute připra-
vovat již nyní. Lze předpokládat, že 
se od předchozích ročníků nebude 
příliš lišit. Na základě naší zkušenosti 
z druhého ročníku soutěže předpo-
kládám, že pomoc soutěžícím týmům 
z Ceske republiky poskytne Centrum 
studentských aktivit České kosmické 
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Obr 5 Zapojení vývodu modulu 
SPZB32W1C1 

gilyanmile 

fi'r—M111 

Obr. 6 Deska s plošnými spoj 
palubního počítače a TCVR 

kanceláře vedené panem Mile em 
Halouskem. Já jsem se rozhodl čes-
kou účast ve čtvrtém ročniku sou ěze 
podpořit tím, le jsem vyvinul student-
ský min/satelit CanSat 2 generate 

CanSat 2. generace 

Protože od třetího ročníku soutěže 
je předpokládáno oboustranné spoje-
ní mezi CanSat a pozemní stanici. 
vyvinul jsem pro tento účel vlastní 
transceiver Ve třetin ročníku soutěže 
se používaly transceivery čínské vý-
roby Protože jde o evropskou soutěž, 
vzal jsem za základ jednočipové mik-
ropočítače firmy STMicroelectronics 
STM32W108, které obsahuji mezi 
periferiemi na čipu tohoto obvodu 
take transceiver pro pásmo 2,4 GHz. 

Přesněji řečeno, použil jsem již 
hotové moduly SPZB32W1C1.4. Jejich 
výhodou je ito, že mají FCC i evrop-
ské CE certifikáty týkajici se elektro-
magnetické slučitelnosti. Další výho-
dou je to, że mohou sloužit jak pro 
zajištění spojení, tak současně jako 
palubní počitač, k němuž stačí připo-
jit ji2 jen čidla (teploty, tlaku a další) 

Pro modul SPZ632W1C1 jsem na-
vrhl desku s plošnými spoji umožňuji-
cl snadnější práci s tímto modulem 

Obr. 8 Složený CanSat 

f OE .1' 

tOE 

Obr. 7 Konstrukční provedení CANSAT 

Palubní počitač je prostřednictvím 
sběrnice I2C spojen s blokem STE-
VAL MKI124V1 obsahujícím čidlo tla-
ku LPS331AP, gyroskop L3GD20 
a akcelerometr s magnetometrem 
LSM303DLHC. K PC je ještě připojen 
teploměr STLM75 Konstrukční pro-
vedení CanSat pak ukazuji obr. 5 až 8. 
V pozemní stanici je použit napros-

to stejný modul SPZB32W1C1 i deska 
jako v CanSat Protože firma STMic-
roelectronics přichází s nízkopříko-
novou řadou STM32L1W, obsahující 
mezi svými vestavěnými periferiemi 
i TCVR pro 2,4 GHz, bude po zave-
dení výroby moduli) s těmito mikrořa-
diči výhodné jejich použití i da Cans-
atu pracujících v pásmu 2,4 GHz 

Závěr 

Cílem tohoto článku je poskytnuti 
prvních informant o CanSatech a sou-
těžích středoškoláku vjejich konstrukci 
a provozu. Rád bych tim inspiroval 
studenty českých středních škol k Účas-
ti v dalších ročnících soutěze. Proto 
budou následovat další články obsa-
hujíci pi konstrukční podklady jed-
notlivých dílů. Ty jsou navrženy tak, 

že jsou použitelně nejen pro CanSa-
ty. ale hodí sei pro jiné amaterskě 
konstrukce 
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Elektronika a slimáci 
Ing. Milan Bureš 

Existuje bezpočet zaručených rad, jak se na zahradě zbavit sli-
máků. Navzdory tomu je agresor - plzák španělský stále postra-
chem pěstitelů. Svoji troškou do mlýna bych tedy chtěl alespoň 
rozšifit paletu návodů, jak na nä. 

Inspirován plašičem kun podle i] 
jsem se snažil doslovným vyladěnim 
rezonančních vrcholu piezoreproduk-
toru PH8 zmenšit spotřebu při napá-
jeni z baterií Bez velkých očekávání. 
jen pro připad, co kdyby, vyrazil jsem 
na zahradu s plašičem naladěným na 
vrchol mezi 8 až 10 kHz Kuny na 
moji žádost o účast na experimen-
tech nereagovaly, známe kočky do-
mácí už byly vstřícnější a zúčastnily 
se alespoň na dobu nezbytně nutnou 
k vyprázdněni předložené misky. 

Zapnutý plašič jsem odložil na ne-
vysokou zídku vedle okurkového zä-
honu Když jsem se po chvíli pro pří-
stroj vrátil, spatřil jsem neobvyklý 
úkaz Za piného slunce slimáci pře-
živší útok granulemi opouštěli své 
vlhké úkryty a od okurek Jihäněli". 
seč jim sily stačily. Od tohoto zjištění 
byl již jen kruček k předkládanému 
plašiči slimáku. Připadný vhodnější 
kmitočet jsem už nezkoušel. Prvotní 
kmitočet plašiče na hranici slyšitel-
nosti pro člověka a účinný na kuny 
slimáci zřejmě nevnímají, bohužel. 

Zapojeni a funkce 

Schema zapojení plašiče je na 
obr. 1. Dvoubodový oscilátor s tran-
zistory 73 a T4 je kličován multivibre-
torem s tranzistory Ti a 72. Oscilátor 
je čistě bipolárni verzí emitorově vá-
zaného oscilátoru [21, mulhvibrátor 
vhodný pro krátké impulsy je uprave-
né zapojení z pl. Oscilační kmitočet 
určuje indukčnost cívky L1 a kapacita 
reproduktoru PH8, obvykle je 65 až 
80 nF. 
V prvním zapojení jsem jako Li 

použil tlumivku 09P 4.7 mH a obvod 

R2 

Obr I. Schéma zapojení 

BC 5465 

T4 

1325572 

dolaďoval paralelním kondenzátorem 
Na reproduktoru a tlumivce je střída-
vé napěti s amplitudou asi o 0,5 V 
nižší než napětí baterie Tlumivka 
byla přesycena, *kola a zmenšova-
la účinnost. Pro zlepšeni jsem zapojil 
tlumivky dvě. Ve schématu zakresle-
ná dolaďovaná cívka L1 je složena 
právě ze dvou sériově spojených tlu-
mivek 2,2 mH, v rozloženi součástek 
na obr 3 značených L1 a, Hb. Tlu-
mivky se osadí mírné nad OPS a při-
chýlením nebo oddálením od sebe se 
změnou celkové indukčnosti naladí 
rezonanční vrchol. Výsledný činitel 
jakosti není nikterak závratný, tlumiv-
ky jsou určeny pro vyšší kmitočty, ale 
pro snížení odběru význam mä. 

Použitý reproduktor představoval 
činnou zátě2 3,6 kfl se spotřebou 
10 mW, ph odběru oscilátoru 2,1 mA 
z baterie 9 V vychází účinnost oscilá-
toru nad 50 % 

Zařazení multivibrätoru má dva 
dúvody Jedním je sniženi pruměrne-
ho odběru z baterie asi na 1/8 díky 
jen krátkým zapnutím oscilátoru, ješ-
tě bez podstatného zhoršeni účinku 
na slimáky Pro člověka je však pípá-
ni o (Wee 0,1 s ph periodě 1 s mno-
hem méně rušivé než trvalý ton - je 
nutně volit kompromis. Běžná 9V zin-
ko-uhlíková destičková baterie 6F22 
pak vydrží celou sezónu Spínací časy 
byly stanoveny jen subjektivně 

Zapojeni spolehlivě funguje s men-
ším výkonem i při téměř vybiti bate-
rm. Proud ph zapnutí oscilátoru dodává 
převážně kondenzátor C2, v meze-
rách mezi impulsy se stačí dobít i ze 
značně vyčerpané baterie s velkým 
vnitřním odporem. 

Mechanická konstrukce 

Přístroj s vývodovými součástka-
mi je zapojen na jednostranné desce 
s plošnými spoji (mimo reproduktoru 
a baterie) s rozměry 32 x 80 mm 
(obr. 2) Rozložení součástek a upev-
ňovacích ühelniku je na obr 3 Při 
osazováni nezapomeneme zapájet 
obě tlumivky asi o 2 mm nad OPS 
Po kompletnim osazeni aplikujeme 
na plošní spoje jako ochranu proti 
vlhkosti alespoň kalafunu v lihu 

Podle nejrozměrnějši součásti - re-
produktoru jsem zakoupil v domácích 
potřebách jako vhodný obal dózu 800 
s plochým víkem z měkkého plastu, 
bez ucha, z výrobního družstva Tvar 
Pardubice Na snadno opracovatel-
ném víku je uchycena všechna elek-
tronika 

ÍVYBRALI JSME NA %    OBÁLKU  

Odměříme střed víka, nakreslíme 
kružnici o pruméru 76,5 mm a vrtač-
kou s prumérem vrtáku kolem 1 mm 
vykrájíme otvor pro reproduktor Díru 
začistíme větším jemným kulatým 
pilníkem, zasuneme reproduktor, vy-
značíme a vyvrtáme 4 díry pro šrou-
by M4 k upevnění reproduktoru Osa-
zená OPS orientovaná součástkami 
od reproduktoru se přichytí dvěma 
uhelničky současně s reproduktorem 
k víku dozy (definitivně až po seříze-
ni) Kótu x si každý upraví podle pou-
žitých uhelniku. Názornější budou fo-
tografie Zachycuji zkušební typ se 
stejným mechanickým uspořádáním, 
slouží už druhou sezónu 

Zbývá propojit OPS s reprodukto-
rem a baterii Puvodně jsem bater" 
připojoval přes napájecí konektor jako 
spínač ve víku vedle reproduktoru 
Nakonec jsem baterii umístil volně 
v doze a připojil klipsy s přívody pří-
mo na OPS. vypínání je zbyteční. 

Oživeni 

Pň bezchybných součástkách a kva-
litni je sestavený přistroj scho-
pen ihned pinit svou funkci. 

Pro prodloužení životnosti baterie 
a vysoký výkon je lepší naladit cívkou 
L1 minimum odběru, i když se jedná 
jen o desetiny miliampéru Každá de-
setina však znamená 5 Vo odběru, 
cof už hraje roll. 

Na osazené desce (ještě před 
upevněním na víko dozy) vyřadíme 
z činnosti multivibrátor sepnutím 72 
(propojením báze a kolektoru Ti). Na 
plošném spoji jsou pro tento účel dvě 
pájecí čtvercově plošky Reproduktor 
připojíme delší dvoulinkou a umístí-
me nejlépe do zavřené šatní skříní, 
těžko se snáší piný výkon v uzavřené 
místnosti. Zvukovod musí ústit do 
volného prostoru, přímým zakrytím 
se posouvá rezonanční kmitočet Při-
pojíme bater" 9 V nebo jiný napájecí 
zdroj přes miliampérmetr a vychylo-
váním tlumivek nastavíme nejmenší 
odběr. Nevychýleni tlumivky osaze-
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Obr 2 Deska s plošnými spoji (80 x 32 mm) 8 Obr 3 Rozmístěni součástek 

né ve střední poloze s osovou rozteči 
12,5 mm mají indukčnost asi 5 mH, 
seřízeni obvykle vyhoví při běžných 
tolerancích reproduktoru PH8. V pří-
padech extrémních odchylek je moi-
né tlumivky zapájet blíž nebo dal od 
sebe. Abychom nastavení ph následně 
montáži nechtěně neporušili, vzdále-
nost tlumivek zafixujeme např přele-
pením s kouskem zápalky Máme-li 
po ruce osciloskop, pro jistotu pře-
kontrolujeme kmitočet a napětí na re-
produktoru. 

Po seřízení minimálního odběru 
odblokujeme multivibrátor odstraně-
ním zkratu báze-kolektor Ti, posle-
chem překontrolujeme správnou čin-
nost a zařízení kompletně sestavíme. 
Po nasazeni vika s namontovanou 
elektronikou na dózu je plašič připra-
ven k instalaci na zahradu 

Instalace 

Plašič se samozřejmě orientuje 
reproduktorem k zemi, tj dóza dnem 
vzhůru. Do dna ani stěn dozy jsem 
nechtěl vrtat žádní díry pro upevně-
ni, musely by se utěsnit proti vodě 
a hrozí nebezpečí, že víko s elektroni-
kou by se mohlo uvolnit a vypadnout. 
Nakonec jsem skončil u značně pri-
mitivního, neprofesionálróho, ale cel-
kem spolehlivého řešeni Pod hlavy 
šroubu spojujících reproduktor s vi-

kern se deli kabelová oka, misto ph-
pájeni se dráty jen protáhnou a doze 
se přes kus tlustšiho molitanu přitáh-
ne k tyči zaražení v záhonu Proti 
dešti a slunci se přistroj zakryje mi-
sou nebo kbelíčkem, jejich dolní okraj 
by neměl příliš zasahovat pod ústi re-
produktoru, zkracuje to dosah. Když 
se doze orosí, stačí ji nechat vy-
schnout otevřenou na slunci. 

Při výšce reproduktoru 1.25 m nad 
zemí má chráněný prostor pruměr asi 
7 m. Ochrana nikdy není dokonalá 
Soudím, že se vyskytuji slimáci bud 
s poruchou sluchu, nebo jedinci, kteří 
jsou ochotni kvuli večeři něco vytrpät, 
podobni jako zmíněně kočky Drtivá 
většina se jich však odstěhuje do 
klidnějších mist, kde je ve spánku 
přes den nic neruší. 

Přečetl jsem několik pojednání o sli-
mácích, najde se umístěni jejich dý-
chacího otvoru, o sluchu ani zmínka. 
Někdo tvrdí, że nemají uši. Zvuk ale 
zjevně nějak vnimaji. Znalí nechť mi 
laskavě prominou tento nedostatek 
základnich vědomosti 

Častěji se dělají záhony obdélni-
kove Potom se přístroj umístí na za-
čátek záhonu do výšky asi 0.5 až 
0.75 m a reproduktor se nasměruje 
šikmo na konec záhonu V tomto us-
pořádání mi připadá ochrana účinněj-
ší, ale s naštvanými a nespolupracuji-
cimi slimáky se těžko dělá statistika 

e. a 
Foatobor4 re fie 

vnitřku plašiče 

Pípání plašiče je slyšitelné v okru-
hu několika desítek metru Před uve-
dením do provozu si zajistíme sou-
hlas blízkého souseda, v případě jeho 
váhání by mohla zabrat nabídka, že 
mu plašič take zhotovime. Kočkám 
(a nejspíš ani jiným domácím maziíš-
kUm) pípání již ve vzdálenosti několi-
ka metru nevadí a klidné se tam věnuji 
svým oblíbeným činnostem, hlavní 
pospáváni. 

Závěr 

Popsaný přístroj těžko zabrání vel-
kým škodám pusobeným slimáky. 
Poněkud mě děsí představa, že by se 
farmář rozhodl nad nedalekým lánem 
řepky instalovat pipajíci plašič o vý-
konu 5 kW. Za přiměřenou považuji 
ochranu záhonu plodin zvláště atrak-
tivních pro pěstitele i slimáky, např. 
okurek, vzcházejici mrkve nebo petr-
žele apod Krásnější polovina pěstite-
lu bude molna pokládat za dulezite 
i květiny Zde bych doporučil demvky 
Veškerá péče o ni spočívá nanejvýš 
v občasném zaliti a přesazeni tak po 
pěti letech. Slimákům nechutnají, jen 
při rašení. pokud nemají na zub nic 
lepšího 

Na úpiný závěr přeji úspěch v za-
pase se slimáky jak konstruktérum, 
tak pěstitelum 

Seznam součástek 

R1 2.2 ML2 
R2, R3 150 kfl 
R4, R5 15 kfč 
R6, R7 470 K2 
C1 1 pF. RM5, svrtkový 
C2 330 pF/16 V. 

RM5, pro 105 °C 
C3 4,7 nF. RMS. svitkový 
D1, D2 1N4148 
Ti, T4 univerzální PNP 
T2. T3 univerzální NPN 
L1 tlumivka 09P, 2,2 mH, 2 ks 
Výškový reproduktor PH8 
Klips na baterii 9 V 
Kabelově očko pro M4, 4 ks 
Doze 800 v d Tvar Pardubice 
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ni na kuny PE 4/2012, s 21 
[2] Bute M - Dvoubodový LC oscilá-
tor PE 1/2012, s 10. 
[3) Vacha/a. V, Křišťan. L.. Oscilá-
tory a generátory. Praha. SNTL 1974, 
s 124 
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Rozmítaš VRG 
0,1 až 210 MHz 

Ing. Miloš Munzar, CSc. 
(Pokračováni) 

Generátor pilovitého napětí je dopiněn 
zdrojem signálu pro ruční rozmítání, který 
je tvořen potenciometrem P2 (RUC RZM) 
následovaným oddělovacim zesilovačem 
s OZ 101D. V závislosti na natočení P2 je 
na výstupu OZ (na vývodu RRM) ss na-
pěti př.bliěně od -2,5 do +2.5 V. Při ruč-
nim rozmítáni můžeme po zastavení běž-
ce P2 pietist na displeji čitače kmitočet 
v odpovidajicím bodě osciloskopem sni-
mane kmitočtové charakteristiky 

Generator piloviteho napiti a P4 jsou 
ke vstupu OZ 102 připojeny přes několik 
přepínačů, kterými se voli režim rozmitání. 

Rozmítání se zapíná přepínačem Slit 
až S2C. V poloze FIX je rozmitäni vypnu-
to, v poloze RZM je zapnuto Kmitočet vf 
signálu se rozmitá symetricky na obě 
strany okolo kmitočtu nastaveného v polo-
ze FIX ladicími potenciometry P4 a P3. 
Zdvih rozmitání se ovládá potenciomet-
rem PS (ZDVIH) od nuly al po šičku celé-
ho zvoleného kmitočtového rozsahu 

Přepínačem 516 se volí mezi rozmí-
táním pilovrtým napitím (PILA) a rozmita-
nim ručním (RZM RUC). 

Přepínačem S3A a $35 se voli mezi 
běžným rozmítánim v poloze NORM a pa-
noramaackým rozmitáním vpoloze PANOR 
Při panoramatickém rezmitáni se bez 
ohledu na nastavení P4 a PS rozmitá kmito-
čet vf signalu vždy pies celý zvoleny lenito-
štovy rozsah. Tento režim je výhodný při 
proměřováni šírokopásmových zařízení. 

Součástky (většinou SMD) zdroje la-
dicího napiti jsou připájené na třech des-
kách s jednostrannými plošnými spoji. 
Jsou to desky VRGGP (generátor ply) 
- obr. 51 a obr 52, VRGLA (sit paean-licit 
součástek) - obr. 53 a obr. 54 a VRGLB 
(kmitočtový modulátor) - obr. 55 a obr. 56. 

Pokud jsou na deskách vývcdove sou-
častky. maji vytvarované a zkráceně vy-

vody tak. aby mohly byt phi/Mane jako 
SMD. 102 je vložen do objímky. 

Desky VRGGP a VRGLA jsou umis-
tine zevnitř na přednim panelu rozmita-
če, aby spoje od jejich vývodů k ovláda-
cím potenciometrum. přepinečum atd 
byly co nejkratší (obr. 50). Deska VRGLB 
je umistěná na lave boční základně kost-
ry a relativně dlouhé signálové spoje k ni 
jsou vedeny stíněnými Reny (obr 47). 

Všechny desky jsou ¡Arno položeni 
na podklad Deska VRGLA je upevněna 
k panelu pomoci potenciometru P3, des-
ka VRGGP je upevněna k podkladu dvě-
ma kapkami cinu prostčednictvim zem-
ních pájecích plošek ZGP, deska VRGLB 
je upevněna k podkladu třemi kapkami 
cinu prostřednictvím neoznačených páje-
cích plošek v rozích desky Deska VR-
GLB musi být stíněna krytem z tenkého 
pocinovaného plechu. 

Napájeci zdroj 

Schema zapojení lineárního sitového 
zdroje, který poskytuje obvodum rozmíta-
ne celkem šest napájecich napití, je na 
obr 57. Zapojeni je zcela běžné s využi-
tím třísvorkovych monolitických stabilizá-
toru. Stabilizátory 1032 a 1036 mají po-
mocí diod zapojených do jejich zemních 
přívodu poněkud zvýšené výstupni napě-
tí Vstupní napiti pro stabilizator 7924 
(1036) musí byt předstabilizováno Zene-
rovými diodami D37 a D38, protože maxi-
mální připustné vstupni napětí obvodu 
7924 je -40 V Všechna napejeci napětí 
jsou vyvedena na dvacetipcilovou vidlici 
K33V Sítbvý transformátor TR31 je to-
roidni, aby me minimální rozptylové mag-
netické pole (i tak nepatrně ruší). 

Napájecí zdroj je zkonstruován na 
dvou deskách s jednostrannými plošnými 
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Obr 5/ 
Deska s plošnými spoji 
VRGGP (měřítko 1 1) 

Obr. 52. 
Rozmístění 
součástek 
SMD 

na desce 
VRGGP 
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Obr. 53 
Deska s plošnými spoj' 
VRGLA měřítko 1 : 1) 
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Obr 54 
Rozmístění 
součástek 
SMD 

na desce 
VRGLA 

spoji Součastky, které příliš nehčeji, jsou 
umistšne na desce VRGN (obr. 58 a 59). 
Horké stabilizátory 1031 a 1032 jsou na 
chladiči umístěném vně skříňky rozmita-
če a spolu se svými podpurnýin součást-
kami jsou připájeni na desce VRGNV 
(obr BO až 61). 

Deska VRGN napájecího zdroje je 
umistěna na vratěni straně horního dilu 
skříňky rozmitače Vedle desky VRGN je 
na zvláštni laminátové desce bez měděné 
fólie upevněn středovým šroubem trans-
formátor TR31. Obě desky jsou k hornímu 
dílu přichyceny šest šrouby. K hornímu 
dílu skříňky je několika velkými kapkami 
tavneho lepidla trvale připevněna zadni 
stěna skříňky, na které je umístěna sito-
vá přistrojová vidlice K31V. sírový koléb-
kový vypínač S31 a zvenku chladič s1031, 
1032 a deskou VRGNV 1032 musí byt 
od chladiče izolován slídovou podložkou. 
Konstrukci zdrope ilustruji obr 62 a 63. 

Napájecí napětí ze zdroje se zavaději 
na kostru rozmitače kabelem KAB33 zho-
toveným podle obr. 64. 

Na kostře se kabel připojuje do vidlice 
1(34V umístěné na desce VRGPN (viz 
obr. 65 a 66). Jednotliva napajeci napiti 
se na desce VRGPN nacházeji na páje-
cich ploškách, odkud se rozvádějí do mo-
dulu a dalšich obvodů rozmitače Deska 
VRGPN je položena na platformu a je k ní 
upevněna třemi kapkami cinu prostřed-
nictvím pájecích plošek ZEM 

Seznam součástek 

podpůrných obvodů VRG 

Deska VRGP (tři kusy) 
S11. 512, S13 pčepinač P-IDS18 (otočný, 
dvanáctipolohový, jednopčilový) 
1(11V, K13V, K1 5V 52G14 (14 konekto-
rových koliku na lámaci liště dvouřadé) 
3x deska s plošnými spoil 6. VRGP 

Obr, 55. Deska s ploýšmni spoil 
VRGLB (měřítko 1 . 1) 
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Obr 56 Rozmístění součástek SMD 
na desce VRGLB 
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Obr . 57. Schéma zapojeni 
napájecího zdroje pro VRG 
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Obr. 58 Deska s plošným( spoj'VRGN (měřítko 1 1) 
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Obr 59 Rozmístění součástek na desce VRGN 
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Obr. 60 Deska s plošným spoj, 
VRGNV (měřítko 1 1) 
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Obr. 61. Rozmistěra součástek 
na desce VRGNV 

Obr 62 Chladič s deskou VRGNV 

.•ar. 

Obr. 62b. Umistani chladiče na zadní 
straně rozmítače 
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Obr. 64 Náčrtek kabelu KAB33 

rUPG11. 

=ne Obr 65 
Deska 

=Ze s plošný-
mi spoji 
VRGPN Li zic.....111 (měřítko 1 1) 

r = _1 

E 
3. 

E 
E 

LI 1/P3PN 
IEE 
?E013 
(EE 
:ElE1 
.hi  

E 

I 

Obr. 66 
Rozmístěni 
součástek 
na desce 
VRGPN 

Obr 63. Umístění zdroje na horním dilu skříňky rozmitače 

Deska VRGAT 
D51 až 082 1N4148, vývod (16x), 

1N4148, SMD SOD80C (16x) 
Deska s plošnými spoji č. VRGAT 
Deska s plošnými spoji 8. VRGPP 

Kabel KAB13 
K132, K142 PFL14 
kabel plochý šedý AWG28-14. 125 mm 

Kabel KAB15 
K152, K152 PFL14 
Kabel plochý šedý A1NG28-14, 125 mm 

Deska VRGRZ 
R41 až R46 22 kü/1 %/0,6 W. 0207 
R47 až R49 22 kś.2/5 %, SMD 0805 
Dll až 026 1N4148, vývodová 
027. 028 1N4148, SMD 60080C 
Kl2V MLVV14A 
deska s plošnými spoji č VRGRZ 
deska s plošnými spoji č VRGPP 

Kabel KAB11 
K112, K122 PFL14 kabel plochý šedý 
AWG28-14, 165 mm 

Deska VRGAM 
R51 al R54 100 kf2/5 %, SMD 0805 
R55, R56 47 kš2/5 %, SMD 0805 
R57, R65 2 ktt, Vimr. 25 otáček 

(64 Y 2K CN) 
R58 3.9 k12/5 %, SMD 1206 
R59 až R62 100 lě0J5 %. SMD 0805 
R63, R64 47 ki2/5 %, SMD 0805 
R66. R67 10 ktV5 %, SMD 1206 
R68 22 kft/5 %, SMD 0805 
R69 10 kn, Vimr 10 mm (PT10V) 
R70 10 k.0./5 %, SMO 0805 
R71 1,2 ktt/5 %, SMD 0805 
R72 R73 4,7 hle SMD 1206 
R74, R75 120 k0/5 SMD 1206 
R76 330 kš2/5 %, SMD 1206 
R77 5.6 k0./5 % SMO 1206 
R78 100 ka/5 %, SMD 1206 
PP51, PP52, PP53. 
PP55, PP56 O D, SND 1206 
C51 330 nF/J/63 V. 

fěliovy, RM5 (CF1)  
C52A 27 pF/NPO. SMD 1206 
C525 3,9 pF/NPO, SMD 1206 
C53, C54, C59 22 pF/16 V. tantal 

SMD velikost C 
2.2 pF/35 V, tantal.. 
SMD velikost C 
1 pf/J/63 V. Mine, 
RM5 (CF1) 
10 pF/16 V, tantal., 
SMD velikost B 

C55 

C56 

C57. C58 

051 1N4148 SMD. SOD80C 
T51, T53, 
T54 T56, T57 13C8466 (1B), 50723 
T52 T55 BC856B (38), SOT23 
1051 TL072, SMD 508 
deska s plošným spoji č VRGAM 

Deska VRGGP 
R1 10011/5 %, SMD 0805 
R2 82 M/5 %, SMD 0805 
R3 6.8 1(0/5 %. SMD 0805 
R4 22 ItS2/1 %, SMD 1206 
R5 2,2 k12/5 %. SMD 1206 
R6 100 It(2/1 %, SMD 1206 
R7 1 k(2/5 %. SMD 0805 
R8 1 Mf2/1 %, SMD 1206 
R9 270 1(0/5 %. SMD 1206 
Cl 470 riF/J/63 V. fäliový. 

RM5 (CF1) 
C2 220 nF/J/63 V, tóhový, 

RM5 (CF1) 
C3, C4 100 nF/X7R, SMD 1206 
01 1N4148. SMD S01380C 
101 TL074, SMD 508 
deska s plošnými spoji č. VRGGP 

Deska VRGLA 
R11, R12 20 k13/1 %/0,6 W. 0207 
R13 až R15 10 kl2/1 %/0,6 W. 0207 
C5 1 pF/J/63 V. Altový, 

RM5 (CF1) 
deska s plošnými spoji č VRGLA 

Deska VRGLB 
R16 0, U propojka 
R17 470 kf2/1 9/0436W, 0207 
R18 100 kf2/1 %/0,6 W, 0207 
R19 1.5 MIL1 %/0.6W. 0207 
R20 6,8 k12/5 %, SMD 1206 
R21 1 ktt/5 %, SMD 1206 
R22 27 k.0./1 %/0,6 W, 0207 
R23 2.7 ksž/1 %/0.6 W. 0207 
R24 4.7 kt2/1 %/0,6 W, 0207 
R25 5.6 kl1/1 %10,6 W, 0207 
R26 4,7 ki2/5 %, SMD 1206 
R27 1,2 k0J5 %, SMID 1206 
R28, R29 4.7 kt2/1%/0.6W 0207 
C6 C7 100 nF/X7R, SMD 1206 
C8, C9 22 pF/16 V. tantal., 

SMD velikost C 
02, 03, 05 1N4148, SMD 50080C 
04 LED zelená. SMD 0805 
102 OP07, 01113 
103,104 TL431. SMD 508 
objímka obyčejná OILS pro 102 
deska s plošným spoji 8 VRGLB 

(Dokončení příště) 
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Tlačítkem ovládaná 
svítilna s LED 1 

Jiří dech 

Popsaná svítilna využívá ke svícení větsi množství bílých SMD 

LED. V SMD provedeni je konstruována celá svítilna, není tedy ur-
čena pro naprosté začátečníky. Elektrická část byla navržena co 
nejjednodušeji s ohledem na pohodlně ovládáni jediným tlačítkem, 
kterým se přepínají jasově módy svítilny. 

Princip funkce 

Pro přepináni meidu tlačitkem jsem 
využil BCD čitač, ze kterého jsou využi-
ty dva výstupy pro zapinání LED a jeden 
na resetování celého obvodu. Stiskem 
tlačítka se přivede kladný impuls na 
vstup čitače, který zvýší svůj stav U tla-
čítek byva problem se zákmity Zákmity 
jsou impulzy vyvolané bezprostředně po 
stisku tlačítka Tento problem lze úspěš-
ně řešit kondenzátorem připojeným pa-
ralelně k tlačitku Kdyby i přesto problé-
my přetrvávaly, vyplatí se vyménit 
tlačítko K rezistoru R1 se hodí dodat. 
że pomáhá chránit vstup integrovaného 
obvodu před rušením nebo dokonce zni-
čením samotného integrovaného obvo-
du A nikdo by asi nechtěl. aby se naši 
svitilné měnil mód napriklad při zapnutí 
vysavače použiti mobilního telefonu, 
apod. Protože by samotný integrovaný 
obvod LED proudově nezvládal, má za-
řazeny na výstupech tranzistory Jedná 
seo lehce sehnatelný typ SMD tranzis-
toru. Integrovaně stabilizatoryjsou pou-
žity jako proudově stabilizátory, které 
udržuji konstantní proud LED (80 mA/ 
/sloupec) LED se totiž za svého provo-
zu zahřívá, šim2 se zmenšuje napiti na 
jejím přechodu a nepřímo Cunene se tak 
take zvětšuje proud LED. Za nějaký čas 
by se bud razantně zmenšila svítivost, 
nebo by se LED zničily Kapacita kon-
denzátoru 03 az C5 nerd nikterak kribc-

ká, doporučuji 100 nF a vice LED je 
možno použit jakékoli bile, klidně i pne 
než SMD, pak si však zkontrolujte proud 
tekoucí LED a připadni jej změňte re-
zistory R5, R6 a R7. K napájeni jsem vy-
užil hermetickyuzavřený olověný akumu-
látor 0,8 Ah/12 V. Vyhoví však jakýkoli 
jiný typ akumulátoru, který se napěťově 
příliš neliší a bude mít kapacitu alespoň 
500 mAh, aby svítilna měla dostatečně 
dlouhou dobu svitu. Nepřítomnost spi-
note pro úpiné vypnuti obvodu nás ne-
musí mrzet, protože proud integrovaným 
obvodem je jen asi 14 pApři 14 V. Tento 
proud se může samozřejmě mend, je to 
pouze vypočtená hodnota z katalogové-
ho listu integrovaného obvodu. V přípa-
dě potřeby můžete samozřejmě spínač 
napájeni dopinit 

Nabijeci část obsahuje integrovaný 
obvod U03906, který nabiji v ruzných 
módech olověný akumulátor tak, aby mu 
zajistil co možná nejdelší dobu života 
Průběh nabíjení je indikován LED, které 
indikují spuštěni nabíjeni, nabiti do jed-
lie poloviny kapacity akumulátoru, úpl-
ně nabiti akumulátoru a proudový (udr-
žovací) režim 

Mechanická konstrukce 

Jak již bylo zmíněno, bylo použito 
technologie pro povrchovou montáž 
(SMD), která má výhodu hlavně v jed-
noduchost plošného spoje (žádné vrtá-

ní) a take nám přináší značnou miniatu-
rizaci. Jedině v připadš' tlačítka a tři re-
zistoru proudového zdroje bylo nutno 
použit klasické součástky. U tlačítka 
z duvodu lepši dostupnosti a u rezistorů 
z duvodu celkové výkonové ztráty na 
nich, která je asi 100 mVV. Nebylo by 
vyloučeno SMD využit, ale neměl jsem 
zrovna k dispozici 1W SMD rezistory. Já 
použil velikost 0204, avšak v návrhu des-
ky plošnehospoje mate uvedenyvelikos-
ti 0207 Je to z duvodu univerzálnost 
desky. Pozn. redakce: SMD rezistory ve 
velikosti 1206 mají zpravidla výkonovou 
ztrátu 250 mVV, v zapojeni proto mohly 
bit použity 

Zapojení je rozděleno na dvě desky 
s plošnými spoji První deska obsahuje 
celou elektroniku svítilny nutnou pro ří-
zení LED, na druhé desce jsou LED osa-
zeny. Instalace zařízení do přístrojové 
krabičky bude v tomto pčipade jedno-
dušší, než při použiti pouze jedné des-
ky Desky jsou propojeny tak, te svorka 
LD1+ je propojena s L1+. LD1- s L1- atd. 

Svitilnu jsem vestavěl do přístrojové 
krabičky U-KPxx. Akumulátor jsem při-
pevnil ůhelničky vyrobenými z kuprexttu. 
Lze použit i kovové pásky, třeba ze zná-
me stavebnice Merkur. Desku s LED 
jsem umístil místo předního panelu. Me-
rý dodává výrobce ke krabičce Deska 
s řídicími obvody LED je uchycena běž-
ným způsobem šrouby a distančními 
sloupky k tělu krabičky. Desku nabiječ-
ky jsem umistil na držák akumulátoru 

Doporučeni k pájení 

Za normálních okolnosti bych si ten-
to odstavec odpustil, ale jelikož svitilnu 
muže stavět i začátečník, mapci male 

Obr. 1 
Zapojeni svítilny 
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Obr. 2 a 3. 
Desks ovládání 

svítilny 
(38 x 43 mm) 
e rozmistěni 
součástek 

22222 
22222 n 

:III: 22222 
2222 int 1 na 
or-m-qw-m-tw_r ee-os-»-ms 

o 0000M0000000000'sj, 
00000 00000 00000 
00000_00000'g00000'g 

Obr 4 a 5 Desks s LED (96 x 28 mm) 

zkušenosti s pájením SMD, bude se mu 
tento odstavec jistě hodit. Zkušenejši 
mohou následující část přeskočit 
k pájení je vhodná mikropáječka, klid-

ně bez regulace, ti majetnější si mohou 
dovolit pájet horkovzdušnou páječkou 
nebo dokonce v pecích. Nicméně se zde 
těmto alternativám nebudeme věnovat 

Asi nejnáročnější se muže zdát páje-
ní integrovaných obvodů k jejich pájeni 

Obr. 6 Zapojeni nabíječky 

Obr 7 a 8. Deska nabnečky (38 x 43 mm) a rozmístěni součástek 

potřebujeme dostatek mista, proto je za-
páji me první. Pečlivé si 10 položi me na 
desku s plošnými spoji tak, aby vývody 
seděly tam. kde maji. 10 zafixujeme bud 
lepidlem, nebo jen přitisknutím 10 špen-
dlíkem Připájíme první a poslední vý-
vod, znovu se přesvědčíme, zda vývody 
lei tam, kde mají. Po této zkoušce už 
můžeme phpájet jeden pin po druhém. 
U diskre nich součástek žádná zväštni 

doporučení nemám. Bude vám stačit pin-
zeta, špendlík, nebo na co si zvyknete. 

SMD LED není vhodně dlouho pá-
jet, mule se stát, że se celá rozpadne 

Závěrem 

1 když se to na první pohled nemusí 
všem zdát, zapojeni je jednoduché. Ph 
montáži si však dejte pozor, abyste ni-
kde nezaměndi kondenzátor a rezistor. 
Mně se to stalo, konkrétně jsem zamě-
nil rezistor R1 s kondenzátorem C2 
Aneb nikdo není neomylný berte tedy 
tuto moji chybu jako varování před 
frustrací z nedokončeného výrobku 

Seznam součástek 
Svítilna 
R1 at R4 
R5 až R7 

68052, SMD 1206 
15 0, vel 0207/7 

Cl at C5 220 nF, SMD 1206 
71 az 73 BC807 
ICI 45180 
1C2, IC3, ns LM317LD 
LED1 až 
LED45 

S1 

Nabíječka 
Ri 
R2 
R3 
R4 
125 
R6 
R7 
R8 
RS 
R10 až R13 
R14 
C2 
C3 
IC1 
LED1 
až LED4 
Q1 
T1, T2 

bile LED, pouzdro PLCC2 
B1720 (jakýkoli. co vyho-
vuje pouzdrem) 

5,6 kg SMD 1206 
220 SI, SMD 1206 
270 52, SMD 1206 
1,2 kšl, SMD 1206 
39 11, SMD 1206 
1 IcQ, SMD 1206 
10 kJ/ SMD 1206 
33012 SMD 1206 
1,8 DI vel. 0207/7 
820 fč, SMD 1206 
220 k0 SMD 1206 
220 nF,. SMD 1206 
4,7 nF, SMD 0805 
UC3906 

LED 3 mm 
60140 
BC846B 

Akumulátor 12 V/0,8 Ah 
Přístrojová krabička KM42N 
Napájecí konektor- libovolný 

Odkazy 

[1] http://wwwhwcz/teorie-a-praxe/ 
konstrukce/Mfeligentm-nabliecka-
pb-akumufatoru. bra 

Obr 9 Fotografie vnáhiho uspofaclani svifilny 
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Laser & Electronics 

Frézky na výrobu OPS 
. profesionální prototypy 

• malosériová výroba 

. vhodné i pro školy 

mir -iv 

Software LPKF CircuitPro 

A součásti dodávky frézky a le určen pro 
ovládání frézky a importu nebo úpravě dat. 

Import dat ve formátech Gerber (Standard 
i Extended), Excellon NC Drill, Sieb & Me-
ier NC Drill, HP-612TM, DPF, DXF, ODE ++R. 

- frézováni a vrtání DPS 
- vyřezáváni OPS (vtetne' odlamov. můstků) 
- gravírováni čelních panelů, štitků 

Software umožňuje volbu způsobu výroby 
desky (od systému dělicích čar ai k 
přesně podobě OPS tak, jako pa na návrhu), 
úpravy návrhu a multiplikaci motivu na 
zakladni materiál. 

:.70111«ner."2,:ste•rrir-se‘Mr11111 

LPKF ProtoMat E33 

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

mech. rozlišení ±0,8 pm (±0.04 mil), 
opakovatelnost *5,0 pm (x0.02 mil), 

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

mm/s. rychlost vrtání 100 otvorů/min 

spezial electronic 

..)110 lei ..., *a I a kin Mai 

spezial electronic tel. 233 326 621 
Wuttke Immobilien KG, o.s. 233 326 622 
Šäreckä 22/1931 fax 233 326 623 
160 00 Praha 6 e-mail spezial@spezial.cz 
Česká republika Internet www.spezialtz 



Jaromír Buček - el. součástky www.bucek.name 
Vranovská 14, 614 00 Brno tel.: 545 215 433 email: bueek@bucek.name 

Síťové odrušovací prvky Miflex 
X17-3 X26 

155,- 155,-

Propojovací zelené svorkovnice 
Zásuvka na kabel Vidlice do DPS 

bez bočních čel 

2piny TBW-5-2P/GN 6,- TBG-5-PB-2P/GN 5,-
3piny TB W-5-3P/GN 10,- TBG-5-PB-3P/GN 6,-
4piny TBW-5-4P/GN 14,- TBG-5-PB-4P/GN 7,-
5pinů TBW-5-5PiGN 15,- TBG-5-PB-5P/GN 8,-
6pinü TBW-5-6P/GN 19,- TBG-5-PB-6P/GN 8,-
7pinü TBW-5-7P/GN 24,- TBG-5-PB-7P/GN 9,-
8pinů TBW-5-8P/GN 26,- TBG-5-PB-8P/GN 10,-
lOpinů TBW-5-10P/GN 32,- TBG-5-PB-10P/GN 13,-

Vidlice do DPS 
s bočními čely 

TBG-5-PW-2P/GN 
TBG-5-PW-3P/GN 
TBG-5-1'W-4PiGN 
TBG-5-PW-5P/GN 
TBG-5-PW-6P/GN 
TBG-5-PW-7P/GN 
TBG-5-PW-8PiGN 
TBG-5-PW-10P/GN 

Konektory MOLEX - řada Minn 

tělísko 2piny 39-01-2020 4,-
tělísko 4piny 39-01-2040 5,-
tělísko 6pinů 39-01-2060 6,-
tělísko 8pinü 39-01-2080 8,-
tělísko lOpinů 39-01-2100 10,-
tělísko 12purě 39-01-2120 12,-
tělísko 14purě 39-01-2140 12,-
samostatný pin 39-00-0039 2,-

tělísko 2piny 39-01-2021 
tělísko 4piny 39-01-2041 
tělísko 6pinü 39-01-2061 
tělísko 8pinù 39-01-2081 
tělísko lOpinü 39-01-2101 
tělísko 12pinü 39-01-2121 
tělísko 14pinü 39-01-2141 
samostatný pin 39-00-0041 

Na všechny uvedené konektory poskytujeme množstevní slevy. 
Nabízíme i možnost lisování těchto konektorů na profesionálním stroji přesně 
dle potřeb a požadavků zalciznika. Bližší info na poptávku. 

11 

4,-
5,-
6,-
8,-

12,-
14,-
16,-
2,-

Nakupte u nás v Brně na 
prodejně za 1250kě nebo 
1950kě a získejte láhev 
kvalitního vína. Bližší 
info na našich stránkách. 

5,-
6,-
7,-
8,-
8,-
9,-

10,-
13,-

Opět skladem! 
78T05 45,-
78T12 45,-
BF199 8,-
BF245C 12,-
BY329- 29 _ 
1200 ' 
CA3080 54,-
ICL7107 75,-
XR2206125,-

Elektrolytickě 
kondenzátory 
ESR - s nízkou 
impedaneí 

47uF/35V 3,-
100uF/25V 3,-
100uF/50V 5,-
220uF/25V 4,-
220uF/63V 8,-
470uF/25V 5,-
470uF/50V 8,-
1G0/25V 9,-



Autotransformátor RA1F250.100 

Akční 
sleva 20% 

• regulovatelný, od sítě neoddělený 
zdroj střídavého napětí 

• výstup jištěn jističem 

• napětí v rozsahu <5 + 230 V 

• maximální odběr proudu 10 A 

Púvodni cena 16 100 Ke 

Akční cena: 12 880 Ke 

Autotransformátor RA1F250.031 

• regulovatelný, od sítě neoddělený 
zdroj střídavého napětí 

• výstup jištěn tavnou pojistkou 

• napětí v rozsahu <5 + 230 V 

• maximální odběr proudu 3,1 A 

Piwodni cena 12 500 Kč 

Akční cena 10 000 Ke 

d DIAMETRAL° 
www.diametratcz 

'pouze pro objednávky v rnesici listopadu, všechny ceny uvedeny bez DPI-1. 

Diametral spol. s r.o., Hrdonovickä 178, 193 00 Praha 9 - Horni Počernice 
tel./ fax 281 925 939 - 940, email: info@diametral.cz. 



FAGOR a 

MAC-HOME 
jednovstupý DVB-T SD modulátor 

al, flt,120.41111 

HTT-101 NOVINKA 
DVB-T HD modulator s HDMI vstupem 

1 HOPI vstup 
rozI.Sení 720p nebo 10801 

I standard MPEG4 (H 2641AVG) nebo MPEG2 HD 
zpracováni a vloženi PSIISI (Avis* a podpora INC 
DVB-T estop 30 960 MHz 

excelentni kval.la OVEI-T vystupu WER >42 dB) 
- vysoka rystupni &over) 81 . 9' ttiV 
- nastaven' z Cen ho panelu 

DVB-T modulátory 
• 1 nebo 4 video a stereo audio vstupy 
špičková kvalita modulace PER) 35 dB MAC HOME. 38 dB MAC-401 
zpracováni a uloženi P.51/Sttabulek 

POrylara INC (Logical Channel Number) 
- nastavenl z tenet° panelu netto přes eebove rozhram (pouze MAC-401) 
- Alen RF GOEDM OVE-T ryslup päsmu 51-858 MHz pro MAG-401. 

474-858 MHz pro MAC HOME 
-USE vdeoptehravat pro snadnou Nebo DVEST nfamataiho kanálu 
(napt pro hotely Otcteni centre. velepe prostory. nemocnice ..) 
pouze pro MAC HOME 

MAC-401 
ětyřystupý DVB-T SD modulator 

Rovn ice 99806, 691 41 Břeclav, tel/fax. 519 374 090 

e-mail: obchod@antech.cz, httpireshop.antech.cz 0=3 

Stare triky 
výrobcu 

Na co si dát 

pozor? 

Jak vybrat 
ozvučení? 

PFevodníky USE - RS232/485/422 

Thep' Vam sehouy port' 
Bělně prömyslove proveden', galvenickš 
ocklšent. veros všech signélú, vrcuäld dršer 

TEORIE • KONSTRUKCE - NÁVRHY LIZ 
PORADNA - OISKLIZE - INZERCE 

el) 

Nepřehledný 
e-shop 
s množstvím 
blikajících slev? 

NE! 
DEXON® 

Pěevodniky ETHERNET - RS232/422/485 

Různá provedeni, snadné 90,128, nizsě cera lpFevadnik, 
wetový server', FTP server, ), zakézkoW soNhare 

112F1 Teploměry 

S eýstupy RS232/485, USB, Ethernet 
papoue OD Nploméri) Wren; p5mo ve 'C 

PAPOUCH s.r.o. 

Měřicí moduly DRAK 

AO p'evodnik GA 0 M 4-20 rant, výstup Ethernet, 
USE, RS232/4135 Nave rychli proveden' 

Převodniky a opakovače linek 
RS232 j R5485/422 
Galven eke odd& ení, prepštvä ochrana. 
různá provedení, vysoká spolehlivost 

Optické oddělení a prodloužení RS232 

I/0 moduly pro PS232/485/422, 
USB,Ethernet 

Elektronické aplikace dle Vašich požadavků - www.papouch.com 

Strašnická la, Praha 10, tel. 267 314 267-9, 602 379 954 

IV 



Skříňky „Design" 
• Víceúčelovost díky modernímu vzhledu 
• Funkční konstrukce skříněk 
• Nárazům odolní umělohmotné obložení 
• Integrovaná těsněni a přístrojové nožky 
• Popisy sítotiskem,digitálním eloxováním, 

gravírováním a YAC laserem 
• Speciální zákaznické barvy a 
zpracování na přání 

ezlheir daktronils 

ČESKÁ REPUBLIKA 
390 02 Tibor 
Bydlinsloiho 2964 
Tel: +420 382 521070 
Fox: +420 382 521025 
Mobil: +420 606 623030 
distribuce10fischerelektronik.cz 

'e 

SLOVENSKÄ REPUBLIKA 
913 11 Trenčín 
TrenEionski Slankovce 367 
Tel: •421 326 497217 
Fox. +421 326 497217 
Mobil: +421 905 914617 
fischerelektronik@nextro rk 

www.fischerelektronik.cz 
Folouročnícidroso: 396 0) Piibrom klirásko 240 

I:1 

Více se dozvíte zde: 
wwefischerelektronika   
. _ 

AEC ELEKTROTECHNIKA spot s r.o. 

Member of the Kaihretre Group 
AEC ELEKTROTECHNIKA 4061 s ro 
Na Rovinách 61390. 142 00 Praha 4 
Tel +420 241 710018. .48 
Fax +420 241 710903 
Email info@aec-eltech cz 

KIITHFIEII1 
Antennen • Electronic 

šc.:10 tOEy , g 
ite:- tic ri,-;erýfre \OE- • 

Automatické nastaveni antény na 
požadovaný satelit. 

HD pčijimač s IIDMI výstupem 
a externim IR čidlem pro skrytou 
montáž v interiéru. 

Napájeni 12 V! 

3, Take provedeni s vétši anténou 
a rychlejším nastavením pomocí 
OPS (model CAP910) 

er• CAP720 i CAP 910 s konvert 
TWIN (možnost připojit dva 
pripmače). 

GAP 7 0 12/ plijsfm pr:. Váš karavan. 

atternetový obchod naleznete na: 
http:Hobchod.aec-eltech.eut 

t satehe, NOEF 

EX" 414 
..— SAD, lever 

(WS" po ItOI OE 

obtOE 
pokOI 

pelelaWfrAls 

• 9 C L;2 7OE:m" 
- nOEKu 

5rnartphonerraNd 

Jednoduchý streamer EXIP414 umožni 
sledováni satelitních programů i na Vašem 
počitači, tabletu a telefonu. 

WWW.AEC-ELTECH.CZ 



P'saV ELEKTRON IC 
spol. s ro. 

Samonosně a tvarové civky 
*Anténni cívky 
OE` Měřící cívky a senzory 
* SMD tlumivky a převodníky 

Vinuté díly pro elektroniku 7-Troarnord, m síťovéátor taratnlusmfoivrmkyátdooryspa irt=;drojů 

Winding parts for *VN transformátory electronicsOEStatory pro BLDC motory • 
*Zákaznickě vinuté díly a sestavy " Zalévaní ( i vakuove ) dílů a sestav pro elektroniku 

pre  

* Komplexní mechanické sestavy s vinutymi dily ' 
T'..1••••rr- •••-vme.„ • i ,Aliexlar .. . 

;27 j • • . r t Mechanické díly (nejen) pro elektroniku .. 
"CNC soustružení 7frezování, broušení 4---te. ,!,. 

*1; a efeAtroerozivni obrábění i miniaturnich dilüdt 4, 
" Nástroje a přípravky tičetneleonstrůkcl t* , .4 
Vakrío'vé pájerii a tepelné zpracováni' kovů ir. J 

4 44, # „ 
.Sídlo firmy: Nad Rybníkem 589 1,190,12 Praha 9 

iPriwriKasejovice 389 , 335 44 Plzeň -ph t i Ilit f . 
¡telefon. 0042037,1 954;12, fax: 00420371595280 ‘1 ; 

, e-mail: pvblelhronič@pvelektronic.čorn ..:), ii. 112 a JOE e 
i http://wwei.pve lektron ic.com 

IERA_... COMPONENTS spor s ro 
i.:1SWI šz.iiniavAc.cup rfi M1,1!5,T, R.O,N. 

SOUCASTKY ZA KORUNU! 

ST14CO2TD20 SmartCard EEPROM 2K, PC, s kont, 
ploškami, pro čipoyé karty 

BUV46A tranzistor NPN 1000v-5A-70lN, TO220 

BUL382 rychlý tranzistor NPN, 800V-5A-70W. TO220 

od 1 ks 5,00 Kš/ks 

od 100 ks 2,80 Kč/ks 

od 1000 ks 1,00 Kč/ks 

ks 1 - 24 25- 99 100 - 

1.78LOBCD STM 3,30 210 1,00 
SND 951019zator .09 .89/100mA 508 

L79L09ACZ STM 3,30 2,10 1,00 
etabplizilor napfli -9VII0OrnA, 1012 

P6KE1OCA STM 3,30 2,10 1,00 
trans11105-509W/Im, obouimerny. ix'.],, VyVOdy 

5*^Y)Sov °vidiny bez DOEM 

SEKCI 
Pannonie 

SONY 

SHARP 

PHILIPS 

/C21 

Vl 



IINACOUSTIC B.S ACOUSTIC CZ. aro.. Brno - CZ (el: 00420 541 633 797 e-mail. bracouseiclebsacouslic.cz 
tBYACOUSTIC, aro., Radošovce - SK !et: 00421 34 660 4511 bsacousticlesacoustic.sk 

• 

A SVETE -11 

.ůtesacousuc.cz wunussacoustic.sh 

LEVNÉ A RYCHLÉ OSAZOVÁNÍ SIWZR 
A PÁJENÍ SMD + THD 
• Osozovanr pz od lks, do 201es desek doclono do 1 dne, 100ks do 3 dnů (SMO tr —  
• Zajistíme i návrh a výrobu plošných spojě, i šablony pro nanášeni pájecí pasty 
• Většinu bášnych SMD 11,C,1),T velikost' 0603. 0805, 1206 morne trvole skladem .. ay. Ng.  . , 
• Bezolovnote i olovnole Oren. v konvekčni peci ea, , sr- --tOE - ' 

i re" iv 

• Součástky mohou byt v péseírh, lyerčh, platech i sypane (sypane SMD za moly pnplatek) 

! 6"' 
• Urine' technologická omezeni desky (bez připlatku do čistého rozměru 305x305mm) 

• Stab výkres osazeni s hodnotami soutáslek  • ar..;_____--••••••• 
• Cenu sr snadno spoephole sami v iednoduche tabulce kpz ca) t. , Excelu 1www  
Mo2nos1 upravy cen podle rozsahu a druhu zakázky 

V_Phpode 2444no reáLpro_ěhrinntalyjtá: 

Martin Pazdernik (ohledn6 výroby, osozovent, pojen) 
.420777 115 129, .420 212 248 644, mono' pozdernik®kpz ca 

Petr Kounovský (ohledně nobidek, soutopek, ěykres0, doll 
.420 777 308 527, +420 212 248 642, pelr kounonky@km ca 

• Z 7.7j rt air= Mr.cirrui 

• Maximální osozozon rychlost ot 3000 soutöstek/hodinu 
• mexinnůni velikost oscnovene desky 343 . 560 mm 
• Presnosi ournozani 0,025 min, rozliš.,' 0.002 mm 
• Osazovaní • fine -pitch součástek at do rozteče yyzo.10 0.38mm 
• Nimmons. soutostku lze osozozot 0402. nalsani soutonke mesa 

mil rozměry 35 mml 35 mm 

www.kpz.cz 

A8A, výroba, obchod a servis, s.r.o. 
739 47 Kozlovice 587, tlf./fax: 558697697 

VII 



EXPO PRAHA 

LETNANY 

ELECTRON® 
3. MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, 

ELEKTRONIKY A ENERGETIKY 

Souběžně veletrhy: 

FOR ENERGO' 

FQ)12 AUTOMATION' 

&CUM a  

VODA KLIMA VYTAPÉNÍ 

2. MEZINÁRODNÍ VELETRH VÝROBY A ROZVODU ELEKTRICKÉ 
ENERGIE 

2. MEZINARODNi VELETRH AUTOMATIZAČNÍ, REGULAČNÍ 
A MĚŘICI TECHNIKY 

1. VELETRH ELEKTROMOBILNICH, HYBRIDNÍCH DOPRAVNÍCH 

PROSTŘEDKŮ A INFRASTRUKTURY 

MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 
BUDOV 

www.electroncz.cz 

19.-21. 11. 2013 



PRAŽSKÉ VELETRHY ELEKTROTECHNIKY 
- MÍSTO PRO PREZENTACI NOVINEK 

Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky - FOR ELECTRON 2013 se bude konat 19. - 21. 

listopadu 2013 v nově vybudovaných halách areálu PVA EXPO PRAHA Letňany. V současně době se jedná 
o nejmodernější veletržní prostory v Praze. Souběžně s ním se budou konat veletrhy FOR ENERGO -2. mezinärodni 

veletrh výroby a rozvodu elektrickě energie, FOR AUTOMATION - 2. mezinárodní veletrh automatizační, regulační 

a měřici techniky a nově take veletrh FOR ELECTRON MOTION - 1. veletrh elektromobilních, hybridních dopravních 

prostředků a infrastruktury a mezinárodní odborný veletrh technického zařízeni služeb -VODA- KLIMA- VYTÁPeňli. 

Najdete na veletrhu 

Mezi vystavovateli veletrhů je fade 
významných firem jako například jeden 
z leaderů v oboru elektroinstalačni techni-
ky v CR — společnost ABB — divize Elekt-
ro Praga, která představí svým stávajícím 
i novým zákazníků novinky tohoto roku. 

Společnost inwolf sr°. je výhradním 
distributorem britského zásuvkového systé-
mu Mainline. Tento system především na-
biz' jedinečné řešeni vedení elektřiny a dat 
vjedné liště, neuvěřitelně rychlou instalaci se 
zachováním všech bezpečnostních kriterd, 
absolutní svobodu v počtu pčipojných mist, 
snadnou konbolu nad pišpojenim a v neposled-
ní řadě konkurenční výhodu. 

Společnost Multi-Contact Czech c/o 
Staubli Systems s.r.o, kromě standardní 
nabídky představí I několik novinek. Mezi 
né patři i nový konektor z řady Bateriových 
konektorů. Nový, bezúdržbový bateriový 
konektor BCC, byl speciálně navržen pro 
aplikace vyžadujici rychlou instalaci, ma-
ximální bezpečnost a minimální údržbu. 
Například BCC konektor je vhodný pro 
poučiti bateriového řešeni pro ukládání 
dat u obnovitelných zdrojů energie. jako 
jsou fotovoltaicke a větrně elektrárny. Další 
možnou aplikací je propojení baterií v elek-
trických vozidlech pro městskou hromad-
nou dopravu nebo v hornictví. Na stánku 
se bude prezentovat také robotovä divize 
Stäubli Robotics, která je výrobcem 6osých 
a SCARA robotě 

Pražskou energetiku návštěvnici na-
jdou hned na dvou expozicích. V části vě-
novaně veletrhu FOR ENERGO nabidne 
jako vždy řadu zajímavých exponátů a od-
borní poradci budou poskytovat informace 
o službách či zvýhodněných nabidkäch pro 
zäkazniky. V druhé části pak bude prezen-
tovat projekty v oblasti e-mobility, kterým se 
věnuje dlouhodobě. 

Své místo si našly na veletrhuipfedni fir-
my v oboru kabelové techniky jako jsou Lapp 
Kabel, Helukabel. Heim CZ 6 Prekab, které 
nävšlěvnikům rovněž nabídnou své novinky. 

Jedničku na trhu v oblasti značeni ka-
vodičů a elektroinstalaci mohou ná-

vštěvnici vidět na expozici firmy ARIANE. 
Její značeni PARTEX vychází z dlouho-
době ovétených chemických parametrů 
a vazeb nastavených tak, aby vydrželo 
i extrémní podminky. Společnost nabízí 
značení vodičů, kabelů, elektroinstalací. 
nerezově značení, značeni trubic v potra-
vinářském odvětví, bezhalogenové značení 
a dalši. Návlečky mohou být predtištány. 
potištěny na zakázku nebo potisknuty na 
vlastni tiskárně. 

INVVOLF 

Prostupy potrubl a kabelů stavebními 
konstrukcemi jsou v současné době řešeny 
jen okrajově a většinou dochází k improvi-
zacím přímo na stavbě. Cílem společnosti 
Gerotop je zákazníkům dodat bezpečné 
a trvale řešeni vodotěsných a plynotěs-
ných prostupů do objektu, nebo v objektu. 
Cely sortiment je rozdělen na profesionální 
prostupy se zárukou 25 let a standardni 
řešeni se zárukou 2 roky V sortimentu jsou 
i sdruženě prostupy vice inženýrských síti 
a prostupy pro hladké kanálově potrubi 
(KG-system). Dále společnost nabízí mno-
honásobně prostupy potrubí a kabelů, atypic-
ké prostupy (zakázková výroba). protipožáml 
prostupy a servisni, nebo kabelové kanály. 

Společnost Radeton mä skvělou zprá-
vu pro všechny fanoušky prestižní lokačni 
techniky brake značky Radiodetectionl 
Řečeno terminologii kolegů z automobilové 
branže, prestižní modely lokátorů RD7000+ 
a RD8000 prodělaly facelift! A to rovnou 
nejen vzhledový, ale take po stránce funkč-
nosti. Největší novinkou je možnost loka-
lizace všech typů markerů včetně určeni 
hloubky. Další velkou novinkou je vestavě-
ná GPS. Přepracovaný je nyní i akumulátor 
pro pfijimače na typ Li-Ion. SokujIcim pa-
rametrem je ovšem celková hmotnost při-
jImače. Ato pouhých 2,3 kg včetně antény 
na markery a Li-Ion akumulátorul A jak se 
dnes již od prestižní a seriózní značky oče-
kává, budoucí majitelé obdrží s přístrojem 
take nadslandardni záruku v oboru. 

Veletrh FOR AUTOMATION je zastou-
pen pfednimi výrobci z oblasti průmyslové 
automatizace, jako je firma TURCK, jejíž 
novinkou je zaměřeni na vývoj a výrobu 
zakaznických aplikaci. V návaznosti na 
senzorovou techniku, propojovací doplňky 
a sběrnicové komponenty rozšířila společ-
nost nabidku o programovatelně jednotky 
a REID technologie 

V sortimentu firmy Tecon. která se 
take na veletrhu představí, jsou progra-
movatelné automaty firmy Koyo, grafické 
operátorské panely Weintek ethemetové 
přepínače firem Korenix a Oring. Sortiment 
doplňuji průmyslově PC firmy Lawler 

U firmy Kardex Remstar se mohou 
návštěvnici těšit na moderní skladovací 
systémy, které umožňuji co nejefektivněj-
ši skladování a vychystáváni zboží. Díky 
jejich flexibilní konstrukci se maximálně 
vyuzlvá prostor skladu. Navíc šetři místo, 
a tim i penize majitele. S jejich pomoci lze 
dosáhnout až o 80 % efektivněšiho využití 
skladového prostoru. 

V nabídce lirmy Cressto jsou vysoce 
chemicky odolné snímače s keramickou 
membránou a nové take snímače s roz-
sahem 0-10kPa. Dále pak firma předsta-
ví zcela nový ruční digitální měřič tlaku 
s funkcí dataloggeru. funkci měření rych-
losti a průtoku, funkci max/min atd., za-
řízeni CETA 815 určené pro produktivní 
měřeni netěsnosti, kontrolu a zalištováni 
kvality, zajišténi výroby ve velkých výrob-
nich linkách. Výhodou použiti standardních 
testerů je možnost jejich ((time okamfiteho 
nasazeni do výrobnlho procesu, možnost 

volby zkušebruho 
postupu pomoci 
uživatelsky defino- 
vaných programů a 
vysoká produktivita 
měření v širokém 

požadova-
ných parametrů. 

Společnost ML 

electronics, Jablotron, peed-

stavi na veletrhu 
univerzálni alarm. 
který se pružně 
prizpůsobl jak nä-
rokům rozsáhlé fir-
my, tak potřebám 
domácnosti a zároveň je velmi jednoduše 
ovladatelný. Nave na tomto alarmu není jen 
ovládání, ale celá jeho architektura. Roz-
sah komponent, variabilita počtu penferii, 
sběrnicové uspořádáni, nový bezdrátový 
protokol, možnosti komunikace a vzdále-
ného servisního i uživatelského přístupu 
z něj délajl nadčasové řešeni elektronické-
ho zabezpečeni. Kromě technických před-
nosti mó nový alarm take atraktivni vzhled, 
jehož autorem je Jan Tuček, držitel ceny 
Design centra DR 2005 a dalčich oceněni. 

Novinkou společnosti AHLBORN.C2 
je přistroj ALMEMO 710. Jedná se o uni-
verzálni přístroj a datalogger s dotykovým 
displejem nové generace V7 pro mobilní 
i stacionárni použiti 10 mšficich vstupů 
pro všechny analogově i digitální 06 a 07 
ALMEMO snímače. 

INSTRUMENTS pfedstavi vý-
znamné výrobce snimacich prvků na svě-
tovém trhu. Jedná se o švýcarskou firmu 
HubaControl, jednoho z největších Evrop-
ských výrobců tlakových snímačů a spína-
čů, dále firmu E+E Elektronik, které je vý-
znamným světovým výrobcem snimacich 
prvků relativní vlhkosti. teploty, rychlosti 
prouděni a koncentrace CO2. 

VUMS-POWERPRAG předvede napá-
¡eel zdroje a melee s vysokou energetic-
kou účinnosti pro 3. tisicileti. Společnost 
nabízí široký sortiment síťových napájecích 
zdrojů AC/DC, měničů DC/DC. stfidačů 
DC/AC, nabiječek akumulátorů a záloho-
vaných napájecích systémů od renomova-
ných výrobcu XP Power, VPT, Bel Power, 
Studer Innotec a dalších. Kromě toho na-
blzi i řadu vlastních produktů a zákaznická 
řešeni zdrojů a měničů šitých na míru pod-
le požadavků uživatele. 

—r. 

.".fl ---.• 
. 6.. • 

•  .....  • 
es.... _10 
••••"--•  • 
• .....  • 
• .......... • 

MIPMMIP.M I 
Ire, 

'NOS 



20t" MOSCOW INTERNATIONAL 

PROTECTION & SECURITY 
EXHIBITION & CONFERENCE 

14-17 APRIL 2014 

PAVILION 75, VVC, MOSCOW 

.101 01111 

.0434,111 010101901,2101QQ 01010100101010q1011 101 01010 

wiolool000totenouiloololowijimaioolool00000lonimolotolocitomolotoldtooloiotombint 
)0010 111110101010010101 10101 JJOIViii1 ,41v11111101/14e1 

00111010101001000101010101 t‘t 

2ar 
CCTV 
& Surveillance 

Organiser: 

KE1 

Security 
Technologies 
& Solutions 
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BeeProg2 
BeeProg2C 

Podpora: 
BeeProg2: rite@ 

BeeProg2C: Nimi 
obvodoV 

BeeProg2 couenne rychly umverzalny programalor 
BeeProg2C /tenant-5a verb°, extremne cycle 
univerzalny programator 
• movitost nasetreho programovania pripolemm 
viacerych programatorov k lettnen• PC 
• koneklor pre ISP • ratlike - 3 roky 

BeeHive204 Cloth 
C1111•011E RICKY 

PROCRAMAIORI 
• 48 univerzalnych pin-driverov. nie sul polrebne 

adaptery pre obvody v puzdrach DIL 
• pripenie k PC. USB port 

• rewire 3 roky 
• podpora ISP 

Podpora: 
> ne 
obvodov 

Sm 
artprOg2 UNIVEVIZAllef PROGRAMM 

,OHMIOneg 
• vykOnny 0 f011y univerzalny reE-
program>, 
• pripoidelnost k PC. 
SS port 
• konektor pre ISP 
• samba • 3 rely Pennon 

18810 
4”.44.• 

Programovacie adapter/ 
• yea ako 1200 modelov • vysoka zrvolnosl 
• pre obvody' PLOC. LOC. SDIP. SOIC. SOR PSOR 
OSOP. ISOP 
TSOPII. MOE 
OFP. POFP. TOFP. 
VOFP. CON. MLR 
BOA. EBGA. 
FBGA. VFBGA. 
USG& FISGA. 
CSP. OLE OIR 
SOT?? xi. 
• wet PROT 
043 do 676 
• pevadutava hvolnosl ZIF police . 10000 at 
600.000 (BGA) tyklov • vatsina modelov na sklad. 

in 41  admix* Et: m.o. Ů i-000 ülRešce 
kl 051/7734328 

elneoltebetsk wentelnecsk 

Cite" salmi 1 IS veneazastatme pe 08) 
Rostree0v0 AIM 12. 6120) BMA tel 5 49522511, 
Ian 5 4952 2512 °Sep NI99•109110•12 

Fends elektrook 110 ,Tbla1 475/22.73535111ola4 
to 603 531 606 lax 59642 58 19, *eV/06M 

KW , u Rty 103/3 .143 00 Praba4 irroextecr 
tel 241 402 940. fax 222 513839 enrAVIVC4. 

lesion echoes art. Itteraeld 629/72  POS« 13 
14300 Pala 4.te 225 272 111, fa 225 272 211 

5.0.6. ten)* m.o.. P5 pracheni 16. 040 II Korece 
tee:6M 04 10-16. br 26/186 0445.1nOCOsossa 

3.05 electronic u.o..Hyletova 42.60203 Brno 
tel 543 420 111. ordo@soseledionic (.2 

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

emnuRtEPOE Borská 33, 301 00 Plzeň 

tel/fax: 377326701 mobil: 603264981 

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

Prodej elektronických 
měřicích přístrojů. 

repasované . nově 

Flex • Selská 27 

Brno 61400 

Tel/fax 543255252/1 

www.elexbrno.cz 

elex@elexbrno.cz 

Provádíme opravy a 

kalibrace. 

Nová verze software 
pro plošně spoje 

Sprint Layout 6.0 
www.elvo-plzen.CZ 

elvo@elvo-plzentz, tel.:378605510 

OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA A ZÁVORY 
INFRA ZÁVORY 15m 

REFLEX. ZÁVORY 5m 

DIFUZNI ČIDLA 1,2m 

INDUKčNi ČIDLA 6mm 

PROGRAMOVATELNÁ ČIDLA A ZÁVORY 

Použit kontrola osob, předmětu, 
rozměru ochrana objektu 

REHABILITAČNI A MRS/UM PŘÍSTROJE 

(ELFA-ser) e-mail: ar@elte 

181p. wo«',elfa cz 
Retice 22 

389 01 BLATNÁ tel. fax 383 423 G52 j 

KONEKTORY - BRNO, s.r.o. 

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

e-mail: brno@konektortz 

ELTIP ELEKTROSOUŠÁSTKY 

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 
distri•uce elektronickych součástek všech světových výrobců 

osvětlení LED, zásilková služba, elektronické stavebnice 

těžko dostupné elektronické součástky a komponenty 

AKčhlf NABÍDKA - LED ŽÁROVKA 6W (.°60W) E27 180° - 15R,-

AKČNÍ NABÍDKA - LED ŽÁROVKA 5W 1-40W1 GU10 120°- 145,-

velko a malo-obchodní prodejna v Pardubicích 

Pondělí — Pátek 8:00 až 17:00 

XI 



Uogy Zásilková služba a velkoobchod: Kosmova 11 702 00 Ostrava-Frivoz, tel.: 596 136 917,18 (74°-16n.fax: 596 136 919 
es r=-=./441-5r, e-mail: hadex@hadex.cz Jelp:11www.hadex.cz Při dodávce ad 3000,- bez DPH neplatíte poštovně. 

JIOE—WW/Slan Dobírky i na Slovensko- bližší informace na webu. 

KAMERY PE% ,t • ehDO At A PÁJEČKY A PÁJEC STANICE 
Minikamera DVR MD-80 - kód 7928 

kamera CMOS,zorny (Mel 62" Íw ddeoAVI 720x48Cpa 30snrsec 
• zvuk WAWE, fatItyJPEG 

slat microSD. max 15GB, USB 
L'-Ion aku pro 2hod záznamu. 

nabijem přen USB,rozmery 62x30x22mrn. drčák.klůopouzdro. 

obslučny SW pro Win98,2000.XP.Vfsla 550,4 390,-od lks 

Minikamera HD JK-528HD • kód 7927 

tip CMOS WXGA HD, zorný úhel 120' 
video AV11280x720 / 720x40 /640x480pue 
30/20 / tOsn/sec vše volitelné, 
zvuk lofty JPEG, jednotlivě soubory po 
2 /10 / 15min • take AVI v požadovaná 

Mee a Wade záznamu Vslup USE, 
2 O. HDMI, LCD monitor 2,5' 
OSD menu, záznam data a tanu. 

vypinatelny detektor pohybu, možno 
nastavit aktivaci napetim 12V 
Napájeni: Li-Ion akt nebo 12V 
Obsah baleni DVR. kabel USO. 

držák na sklo MD4990,-

Minikamera Full HD OLEOS • kód 7925 

5te x CMOS Full HD zorny lixeI148'. ddeoAVI 1920x1080/ 
12130x720 I 640x480p« 30snisec•voldelmš Komprese H 264. 
stereo audio AAC. foty JPEG 192Dx1080. Možnost nastaveni 
rnekonečne záznamové smyčky s volitelnou délkou záznamu 
hebo Leader vnastsweinte ntenralech na microSD max 32GB 
Vystupy: MOM', USO 2 0. monitor 2.77 OSO menu záznam 
dala a Casu Napájeni: Li-Ion aku 3.6V/500mAh nebo I 2f/ e 
záseAdw nebo z USO. Obsah Patent DVR, kabel 12V kabel USB 

a HDMI. držák s prism/Roo 1390,4 990,- od 2ks 

pistolová pat 

9  
ka s kerame ou vložkou -keel P109 

40-81 230V/25W, po sepnuti spínače 130W 135,4 89,- 3ke 

pijecistaniceZD919 - kód P089 
230VMSW. teplota 150-450e 
met ni Skutečné teploty hrotu 

tad Juke, 
P563 

1100,4 760,-

Sportovnl kamera Full HD OLEOS - kód 7937 

čIp 5MPix CMOS Full HD. zorný uhel 142'. 4x digitální zoom. 
voleo MOV 1920x10886 1280x720/640x480pix 30sNsecdroldehe. 
Komprese H 264. fotky JPEG a±1608x3456,vestaváný i extemf 
mikrofon. reproduktor, 1r LCD dopier Záznam na microSD 
max 32GB. Vystupy USE! 2 O. HDMI. záznam data a Cask/ 
Napájeni aku 3.7V(1803rnAh. adapter 230.12V držáky 
do auta, na helmu, na fiditira. extemí mikrolon kabely USB.HDMI 

frodšcdold s kern 11668 MC41990,• 

ocirtovní kamera D011 • kód 7924 
kamera CMOS.zomy uhel 707video ALn 720x480 
30sn/seozvuk. fotky JPEG 1280)(1024.M% IP813 

set microSD, max 16GB (4,5hcd záznamu) 
Lidonaku40OrnAtě3nrdzěznanap 
nabíjeni přes USI3.6 29698 
držáks pčsavkou.driák na kolo 

kabel USO SW pro P MC4490,-

IP KAMERY 
IP kamera win CMOS W-541 - T869 

komrese M-JPEG. 303kpm. 6406450P. 
welost 10-30FPS. objektrv 4,5mm 
dálkové natáčeni H-220° i V-907 audio, 
niťově protokoly TCP/IP,UDPIIPHTTP. 
SMTP.FTRDHCP.DONS.UPnP WIn 
'Amen' Ethernet 10/10051ase-T,Rj-45 
detektor pohybu s alarmem, možnost 
kslänl e-madu, podpora ddea z mobilů 
očnost dálkového ovládándnapflopenf 

fCID s ovladačem OS W98/2000/XP/Vista 2200,41490,- 3ks 

-rozměry 290x220x19Ornm/4.5kg 

ešied stanice 213931ESD • kód P088 

230V/48W, antistatm. 
teplota 150-450'C. 
dispet s nastavenou 
i skutečnou teplolou 
ve "8 nebo rf 

90,4 940,-3ke 

7 Päreo peso20931 155.4105 -31s 

pájecí a odpájeci staniceZD917 -kód P085 

-odsávaóka: 
pcdtlak 600mm Hg 

•tePkťa hroto 150-490e 
-displef s nastavenou 
skutečnou teplotou 

•20 duty tool e1+1,3mm 
dopne těleso 80W 
-pájeci stanice' 
-teplota heel 16D-480•C 
-Wane teleso 60W 
3890,4 2670,- 2ks 

servisní stanice 2D-8901 -kód P157 

•s4 
%Al to• 

- pijecl stanIce. topné Iileso 48W. teplota 160-480C. cksplel 
nastavenou I skutečnou teplotou 

- napájed zdroj 1,2 -12V/24, ochrana ern zkratu a pretend 
plynule nastavitelné nape 
- multimetr •V, R, prozvánkka 
v sadě tape me/Mich kabelů. Oka napetecich kabelů. 
4x náhradu  pá1 ú hrot 3500,4 2550,- od 2ks 

METEOROLOGICK STANICE 
Meteostanice W111175 s bezdralovým čidlem-7099 

-měřeni loarornetrickeho tlaku 
 d el:brazen( tendence eivase tlaku 

-předpověď počasi animovaně 
-měřeni vnejši teploty -404 65°C 
-možno zapotil až 3vnetši čidla 
-měřeni vnitčnI teploty -9.9,•50°C 
-mewl reldihkosti IN/OUT 20-95% 
-presnost 4•1°C,rozlišeni 0.1,C 
-paměť pro Mill/Max všech hodnot 
-hodorbudik hzené radern DCF 
,zobrazeni data a dne v týdnu 
daft' údaje: 

rozm185x1Oůtd35ůndes7fel Infer 
rozměry čidla 91x70x33rtim 
napájeni. 3MA-stance, 7vtailL'it 
močnost zavěšeni nebo postaveni 
LED podsvétleni displeje 
yeti 433MHz,dosah cca5Orn 

MC=350,-

Mete0Sta nice WSA901 s bezdrátovým čidlem-7135 
funkce: 
-měření barometrického aaku 
s kolekci nadmořské ‚ryšky 
zobrazeni hstceemélenillakuť24h) 
-předpověď počati animovanš 
-zobrazeni faze měsioe (8 &on) 
-čas východu a západu slunce 
-zotranni pusieenf sirce a mčsioe 
-meant vnfiši teploty -50470t 
-roe/en:ye/A tel vt•kosapästelclach 
možno zapopt al 5vnejšich čIdel 
měřeni vnigni lonely 04 70°C 
-rnereni vnieni rel vIhkosli 20-98% 
-paměť pro rnin/max each hodnot 
-hodiny-butik lizeně radiem DCF 
dale/ údaje: 
rozměry stanice 276x100x45mm 
displej 58x150mm 
rozměry ědla 02x62mm 
rumen' 4x4Aetance. 3•AAAťdlo 
možnost zavéšem nebo postaveni 
podsvěhtlem modredentarertnachove 
u vnéjšr jednotky k dispozni dale. 
ImbuIdo na vn.fednolce-3rnkatel 
M0890,-

7274 r 303 r 04 
7274 117ttED • 5mměpotieba 9Wsvettok450Lm 590,-1420: 
1303 45xLED o 5mm.230V/3,88, 2001.1n 3904 215,-
0304 ULF° 1W um«. 5101.m MC-390,-
Kód Svítidla-vany LED MC: 

7 
7286 LED K 230Vl12W. 1věteluýtuk 1020Lm MC•450,-
7287 LED 6400K 220V(36W, snitelnytok 3000Lm ME-1290,-

kombinovanä nabíjecí syltilna-kód 1235 

Světelné zdrofe• žárovka 6V/10W výdrž 2.5htlod—OEmý. 
15xLED vose paraboly-výdrž 20hod záfivka 7W- výdrž tiod 
aurnulót1r6W4All.nabeed adaptéry 12.23W 490d/340,131LO 

nabíjeci LED svítilna - kód 7194 

LED 3W CREE XPE-R3, sočletný tok 100 nebo 3031m.dcent4CCrn 
Loon akumulátor 18650 3.7 V/2200mAh. adapter 230V nabijetka. 
htintkove ičloprömét reflektoru 45mrn MC4390,-

Kód Celovky  MC/ VC od 3ks:  

7200 1217 
7200 Madel 6522.1E0 Cliff XPE-05, 100/3001m.3yA4 270.4180.-
7217 Iddllä LED.2xčervenä LED(bilk), rupálienl3xAAA 120479: 



FlowCAD 

Účinnost' má svoje meno 
Cadence PCB návrhový softy& 

OrCAD 16.6 a Allegro 16.6 

.e54•• pa C293 0 0 o C303 ono 

34:-5 n Ur lllÍIlIllIIllllIHlIllllIiIlllIllllIlIIlL 0 
0 U4I 000000000°J= R-3OE: =0 

0 

o 
o 

O = 

0 
00 0 F-7--

o .7r-; 
oE o 

o =o o = on am — 
000 000000 00000 = 

o  

= 0 

a 
OrCAD 

16.6 
S Mew beano 16.6 PCB poduklos Cadence dostanete (Ana a 
Paean) fOreeterne MAWS pre nearby PCB 

liken4.%1 . 
• rOzširent lAnny. OrCAD StartOvaCra knanCle 
- Obvodová Sinetacia PSpect Pm ranee yodelb:ane a tbarlentav 

CallIZZeriter=11 
• DO 256 vrabev. I/yearns:la moclera peachy 
• Push 2. Shove interactive routing. Constraint Manager 

• Prann náVretl pre Oilman° Pale Orradaola Seale( InagritY 
• Auto route Stacking. son 8. none pre Bend & Burned Via 

PONAVair 
ELENTRONO0 

ODB 0 F5 N21% LITERATI) Rin 3/4.2Copp 

Poznivérne 
elektionlio 1 
Staab (224 strap ASI 

Zaidarle neon) 
a seamy peasant 
eiektronice. 
Panda rady Pro 
19010roveni ančisla 
spojů 

MOWS( 
ILEMINNIMI S. 

Ponnarame 
ekktroruke aul 
-111011flei tanners 
v Melee 432 siren AS) 

Zeleadni eon a obese' 
Podevan$ e aigilälni 
Whoa Peen° OA 
upper I s jariocianyroi 
součástkami. 

POINAVAIKE 
EtEISTROXIKU II 

175,-

Paz engine 
elektrerau Il 
V Manna (200 stran. AS) 

Problemanka Pridavehe 
pseudo Konstrukce 
a abbe translormatore 
usmšolovačiù 
a stallaterú Serbia 
aoušeeky. 

Bektronika 
Miens Beak 
(34.1 seen. MI 

Utetnice pro Il otnik 
silledna eaternycn 
tool a oabornon ants 
Knine ma adobe MOMS 

rezeolvems 
• LiKnecffloak 

75,-

eozsiväns 
elektroniku III 
V. MareOAP stray. AS) 

Oboe CMOS. 
aeratni resavače. 
mereni epos' a proudu 
elektrickych 

obodecn. časonte 
SS5 a 7555. 

11.10110/11.OE, 

259.-

Eleknonna 11 
Miloslav Bouřek 
(329 stran. ASI 

Učebnice Pro le WOK 
stredne eelbornan 
UM a odboinion 
Kona nia adobe Mbar. 

POZWIANII 
REIT110111111 It 

a. 
175,-

Pornšveme 
elektroniku IV 
V Mena (224 wan ASI 

Taper. triak. nab", ni. 
hate LED rasan e 
jednoauche sloven 
novae ear naleječka 
s lynstorovou regonci 

ado. 

Ap Abe.) 

elektr meridiem° s 
Daniel Mayer 
(543 wan BS 
rare) 

Ele klroalika all 
Miens Bezděk 
294 suan. ASI 

lltebnice pro In. rank 
aliteras odbernych 
bid a plebe 
intepreanych Skol 
Sob me adotku IOW) 

POZILIVAJOI 
11/1010111M1 

199,-

Poinůvame 
elekironiku V 
- Vhisoketrekvento 
technika 
V manna Oda Pon $15) 

VI oboe aestivate 
00001015. pesiaSe. 
denote artery. 
Wen; ein. 

etollcovš tecknika 
M. Anteševe n Panda 
1308 stran AS) 

Retina pro slicer, 
odberne bey a amarre 
utilišič 
Kona rie Abbe MBAS 

. , 
makedie 
ana a. 

Pronlvšne 
eta tree Ike VI 
od it do Z 
V Manna [292 stran AS) 

Male encyklopedie 
trektieney vodka( 
todo emu z 'leeway 
pectioete.rom 
Meaner, 

Ineca au makro. 
PropiCke tavme 
e ektiomagnetickene 
Polo 

KOPP nakladatelství 
Šumavská 3, 370 01 C'eske Budšjovice 
el.: 386 460 474, e-mail: knihy@kOpptz 

www.kopp.cz 

199,-

Peraineee 
elektrenkubt 
OecilearWl 

V. Malina 1288 Oran. AS) 

Pro ty. ear obeli 
poroz um di a praklicky 
se nave,' merit 
s osclloskooem 

Slevoitý 
kupón 
parry0031 12 2013 

Poznáváme 
elektroniku I -VIII 

cena za 8 svazků 
1596" =OE. 1299 Kč 

. 100 le Patovne 

Elektronika I -III 
šislicová technika 
cena za 4 svazky 
it156: => 899 K 
. 100 Kč patent/ 

Vyslančle ti naskenujle 
kupón a zaštete 

lj WOW S objednavkou 
300 na poli adresu 

XIII 



---

41-rage4:4=  
:1=2  

tOE  

I t  

• 

OE INDIKATOR DAT 400/500 
VHODNY PRO VÁŽENÍ SIL, HLÍDÁNI HLADIN NÁDOB, 
JEDNOKOMPONENTM GRÁVIMETRICKE PLNICKY, 
A PRO DALSí VÁHOVÉ APLIKACE. 

• Witte vieeni (Mon brutto, peak - maximatni henotnost) 

• Ke'ittrace a nastaveni pre paötai nee eateky pies plednt panel 
• viteeik• regent eaten (went (Wiest 0.01 uVIdiIek 

te RS-232 al. R5-489422 s Modbus Riu prolokolent lza pnplatek mobil i Feolinee 
• 1.898ke iestuptivestupy 1.2.21 

• 9,1•1490•8,899P (94-20 mg 0-58 Nebo 0-10 VI 
• NOveitlenina DIN kštu nebo do Pale 

UTILCELL Sra. I nám. V. Mrštíka 401664 81 Ostrovačice (Brno) 
tel. 546 427 053.-59 1 fax 546 427 212 I e-mail: infoinutilcell.com 

Foliové štítky 

a klávesnice 
• vysoká kvalita tisku 

• výhodná cena už od jednoho kusu 

• rychlá prototypová .i sériová výroba 

Ľ ! 
Step 

e www:step-electruc.€24 

STEP 

STOP 

!ectržc, s.r.o. 
avránkova it 

pegn iste 
rtsMja 

emailainfo @step . 

el 
19 00 
77 6W 52 
electric 

reambhgl Geauetomhb zu 
se těší na setkání s vámi na veletrhu ELECTRON 2013 v Praze. 

Najdete nás 19. až 21. 11. na výstavišti v Letňanech, stánek 3A5 

Seznam inzerentů v PE 11/2013 

A+A plastové krabičky aj. 
AEC - TV technika  
AMPER 2014 - pozvánka na veletrh   
ANTECH - měřicí přístroje, STA a TKR 
AV-ELMAK - elektronické přístroje  
BS ACOUSTIC - onničovaci technika  
BUCEK - elektronické součástky  
DEXON - reproduktory   
DIAMETRAL - laboratorní přístroje  
ELEX - elektronické součástky aj.   
ELEKTROSOUND - plošné spoje, el. součástky  
ELFA - optoelektronická čidla   
ELNEC - programátory aj  
ELTIP eleldrosoušästky  
ELVO - software pro plošné spoje   

VI ERA components - elektronické součástky  VI 
FISCHER - elektronické součástky  V 

XV FLOW CAD - návrhový system  XIII 
 IV FOR ELECTRON 2013 - pozvánka na veltetrh  VIII, IX 
V HADEX - elektronické součástky XII 
VI KONEKTORY BRNO - konektory XI 

II, XII KOPP - odborná literatura  XIII 
IV KPZ electronics - pájenl a osazováni  VII 
II MICRONIX - meld přistroje IV. str. obálky 
X MIPS - veletrh v Moskvě X 
X PaPouch - mšhci a komunikační technika IV 
X P+V ELECTRONIC - vinuté a mechanické díly  VI 
X SPEZIAL ELECTRONIC -frézky I 
X STEP elechic- fěliovä štitky a klávesnice XIV 
X UTILCELL- vážní indikátor SWIFT XIV 

XIV 



'`‘ r -OE\ ir "-"t ' 
D • RAKTICKA Pr'OE/ 1K-A 

OE liADIG) 
'itOEEKTRCINI1 cwr-

OBJEDNÁVKA,ČASOPISO-tši) gpAtOEDVDTiP 
‚±tL PŘE SLOVENSKÚ . 

, 

NA ROK 2014 
1 ŠOE2• ,i, ,Objednajtš si predplatné u MAGNET PRESS SLOVAKIA a ziskate mimoriadne zl'avy!!! 

h, ,,! 
Spolu s predplatným Skate riaviac výraznú zl'avu na nákup CD a DVD 

\. , , , CASOP.21Sy_ i d fRtčé ; r • Polročné Objednávka Mnoistvo 
''.1...4.- \-4-'--predplatné -: ' predplatné od čísla  r--

1"''' Praktická elektronika-Amatérské Radio ,- 37,20 € (12 čísel) - 19,10 € (6 čísel)  
,,,,; • - i 
y... časopisy zasielajte na adresu: OE -> p 

''?' Priezvisko a meno I Firma •  
Adresa  ' 

; Firma (Id°, 16 pre DPH, tel./fax)   

E-mail 

- 

Objednávku zašijte na adresu: , t , • sx OE 
MAGNET PRESS, SLOVAKIA sire., P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava i - 

tel./fax: 02 6720 1931 - 33, e-mail: predplatne@press.sk :• •2.*;*•• _ 
' 1 ettkres 

950_ ir3t4 tot e). t- ems e = 

1952 et 1995 

InAntio nAntio 

OE. - - 
OBJEDNKÝKA CD-As DVD PRE SLOVENSKU REPUIBLIKU NA ROK 2014 
, • ; .. .• -a-- 154- CID+DVID -" --- is-. . Cena 



22. MEZINÁRODNÍ VELETRH 

Elektrotechnika 
Elektronika 

Automatizace 

AMPER 
2 0 1 4 
future technologies 

Komunikace 
4,3:7 

Osvětlení - 

Zabezpečení 

www.amper.cz 

POŘÁDÁ TERINVEST 

18. - 21. 3. 2014 

VÝSTAVIŠTĚ BRNO 



Programovanie AT89Cx051 
sériovým ISP programátorom 

Ján Sučan 

Aj ked' sú už dnes mikrokontroléry AT89Cx051 ojedinelou von:mu 

konštruktérov elektronických zariadeni, z itznych zdrojov sú ešte sta-

le dostupné elektronické zapojenia s týmito mikrokontrolěrmi.Záujem-
cov od ich stavby ale často odradia programátory prevažne využivajú-

ce sériový alebo paralelný port, nepritomné na váčšine novšich 
osobných počitačoch a pre zopár vyrobených zapojeni je Woo prevod-
nika pre tieto rozhrania alebo zaobstaranie si programátora využivajú-

ceho USB, zbytočná. Toto zariadenie bolo navrhnuté ako jednoduchý 
dopinok k ISP programátorom pod porujúcim mikrokontroléry AT89S51 

a umožňuje naprogramovanie mikrokontrolěrov AT89Cx051 sériovým 
ISP programátorom. Pri vývoji a testovaní zariadenia bol použitý pro-
gramátor Presto od firmy ASIX. 

Popis obvodového zapojenia 

ústredným prvkem obvodového zapo-
jenia je mikrokontroler AT89S51. Signály 
ISP rozhrania sú vyvedeně na kolikovú liš-
tu Ji. Na J1 je trek' privedenä napájacia 
vetva 5 V používaná nektorýits sériovými 
ISP programátoru. C3 a R1 tvoria rese-
tovací obvod ICI. D2 restore rychle vybr-
be C3 pri odpojeni napájacieho nagetra 
Zdrojom frekvencre pre zabudovaný osci-
látor ICI je kryštál W, C1 a C2. Kontakt 
ONO v tesnej blízkosti týchto komponen-
toy je určený pre uzemneme kovového 
puzdra kryštálu. Porty PO a P2 merokon-
troléra sit použité pre styk s AT89C/051 
Port PO je dopinený o pull-up rezistory RN1 
kyčli odlišnej konštrukcii jeho VN obvo-
dov. Dva takmer totožné speacie obvody 
ovládajú napatia pre IC2. Prvý spínati 
obvod tvorený R2. R3, R4, T1. T4 nadi 
napájace napate K výstupu druhého 
speacteho obvodu Noreného R9. R10. 
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R11. T2, T3 je pripojený integračný člä-
nok R6, C11 Na výstupe integračreho 
článku je pomocou P1NM dosrahnuté ok-
rem krajných hodret napati, Ova 12 V 
aj napabe 5 V. Tlačidlo TLI je jediným 
ovládacím prvkom zariadenia Inchkašný 
učel pinia LED D3 a D4 Napájacie napa-
Ira 5 V a 12 V vyribajú integrované stabi-
lizátory ICS a IC4 v kataegovom zapoje-
ni. D4 zabraňuje prepOlovaniu napatacieho 
napatia Kondenzátory CS, C6, C7. CIO. 
013 potláčajú rušivě vplyvy pri činnosti 
čislicových obvodov. 

Popis funkcie 

Základnou myšlienkou. na ktorej je za-
ložený návrh zariadema, je vytete inte-
grovaněho sériového ISP rozhrania mik-
rokontroléra ICI. ICI je naprogramovaný 
upraveným binärnym súborom Tento sú-
bor sa skladä z dvoch bezprostredne na-
sleduecich časti Prvá Cast je binärny 
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súbor firmwaru zariadenia a druhá bast je 
binárny súbor programu pre IC2. Po re-
sate ICI sa začnů vykonávat inštrukce 
firmwaru, pretoze sú umestnenä na niž-
ších památových adresách Firmware 
s využitím podporných obvodov naprogra-
muje do pamate programu IC2 zvyšok dát 
z pamate programu mukrokontrobara na 
ktorom be/i. teda druhů čast upraveného 
binämeho súboru, a teda program pre IC2. 
Podobným spčsobom funguje aj vykoná-
vame ostatných programovacich operácii 
s IC2. 

Výraznou nevýhodou tohoto konkrětne-
ho rtešenia je nemcenost čitania ',mate 
programu IC2. 

Konštrukcia 

Malou výnimkou z jednoduchej kon-
štrukme zariadenia jo mechanická real/a-
ce uzemnene puzdra kryštälu Uzemne-
roe je vyrobené z p•ocinovaného modereho 
detiku. Prod prepájkovanim kryŠtalu on-
etime drötik stredom k spodnej hrane 
uzšej strany puzdra a vytvarujeme tesne 
podia jeho rozmerov. Na opačnej u2šej 
strane ohneme každý komec drčhku do 
protemeru vzhfadom na druhý koniec 
a otáčavým pohybom vytvorimetesne pri-
liehajüce spojeme. Spletený vývod 
uzemnenia ohneme v smete vývodov 
kryštálu a prestrame oNorom navrtaným 
vrtákom potrebreho pnemeru. Detail to-
hoto konštrukčreho prvku je na obr 4 

Otivenie zariadenia 

Po osadení dosky s plošnými spojmi 
pripojime napájacie napabe a vodiče sério-
váho ISPprogramátora(RST, SCK. MIS°, 
MOSI). 

Treba &gains upozornit na teplotu 
puzdra integrovaného stabilizátora IC4 
(78L05). Aj napriek trvalému prúdovému 
odberu. ktorý neprekračuje ani tretinu vý-
robcom udávaneho maxima OCO mA), tep-
Iota puzdra presahuje 60 °C Aj led pri 
takejto teplote neudržíme prst na puzdre, 
netreba považovat tento stav za porucho-
vý Pre minimalrzoyanie tepelného Ada-
rovania je vhodně uddat hodnotu napája-
cieho napätia na to najnižšej úrovni 
dovofujúcej sprävnu činnost napájacích 
obvodov. Tá jev tomto pripade priblizne 
15V 

Pre otestovanie funkčnosti zariadenia 
sú k dispozícii dva testovacie programy 
v adresári tests archivu s podpornými sú-
bormi pre zariadenre Jeden pre katibrá-
ciu generatora a druhý pre Mesta-
vane kontaktov objímky pre AT89Cx051. 
Tento archív je možně prevzrat z NI 

Do zariadenia zapišeme program 
pins hex a testujeme s prázdnou objim-
kou pre IC2. Pri správnej činnosti tohoto 
programu by malo byt mcdne prepnat fla-
b:tom medzi setom zelenej a červenej 
LED. Pri seta každej LED by mall byr na 
kontaktoch objímky prislušre logické hod-
noty a napatia padre obr 5. 

Dalej do zariadenia zapíšeme program 
pwm.hex a vlo2imeAT89Cx051 do objím-
ky Spravna činnost' tohoto testiovacieho 
programu ,te indikovaná trvalým svitom len 
zelenej LED Zmeriame voltmetrom flare-
tie na evade č. 1 mikrokontroléra. To by 
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malo byť čo najbliššie 5 V. Vel'kost napä-
ia je možné men« zmenou hodnöt kon-
štánt „period' a „volt" v zdrojovom kóde 
testovacieho programu v súbore 
pwm. asm Program je po zmene nutné 
znovu preloštf, nahrat do zariadenia a zno-
vu zmerat napate produkované signálom 
PWM generätora. Takto postupujeme al 
do dosiahnutm potrebnäho napätia 

Konštanta „period" určuje trvanie pe-
riódy PWM signálu a konštanta „volt Ir-
vane jej aktivnej časti Hodnoty oboch 
konštänt sú uvedené y jednotkách 0.5 ps 
a podliehajú obrnedzeniam stivimacim s tr-
vaní m obsluhy prerušenia od časovača 

PWM generátora Rozdiel hodnöt „period" 
a „volt" nernöže byt menší ako 19 a hod-
nota „volt' webs byť manse ako 18. Ak 
přiřadíme týmto konštantám menšie hod-
noty. ich tíčinok bode vačšinou rovnaký, 
ako keby boli nastavené na spomí none 
hraničně hodnoty 

Najprv vyskilšame doslahnut požado-
vané napalm len zmenou konstanty .pe-

Obr 4 Detail uzemnenia puzdra kryštálu 

o og. O G 12 V 
. og. 1 • nepripoieny 

Obr. 5 Logické hodnoty a theatre 
v oboch stavoch tesfovania bete 

Obr. 2 a 3. Dosita s plošnými spojrni programátora 
(87x 77 mm)a osadenie dosky 

riod" As potom pristupime aj ku zmene 

konštanty „volt". Konštantu „period' je 
vhodné udrfat čo najmenšiu pr' zachova-
ni generovania sprävneho napätia 

Po kalibrácu parametrov PWM gene-
rétora nesmeme zabudnůt prepisat' kon-
štanty „period" a „volt" zdrojového kódu 
firmwaru v sůbore firmware esm. 

Pri nesprävnej činnosti programu ale-
bo hodnotách napati prekontrolujeme 
správnost zápisu programu do zanaderm 
obslužnom programe programátota, kva-

litu spojov a pripadne skraty medzi spoj-
mi na doske. V najhoršom prí pade pus-
túpime ku kontrole funkčnost sůčiastok. 

Popis použitia 

Výber funkcie zariadenia sa vykoná 
úpravou zdrojového kódu firmwaru v sú-
bore firmware. asm. Po tomto výbere ope-

rádi je nutné program firmware earn pre-
lo2if Ak je výstupom nášho prekladača 
miter vo formáte Intel HEX (pripona hex), 
prevedieme tento súbor do formátu BIN 
(pripona bin). Ak sme povolili operácie, 
ktoré potrebuti dáta. treba !oh pripojit na 
koniec binärneho súboru firmwaru Tým-
to sůborom naprogramujeme naše zaria-
dame. Sprävne spustenie inclikujú LED 
stnedavým svitom. PoNrdeme spustenia 
operäcii vykonáme stlačenim tlašidla Prie-
beh vykonávania operäcii je signalizova-

ný trvalým seam oboch LED a nemal by 
Wog dlhšie ako 15 sektind. Po skončeni 
vykonávania °wadi swab trvalo len jed-
na LED červená znamená neúspech, 

zelená signalizuje, se všetky narni vybra-
né operácie prebeht v poriadku Po prvom 
stlačení tlačidla zanadenie už nereaguje 
na dalšie stlačenia 

Jednotlivé operácie firmwaru sú reali-
zované ako volania príslušnych podpro-
gramov na riadkoch medzi označeniami 
„vyber operacii preAT89Cx051" a „kontec 
vyberu operaci' preAT89Cx051 - v zdrojo-
vom kóde Zakázané operácie mite, kto-
re nie sú zahrnuté do prekladu To je dosia-
hnuté jednoducho. ich „zakomentovanim". 
t j predradenim znaku „;" (bodkočiarka, 
středník) na začiatku prislušného riadku 
Tým sa z inštrukcre volania a jej operan-
du stane textový retazec až do konca dad-

ku ignorovaný prekladačom pri proklade. 
teda komentär. °parade. Ictoré nie sú za-
komentované, sú povolené a budú on bohu 
firmwaru v zariadeni vykonaně 

Poradie volaní nie je fixne a je možné 
ich fubovofne kombinovat Otázkou ale 
zostäva význam týchto kombmácií 

činnost niektorých operácii závisí od 
hodnöt konštäntv zdrojovom kóde firmwa-
ru y east pod označením „konstanty a pre-
menne". Význam týchto konštänt je vy-
svetlený dale 

tgtoff - Počet vynechaných bajtov v pa-
mati programu AT89Cx051 od adresy 
0 (offset). Zwčajne je táto hodnota 
rovná 0. tzn. s pamätou programu sa 
pracuje od O bajtu (vrátane). Jej úči-
nok je využity Mayne pri viacnásobnom 
zápise dát do památe programu 

tgtsg1 - Predpokladanä hodnota 1 bajtu 
signatúry AT89Cx051. Je použitá pre 
kontrolu bajtov signatúry. 

tgtsg2 - Predpokladanä hodnota 2. bajtu 
signatůry AT89Cx051. Je použitá pre 
kontrolu bajtov signatůry 

tgtmem - Vefkost pamate programu 
AT89Cx051 použitá pri kontrole jej 
zmazania. Ak je táto hodnota met 
ako vefkost pamäte programu osade-
Mho mikrokontrolera, neskontrolujú sa 
všetky pamatovä bunky Ak je vačšia, 
pre pretečenie interného čitača adries 
102 sa ich Oast skontroluje viackrát. 
Ak nie je čas kontroly kritickou veliči-
nou. bezpečnou univerzálnou hodno-
tou je 4096. verkost památe progra-
mu AT89C4051. Hodnota O vypina 
kontrolu zmazania. 

Vzhfadom na svoju jednoduchost 
a taktiež jednoduchost indikašnych pry-
kov, firmware nekontroluje hodnoty kon-
štánt „tgtoft a ..tgtmem" 

Programy pre zariademe sO napisane 
pre asembler asem51. V distribučnorn 
archive asem51 pre MS DOS/Windows 
je umiestnený okrem samotného asem-
bleru aj program pre prevod súborov vo 
formate Intel HEX do formátu BIN a mö-
žeme ho získat z [7] Pre prácu so sú-
bormi na úrovni bajtov je použity program 
dd a jeho verzia pre MS Windows je 
k dispozic" na [8]. 
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Na obr. Ga 7 sú priklady použiba nästro-
joy ASEMWEXE.11EXBINW.EXE a dd 

Obr. 6 znázorňuje vytvorenie uprave-
ného binarneho súboru. V krokoch č. 1 
a 2 preložime zdrojový kid firmwaru upra-
vený docile požadovanej funkčnost' a vý-
stup prekladača prevedieme do formátu 
.131N. Krok č 3 prekopiruje binárny sůbor 
firmwaru do stiboru data bin Takýto po-
stup ale nemusi byt vždy nutný. Ak nepo-
trebujeme zachovat binärny súbor firmwa-
ru. net vtedy ak neopakujeme rovnakě 
operäcie len s mými clátarni, mežeme data 
pripopt pnamo k súboru hrmware.bm. Po 
skončení svojej činnosti vypíše program 
di počet spracovanych bajtov (461), teda 
vefkost binárneho súboru firmwaru Kro-
kom č. 4 pripojime k súboru data.bin bi-
närny sieor programu pre AT89Cx051 
Parameter ,seek` určuje počet proskoče-
ných bajtov od začiatku výstupného sú-
boru (data.bin)a te rovny verkosti btnár-

Frn)dir /0 ION 
ASEPW.EXE 
dd.exe 
firmwere.emn 
HEYAINY.EME 
progresi, bin 

P:X>ASEMM.EXE fir.were.asn O 

MCS -SI Fanily Macro Assembler ASEM 51 01.3 

no errors 

F:\>NEX8INW.EME firoware.hexe 

Hex Pile Converter 822818 02,3 

first addrese WPM 
last address: 81001 

F:\>dd if-firmwere.bin ofxdats.bin ben' e 
rewrite dd for windows version 8.6beta3. 
Written by John Newbigin (jeit.swin.edu.au> 
This oraren is centred by terms of the CPI dersion 2. 

461.8 records in 
461.8 records out 

F;N)cid if.progran.bin ofndata.bin bsx1 seek..461 
rawwrite dd for windows version 0.6beta3. 
Written by John Newbig1n fjnAnt.swin.edu.au> 
This progren is cowered by teens of the CPI Version 2. 

745 ,8 records in 
745.8 records out 

17;‘)cid ifxdate.bin ofx/deu/aull bs-I 
rawweite dd for windows version 8.6beta3. 
Written by John Newbiyin (jnAit.swin.edu.au> 
This progran is cose rod by teems of the GiL Ue 

128648 records in 
1206.8 records out 

F:x>dir ID /014 
ASEMW.EXE 
data.bin 
dd.exe 
finewere.amm 
firmnare.bin 
firgeware.hex 
fienwere.Ist 
NEXBINU.EXE 
progran.bin 

neho súboru firmwaru (461). pretože za-
pisujeme bezprostredne za posledný bajt 
súboru s firmwarom Krok č 5 je ten ove-
renie velkosh upraveného binárneho 
seoru. Vypisanee čislo je rovné sůčtu 
vefkosti súboru firmwaru a velkosti pro-
gramu preAT89Cx051 (461 + 745 1206). 
Sůbor data.bin zapíšeme do zariadenia 

Parameter ..bs=1" uvádzaný v každom 
použiti programu dd nastavuje velkost 
dátověho bloku, s ktorým program pracu-
je a podía ktoreho prispósobuje svoje in-
formačně výpisy, na 1 bajt. 

Rovnako ako nie sú kontrolovaně hod-
noty niektorych konštänt, nie je kontrolo-
vané ani vefkost spracovávaných dát 
Preto je nutné si pri práci so seormi dá-
vat na túto vlastnost pozor. Velkost pri-
pojených dát preAT89Cx051 nesinie pre-
sahovat 1024. 2048 alebo 4096 bajtov: 
velkost pamete konkrétneho typu mtkro-
kontroléra 

ion 

Obr. 6 
Vytvonanie upraveného 

binómeho suborn 

P:\>dir. 70 /ON 
dd.exe 
Program.bin 

F:\>dd ifxprogran.hin of-/dev/null baxl 4) 
rewrite dd for windows "erosion 0.6beta3. 
Written by John Mewbiyin <Jn@it.swin.edu.au> 
This pregran is covered by terns of the CPI Version 2. 

3821.0 records in 
3821.0 records out 

F.%)dd ifnPrOgraw.bin ofxproyean_l.bin be-1 count-I386 e 
rawwrite dd for windows version 0.6beta3. 
Written by John Mewhigin <in@it.swin.cdu.eu> 
This pregren is covered by terns of the CPL Portion 2. 

1386.0 records in 
1386.0 records out 

P:\Tdd 1f-progran.bin ofxprogram_2.bin heei skipe1386 
rawwrite dd for windows version 0.6beta3. 
Written by Joies Newhigin <ineit.swin.edu.aw> 
This program is covered by tents of the CPL Version 2. 

skip to 1386 
2435.8 records in 
2435.8 records out 

P:\>dir /8 /on 
dd.exe 
progran.bin 
progran_X.bin 
program_2.bin 

F:n> 

Protože firmware zariadenia zaberä 
east pamate programu AT89S51, bude-
me musiet' pre zápis velkých programov 
preAT89Cx051 pout« meter:1u postupné-
ho zápisu Rozdelime verký binarny sú-
bor programu na dye menšie časti a s kaž-
dou z nich budeme pracovat podobne ako 
vo vyššie uvedenom priklade Po prvej 
časti clef sas využitím hodnoty offsetu ,tg-
tot zapíše druhá east' bezprostredne za 
1 east' do pamate programuAT89Cx051. 

Obr. 7 ukazuje postup rozdelenia 
närneho súboru na dye east Krok č 1 je 
len overenie vekosti súboru. Vidime, že 
tä jev tomto prided° 3821 bajtov.Ak ten-
to stew pripopme k firmwaru. prekroči-
me velkost pamate programu AT89551 
(4096 bajtov) a zápis do zariadenia nebu-
de možný V kroku č 2 prekopírujeme 
1386 bajtov zo súboru program bin do 
súboru program_tbin. Všimmme si, že 
nemusí ist prays o polovienů velkost bi-
nárneho seat Krokom č. 3 vytvorime 
súloor program_2 bin so zvyš kom dát bi-
nárneho súboru Parameter :skip' určuje 
počet bajtov vstupného súboru, ktonä 
chceme pred kopirovanim preskočif Je 
to právo tých 1386 bajtov, ktorá už máme 
uloženě v 1 časti súboru. Stieet velkostí 
čiastkových sůborov sa musí rovnat' 
velkosti zdrojového súboru (1386 + 2435 
= 3821). 

Tab. 1 uvádza príklady najčastejšre 
použivaných ()weed s AT89Cx051, 

Obr. 
Rozdeleme binómeho 
súboru na ive časti 

Tab 1 Priklady natdasteMie používaných °mama sAT89Cx051, pristušné kombimacie podprogramov a dodatočne informácte 

3.pericia laduje Povolené poiprogramy čivpiyvKu¡tee T+oznirnT‘y 
pripojené data (zálezi na poradí) konštanty 

Zmazame pamate programu Nie erasechip tgtmem 

Zaps de Äno erasechip 
codewnte 
cod evenly 

rapist' uzamykaneho Nu Nie lockwiäe 1 

Zápis 2. uzamyeacieho btu Nie lockwrite_2 

Overene bajtov signatigy Nie signvere 

Postupný zaps Äno 
ve rkä ho Saloom (1 časí) 

Postupný zaps Ano 
velkéhosubozu (2 east) 

e ra sec h p 
coderer de 
codeyefir, 

cod ewrde 
codeverdy 

tgtmem 
tgtoff 

Igtsgl 
teš92 

tgtmem 
tgtoff 

tgtoff 

Automaticity zapiše aj potrebný 1. uzamykací 

Hodnoty Wean' nastav' docile prisrušniho typu 
měrokontraéra, 1eh a 11h preAT89C1051, 
leh a 21h pre '8902051, leh a 41h pre 8904051. 
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príslušné kombinácie podprogramov 
a dodatočna informácie. 

Počas zápisu firmwaru do zanadenia 
je bezpečné odstränit AT89Cx051 z ob-
jimky Pr' zapise firmwaru programátor 
mekorkokrät resetuje programovaný mik-
rokontrolér ICl a na kontakty AT89Cx051 
sa můžu dostat signály nedefinovaterných 
charakteristik spčsobiace náhodné ne-
hadůceoperácie, napr. zmazame pamäte 
programuAT89Cx051 

Pr/ potrebe vykonania rovnakých ope-
rácii s viacerymi rovnakými mikrokontro-
lármi stačí len vymanit programovanů sú-
čiastku v objímka, resetovat zariademe 
krátkym prerušenim naparameho napätia 
a tlačidlom znovu spustit vykonávanie 
operácií. 

Záver 

Popisovaná konštrukcia viac demon-
štráciou spčsobu programovane mikro-
kontrolerov, ako zanadenim pre pohodlné 
použita v konštruktárskej praxi. K tomuto 
účelu by bolo nutné minimálne vyrazne 
rozšint používateřske rozhrane a umož-
nit tak jednoduchú. ale jasnú signalizaciu 
stavu zanadenia a procesu jeho činnosti. 
Aj tak by ale táto a podobné nämalky ne-
mali pripadných zäujemcov o jeho využi-
tie odradit. 

Princip prezentovaného hardwarovo-
softwarového prevodu programovacích 
informácii neje viazaný en na popisované 
mikrokontroléry S relativne malým úsilím 
je tak možné vylvorif podobne pracujůce 
elektronické zapojenia pre präcu s velkým 
mnozstvom programovatelných súčiastok 
pomocou programatorov. ktore beto sú-
čiastky pnamo nepodporujů. 

Zoznam súčiastok 

RI 8.2 MI 
R2. R3 47 kř2 
R4 az R8 1 Ice 

R9, R10 10 hi 
RN1 10 křč 
CI. C2 33 pF. keram., RM = 2,54 mm 
C3. C4 10 uF/16 V, RM = 1,5mm 
CS. C6 330 nF. RM = 5,08 mm 
C7 al C11 100 rOEF, keram., RM = 5,08 mm 
I31 I N4007 
02 I N4148 
03 LED 5 mm. zelená 

s nízkym prikonom 
D4 LED 5 mm, červená. 

s nízkym prikonom 
Ti, T2 BC55813 
T3. T4 B05486 
ICI AT89S51-24. DIP40 
102 AT89C1051 DIP2Oalebo 

AT89C2051, 01P20 alabo 
AT89C4051, DIP20 

IC3 78L12 
104 78L05 
J1 koliková Ilea, 6 vyvodov. 

rozstup 2.54 mm 
konektor K375A 
kryštäl, 24 MHz 

K1 
01 

Obr. 8. 
Case:Jena 
dock° 

programátora 

TLI mikrospínač P-B1720 
objimka DIL20 
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Jednoduchý 
směšovač audiosignálů 

Základem obvodu (obr. 1) je tran-
zistor Ti v zapojení se společnou bází 
Vstupní napětí nf signálu jsou rezis-
tory RI až R5 převedena na proud 
který je přiveden do emitoru tranzis-
toru Ti. V tomto bode ma zapojení 
velmi malou impedana Zde se stří-
davý proud z jednotlivých vstupu sčí-
tá, prochází tranzistorem a vytvoří 

 •12 až 

r‘k ;OE Oisv 
Ti +-igmtvo.- 

C3 , 

20E 7 91 -"C"i"N: 

5C0470 

Obr. 1. Směšovač audiosignalú 

úbytek na rezistoru R6 v kolektoru 
Napetově zesilení je určeno poměrem 
Ro/Ri, kde g je odpor rezistoru při-
slušného vstupu Tranzistorory T2 
a T3 zajištup stejnosměrný pracovní 
bod zesilovače, T2 budí ernitor Ti stej-
nosměrným proudem. 
http.WWww eleCtroSchematics.com/91/simple-
exer-Cutuit-Schematic-common-base/ 

Malý 
kompresor dynamiky 

Zajímavý je I kompresor dynamiky 
audiosignálu na obr. 2. Nf signal se 
přivádi na kondenzátor C1 a přes kon-
denzátor 03 i na detektor s diodami 
03 a 04. Tranzistor T2 vytváří před-
pětí, kterým se kompenzuje úbytek 
napětí mezi bází a emitorem Ti. Tran-
zistor Ti je zapojen jako sledovač. 
Usměrněné napětí vytváří proud, kte-
rý R6, Ti, R3 a diodami D1 
a 02 V závislosti na proudu se mění 
jejich dynamický odpor, který spolu 
s rezistorem R1 vytváří napěťový de-
lit. Cirri je tedy na vstupu silnější 

OIt 
Olaf AA119 8_29 

Obr. 2. Kompresor dynamiky 

nál. tím je vice potlačen. Podle auto-
ra se v rozsahu změny amplitudy 
50 dB měni amplituda signálu na vý-
stupu jen v rozsahu ±3 dB Vstupní 
mezivrcholoyé napětí obvodu mule 
být 100 mV al 10 V, napětí na výstu-
pu bude 20 až 50 mV. Určitý problém 
muže nastat při shánění germanio-
vých diod, se Schottkyho nebo oby-
čejnými křemíkovými diodami asi ne-
bude obvod pracovat tak dobře. 
hltp,Pwww.electroschematics com/99/mine 
audio-compressor-schematic/ 

VR 
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Mikrokontrolér STM32 
(architektúra ARM Cortex M3) (10) 

euboslav Lacko 

Námetom tohto dielu bude využi-
tie integrovaných analógovo digital-
nych (ND) a digitálno-analógových 
(D/A) prevodníkov. Svet okolo vas, 
presnejšie okolo vášho riadiaceho 
systému je analógový, a preto zosn 
mate analógové veličiny je potrebne 
prekonvertovat do digitálnej podoby 
A aj v pripade, że na báze mikrokont-
roléra STM32 postavíte čisto digital-
ne zanadenie. vermi pravdepodobne 
bude napájane z baterie a vy budete 
chcet indikovat jej stav, pripadne uro-
bit' relevantné opatrenia pri nizkej 
zostávajúcej kapacite 

Načitanie 
analógových hodnõt 

Mikrokontrolér STM32 (v závislos-
ti na variante) disponuje dvoma ne-
závislými analógovo-digitálnymi pre-
vodnikmi ADC1 a ADC2 s rozlišením 
12 bitov s rýchlostou vzorkovania 
1 MHz Tieto prevodniky móžete po-
merne sofetikovane nadit takže vy-
hove pre takmer každý scenár na-
sadenia Majú nezávislý zdroj 
v rozsahu od 2,4 do 3.6 V v závislosti 
od typu puzdra Referenčně napate 
prevodnika v menších puzdrách do 64 
pinov je spojené s napáenim prevod-
nika (VODA, VSSA). oddeleným od 
napájania ostatných obvodov micro-
kontrolära Vo vačšich puzdräch je re-
ferenčné napátie pripojenä na odde-
lene piny (VREF +. VREF-). 
K dispozícii je až 18 vstupných mul-

tiplexných kanálov, pričom 16 z nich 
može byt použitých na meanie ex-
terných signálov Zo zvyšných dvoch 

4 II emln .111.1.13 Oluonr•re• 

je (A0C1_1N16) pripojený na vnútor-
né čidlo, a (ADC1 IN17) 
k vnútornému referenčnému Japatiu 
Pre každý kanál je možné individual-
ne naprogramovat dobu prevodu 
v rozmedzi od 1,5 do 239,5 cyklov. 
Prenos dát z prevodnika je možné rie-
sít pnamym pristupom do registro" 
cez obsluhu prerušenia a DMA preno-
SOM. 

Každý ADC má dva základně reži-
my konverzie — normálny a takzvaný 
„injekčný" s vysokou periodicitou vzor-
kovania. V normálnom režime konver-
zie möžete špecifikovat kanál alebo 
skupinu kanálov (regular group), kto-
rě budO fungovat na principe zdiefa-
nia pomocou známeho algoritmu 
„round-robbin' Tento algoritmus urču-
je dobu, kedy sa pripäja konkretny 
kanál k prevodniku. Pri inicializácii sa 
dá ovplyvnit porade preájania kaná-
lov, a takte2 niektore kanály možu byt 
v jednom cykle čítaně niekofkokrát 
Konverzia skupiny kanálov mišže byt 
spustená pomocou softveru alebo 
„hardvérových" udalosti z roznych 
časovačov, alebo externých signálov. 

Prevodnik ADC1 má vlastny DMA 
kanál, ktory mõže byt použitý pre pre-
nos výsledkov do vyrovnávacej pama-
te. Celý cyklus pre skupinu konverze 
može byt kopírovaný do parnate 
v rámci jedneho prerušenia DMA, kto-
rě je generovaně na konci cyklu. 

Druhým vanantom je tzv „injected" 
skupina, ktorá möže byt vzorkovaná 
s mintrnálnym časovým odstupom 
V praxi sa jedná o prevod zo skupiny, 
v ktorej možu byt maximálne štyri 
kanály. kedy načitane može byt' akti-

ilDonr14 hamnr11/ lenneta 
r-

hunowle 111mnorli 

Obr 34. Postupně pnpájarne skupin kanálov k ND pro vodníku 

0 0 0 0 1)11 DI 1) 1D1 DR Di 06 03 04 03 02 DI 110 

1311 DIO 139 ne n.e. 06 11M1. 04 03 DJ 131 DO 0 0 0 0 

Obr. 35 Navzorkovanú 12-bdovú hodnotu je možné do 16-bstovišho registra 
=lest« tak, le je zarovnaná „napravo' alebo ..natevo" 

vované softvérovo, alebo vonkajšou 
udalost'ou V okamihu aktivácie sa 
preruší konverzia „regular skupin, 
prioritne sa načitajú vstupy injected". 
a až potom sa dalej pokračuje kon-
verziou „regular skupin 

lnicial,záciuNo prevodnika ukáže-
me na už spominanom vermi frekven-
tovanom scenán — meraní baténe Na-
pate z batérie privedieme po vydelení 
vhodným odporovým dent= na niek-
torý vstup, v našom príklade na PAC, 
ktory bude inicializovany v mode 
GPIO_Mode_AIN. Využijeme prevod-
nik ADC1 v režime nezávislého prevo-
du (ADC_Mode_Independent). V Okla-
de sú použitě procedúry z knižničreho 
súboru stm32f10x_adc.c. víd tab 39. 

Pre načitanie aktuálnej hodnoty, 
v tomto pripade napatia, poslúži trivi-
álna sekvencia kódu v tab. 40. 

Hodnotu U je potrebné pomocou 
tabufky ziskanej manuälnou kalibrá-
ciou skonvertovat na velkost napatia 
Nakofko negate batérie stačí merar 
každých nekoiko minút, odporúčame 
do každého merania zaradit kalibrá-
ciu. Možete naprogramovat' jednodu-
chý stavový automat, ktorý pri prvom 
prechode kalibruje prevodník a pri dru-
hom prechode našita hodnotu, kód je 
v tabuffe 41 

Snímač 
teploty čipu 

Snímač teploty pripojený k vnútor-
němu kanálu (ADC1_IN16) sa vytití-
va na meranie teploty čipu mikrokon-
trolěra. Podia katalógu (1)má citlivost' 
4,3 mV/°C a napátie 1,41 V pri 25 °C. 
Presnost' je deklarovaná ±1 'C 

Analógove výstupy 

Mikrokontroläry STA/132 Fizz majú 
12-bitovy digitálny analogový prevod-
nik (DAC) s dvorm nezávislými vystup-
nými kanálmi — DAC1 (pin PA4) 
a DAC2 (pin PA5). Kanály je možně 
nastavit v 8-, alebo 12-bítovom reži-
me. Pre 12-bitový prevod je najmen-
šia hodnota Ox0 a maximálna OxFFF, 
čo zodpovedá Um , teda 3.3 V Prevod 
može byt' vykonaný samostatne ale-
bo súčasne, čo sa dás výhodou vyu-
žit pre simultánne generovante syn-
chronizovaných signálov — napriklad 
favý a pravý kanál stereo zvuku Pro-
ces prevodu mole byt spusteny od ča-
sovača alebo externeho signálu. Ty-
pickým scenárom je generovanie 
časovo premenných senálov. DAC sa 
dá využit aj ako zdroj premenlivej hod-
noty napatia, no statickě analogove 
napátia je možné generovat cez pulz-
ne šírkovú moduláciu (PVVM). Priklad 
PWM näjdete v deli 'etc seriálu ve-
novanom časovačom. 
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Tab 39 Tab 42 

Tab 43 

Tab. 40. 

ADC RegularChannelConfig(ADCI,ADC ChanneL0.1ADC_SampleTwne_7Cycles5): 
ADO_SoftwareStareonvCrod(ADCOE ENABLE); 
U=ADC GetConvervorNalue(ADCW1000 
ADC_SortwareSlanConvernd(ADCI.DISABLE): 

Tab 41 

Uvedieme príklad generovania pi-
loveho signálu na pine PA4 cez DAC 
prevodník Naozaj je to len triviálny 
prikIad, nakofko prevodník pomocou 
parametra DAC_WaveGeneration 
mozete naprogramovat, aby automa-
ticky generoval pflu (CAC Wave 
Generation_Triangle), alebo šum 
(DAC_WaveGeneration_Noise) 
V inicializačnej procedure prepne-

me tieto piny do módu GP10_ 
Mode_AIN Pre jednoduchost nepou-
žijeme trigger /DAC_Trigger_None), 
ale prevodník spustíme softvěrovo. 
Prikled je uvedený v tab 42 

Procedure pre generovanie sa spúš-
fa v nekoneenej slučke Po kazdom 
volaní procedúry je potrebre vytvorit 
oneskorenie, naprlklad yid' tab 43 

Priebeh generovaného signálu si 
zobrazíte osciloskopom. alebo si na-

tiahnutlm pauzy vytváranej pro-
cedúrou Delay() mozete dej spornalit 
a sledovat ho multimetrom. 

Toto je posledný diel seriálu, v kto-
rom sme predstavili základné bloky 
architektúry mikrokontrolera vyuzitet-
ných na vývojovej doske Discovery. 
STM 32 disponuje dalšími blokmi. na-
priklad podporou USB. CAN zbernice 
používanej v nadiacich systémoch 
osobných automobilov no pre ich vy-
ufite je potrebre pride(' hardverové 
komponenty. Črty, ktorě sme predsta-
vili, teda porty, časovače, prevodní-
ky, watchdog a dalšie je možné vyu-
žit priamo, to znamená, že rovno 
z pinu dosky Discovery je možné ovlá-
dat obvody rozsvecujúce LED, dacha-
ce obvody jednosmerných či kro-
kových motorov pnamo snimat' 
analógove a digitálne hodnoty 

Sériové komunikačně potty USART 
možete využit na komunikáciu s oko-
litým svetom, bud s klasickým PC, či 
notebookom cez prevodník RS232/ 
/USB. Alebo prostrednícNom vhodné-
ho modulu RS232/Bluetooth mozete 
svoje udelátko na báze mikrokont-
roléra STM 32, alebo na báze cvičnej 
dosky Discovery prpojit k čoraz po-
pulárnejším flexibilnejšim a hlavne 
mobilnejším tabletom, či už sa jedná 
o platformu i0S, Android alebo aj 
Windows 8 1, ktorý na rozdel od Win-
dows 8 podporuje USE aj v novom 
type aplikácif pre dotykové ovládanie. 
Získate tak moznost nielen ladiaceho 
výpisu, ale prostredníctvom vhodnej 
aplikácie pre danú platformu aj mož-
nost komfortnej interakcie s používa-
telom 

Pripominame. že cvičná doska Dis-
covery je cenovo dostupná (10 €) 
a mozete ju po USE cez vstavaný la-
diet' obvod pripott k počítači. 

tuboslav Lacko 
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KV antény 
úpině od začátku (1) 

Proč se znovu zabývat krátkovinnými anténami od za-
Catku? Skutečnost, že pro začínající radioamatéry hi řadu 
let nic nevyšlo, není samozřejmě jediným důvodem. Změny 
v předpisech nejen začatky značně ulehčily, ale dnes neni 
nutné začínat stejně, jako před lety, tj, na nižších KV pás-
mech (160 či 80 m), kde jsou zásadním problémem rozměry 
antén a výška nad zemí. Přesto mnozí začinaji tak jako pied 
půl stoletím, opakují stile stejně chyby a potýkají se se sta. 
le stejnými problémy. Nový serial pro začinajicí, věnovaný 
antenám, by proto měl ukázat nove cesty a snazši řešeni, 
která jsou nyní díky novým metodám návrhu a změnám 
v předpisech možná. 

Do čeho se vlastně pouštíme? 

Říká se, že antenařina je řešením rovni-
ce o neznámem počtu neznámých. Setká-
váme se s řadou veličin, které lze i v profesi-
onálnich podmínkách jen velmi obtížné 
měřit a v radioamatérské praxi je lepe neho-
vořit o měřeni, ale spíš o indikačních meto-
dách, které nám pomáhají zpřesnit odhad 
situace Připomenout je třeba skutečnost, že 
neexistuje ant zázračná, ani univerzální an-
tena, że hodnoceni antény je vždy relativní 
s ohledem na místni podminky Téměř vidy 
existuje vhodnejši řešeni než to, které jsme 
použili. Výsledek je vady ovlivněn řadou pa-
rametrů, které sami nemůžeme ovlivnit, a je 
proto nutné je akceptovat tak, jak jsou To 
samozřejmě vede k cele řadě kompromisu, 
pokud chceme jeden parametr zlepšit' je 
nutné obětovat zhoršeni několika jiných pa-
rametrů 

Co chceme od naší antény? 

Prvním krokem při návrhu by mělo být 
stanoveni souhrnu vlastnosti, které by naše 
antena meta mit Zároveň s tím je však nut-
ne vzít v úvahu možnosti. které nám nabizi 
místo kde bude anténa instalována Jinak 
budeme navrhovat anténu která by měla 
sloužit předevšim k práci se vzdálenými DX 
stanicemi, a jinak enter-1u. určenou pro mist-
ni spojeni, s kterou budeme chtít vyhrávat 
lokální závody a byt slyšet všude do vzdále-
nosti 200 km i s minimálnim výkonem Pa-
matujme. že určujícím fenoménem je vždy 
způsob šiřent podia něho volime pasmo, 
kde má antena pracovat. a stanovujeme kri-
téria jejího návrhu 

Pro antény pleb princip reciprocity tj vy-
zařovací vlastnosti anteny jsou shodne pro 
přijem i pro vysíláni Bohužel se často zapo-
mina na to, že přijem a vysílání nejsou to-
tribe úlohy Zatímco v případě vysílání je 
úkolem antény vyzářit přivedeny výkon vysí-
lače požadovaným způsobem, úkolem phji-
maci antény je oddělit žádoucí signály od 
nežádoucího rušení 

Místo je nejdražší 

Mezi tim. co chceme. a tam co je reelne. 
bývá rozdíl' Mnohem častěji než s nereálný-
mi požadavky se můžeme setkat s požadav-
ky podhodnocenými. Casto k tomu dochäzi 
v případech, kdy se hledá co nejjednodušší 
a co nejlevnější regent, což je obvykle ze-
jména v radioamatérské praxi Tvrdl-li např 
autor popisu určité antény' te jde o jedno-
duchou, levnou menu. "s kterou se jisti ni-
kdo nebude pokoušet volet expedici ne ost-
rov Clipperton'. shoji za úvahu zvážit jestli 
nepostavit enteral podobného principu kte-
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Obr. 1. Zövislost optimální výšky horizontálně polarizované 
antény ned zemi na frekvenci a minimálním elevečnim Ohlu 

rá však není tak nerošna na nastaveni. 
ai když je o näco slobtbši a dražší ' dokáže-
me s ni misto vyučit mnohem efektivriěji. 
Taková úvaha vede ke zjištěni, že vlastně 
místo je na anténě to nejdražší a še bychom 
se mall snažit o jeho co nejefektivnäiši vyu-
fat 

Umístění antény 

je důležitější než její typ 

Při stanovováni požadavků na anténu je 
nutné souběžně uvažovat o tom, co si v da-
ném misté můžeme dovolit Pečlivě zmapu-
jeme misto, kde by měla byt anténa instalo-
vána Kličovou roli hraje nejen prostor, ale 
souhrn veškerých mistnich podmínek. tj 
podpěrné body a jejich výška ' přistupnost 
případná blízkost lokálních zdroju rušeni 
(výtahové strojovny s tyristorovým ovládá-
nim. blízkost vn rozvodů a transforrnátoro-
ven apod.), stejně jako např. vlastnické 
vztahy 
V oblast krátkých vin ma zcela zasadni 

vliv vyzařovací úhel' Ten by měl být optima-
lizován s ohledem na ionosféricke shell 
Z něj be pak odvalit optimelni výšku antény 
nad zemi (plati pro horizontálně polarizova-
né antény). 

Známý, v literatuře často se vyskytující 
obrázek, znázorňuje optimální výšku hori-
zontálně polarizované antény pro kmitočty 
7 - 54 MHz (obr 1). Vykresleny jsou tři křiv-
ky pro ruzni vyzařovací úhly - horní pro 
úhly v rozmni 1 ° - 16 °. prostřední pro 2 ° 
- 16 ° a dolní 3 ° - 16 ° Z obrázku je patrné, 
že se ve většině případů nepodaři dosáh-
nout optimální výšky antény nad zemi. ze-
jména pro kmitočty 10 MHz a nab Proto se 
často hovoří o snaze dosáhnout co nejmen-
šího vyzaiovaciho úhlu prakticky dosažitel-
né hodnoty při realizovatelných výškách an-
teny (předpokládejme 20 - 40 m) budou 
v rozmezí 5 ° - 30 ° 

Obr 1 take vysvětluje oblibu vertikál-
nich antén. Jsou jednou z mála možnosti, 
jak dosáhnout přijatelně malého vyzačovaci-
ho úhlu i ph malých výškách' V pásmech 
160 a 80 m je to zpravidla jediná cesta, na 
vyššich KV pásmech jsou pak ob/iberié vi-
cepásmové vertikální antény 

Připomeňme. že antena je ovlivněna ne-
jen blizkosti zernš. ale i poměrně vzdáleným 
okolim. Do vzdálenosti jedné vinové délky je 
vliv okolí významny do té miry že dochází 
k Warden' vyzařovacího diagramu (jsou 
možné jeho deformace) a projeví se vliv 
předmětů vštšich než desetina vinové dél-
ky Okoli do vzdálenosti deseti vinových dé-
lek má na vyzařováni antény podstatný vliv 
a uplatňuje se napr zástavba' les apod. Vliv 
okoli je patrný až do vzdálenosti 100 vino-

30 40 50 60 

vých délek' kde se uplatni např zmäna kra-
jinného typu, velké stavby al. 

častým předmětem úvah je polarizace 
antény Signály využivajici ionosferické Ma-
ni mivaji smíšenou' v čase proměnlivou po-
larizaci Tato skutečnost je na jedné straně 
pfičinou hlubokých úniků (OSB), na druhé 
straně pravě proto nelze říci' bude-li vhod-
nější anténa s vertikálni ei s horizontální po-
larizaci O vhodnosti antény mohou rozho-
dovat jiné faktory a může nastat situace kdy 
je anténa vhodná k vystlání' avšak bude 
zcela nevhodná pro přijem' To neni popře-
nim principu reciprocity je třeba brát v úva-
hu fakt že v připadš přijmu jsou čádouct 
signál a rušeni dva zcela rozdilně signály 
Rušeni pficházi zpravidla z blizkých zdroje 
Jeho převašujici deist mívá vertikální pearl-
zee'. avšak ani část rušeni z tözkých zdrojú. 
přicházející s honzontálni polarizací neni 
zanedbatelná Přijímaný žádoucí signet pak 
přichází se smíšenou' v čase proměnlivou 
polarizaci. 

Fret/6 lokalni rušení průmyslového cha-
rakteru ve městech (tzv. man made noise). 
přichezefici pod nizkým úhlem a s vertikální 
polarizací. komplikuje přijem pomoci verti-
kálnich fázovaných směrových soustav an-
tén Beverage i různých nově vzniklých ma-
lých smyčkových antén (Flag. OHM apod.) 

zároveň s tim i část rušení s hori-
zontální polarized, je o problémy postaráno 
a ke slovu přicházejí pomocné antény' sfá-
zované s hlavni přijimact anténou pomoci 
nastavitelného fázovacího členu, či diverzit-
ní přijem. 

Pro spojeni na vzdálenosti do 50 aš 
650 km jsou oblíbené tzv antény NV1S (Near 
Vertical Incidence Skywave) Původně se 
používaly v armada, dnes je maji v oblibě 
zejména příznivci provozu s malými výkony 
(QRP). Jejich charakteristickou vlastnosti je 
kolmé vyzařování, tj. vyzařovaci úhel 90 °. 
Během dne (např na 80 m v ranních hodi-
nách) vrchol podmínky šířeni NVIS, v této 
dobe lze ve vzdálenostech 50 až 650 km vy-
produkovat extrémně silný signál i s malým 
výkonem vysilače. Ačkoli je použiti NVIS an-
ten výhodou ve vnitrostátnim provozu nebo 
v určitých momentech i v zavodech. skrývá 
v sobě jednu záludnost - neslyšime na ně 
signály vzdálených stanic. Frekvence. která 
se zdá být volná, může být ve skutečností 
obsazená řadou DX stanic a velmi nepříjem-
né rušení můžeme způsobit i vysilačem 
o minimátnim výkonu Dochází k tomu právě 
např. v ranních hodinách na 80 m, kdy záro-
veň vrchol podmínky šíření NVIS a otevřeni 
do sitter(' na Phi Pacifik 
S anténami NVIS je spojena pravdšpo-

dobni nejčastější chyba začátečníků' kteči 
instalují např přilvInný diptil. LW Windom. 
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Obr 2 Vertikani vyzařovací diagram pulvInného dace 
v různých výtkách nad zemi 

G5RV či jinou anténu s horizontální polari-
zaci v místech, kde nejsou k dispozici opěr-
né body v odpovídající výšce Výška Spat°. 
vého paneláku se může zdát dostatečná, 
ale pro pásmo 80 m jde právě o výšku, 
vhodnou pro instalaci NVIS antěny. Při 
zkoušení dostaneme od českých a sloven-
ských stanic (silo SP. DL. OE a HA) vynika-
jíci reporty a občas se podaří i spojeni se 
stanici z USA. takže snadno podlehneme 
dojmu, že máme výbornou anténu. Skuteč-
nost je však taková że naše anténa je vý-
borná jen někdy avšak ve většině případu 
je naprosto nevhodná Začátečnici pak mí-
vají ve zvyku situaci řešit zvýšením výkonu. 
což však nepomáhá Určitě by však pomoh-
la jednoduchá analýza např v programu 
MMANA a konstrukce nap? antény Delta 
Loop, napájené tak, abychom dosahli vane 
kálni polarizace Rozdíly jsou natolik mar-
kantní, že se tomu zprvu ani nebude chtit 
věřit Vysvětleni však najdeme na obr. 2. 
který znázorňuje vertikální vyzařovací dia-
gram púlvInného dipólu v různých výškách 
nad zemí Mirne odlišnosti oproti .učebnico-
výrri obrazkúm podobneho typu jsou způ-
sobeny tim, ha byla v úvahu brána reálná 
anténa se všemi ztrátami (vodič Cu s PVC 
izolací) a poměrně špatna zem, jakou lze 
očekávat na městských sídlištich 
Z obr. 2 však plynou ještě další zajímavé 

souvislosti, např ztráta 7 dB oproti optimálni 
anténě NVIS, která vznikne umistšnim dip& 
lu 10 m nad zem, ztráta směrovosti - 461 
v malých vyškách nad zemi je do značné 
miry všesměrový, apod Premistšni dipólu 
do výšky 40 m představuje značný kvalita-
tivní skok - poklesne rušeni od místních sta-
nic a začnou se projevovat i směrové vlast-
nosti dipólu s jeho typickým osmičkovým 
vyzařovacím diagramem (obr 3). Pokud 
však opěrné body ve výšce 40 m nad zemi 
nejsou k dispozicí, budeme nuceni hledat 
jiné řešeni. Cl tom, še takově řešeni existuje, 
se piesvidšime později. 

Tovární výrobek 

nebo vlastní konstrukce? 

I když radioamatéři u nás poměrně nera-
di kupuji hotové antény, je na místě takový 
nákup zvážit. Velmi často bývá materiái ob-
tiinš dostupný (např trubky odpovídaňcich 
promèrě) nebo zpracováni nebývá v pod-
mínkách domácí dílny možně (např. zúženi 
průměru trubky - obr 4). Často bývá nákup 
vlastniho materiálu dražší než pořízení ho-
tové antény - v takovém připarlě není o čem 
rozhodovat. 

Přednost je vhodné dát anténě, u které 
nejsou použity žádné na první pohled ne-
známé prvky, jako např. trapy nebo různé 
.magicke přizpůsobovací skříňky Má-li 
však být anténa vicepásmová, většinou se 

Obr. 3. Honzontelni 
vyzaiovaci diagram do80-40.4 

advInniiho dipólu dem'oe• 
v ruzných výškách °OE'w1,2°0: 
nad zemi (vpravo) ten„, 

o 

Thar SO 

MI-rap problematickým prvkům nevyhneme. 
Zde dochäzi nejčastěji k problémům a ma 
bychom počítat s tim. že trap či pčizpusobo-
wadi obvody bude nutně opravovat Tyto 
konstrukční prvky např. omezuji maximální 
použitelný výkon, a pokud na to nebudeme 
brat zřetel např. s tim, že používáme pouze 
QRP nebo transceiver o maximálním výko-
nu 150 W. je to velmi nedomyšlené. Antena 
le vystavena vlivům počasí a pokud se nap/ 
uvolni koncová část záčiče a tim dojde 
k jeho rozladění, může u nedostatečně di-
menzovaně antény být důsledkem zničeni 
trapu či přizpůsobovacích obvodu i při ma-
lam výkonu vysílače Je takřka pravid'em, 
le údaje o výkonově zatižitelnosh antény 
nejsou pravdivé, bývají nadsazeni a skuteč-
nost bývá pouhým zlomkem toho. co dekla-
ruje výrobce Na mistš je také otázka stár-
nuti, zatímco nova anténa snese bez potíži 
např 800 W, stejná anténa po 5 letech pů-
sobení olive počasí mute ph 200 W začit 
hořet. 
U většiny antén bývá k dispozíci jen 
kusá dokumentace, která sotva stači 

k instalaci a základnimu nastavení antény 
Pričinou bývá snaha o udržení „výrobního 
tajemství', kdy se výrobce snaží zabránit 
tomu aby se jeho konstrukce vyraběla ama-
térsky nebo aby někdo sérovš vyráběl zpra-
vidla levnější kopie jeho antény. Se snahou 
o pivotu i ochranu autorských práv se setká-
váme zpravidla vidy a není výjimkou, když 
zde výrobce přežene Najdeme-li v doku-
mentaci. te jsou použita speciální lesbian 
jadra, určená pro vysoke výkonové zatížená' 
nebo ťzolaci zajišťuje specuilni hmota bel-
gické výroby", le na rnísté zvažovat koupi ta-
kove antény 

Ke slabinám továrně vyräbäných antén 
tradišne patři i nekvalitní materiál (např. 
zcela běžný měkký bývá deklarován 
jako prvotřídní letecky dural), často bývají 
použity poddimenzovaně, perks tenké trub-
ky. použitě pro konstrukci prvků Samostat-
nou kapitolou bývají použité izolanty. Často 
se lze setkat s obchodním označenim mate-
riálu o kterém se nic nedozvíte. Některý 
prodejce poskytuje zákazníkům klamavé 
üdaje, moor. slon bývá vydáván za teflon, 
novodur za skelný kompozit apod lzolant 
bývá zpravidla na mlatě, kde si jeho kvalitu 
nelze ověřit, a materiál poznate až prohoří 

Nékdy bývá problémem i nekvalttni 
zpracování. Celkem běžně je. že i u antén 
renomovaných výrobců nelícuji cřry. Často 
se vyskytují i otřepy u děr, kovové piliny 

HOENdalitel— 

41111111.4% 

Obr. 4. Zúžení pr)máru trubky nebývá 
v podmínkách domáci dílny zpravidla 
možně. bostriš se však vyskyluje u továrnó 

vyráběných antěn 

uvnitř některých části nebo křivě a velkou si-
lou našroubované samorezné šrouby Na-
prosto běžné je, że např trap je konstruo-
ván tak, aby nebylo možné jej bez zničení 
rozebrat - používaji se takové technolog e 
jako perilováni. nýtováni ruzné zaléváni. 
upevnění prolisováním nebo proklepnutim 
dulčikem. Pokud kupujete anténu, je vždy 
vhodné ji pečlivě prohlédnout, a pokud tam 
najdete nezvyklá izolanty nebo uvedené 
technologie spojováni, ankh-1u raději neku-
povat. Voditkem nemůže byt ani značka re-
nomovaného výrobce, celá řada značek 
byla prodána jinému vlastnikovi, který ara-
cionalizoval používané technologie a mate-
riály Proto se může stát, że koupíte starou 
anténu renomovaného výrobce, která je po 
očištöni v dokonaläm stavu a bude vám 
dlouhá léta sloužit k pine spokojeností, za-
timco anténa stejného typu z nové produkce 
bude za rok na odors 

Kupovat anténu tedy představuje riziko, 
ale nemusite se mu za každou cenu vyhý-
bat. Stači kupovat výrobky které mají v ne-
závislých médiích velké množství pozitiv' 
nich recenzí, pokud mo/no i od známých 
radioamatéru Vždy je vhodné kupovat ante-
nu čisté konstrukce, bez trapu a přizpusobo-
vacich skřinék, která je robustni a není na ni 
nic, co nemůžete zkontrolovat 

Odkazy 

Siwiak, Kazimierz KE4PT An Opti-
mum Height for an Elevated HF Antenna 
QEX (ARRL) - May/June 2011, str 32 - 38 
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t94% ZE SVĚTA POČÍTAČŮ 
Rubriku připravuje ing. Alek Myslík, INSPIRACE, alek@inspirace.info 

TINA-TI 
SOFTWARE PRO NÁVRH 
A SIMULACI OBVODŮ 

TINA- TI je výkonný software pro 
navrhování a simulaci funkce elek-
tronických obvodů. Bez jakýchkoliv 
omezení pokud jde o počet součás-
tek nebo propojovacich uzlu s ním 
lze navrhovat, testovat a lad it jedno-
duche i komplexní analogové i digi-
tální obvody. Vznikl spoluprací zná-
mých firem Texas Instruments a De-
signSof t a je poskytován zdarma. Má 
jednoduché a intuitivní grafické ovlá-
dací rozhraní a lze ho používat bez 
dlouhého zaučováni. 
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Obr. 2. Pracovní obrazovka adept, schémat programu TINA- TI 

Editor schémat 

Na obr. 2 je pracovni obrazovka editoru schémat. Prázdný 
prostor je pracovní okno, do kterého se sestavuje navrho-
vané zapojení Pod titulním pruhem je řádek se základní 
nabídkou editoru, jako jsou práce se soubory, analytické 
operace, výběr měřicího a testovacího vybavení ap Pod 
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Obr 1 
Pracovní okno 

programu 
TINA-TI 

tímto rádkemje pruh ikon spojených s nejčastěji používanými 
úlohami. Dais( řádek ikon umožňuje výběr specifických sku-
pin součástek pro jejich zařazení do schématu 

Jako příklad je uveden návrh analogového obvodu a ně-
kterých možnostijeho analýzy Byl zvolen oscilátor se sinu-
sovým výstupem 1 kHz. Z ruzných variant byl 'vybrán °set-
látor s Wienovým mustkem a stabilizaci amplitudy s ope-
račním zesilovačem CMOS OPA743. Operační zesilovač 
pracuje s napájením 3,5 až 12 V, zvoleno bylo ±5 V 

Zvolíme záložku Spice Macros (obr 3. krok 1)a symbol 
operačního zesilovače (krok 2) a vybereme typ OPA743 
(krok 3). Po odkliknutí OK se symbol objeví na pracovní 
ploše a myší ho posuneme na požadované místo (krok 4). 
Podobně postupujeme při výběru dalších součástek. Zvolíme 
skupinu součästekve spodní fade ikon, vybereme požado-
vanou součástku (např. rezistor) a přesunemeji na pracovní 
plochu V příkladu na obr 4 vybereme rezistor ze skupiny 
Basic (krok 1 a 2) a potom ho umistíme k operačnímu zesilo-
vači. Program ho označí jako R1 . Dvojitým kliknutim na 
označeni RI vyvoláme tabulku, ve které múžeme nastavit 
všechny požadované parametry rezistoru (krok 3). Vyvolá-

.4 la 4  SCLZI • .-OE.T ...rt Fan"' 

OE is.. „ MaLen 

Basic riaraWbert°  

1 Zarolue zaletku 
SPICE Macros. 
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Obr. 3 Výběr operačního zesilovače y editoru schémat 

3. Wean* teudatiau 
a ablates il 

poladavana nutlet 
Dvomtym echlawOrn 
antennae tabulku 

or l4 
mama* 
moaa-n 

ol pm 
Loa, ea PS 
NM« woe 
vämry•••.1.41 

1•01 M 

1 .." Jtannany Se Pauttele II pup. 

Pen spabearych Anna', O..aio. 1 
On Weems  

Obr, 4 VA« dalších součástek a fetich hodnot y ed.toru schémat 
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Obr. 5. Prapojovánl součástek y eclitoru schema( 

ním tabulky s nastavováním parametru lze kdykoliv měnit 
parametry kterékoliv součástky ve schématu. Ve skupině 
Basic je i univerzální symbol nazvaný jumper, kterým lze 
propojit body se stejnými misty ve schématu, jako jsou např. 
přívody plus nebo minus napájecího napětí nebo jiné vý-
vody s více napojeními. 

Když jsou všechny součástky navrhovaného zapojeni 
vybrány a správně umistény, jezapotčebi je propojit Každá 
soušästka mó vyznačené připolné body (node) Na obra-
zovce jsou označeně malým červeným x. V pruhu ikon zvo-
I ime ikonu tužky (nebo v pruhu nabídek Insert — Wring, 
viz obr. 5). Součástky se propojují zcela intuitivně umístěním 
kurzoru na připojný bod součástky, stisknutím levého tlačítka 
myši a tažením k cílovému připojnému bodu, kde se tank° 
uvolni Propojení sledujezákladni rastr schématu vodorov-
nými a svislými čarami 

Možností analýzy obvodu 

Je-li schema navrhovaného obvodu kompletní, je ob-
vod připraven pro simulaci. Proces začíná volbou Analy-
sis z menu v horním řádku. Rozbalí se nabídka ruzných 
možnosti (stejnosměrná analýza, střídavá analýza, přecho-
dová charakteristika, šum ap.). U každé volby jsou pakještš 
upřesňující možnosti První v celé nabídce je ERG (Error 

Oscrlator 1 kHz 

s Wienovým můstkem 

Rules Check — kontrola schématu) Po jejím spuštění se 
zobrazí seznam všech pčipadných chyb ve schématu Klik-
nutím na každou vypsanou chybu se zvýrazní příslušné 
místo ve schématu I když ERG nezvolime, program přesto 
automaticky provede tuto kontrolu před simulaci 

Když zvolíme konkrétní simulaci, zobrazí se okno umož-
ňující nastavit jai( parametry. Jako první se obvykle provádí 
stejnosmérná analýza obvodu (obr. 6). Ovérí, zda je obvod 
v pořádku pokud jde o podm inky jeho funkce z hlediska 
stejnosměrných napětí a proudů. Program spočítá napětí 
a proudy ve všech bodech obvodu, může simulovat stej-
nosměrnou odezvu. popř. provede jeho teplotní analýzu 

Software umožňuje provádět i sofistikované simulace 
a analýzy a vyhodnocovat kmitočtové a časově pruběhy. 
Z nabídky Analysis lze zvolit např. zobrazení charakteris-
tické závislosti zesílení a fáze na kmitočtu, nebo přecho-
dové charakteristiky, Fourierovy funkce čí šumové analýzy 
Obr 1 v úvodu článku zobrazuje např analýzu přechodové 
charakteristiky příkladu zapojení oscilátoru s Wienovým 
můstkem. Zobrazení prubšhu v aktuálním okně lze edito-
vat (popis os, méčitka, barvy ap.). 

Testování a měřeni 
Program TINA-TOE vygeneruje po provedené simulaci vý-

sledky v tabulkách a grafech (podle typu zvolené analýzy) 
Lze nastavit i simulaci v pseudoreálněm čase, kdy lze použít 
virtuální měřici přístroje připojené do zvolených bodu ob-
vodu a sledovat na nich průběh hodnot během funkce ob-
vodu Na obr. 7 je např virtuální osciloskop, zobrazující 
průběžný výstup z oscilátoru s Wienovým mustkem. Osci-
loskop zobrazíte volbou T&M (obr. 7, krok 1)a Oscilloscope 
(krok 2). Umístíte kurzor na výstup simulovaného obvodu 
a podle potřeby nastavíte přímo v jeho okně jeho funkce 
a parametry zobrazeni (krok 3). Podobně lze např. poet 
virtuální analyzátor signálu u zesilovače a prubélné sledovat 
harmonické zkreslení ph provozu zesilovače K dispozici 
jsou i virtuální AC/DC multimetr, generátor funkcí a X-Y zo-
brazovač 

Dalši možnosti 

Software TINA-TI má mnoho dalšIch funkci, které můžete 
během jeho používání najít a zkoumat a jejich využíváním 
zrychlit a zeefektivnit návrh elektronických obvodu a jejich 

Obr. 6 
Stejnosměrná 
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obvodu 

!Wlakei  (nd —Dr Si ir  ̀

P r I < tke* Pr5PrE13-1-CT9iFi 

, See Area 

r" --
Foul:We kwar L.'iRe 

Noe il ProoniNn. n,,,, [...ten 
ruznych boa:, 
v tercel 

t &sae=12allatZ 

riroi n.as. 

,11 OE; ;OE 

OElñr 2"e,rrj 
Own. 

tme• _ 
bL„, Maler. 

emus 
;WI 
;m y ; 

I 'int./. azoni  

Obr. 7. Paulai zabudovaného vulualnlho osciloskopu v programu TINA-TI 
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testováni a optim lizaci. K dispozici je 
kontextová näpoveda přímo v pracov-
nim okně i detailn' dokumentace pod 
položkou Help v hlavním menu. 

Program TINA 7/ pracuje v operač-
nfm systému MS Windows (98/ME/NT/ 
2000/XP). Ke staženi ho naleznete na 
webu http //focus ti com/docs/toolsw/ 
folders/print/hna-ti html 
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GPS MODULY „NA HRANÍ" 
Technologie GPS je dnes už tak rozšířená, že jeji základní stavební prvky 

jsou ke koupi v ceně přístupné radioamaterům.A můžeme si tak hrát a zebu-
dovávat GPS do vlastních konstrukci. 

Ultimate GPS Module 

Tento modul je základním prvkem 
všech dalších aplikací MAN pouhých 
16x16x5 mm a váží 4 g Je sestaven 
okolo integrovaného obvodu MTK3339, 
který umí sledovat až 22 satelitu na 66 
kanálech. S velmi citlivým přijímačem 
(-165 dB) a zabudovanou anténou u-
možní až 10 aktualizaci polohy za vte-

Ultimate GPS modal (položený na mince) 

firm. Ze zdroje 3.3 V odebírá při navi-
gaci 20 mA. Lze k němu připojit I externí 
anténu. kterou automaticky zaregistruje 
a přepne se na ni. V modulu jezabudo-
váno i ukládání dat (datalogging)— do 
jeho vnitřní paměti flash se ukládá kaž-
dých 15 vteřin (pouze při změnš polohy) 
datum, čas, zeměpisná délka a šířka 
a nadmořská výška Výstup modulu je 
standardně NMEA0183/9600 bd, pod-
poruje i DGPS/VVAAS/EGNOS Přes-
nost určení polohy je 1,8 m, přesnost 
rychlosti 0.1 m/s, start po připojení na-
pájení 34 s. Přes miniaturní rozměry 
ho lze bez obtíži zapájet do desky ruční 
páječkou. Podrobnosti najdete na webu 
wwwadafruit com/products/790. cena 
je pouhých 30 $ 

Ultimate GPS Breakout 

Ultimate GPS Breakout 

Pro snazší zabudováni do ruzných 
konstrukcí byl výše popsaný základní 
GPS modul zabudován do male destič-
ky s plošnými spoji o rozměrech 25.5 
x35 mm (výška osazené desky je 6.5 
mm). Kromě modulu je zde miniaturní 
stabilizovaný zdroj 3.3 V. umožňující 

napájecí napětí 3,3 až 5 V. vstupy jsou 
ošetřené pro úrovně 5 V, je k dispozici 
vývod ENABLE, kterým lze modul vy-
pnout/zapnout z jiných elektronických 
obvodu (mikroprocesoru). Na desceje 
připraveno pouzdro pro baterii CR1220, 
pokud se požaduje trvalý chod hodin 
reálného času (RTC), konektor uFL pro 
připojeni externí antény a jezde i červe-
ná diode LED, indikující přerušovaným 
svitem zatorovánt polohy. Otestovaný 
modul Ultimate GPS Breakout se pro-
dává (www ada fruit. com/products/746) 
za 40 $ 

Flora Wearable GPS Module 

Rada Adafruit Flora pou elektronic-
ké moduly zabudovatelně do oblečení. 
Základní deska řady Fiore je kompatibil-
ní s populárním mikropočítačem Ardui-
no. Kruhový modul GPS s prumérem 

Flora Wearable GPS modul 

30,5 mm a výškou 6 mm má stejně pa-
rametry a vybavení jako výše popsaný 
Ultimate GPS Breakout, včetně konek-
toru pro extern' anténu, lze ho dopinit 
držákem na baterii CR2032 pro RTC 
(www adafruit.com/products/1059). Je-
ho cena je 40 $ . 

Adafruit Ultimate GPS 
Logger Shield 

Pod názvem „shield' se konstruují 
a rodávají dopiňujíci moduly pro popu-
lá ní mikropočítač Ardu/no. Tato des-
ka o rozměrech 69x 53x6,7 mm (váha 

Adafruit Ultimate GPS Logger Shield 

24 g) je určena pro Ardu/no Uno/Duem-
ilanove/Dectmila/Leonardo. Kromě mo-
dulu GPS obsahuje slot pro pamšrovou 
kartu SD (určenou k ukládání GPS dat) 
a držák na baterii, která kromě napájení 
RTC umožňuje dlouhodobé ukládáni 
dat z modulu na kartu SD Na desce je 
i značný prostor pro dopiněni dalších 
vlastních elektronických obvodu Ostat-
ní parametry jsou opět shodně s para-
metry základního GPS modulu. Cena 
v e-shopu Adafruit (wweiadatruit.com/ 
products/1272) je 50 $. 

GPS External Active Antenna 

GPS External Active Antenna 
Externí GPS anténa (pro 1575 MHz) 

přidá každému GPS modulu (prijimači) 
dalších 28 dB zesileného signálu při 
šumovérn číslu 1.5 dB. Z napájecího 
zdroje (3 až 5 V z modulu) odebirá asi 
10 mA Připojovací kabel 50 fč s konek-
toremSMA měri 5 m a antena mä mag-
netickou destičku, která ji spolehlivě 
přicliži na železném podkladu (např na 
kapotě auta). Je vhodným doplňkem 
ke každému z popsaných modulu, měří 
41,2x38,5x 13,3 mm a prodává se za 
13 $ (www adafrult.com/products/960). 

Coobro Geo Kit 

Coobro Geo Kit 

A nakonecjedna stavebnice—jedno-
duchá GPS navigace, do které nahraje-
te souřadnice cíle a ona pak ukazuje 
směr, kterým mátejit (např. pro geoca-
clung). Nebo sr po stisknuti tlačítka za-
pamatuje souřadnice mista a umožni 
vám se na něj přesně vrátit (např. najít 
svoje auto na velkém parkovišti). Kro-
me GPS modulu obsahujetato staveb-
nice mikroprocesor Atmega328, desku 
s plošnými spoji a pasivní součástky 
(www adafruit.com/products/652) Pro-
dává se za 75 S. 
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3D TISK 
PRO RADIOAMATÉRY... 

Stolní 3D tiskárna MakerBot Rep-
licator 2 je již čtvrtou generací 3D tis-
kárny tohoto výrobce Používá proces 
zvaný "fused deposition modeling' ke 
konstrukci hmotných objektu z virtual-
nich modelu Tvoří se řízeným urnisto-
vánim roztaveného plastického mate-
riálu (ABS nebo PLA) na základnu ve 
vrstvách Maximální rozměry vytvoře-
ného objektu jsou 285 x 153x 155 mm, 
maximální rozlišení (přesnost) le 100 
gm, přesnost umístění vose x a y je 
11 gm, vose z 2.5 gm Průměr materiá-
lu (tavneho vlákna) je 1,75 mm. Tiskár-
na je napájena (ze sítbvého napáječe) 

3D tiskárna MakerBot Replicate, 2 

napětím 24 V a odebírá 6.25 A. K po-
čítači se připojuje přes port USB muže 
pracovati autonomněz paměťové karty 
SD. Tiskárna měří 490x420x380 mm 
a váži 11,5 kg Dodává se se softwarem 
MakerWare, který podporuje operační 
systémy Wndows XP a 7, Ubuntu Linux 
a Mac OS X. V e-shopu firmy Adafruit 
(www.ada fruit comlproducts/1292) se 
prodává za 2295 $ 

3D skener Makersot Digitizer 

Budete potřebovati 3D skener Ma-
kerBotO Digitizer, kterým převedete troj-
rozměrné předměty do digitálního mo-
delu, který pak poslouží jako vstup do 
3D tiskárny. Předmět do velikosti válce 
203x203 mm oskenuje asi za 12 minut 
s rozlišením 0,5 mm Skener se pčipoju-
je k PC přes USB, méči 475x203x411 
mm. váži 2 kg a prodává se v e-shopu 
Adafruit (www.adafruit.com/products/ 
/508) za 1400 $. 
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4-4. itai. 

flea, 

Deemeadnee 0 010 laeordad peat betaea 

Darbed Neat eueconealy a Comet etas le *tepee«, 
Daloadecereetca C Wawa de aaaaale eadatereaedmaacelemeaaaek 02 

STAHOVÁNÍ VIDEA ODKUDKOLIV 
Program xVideoServiceThief je určen ke stahování videa z ruznych webu, 

i ztěch, které se tomu snaží zabránit Mezi podporovaneweby patří samozřejmě 
YouTube, Yahoo, Google Videos, Metacafe a 90 dalších Program stahuje prostřed-
nictvím protokolu HTTP a RTMP, lze stahovat více souboru současné. stahovaná 
videa umožňuje automaticky konvertovat do formátu AVI, MPEG1, MPEG2, VVMV, 
MP4. 3GP, MP3. Stahováni izel programovat v ease a nastavit ho na dobu, kdy po-
čítač nepouzíváte k jiným účelům Lze ho kdykoliv přerušit a znovu obnovit a na-
vázat na již staženou část souboru Program lze rozšiřovat vlastními skripty 
v jazyku JavaScnpt a je k dispozici pro platformy Wndows, Unux a MacOS Je 
ke stažení zdarma na webových stránkách http/Ixviservmethief sourceforge.net 

PROBUZENÍ POČÍTAČE NA DÁLKU 
mtp://woLvanis.cz 

Funkce Wake on LAN umozňuje po počítačově síti ,.probudit" počítač, který je 
vypnutý, za předpokladu, že jeho sit ovä karta je trvale napájena umožňuje tuto 
funkci a v BIOSu le tato funkce povolena Sítbvá karta naslouchá a čeká na spe-
ciální posloupnost bajtu, tzv. magicky paket. Pokud takový paket přijme a zjistí, 
te se jedna o pro nt určený magický paket s odpovídající adresou MAC, spustí po-
čítač Tatowebová stránka umožni odkudkoliv odeslání spravného magického pa-
ketu do vašeho počítače—jezapotřebi zadat IP adresu pošitače, jeho MAC adresu 
a port, na kterém je služba nastavena (obvykle port 9). 
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RÁDIO „HISTORIE" 

Puskás Tivadar, 
rozhlasový pionýr 19. století? 

Ing. Jan Lexa 

Rozhlas můžeme rozčlenit do dvou kategorii, z nichž ten nejstarší způsob ší-
řeni zpráv byl pomoci drátů (at' už nízkofrekvenčně nebo později vysokofrek 
veričně) a ve dvacátem staler' bezdrátově elektromagnetickými vinami. Rozhlas 
je pro nás dnes naprostou samozřejmosti. Nebylo to tak ještě pied zhruba 120 až 
130 lety, kdy byly první krůčky us kutečňovany mad'arským vynálezcem Puská-
sem Tivadarem (obr. 1), což je u nás nepříliš známe jméno. 

Dostáváme se tak 
na pout životními 
osudy člověka, kte-
rý, než se „proko-
par k tornu, za co 
se stal nakonec ve 
sviště známým (roz-
hlas po drätě), mu-
sel projit mnoha 
úskalimi a různými 
obory, na rozdíl od 

Obr 1. jeho současnikú. 
Puskes Tivadar jako byli H. Hertz. 

1844 - 1893 A G. Bell. T A. Edi-
son, G Marconi, Lee de Forest a další. 

Puskás Tivadar (v Maďarsku je vidy 
pfilmení - Puskas - na prvním misté) se 
narodil v Pešti 17 záři 1844 jako syn 
podnikatele Puskáse Ference, Po absol-
vováni gymnäzia byl spolu se svým brat-
rem Ferencem poslan na studio do Vidně 
(připomeňme si, že to byla doba else° 
Františka Josefa I v Rakousku-Uhersku). 
kde "fonder začal studovat na Terezián-
ské univerzitě práva, matematiku a huma-
nitní obory. Zdokonalil se take v němčině 
a francouzštině. Chtěl se stát inženýrem 
Jeho otec však zbankrotoval Tivadar 
končí se studiemi a se hrou na klavír 
u jedné aristokratické rodiny V roce 
1866. po úmrti jeho rodiču, se vrací do 
Maďarska a nastupuje k železnični spo-
lečnosti Charles Waring. aby pracoval na 
stavbě Transylvánské železnice. I ta však 
v r. 1872 bankrotuje a Tivadar odchází 
zpět do Vidně, kde založil cestovní agen-
turu v očekáváni zisku vzhledem k pláno-
vané světově výstavě r. 1873 ve Vidni 
Vtom roce však krachuji i některé banky, 
rozšířila se cholera a Puskás opět pied-

časně konči, ale přeci jenom s nějakým 
ziskem, 
V Americe vypukla zlatá horečka, 

Puskás se tim nechává unést a kupuje 
r. 1874 v Colorado pozemky I když měl 
ze začátku štěstí, byl přiliš evropský. Do-
stal se do rukou podvodní kum, takže 
z Ameriky odjíždí po dvou letech s velkou 
ztrátou Jeho pobyt v Americe přeci je-
nom nebyl úpině zbytečný. Seznamuje se 
tam s elektrotechnikou a take s T. A. Edi-
sonem Do Evropy tedy oc102cli jako ob-
chodník s cílem rozšiřovat v Evropě nova 
technologie. Propaguje nejmodernější te-
legrafni techniku v Londýně a Bruselu. ale 
naráží na námitky, že může při komunika-
ci docházet k odposlechum. Píše se rok 
1876 a Puskás se dovídá o Bellové telefo-
nu. Odjišcli zpit do Ameriky, setká se 
s Edisonem a zasyšti jej do nové myšlen-
ky. telefonní centrály. V te době se spoje-
ní uskutečňovalo vždy jen mezi dvěma 
body. Edison, který právě vyvijel svůj fo-
nograf. mu přeci jen dal k dispozici svoje 
dobře vybaveně laboratoře, kde Puskás 
mohl pracovat na vývoji telefonní centrály. 
která byla tehdy samozřejmě ručně obslu-
hována Edison ještě zdokonaluje mikro-
fon s uhlíkovým práškem, 

Pivní patent za centrálu byl ale udělen 
r. 1877 Charlesu Schribnerovi. Edison 
však vždy zdurazňoval, že prvním byl 
Puskas. Když Puskás s Edisonem před-
váděli prvni dálkový telefonní rozhovor 
mezi New Yorkem a Filadelfii (170 km). 
řekl Puskás do telefonu „hallorn". což 
znamená v maďarštině „slyšim". Je to 
pravděpodobně ten okamžik. od kdy se 
slovo „hallo" stale světově použivaným. 
Puskásovi se dostalo té cti, že jej Edison 
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Obr. 3 Theatrophon, přenos z opery Obr. 2 Dobové kresba manuální tele fermi ústředny 

Obr. 4 Účastnický přistroj theatrophon 

pověhl zástupcem pro Evropu, kde měl 
propagovat jeho vynálezy včetně fonogra-
fu Pčedvadi jej v Londýně a v Pafiži na 
francouzské akademii s velkým úspě-
chem Stává se současně specialistou na 
akcie, patenty a licence, col v r. 1878 vy-
ústi v POW zalożenim Edisonovy poboč-
ky pro celý kontinent (patentová agentu-
ra). 
K Puskásovi se připojuje i jeho bratr 

Ferenc, kterého posílá do Budapešti aby 
tam postavil první telefonní centrálu 
v monarchii Rakousko-Uhersko. Naráží 
však na odpor úřadů, tak Puskás nako-
nec sám financuje centralu a telefonní sít 
(obr. 2). Dne 4 července 1879 předvádí 
Ferenc v Budapešti po prve telefon. Tiva-
dar objednává u firmy Bell Telephone Ma-
nufacturing Company telefonní centrálu 
a kupuje i Edisonovy telefony. Američtí 
technici táhnou do Budapešti. I v Pačiži se 
staví r 1879 telefonní centrála a Tivadar 
se stává hlavním akcionářem „Societe 
Generale des Téléphones de Pans" a zá-
roveň členem vedeni Edisonovy společ-
nosti. S ministerským povolením se 
konečně začíná 20. 5 1880 budovat tele-
fonní sit pro 200 účastnikti 1. 2. 1881 se 
rozjíždí kampaň na získáni koncových 
zákazníku. Za rok poté má telefonní se-
znam již 238 účastníků. 7.12 1881 Pus-
kás Ferenc přenáší po drátě dvanácti 
úšastnikum novinářského plesu v Redutě 
(„VigadlY) theatrophonem (abr. 3. 4) živě 
operu z Národního divadla Na konci té-
hož roku se v Peel uskutečňuje přenos 
z opery na vzdalenost 5 mil šestnácti 
úšastnikum přes zdokonalený mikrofon 
Francouze elementa Na tehdejší dobu to 
bylo něco neslýchaného. 

(Pokračováni) 
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Americká komunikační technika 
v Sovětském svazu za války 

(Dokončení) 

Vybavení velitelských 
center přijímací technikou 

BC-779B - (obr 25) přijimač s roz-
sahy 0,1 - 0,4 MHz a 1,5 - 20 MHz se 
vyráběl od roku 1942 a byl sestavován 
z crib) až v SSSR. Jedná seo typ 
SP-210-LX 

CR-100 (obr 26) byly přijímače v po-
válečných letech se vyskytující I u nás, 
pro rozsah 60 kHz - 30 MHz napájené ze 
střídavé sítě Jednotlivé rozsahy byly 60 
-160.160-420 kHz, 0.5 - 1,4 MHz, 1,4 
- 4 a 4 - 11 MHz. Výrobcem byla anglic-
ká firma Marconi od roku 1941, puvodně 
byl navržen pro použiti na pracovištich 
rozhlasové stanice BBC jednak v Anglii, 
jednak pro reportéry pracujici v zahraničí. 
Typ CR-100-2 pak Anglia dodávala do 
Ruska a v Anglii je používalo hlavni ná-
mořnictvo. 

Firma Hallicrafters dodávala pro armá-
du mj přijimače SX-28 (obr. 27). většina 
z nich odešla do Anglia a do Ruska Tanta 
phjimač SX-28 mil široký rozsah - 0,54 
at 43 MHz a uzpůsoben byl pro příjem te-
legrafních a AM signálu, jako konečně 
všechny předchozí typy. Byl vyvinut pro 
radioamatéry a výroba začala v roce 
1941 Později dostal tento prijimač ozna-
čeni AN/GRR-2. Snad je vhodně zmínit 
se take o priňmači typu CG-46080A, Ide-
rý vyráběla firma General Electric. 

Zajímavé postavení měla firma Natio-
nal Company, která své vynikající peal-
mace typu HRO dodávala pro armádu 
beze změny označeni, s výjimkou dodá-
vek pro námořnictvo, kde byly upraveny 
do kompletu RAS a RBJ vestavěnými 
motorky, které umožňovaly trvalé prola-
dování v predem nastavením rozsahu. 
Jeden z typů nest označení CNA-46ADU 
a byl to upravený typ HRO-Jr pro komple-
ty ROC Phjí mace na principu HRO 
(změna rozsahu se prováděla výměnou 
kompletního bloku s laděnými obvody pro 
požadované päsmo, který byl umístěn ve 
spodni části předního panelu, kmitočet 
bylo možno odečíst z grafu na každém 
bloku - velmi přesná stupnice byla ozna-
čena jen čisly) pak vyráběly i další továr-
ny - v Anglii to byly soupravy nazývané 
Reception Set R106DF No3, v Kanadě 
GR9, v Austrálii Reception Set 1 (Aust) 
a Reception Set 8C (Austr) Ovšem vý-

Oar. 27. Pelmet Hallicrafters SX-28 Obr. 29 Pňjimač NC-100 

borne kopie těchto ptistroju vyráběli též 
Němci v továrně Kortmg s označením 
KST a ?ado z nich i u nás sloužila po vál-
ce šťastným radioamatérům, pokud zis-
kali celou sadu výměnných bloku pro 
všechny rozsahy Vyráběly se i ve Švý-
carsku a v Japonsku a dokonce v okupo-
vané Litvě je vyráběli v továrně VEF pod 
označením US-4 
V SSSR Koh bylo z dovezených dílů 

sestaveno 1500 ks, většinou v provedeni 
HRO-5MX (obr 28) se skleněnými elek-
tronkami. jen asi 10 % v provedení HRO-
5T s kovovou" řadou elektronek. 
S kompletní sadou výměnných cívek 

bylo možné překryt rozsah od 50 kHz do 
30 MHz. V USA se tento typ přijímače za-
čal vyrábět v roce 1935, napájeni bylo ře-
šeno ze site samostatným napájecím 
blokem Po válce byly těmito pčijimači vy-
baveny např. meteorologické stanice na 
severním pobřeží Evropy i Asie a další 
vědecké instituce. V SSSR bylo sestave-
no z dovezených dílů ještě v době války 
asi 55 ks přijímačů NC-100 ASC (obr 
29) a několik SPR 210-LX. 

Za zmínku ještě stojí rozhlasové prěi-
mace vyráběné pro armádní účely jednak 
přenosně. jednak stolni V Rude armádě 
bylo zakázáno mit radiopřijímače jak vo-
jákům, tak dustojnikum, proto se žádné 
z dále jmenovaných ani do SSSR nedo-
dávaly. V ostatních zemich ale byly radio-
přijímače běžné - speciální přijímače po-
uživaly německé oddíly, stejně jako 
spojenci na západní frontě a v Tichomoří 
Nejmenším z těchto priňmaču americké 
provenience byl typ BP-10 s rozsahem 
středních vin, 'Kleine se jednalo o první 
přijímač vybavený čtyřmi miniaturními ba-
teriovými elektronkami se sedmikolikovou 
pate: 1R4, 1T4. 155, 1S4 (po válce je se 
stejným označením vyráběla maďarská 
firma Tungsram, u nás se vyráběly po 
válce obdobné, ovšem dostaly označeni 
dle „tesläckV normy - 1H33 atd). Roz-
měry prijimače byly na tehdejši dobu sku-
tečně miniaturní -jen 230 x 80 x 93 mm. 

Dalším byl stolní tzv.., niverzälni" 
šestielektronkový přijímač CRO-46286 
s elektronkami napájenými s ' nově primo 
ze site 110 V (35Z5, 2x 1251(7, 125A7, 
125(27 a 35L6 vesměs provedeni CT) 
s rámovou anténou a ob ahurci i vf před-
zesilovač. Byl prvotně uren pro stanoviš-
tě námořních pobřežních hlídek a měl 

Obr 25 Pfmmač 8C-779 

Obr 26 Přijímač CR-100 

fob 104 Arrs 
--, 8 

Obr. 28 Pňjimač HRO-MX 

přezdívku REO Posledním typem byl vý-
konný osmielektronkový výkonný super-
het R-100, který byl vyráběn pro potřeby 
jednotlivých armádních oddílu k poslechu 
stanic, které vysílaly speciální pořady 
k povzbuzeni morálky vojáku a měl roz-
sah SV a 2x KV: 3.6 - 8,5 MHz a 8,5 - 
19 MHz V poválečné době se vyráběl 
i v Evropě U obou posledních typů se 
předpokládalo hrubší zacházeni, proto 
byly v plechových skčinich Měl možnost 
napájeni jak ze sítě 110 V, tak z baterií. 

Prameny 

41 www.vidustory tom 
[15] www.pa3esyňl 
[16] www.radiomuseüm.org 
[171 www.radioblvd.com 

8) wrnarkk.museum.ru 
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Historie firmy Hallicrafters 
a její výrobky 

Jan Sláma, OK2JS 

(Pokračováni) 

Transceivery Hallicrafters v letech 1966 — 1970 
V roce 1966 koupila firmu Hallicrafters 

společnost Northrop Corporation a v tém-
že roku byla firma přestěhována do Rol-
ling Meadows v Illinois. Hlavni nápiní kor-
porace byla výroba vojenských zařízeni 
a elektronických měřicích systémů. Ale 
Hallicrafters i pod jejich značkou ještě 
stále vyvijela a vyráběla nova typy trans-
ceiverù. 

Další z nich byl transceiver SR-400 
(na obr. 62 je verze SR-400A) Tento typ 
přišel na trh v roce 1967. Byl to superhet 
s dvojím směšováním. Jeho přední panel 
stile zachovával provedeni jako u přede-
šlých transceiver(' SR-150/SR-160 Opit 
pracoval na pásmech od 80 do 10 metrů. 
Na 80 metrech mil rozsah od 3,5 do 
4,0 MHz, 40 m rozsah 7,0 - 7.5 MHz, 
20 m rozsah 14.0 -14,5 MHz, 15 m roz-
sah 21.0 - 21.5 MHz. 10 m bylo přepíná-
no ve 4 podrozsazich. 28.0 - 28,5 MHz. 
28.5 - 29,0 MHz. 29,0 - 29,5 MHz, 29,5 
- 30 MHz Krystaly heterodynniho oscilá-
toru byly následufici: Pásmo 3.5 MHz - 
10,000 MHz, 7 MHz - 13.500 MHz, pás-
mo 14 MHz - 10.250 MHz. 21 MHz - 
13,750 MHz, 28,0 MHz - 17.250 MHz, 
28.5 MHz - 17,500 MHz, 29,0 MHz - 
17.750 MHz, 29,5 MHz - 18,000 MHz 
(dodával se jenom krystal pro rozsah 
28,0 MHz. další 3 krystaly se musely do-
koupit). Provozy USB/LSB, CW, ladění 
VFO od 6 do 6.5 MHz, druhá mf byla na 
1650 kHz Na této frekvenci byli 6pólový 
krystalový filtr, jehož střední frekvence 
byla 1651,4 kHz a šířka byla 2,1 kHz, 
-3 dB s potlačením na 50 dB. Zde mil šíř-
ku 4.2 kHz CW filtr o šířce 200 Hz. -6 dB 
s potlačením na 30 dB. 

Citlivost phjimače byla lepší než 1 µV 
pro signal 20 dB/SN. Výkon vysilače pro 
SSB a CW byl 200 W PEP, na 15 a 10 m 
o née° méně Anténní impedance 50 t2 
nominální, laditelná od 40 do 70 Q Mikro-
fonní vstup měl vysokou impedanci, 
vstupni citlivost 5 mV RMS pro piny vý-
kon PEP. Potlačeni nežádoucí nosně až 
60 dB ph PEP, potlačeni nežádoucích 
kmitočtů 50 nebo vice dB Tón 800 Hz 
pro odposlech při CW provozu. Nf výstup 

1 W se zkreslením měně než 10 %, nf 
výstupni impedance byla 3.2 ri pro repro-
duktor a 500 Si pro sluchátka Transcei-
ver měl dale RIT s rozladěním 4 kHz, 
MOX a VOX, preselektor jak pro RX, tak 
i pro TX. Vestavěný umlčovaš šumu, ladi-
telný notch filtr. vestavěny 100kHz kali-
brátor, produktdetektor. 

Analogově měřidlo se přepínalo pro 
měřeni anodového proudu koncových 
elektronek, dale ukazovalo úroveň ALC 
a ph příjmu sloužilo jako cejchovaný 
S-metr úrovnit sily signálů Take se řídila 
úroveň nastavení mikrofon tho zesílení 
a úroveň vf signálu. Däle yl na panelu 
dvojitý potenciometr pro vf a nf zesíleni 
přijímaných signalù Ladě é VFO bylo 
teplotně kompenzováno a kmitočtový po-
suv byl menši než 250 Hz první hodině 
po 15 minutách nažhavení elektronek. 
Později už to bylo jen 100 H 

Transceiver mil dviti stu nice pro ode-
čet frekvencí. Levá horni byla laděná 
v rozsahu 500 kHz. Uprostřed panelu 
byla jemná stupnice s laděn m po jednom 
kHz. Chyba kalibrace na cele stupnici - 
500 kHz byla mane než 2 kHz. 

Transceiver obsahoval 9 elektronek 
+ jeden napěťový regulá or a dale 26 
diod. Osazeni elektronkami bylo následu-
jící: V1 - 12DK6 vf zesilo ač RX. V2 - 
7059 první směšovač RX/TX, V3 - 7059 
mf zesilovač a zesilova ALC, V4 - 
12AT7 2 směšovač pro RX a zesilovač 
VFO, V5 - 7059 pulsni z silovač. V6 - 
6GX6 mf zesilovač na 16 0 kHz. V7 - 
7059 druhý mf zesilovač na 1650 kHz, V8 
- 7059 zesilovač AGC a pr miřidlo, V9 - 
12AT7 produktdetektor a rvní nf zesilo-
vač, V10 - 0A2 napěťový egulátor, V11 
- 6WA8A druhý směšova" TX a 100kHz 
krystalový oscilátor. V12 - 7056 hetero-

dynni oscilátor, V13 - 1213A6 VFO, V14 -12AT7 BFO a třetí mikrof nni zesilovač. 

V15 - 6A05A výstupn nf °stove. V16, 
V17 - 6HF5 zesilovač kon ovitho stupně 
TX. V18 - 12BY7A ředzesilovač TX 

Obr, 63, Pohlad dovnitř transceiveru SR-400A 

Obr 62 Pfedni pane/ transceiveru SR-400,4 

Obr, 64 VFO HA-20 

před koncovým stupněm, V19 - 12AT7 
prvni a druhý mikrofonní zesilovač. V20 - 
12AT7 zesilovač VOXu a pro ovládací 
relé. Na obr. 63 je pohled na otevřeny 
transceiver, který byl vestavěn v hliníkové 
skříni o rozměrech 381 x 165 x 330 mm. 
Mil hmotnost 8.2 kg 

Sítovy zdroj PS-500AC na 117 V byl 
zvlášr v další sktini. Tam byl vestavěn 
i reproduktor, který se vypinal zapojenim 
sluchátek do transceiveru Take se pro-
dával zdroj pro použiti na 12 V DC pro 
provoz z automobilu pod označením PS-
-5000C. K jeho instalaci do auta byl nabí-
zen montážní kit MR-400 

Dale se k tomuto transceiveru pro-
dávalo ještě externí VFO s označením 
HA-20 (obr 64) Tote VFO mohlo ovládat 
vysílač transceiveru a tím bylo možno za-
jistit i split provoz na dvou různých kmito-
čtech. Externí VFO bylo osazeno dvěma 
elektronkami a Odium napéťovým regulá-
torem: V1 - 12BA6 VFO, V2 -12AT7 ka-
todový sledovač signálu VFO mělo svuj 
sírový zdroj a bylo propojeno s transcei-
verem 111ilovým kabelem. Konstrukce la-
děni frekvence byla stejná jako u trans-
ceiveru. Pravě analogové měřidlo sloužilo 
k měření vf signálu a zároviň take pro 
měřeni ČSV. 

Ceny v době uvedeni na trh byly nä-
sledujici: SR-400 eta! 800 S. PS-500AC 
120 6, 12 V DC zdroj 160 6, externí VFO 
a montážní kit pro provoz „mobile" stály 
po 50 S. 

Tato sestava byla v USA velmi popu-
lární a poutivalo ji v ti době mnoho radio-
amatérů Později byl tento transceiver 
ještě vyráběn ve verzi SR-400A. Vie bylo 
stejně. jen jeho výkon byl zvýšen pout-
tim jiných elektronek 6K06 až na 500 W 
(obr. 62, 63) 

(Pokračováni) 
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Mikroprocesor slaví 42 let 
Součistka, která je dnes srdcem nejen kaideho počítače, ale i mnoha dalsich 

výrobků „bílého zboží" a spotřební elektroniky - automatickými pračkami poči-
naje, přes většinu programovatelných výrobků od telefonů ai po mikrovinné 
trouby. Je „mladší" než řada našich čtenářů, ovšem vývoj, který prodělala, ma 
ohromnou gradaci. Vyräbi se dnes v mnoha provedeních od „univerzálních" ai 
po typy se speciálním určenim; prakticky každý radioamatér, který používá 
k provozu modernější komerční transceiver, v něm má minimálně jeden mikro-
procesor, ale spiš vice. 

Bylo to v listopadu roku 1971, kdy fir-
ma INTEL dala na trh svůj výrobek pod 
označením 14004, s výhledem pro použiti 
v kancelářských. příp kapesních kalkulá-
torech k řešeni aritmetických úloh. krátce 
nato přišel dalši typ. i4040 

Male rozměry a slučitelnost s tehdy 
existujicimi šislicovými integrovanými ob-
vody slavily úspěch, prvním komerčně 
úspěšným produktem s využitím mikro-
procesoru i4004 byl japonský kalkulátor 
Busicom. i4004 byl zhotoven technologií 
10 ia na keramické destičce. obsahoval 
2250 tranzistorů a jeho taktovací kmitočet 
byl 740 kHz. 

Již z počátku vyslovil zajimavou pro-
gnózu Dr. Mur, jeden ze zakladatelů firmy 
INTEL. na to, jak bude postupovat minia-
turizace a zvyšovat se počet prvků sou-
středěných na jednom čipu Ač je to neu-
věřitelné, jeho prognóza vycházela 
přesně od počátku 70 let až po rok 2000. 
kdy byl sestrojen procesor Pentium 4 - 
prohlásil. že na plošce stejných rozměrů 
z původních as: 2000 prvku bude možné 
počet prvků každé dva roky zdvojnásobit 
- po roce 2000, kdy toto číslo dostoupilo 
jit 50 000 000, miniaturizace nabrala ješ-
tě vyšší obrátky Snad ještě zajímavější 
Omar s touto prognózou (a skutečnosti) 
před nedávnem přinesl časopis ,Ve světě 
vědy' konstatováním, że pokud by podob-
ný trend vývoje ceny. rychlosti a energe-
tické náročnosti existoval v letectvi, pak 
by letadlo Boeing 767 dnes stálo pouhých 
500 dolarů, svět by obletělo za 20 minut 
a spotřebovalo by při tom pouhých 19 led 
paliva 

Dostal jsem od známých 
radio, Tak jsem ho phnesl. 

Podle vnějších indicii je to Te-
lefunken Domingo z r 1940. 

To jsem ale ještě netušit co 
e v teem za peg. 

Ale to magickš oko ml byl 
podezřelé 

Po otevřeni zadní stěny jsem téměř dostal infarkt Uvnitř skříni s původními knoflíky zůstalo puvodni jen šasi, 
otočný duel, sitový transformštor a reproduktor. Všechno ostatní (elektronky, rezistory, kondenzátory)je TESLA 

V dubnu 1972 přišel na svět mikropro-
cesor i8008 - již osmibitový, obsahujíci 
3500 tranzistorů. Dalším vývojovým ty 
pem byl v roce 1974 i8080. To až byl mik-
roprocesor pro všeobecné použiti obsa-
hující asi 6000 tranzistoru ve 40pinovem 
DIP pouzdře, který otevřel éru personal-
nich počitaču prvním typem s názvem Al-
tair 8800. Dosud zmíněné mikroproceso-
ry potřebovaly trail napájení - -5 V. +5 V 
a +12 V, v ;toe 1976 firma INTEL dala na 
trh procesor Intel 8085 pouze s jedním 
napájecím napkin 5 V, s technologií 
pouhých 3 g. takže se na ploše stejné 
jako u i8080 umístilo již 6500 tranzistoru 
a taktovací kmitočet byl 2 MHz. přičemž 
pro speciální Cicely byl dokonce vyvinut 
18085A(H)-1 s kmitočtem 6 MHz. Klony 
mikroprocesorů se začaly vyrábět iv dal-
ších zemích, včetně SSSR -tam ve spe-
cializovaném závodě v Novosibirsku za-
čali vyrábět ekvivalentní typ s označením 
KR1821VM85A v plastovém pouzdře 
a obdobný s označením IM v pouzdře ke-
ramickém 
V r. 1978 přišel na řadu prvni šest-

náctibitový procesor 8086. který již 
našel uplatněni v řadě průmyslových vý-
robků. Obsahoval 29 tisíc tranzistoru 
a pracoval s kmitočty 5 - 10 MHz V r. 
1983 přibyly další varianty i80136: i80186. 
180188 a ještě ve stejném roce mikropro-
cesor, který znamenal velký krok kupředu 
- 030286, který di ky spolupráci s paměti 
umožnil přenositelnost programového vy-
baveni z počitačú předchozí generace 
a dal základ osobním počitačum řady PC-
-AT 0 dva roky později se na trhu objevil 

iL  4  
111W .-re  
min.. ke r.. wet entl; 
E . 17 fltJ 

Ogee ir  
nj bz,  71 ft I I till 1 

7“--1 III .J  

Obr 1. Principiální bloková schema 
zapojeni prvních počitečú PC využívej)-
cích mikroprocesor i8080 (převzato 
z knihy Od logických obvodů k mikro-

procesorům) 

mikroprocesor s 32bitovou architekturou 
- i80386, který již dokázal zpracovat vice 
jak 5 milionů operaci za sekundu, a v r 
1989 opanoval trh první mikroprocesor 
i80486. jehož integrovanou součástí byl 
matematicky koprocesor Od r 1993 pak 
začala éra mikroprocesorů řady Pentium. 

Na začátku 21 staleti se objevily prv-
ní dvoujádrovó mikroprocesory (Power4 
od firmy IBM) následovaně typem INTEL 
Pentium D. vývoj pokračoval Myřjádro-
vym INTEL Core2 Quad a ke 40. výročí 
täto součástky se v říjnu 2011 objevil do-
konce šesteádrovjr INTEL Core I7-3960X, 
cot je až do dnešní doby pravděpodobně 
nejrychlejší procesor s určenim pro do-
mácí počítače 

Jak již bylo naznačeno. INTEL není je-
dinou firmou, která se zabývá vývojem 
a výrobou mikroprocesoru, známými vý-
robci jsou IBM, samostatným vývojem 
prošly mikroprocesory AMD, nacházející 
uplatnění v méně náročných aplikacich. 

Qx 

Lit.: Pestrikov, V., M.: Petrov. G.. A.. 
Mikroprocesoru - 40 let. Radahobbi 212012. 

httpi/www.fr muni cz/usrOkucera/pv 
109/xhluchan.html 

Přestavba rozhlasového přijímače Telefunken Domingo na Teslu 

OK2HY 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

VKV setkání Zieleniec 2013 
Pavel šír, OK1AIY; oklaiy@comanetcz 

Když před patnácti lety organizovalo několik nadšenců z regionu SP6 prvni VKV setká-
ni ve Walbrzychu, ještě netušili, jak se to v budoucnu příznivé vyvine. Po několika setká-
nich v rekreačnim středisku „Odrodzenie" v Dusznikách Zdroj přišlo dale kvalitativni zlep-
šeni přesunutím do noveho hotelu Agal v Zielenci a letos tu akce proběhla již po osmé. 

_Pracovni náplň" se mänila s tim, jak šla 
technika dopředu. Proběhlo několik let i se zří-
zeným mšficim pracovištěm, kde byly základ-
ní měřicí přístroje jako spektrální analyzátor 
s konvertory až do 47 GHz, mikrowattmetr 
a kmitočtomir. Zájem byl zpočátku značný, 
pozdšji pomalu ustal patrné proto, že kdo ak-
tivně pracuje, pořídil si přistroj profesionální, 
a nemužeme take pominout fakt że podomác-
ku a rukama se dělá i v Polsku stale mené 

Utužily se ale yzajemné vztahy a technic-
ka spolupráce, dokonce publikace.Radioame 
lärske konstrukce pro mikrovinná pisma" byla 
dale upravena. SPELB ji přeložil a vyšla u BEN. 
-technická literatura na kvalitnešim papíru 
v polštině. 
V te době přibylo několik SP stanic na mi« 

krovInäch. Byla udělána řada hezkých a dale-
kých spojeni s okolnimi zeměmi, které zůsta-
nou milou vzpomínkou a patrné lešti dlouho 
budou zdobit příslušné tabulky na tech nejvyš-
šich kmitočtech. 

Vlastni prubih setkáni ma pi zavedeny 
scénář. Po zahájeni proběhlo předáni diplomu 
z VKV soutěži a zhodnocena práce za posled-
ní rok Polom následovaly postupné jednotlivé 
přednášky s prezentacemi 

Roman DJEEP představil nový transver-
tor, tentokrát pro 13 cm. Tak jako vloni pro 
9 cm. bylo i nyní možné koupit „nasadované" 
stavebnice a desky osadit doma Je to vlastni 
výhodné a hlavně přináší to dobrý pocit, te 
jsme proto vlastnima rukama nice udělali 

SP3SWJ a SP8NTH předvedli anténni 
analyzátor MAKE Je to všestranná pomůcka 
velikosti větší kalkulačky, vybavená vlastním 
displejem, ale i .Bluetooth- a _extra' modula-
totem i dá'kelm ovládáním cot velmi rozšiii 
možnosti použiti Bude ke koupe jako staveb-
nice. plošný spoj bude dodáván již .proft osa-

Obr, I. Účastnici setkáni před hotelem Agal (15 - 18 srpna 2013) 

, 
52 Zjazd Polskiego Klubu DKP 

zen. Současná verze je do 500 MHz, uvažuje 
se o rozšiření at do 1,5 GHz. 

Velmi dobrou prezentaci mili Vágnerove 
Milan. OK2BFF, popsal teoreticky i prakticky 
dokonalé ozářeni paraboly pomoci subreflek. 
tom (system cassegraint Tomáš, OK2PVVY, 
nazval svoji přednášku JO GHz - magické mi-
krovinné pásmo' a pojednal o úspěšné práci. 
Idea mu při jeho operátorské zručnosti přInáši 
vynikajicí výsledky i ze stanov,štš již bezna-
(Mini zarustapoiho stromy 

Vláda, OK1VPZ věnoval svoji přednášku 
ochranným obvodum pro bezpečnou funkci 
PA stupěu větších výkonu. .Umět" nijaké ja-
zyky je výhoda Jeho polština je dokonalá, 
překládal naše přednášky í v minulých letech 
SP2IC/V dopinil jeho prezentaci o dalši prak-
ticke zkušenosti. 

Matěj. OK1TEH, předvedl. že i s ORP je 
mob* navazovat EME spojeni. 

Pavel. OK1AIY. popsal jednoduchou pa-
mucku - atenuátor v buzeni mf mezi transce-
verem a transvedorem, který umožni redukci 
signálu při experimentování. Všechny trans-
vertory zhotovené v poslednich letech ;sou po-
psanou regulaci pi vybaveny 

Jano, 0M310, představil univerzální pane-
lové skříni ALMEZ vhodné pro koncové stup-
ně re sestavy 

Krzysztof, SP7DCS, předvedl názorně, jak 
poslouchá EME signály na 23 a 13 cm pomocí 
(enlace SDR Kvalita odrazu je tak dobre te 
je srovnatelná se slabšími .tropo' signály 
v běžném „pozemském" provozu. 

Staszek. SPEGWB, představil novou 
sestavu pro 5.7 10 a 24 GHz na parabole 
_offset" řešenou jedním kombinovaným ozařo-
venom se subreflektorem (system Gregorián-
ský). Podobnou sestavu je problem uspokoji-
vé vyřešit (pro 3 pásma) a přitom právě jedno 

15 Zjazd Techniczny DKP 
Zieleniec 15 • 18. 08. 2013 -1013011 qb. 

Obr. 2. Návštěva pracoviště EME (./08(JJK) 

společné nasměrování je „kličová zálebtost" 
hlavni vzhledem k 24 GHz 

Lorenz. DLENCI, předvedl prakticky patr-
ně nejdokonalejší zařízení pro 10 Gliz umís-
těné na stativu, tedy pro kategorii BBT Osci-
látor je řízen GPS, vývody z boku skříně 
umožňuji připojit řízeni pro dalši transvertory. 
Lorenz je známý svoji pečhvosti a od samého 
začátku budovali spolu s Michalem. DBENT, 
pracovišti v DKONA. Je radost s nim na mik-
rovInách navazovat spojeni a je škoda. że ta-
kových stanic není po Evropě ještě alespoň 
dalších 20 

Tak jako v minulých letech nabízeli pro-
deja na svých stáncích množství různých mik-
rovInných dílu hlavni z demontovaných spotu 
pro 23 a 26 GHz dobře použitelných při domá-
cích konstrukcích na 24 GHz Nutnost mecha-
nického dopracovani a poměrně vysoké ceny 
ale přece jen hodně lidi odradí, (aide „fronty 
zájemcu se zde netvořily 

Jako „bonbónek' byla po ukončení selkáni 
v neděli dopoledne návštěva EME pracoviště 
(obr 2) ,Klodzkiej Grupy EME (SPEJLW. 
SPEOPN a SO6OPG) v J080JK. Je to už 
..vyšši forma radmamalirske práce vgadurici 
znalosli nejen v elektronice, ale i těžké me-
chanice. Parabola o průměru 6.5 m je pro 
pásma 23, 13 a 9 cm Pro 3 a 6 cm je _prof? 
parabola (maďarská) o průměru kolem 4 m 
Stanovišti je urnistšno v leech - daleko od 
zdroju rušeni všeho druhu. 

Tohle všechno znají i naši ,emistě 
a 01č1CA to uf demo charakterizoval slovy. 
že ,EME je filozofie'. 

Popis by zde neobsáhl celou problemati-
ku, ale Klodzki klub EME má svoje stránky na 
httpliemeo8e.cba.p1/ 
S Andrzejem. SPEJLW, jsme zavzpomí-

nali na UHF/SHE kontest v hinu 1986. Zminé-
ně dobre podmínky charakterizované jako 
Bcží clopuštèní" jsme v pásmu 1296 MHz 
prolivali velmi porlabni se stejným pollen 
spojeni. Dokonce v našich denicich to vypa-
dalo podobně V očekávání každoročniho ma-
Mho počtu soutšžnich QS0 jsme si nechali 
jen málo mista na stránkách a pak se druhé 
pásmo muselo přeskočit a pokračovat o strán-
ku dal. Myslím, že je škoda, že jsme nespolu-
pracovali už daleko dříve 

Letošniho setkáni se zúčastnilo 70 regis-
trovaných radioamatérů z 9A. DL, OK, OM 
a SP Ale dík nádhernému počasí pipet° ještě 
asi 20 lidi z OK jen n5 otočku 

Organizátorem sjezdu je .Sudecky klub 
Mikrofalowy SPEKBL i Polski klub WKF' Na 
přípravě nejvíc pracovali Staszek, SPEGWB, 
Mirka. SP5N1-1F. a zmíněná EME troika Andr-
zej. SPEJLW, Jacek. SPEOPN, a Pavel. 
5060PG 
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Dstar: Digital Smart Technologies for Amateur Radio 
Mucha! Opit, OK1L01_, www.d-statcz 

1‘9, 
itera wed-

11«SIBMIN#S 

Obr. 1 Babystarte 
nový produkt od 
ONEIJL, který kom-
binuje vše potřebné 
pro vytvořeni mini-
hotspotu, včetně 

transceiveru 
(vlevo) 

Obr. 2. Kombinace 
DVRPTR s FT-817 

(vpravo) 

Protokol DCS se ujal hlavně v Evropě 
a pomalu se začíná rozšiřovat do celého 
světa včetně USA 

V minulém dile povidání o dstaru jsme si podrobně vysvetIlli, Jak se správně 
nastavuje radiostanice, Mině popisů linkovacích přikazů. V dnešním dilu si po-
pišeme, jak to s linkováním a propojováním převaděčů bylo dříve acose nejběz-
neji využívá aktuálně. 

V začátcích uměl dstar pouze jediný 
způsob linkováni a tím byl takzvaný call 
sign routing (CSR). 

Tato funkce byla podminšna registrací 
převaděče v sib US TRUST. 0 registraci 
se žádalo u amerických správou a po pee-
kontrolování formálních požadavků byl 
převaděč připojen do site. Mimo to se 
musel každý uživatel též zaregistrovat na 
geograficky nejblizšim převadéči, kde tato 
registrace podléhala opit schváleni, ale 
tentokrát od VO převaděče. 

CSR 
Volání probíhá následujícím způso-

bem. Volajici stanice si zadá značku vola-
né stanice do UR (YOUR) své radiostani-
ce. Zakličuje, tím se provede dotaz na 
server a zjisti se, kde byla volaná stanice 
naposledy slyšena. Toto proběhne ve 
zlomku vteřiny, systém propojí cestu k cí-
lovému převaděči a volající stanice muže 
začit hovořit Ve svém volání je dobré 
uvést informaci o tom, fe volaná stanice 
je volána pomocí CSR 

Jakmile volající stanice odkličuje, ces-
ta k cílovému převaděči je okamžitě roz-
pojena Propojeni je totiž realizováno 
pouze na dobu, kdy stanice má zakli-
novena. Proto je potřeba, aby si vola-
nä stanice nastavila ve svém UR znač-
ku volajici stanice, a proto je nutné. aby 
volaná stanice ve svém volaní uváděla in-
formaci o použiti CSR. viz výše 

Nesters novějši radiostanice již maji 
v nastavení volbu, která umožňuje zápis 
značky volající stanice automaticky, tato 
volba se jmenuje RX Call Sign Write 
a must být nastavena na Auto 

CSR lze ale použit pouze na převadě-
čich, které jsou registrovány v siti US 
TRUST nebo IRCDDB. V sit' IRCDDB 
lze zaregistrovat pouze převaděče, 
hotspoly tuto možnost bohužel nema-
ji. Jedná seo omezení, které kvůli 
technickým omezenim zavedli tvůrci 
IRCDDB. 

Příklad použiti: 

Stanice OK1AAA chce volat stanici 
OK1ZZZ. která se nachází v Itálii Stanice 
OK1AAA ale nepotřebuje znát přesné 
místo, kde se protistanice OK1ZZZ na-
chäzi 

UR. OK1ZZZ 
R1. OKOHCS B 
R2. OKOHCS G 
MY: OK1AAA 

Protistaruce v Rai se nachází poblíž 
Rimini a používá nedaleký převaděč ze 
San Manna Nastavení pak musí vypadat 
následovně' 

UR. OK1AAA 
R1. T79DV B 
R2: T79DV G 
MY: OK1ZZZ 

• • • 

Tento zpusob linkováni se ji2 téměř 
nepouživä. take proto. że jsou nutné re-
gistrace a nelze se linkovat na hotspoty 

Výše uvedený způsob byl v počátcích 
dstaru jedinou možnosti, jak se dobrat 
spojení se stanici, která se nenacházela 
na stejném převaděči. 

Jelikož tento způsob nebyl moc poho-
dlný, 'sheet Robin. AA4RC. se svým řeše-
ním problému 

Tuto nadstavbu püvodniho systému 
nazval DPLUS a přinášela navíc linkování 
mezi převaděči podobně, jako to bylo 
u echolinku Tato OM spojení byla trva-
lá, takže se po manuálním propojení mu-
sela tež ručně ,shodif. Tento stav měl 
jednu zásadní nevýhodu, kterou byla mož-
nost propojení pouze dvou převaděčů 

Proto následně vznikly takzvané re-
flektory Reflektor je server, kam se připo-
juji převaděče nebo hotspoty. které chce-
me navzájem propojit. Reflektory US 
TRUST poznáme podle názvu, který je 
složen z REF a tři čisel. 

Reflektory mají porty stejně jako pře-
vaděče, s tim rozdilern, že porty neurčují 
pásma, ale jsou to jakési oddělené mist-
nosti. 

Po určité době provozu US TRUSTu 
s nadstavbou DPLUS se v Evropě několik 
skupin rozhodlo, że si vytvoří vlastní sys-
tem, který nebude svázán registracemi 
a držen pevně v rukou amerických home. 

Dalším důvodem pro toto rozhodnutí 
bylo zlepšeni podpory pro nově vyvijenä 
neonginálni zařízeni a jako posledni cil si 
dali zjednodušení linkováni a vytvořit ta-
kový system, který by nebyl limitován po-
čtem připojených bodu infrastruktury 

Nově vznikly protokol DCS umožnil 
vzniknout funkci pojmenované CCS. 

CCS a jeho výhody 
- Jednoduché a rychlé ovládání pomo-

ci DTMF. není třeba nastavovat linkovací 
příkazy v menu radiostanice (se zachová-
ním ovládáni pomoci pole UR): 
- pině automatická vyhledáváni cesty 

mezi dvěma stanicemi; 
- má potenciál jednoduše nahradit 

systémy callsign routing, IRCDDB 
a DPLUS 

Hlavni nevýhoda je snad jediná, a tou 
je nutnost si pamatovat DTMF číslo stani-
ce nebo převaděče, na který se chceme 

Pfiloňlítí 
Nyni k tomu, jak to funguje. 

Varianta pro DTMF: 

• odpojení CCS = A (DTMF tlačítko 
..A") 

• odpojeni reflektoru = # (DTMF tla-
čitko..t) 

• nalinkování reflektoru r • (DTMF 
dvě hvězdičky) 
• spojeni s prottstanici via CCS = vy-

ťukání jeho DTMF čísla 
• zjištění stavu linky = D (DTMF tla-

čitko.,0) 

Varianta pro přikazy v UR: 

• odpojeni CCS = _CCSA 
• odpojení reflektoru = U 
• nalinkováni reflektoru = standardní 

linkovací příkaz s L na konci DCS019BL 
• spojeni s probstamí, která mä své 

čislo CCS 99999 = CCS99999 

Registraci (resp. přiděleni CCS čisla 
pro vaši CALL) do systému CCS múžete 
vytvořit zde. 

http://tics.xrellectormet/userreg.html 

Seznam OTMF čisel pro jednotlivé 
stanice můžete najit zde 

http://cics.xrellector.netkitml.php? 
cok 

• • • 

Zajímavé informace jsou k viděni na 
stránce 

www.xrellectornet, 

kde se v levem sloupci nacházi take 
český reflektor DCS019 
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Jde o jednoduche zařízení s malými 
rozměry, které umožňuje příjem a vysílá-
ni digitálního provozu PSK 31 (připadna 
dalších podle použitého programu v PC) 
v pásmu 3,5 MHz s QRP vystupnim vý-
konem asi 5 W Zvuková karta počítače 
se připojuje !Arno stíněným vodičem, bez 
dalších vazebních obvodů. 

Oblíbený integrovaný směšovač typu 
NE612 (SA612) je zde využit pro příjem 
i vysíláni 

Stabilitu kmitočtu, která je pro provoz 
PSK nezbytná, zajišťuje běžně dostupný 
krystal 3579 kHz 

Tranzistor Ti je využíván dvakrát, 
jako předzesilovač pro vstup zvukové 
karty a zároveň ph vysíláni jako oddälo-
vaci stupeň pro koncový vf zesilovač. 
Přes transformátor Tri je navázán budicí 
tranzistor 72, za nimž následuje opět 
ores transformátorovou vazbu (Tr2) jed-
noduchý koncový stupeň ve třídě C, osa-
zený levným tranzistorem FET IRF520. 
K přizpůsobeni impedance antény slouží 
výstupní transformátor Tr3, za nímž je 
zařazena dolní propust pro omezeni vyš-
ších harmonických pracovního kmitočtu 

Příjem/vysíláni se přepíná pomoci 
relé, které je ovládáno obvodem DIGI 
VOX (obr. 3 v minulém dile) Tento obvod 
je řízen úrovni nf signálu na výstupu zvu-
kove karty. Odpadá tak jinak běžně spí-
náni přes sériový port nebo port USB. 

Všechny civky jsou vinuty na toroi-
dech Amidon. Pro rezonanční obvody je 
použit šelezoprachovjr material typ 2 a pro 
vazební transformátory feritový material 
typ 43 Počty závitu jsou vyznačeny ve 
schématu. Kondenzátory v obvodu krys-
talu 2x 100 pF jsou styroflexovia, konden-
zátory dolni propusti 2x 1.5 nF musí být 
minimálně na napětí 600 V. Kapacitni tri-
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Minitransceiver NIKI 80 
pro provoz PSK 

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

(Pokračováni) 

Stručný popis mr 30 pF slouži k dostaveni kmitočtu na 
asi 3580 kHz (přesný kmitočet pro provoz 

minitransceiveru Niki 80 PSK jev tomto pásmu 3580,15 kHz) 
Nastavení ale není kritické, protože ladění 
v pásmu zajišťuje zvuková karta Duležitá 
je stabilita kmitočtu, aby během spojeni 
signál "neujiaděr. 

Jednoduché zapojeni směšovače ge-
neruje DS8 signal, tedy jak spodni. tak 
horní postranni pásmo. Potlačení nosné 
je zajištěno vdtřnim symetrickým zapoje-
ním obvodu NE612. Pro digitální provozy 
na všech KV pásmech se použivä horní 
postranní pásmo USB Vysílané spodní 
postranní pásmo - LSB tak zde neni vyu-
Ito. V radioamatérské literatuře a na in-
ternetu najdeme na vysíláni signálu DSB 
různé názory Digitalni provoz PSK má 
naštěstí velmi úzké spektrum signálu. Na 
displeji počítače s vhodným programem 
(např MultiPSK) můžeme v pásmu kmi-
točtů do asi 3 kHz najít desítky stanic, 
které se vzájemné neruší. Na úrovni QRP 
výkonu se tak amatérská zařízeni so sig-
nálem 0513 tolerují. 

Zjednodušení NIKI 80 pouze pro 
příjem: 

Anténu připojime na vazební vinuti 
Ll, emitor tranzistoru Ti zapojíme přímo 
na zem, tranzistory T2. T3 a dolní propust 
vypustíme. Pochopitelně odpadá i obvod 
VOX pro přepínáni přijernfyysiláni 

Program MultiPSK 

Tento program je dostupný jako free-
ware s omezením některých funkci, pro 
běžný provoz však pině vyhovuje Kdo by 
chtěl využívat všechny možnost', mule si 
zakoupit placenou verzi. Začal jsem ho 
používat z toho důvodu, že funguje jak se 
staršími programy jako Windows XP. tak 
i s Windows 7 Po instalaci se mule zdát 
příliš komplikovaný, ale ovládáni základ-
nich funkci je jednoduché a praktické 

WHIM 

2.▪ 3,74 172.1-42;,:a 

Obr. 4. Zák/ac/ni okno MultiPSK 
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Druh provozu lze jednoduše přepínat. 
kromě PSK31. 63, 125 atd. umi ve free-
ware verzi např. i RTTY. $STV nebo pří-
jem a vysílání morseovky Na začátku 
musime nastavit základni konfiguraci 
podle použitého počitače, zvukové karty 
a obvodu interface. Vysílané údaje, které 
se často opakují, předvolíme v okně 
s osobními volací znak, jméno. 
0TH, pools zařízeni atd. Můžeme vysílat 
bud přímo psaním na klávesnici, nebo si 
připravit často použivané relate (makra). 
které pak odvysíláme kliknutím na zvo-
lené tlačitko. Volací značku protistrany 
a jméno operátora můžeme take zadat do 
programu a v odvysílaných relacích se 
nám automaticky dopiní 

Zde bych rád zdůraznil, 29 v amatér-
ském provozu by se měly předávat jen 
základní údaje o zařízeni (typ transceive-
ru. antény). Dnes už naštěstí méně rozší-
řený nešvar, který mnozí radioamatéři 
právem odsuzují, spočivá v tom. te ne-
kdo popisuje konfiguraci svého PC: pro-
cesor parnet, typ zvukové karty atd. Tyto 
informace opravdu nejsou pro protějšek 
podstatné a jen zbytečně prodlužuji spo-
jeni. Kdo se chce pochlubit, co všechno 
lze nalézt uvnitř počítače po odkrytováni, 
určitě najde na internetu nijaké vhodné 
forum. Přirovnal bych to k situaci, kdy by 
v závěrečných titulcích filmu běžely po-
drobné informace o použitých kamerách. 

Na obr. 4 je zachycen běžný provoz 
PSK31 na pásmu 7 MHz. v poli příjmu se 
zobrazuje výzva stanice M5PLY. Můžeme 
si všimnout, że v rozsahu 3 kHz komuni-
kuje 13 stanic, aniž by se rušily, a je zde 
ještě dost místa pro další spojeni. Při zá-
vodech je běžný současný provoz kolem 
30 stanic V prove časti okna je zvoleno 
nejpouživaniějši zobrazeni Waterfall (vo-
dopád). Na vodorovné ose je stupnice 
kmitočtu a signály „tečou' odshora dolů 
Tlačítko Panoramic nám ve vodorovných 
řädcich začne vypisovat všechna dekó-
dovaná spojení najednou, kliknutím na 
zvolený řádek se automaticky přepneme 
na sledovanou stanici v základním okně 
a mužeme začit komunikovat Zde se 
nám může hodit nastavení Squelch, jinak 
se zobrazují I všechny falešné signály 
a za chvili se nám ze sledováni výpisů 
bude točit hlava nebo začneme šilhat Ob-
razovka, pině zapiněná nepravidelně se 
pohybujícími signály, připomíná pohled 
do mraveništi. Při velmi slabém signálu 

 awe je ale třeba Squelch vyřadit 
Ve středni části okna jsou tlačítka pro 

předvolená makra (výzva, odpověď na vý-
zvu, ukončení spojeni atd.) Ve spodní 
části najdeme tlačítko Clear, kterým vy-
mažeme pole přijimaných signálů, a dale 
tlačítka pro manuální přepínáni vysílání 

»Li:a... a...4.a a přijmu. 
-, ;fin; Vysílaný text je zobrazován v užšim 

  raf:..4:77 poli nad pčijimaným Muaeme si tak i bez 
  připojeného transceiveru ověřit předvole-

ná makra a vyzkoušet ovládáni progra-

Pro nastavení modulate slouží tlačít-
ko Tune, kterým zaklíčujeme a přivedeme 
modulačni signál (přednastavený kmito-
čet je 1 kHz) Změnou úrovně signálu ze 
zvukové karty (po kliknutí na tlačítko Ad-
justments) nastavíme optimální modulaci. 
Zde se nastavuje i úroveň signálu při při-
jmu. Užitečné je přitom použiti tlačitka 
AGC v pravě části okna, které zajisti au-
tomatické řízeni této úrovni. 

(Pokračování) 
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Počítač v ham-shacku CXI 
Měření KV antén 

vektorovým wattmetrem 
(Pokračování) 

Tyto detektory AD8307 původně vyvi-
nutě pro použiti v mobilních telefonech, 
dokážou převést vstupní vf úrovně na 
stejnosměrně nape, slouzíci jako Recei-
ved Signal Strength Indicator (RSSI). 
Obvod dokáže přesně převést vf erovné 
na stejnosměrný výstup, odpovidajici lo-
garitmu vstupní úrovni v dynamickém 
rozsahu 80 dB. Při použití kvalitního smě-
rového vazebního členu lze počítat s vyni-
kajici přesnosti detektoru postupujiciho 
odraženého výkonu v rozsahu nejméně 
50 dB při ÖSV 1,1 To odpovídá rozsahu 

mW až 2000 W, pčip. <1 mW, pokud 
požadujeme jen přesně měřeni postupuji-
°rho výkonu. Samotný obvod může pra-
covat od 0 do nejméně 500 MHz a posky-
tuje lineární výstup v rozsahu 0 - 2,5 V 
s konverzním faktorem 25 mV/dB ph ty-
picke přesnosti ±0.25 dB 

wattmetr dale obsahuje vyhodnoco-
vaci a zobrazovací část, která byla u pů-
vodní verze LP-100 osazena mikrokontro-
lerem 16F876 a displejem typu PLED 
CRYSTALFONTZ CFAP-2002A-Y-ECS 
Přistroj se dodával jak hotový a zkalibro-
vaný, tak i jako stavebnice Novějši verze 
je k dispozici pouze jako hotový a zkalib-
rovaný přistroj [2]. Nová verze LP-100A 
se oproti původní LP-100 Ee'r jak zapoje-
ním, tak i použitými součástkami, dosa-
huje ještě vyěši přesnost a je mnohem 
rychlejši. dokáte reagovati na nepatrný 
šelest ph SSS apod. a vždy poskytne dial-
ny a přesný údaj Jedinou jeho přetrváva-
jící nevýhodou je. že ohm° nezobrazuje 
znaménko reaktančni složky impedance. 
tato funkce je řešena až pomoci software 
na počítač'. vzhledem k tomu, /et je watt-
metr po většinu času používán jako re-
flektometr, není to příliš na závadu, neboť 
pro serióznéjši měření a interpretaci vý-
sledku je vždy třeba počítač 

Technické údaje 

vektorového wattmetru LP-100A 

• Současně zobrazení výkonu a čSV 
možnost současného zobrazení postupu-
Palo a odraženého výkonu 
• Přesnost leper než 5 % při jakékoli 
frekvenci 1 - 54 MHz od výkonu 1 W po 
maximum (dle použitého vazebniho čle-

nu). dsv - max chyba < 0,15 (< 5 %) 
v rozsahu výkonu 100 mW - 3000 W, 
< 0,05 typicky. Měřeni výkonu - 3 % ty-
picky (kalibrace z výroby ověřitelná dle 
MST) Rozlišeni displeje CSV je 0,01 
• Možnost použití dvou vazebních elan(' 
s jednim LP-100A, s automatickým přepí-
náním. 
• Automatické přepináni rozsahu výkonu 
od 50 rAN do 3000 W 
• Samostatné stupnice pro měření dBm 
v rozsazích 15.0 dBm až 64.0 dBm s vel-
mi rychlým sloupcovým grafem (bargra-
fem). 
• Zobrazeni špičkových nebo prune--
ných hodnot, možnost funkce HOLD 
s nastavitelnou dobou zobrazeni naměře-
ně hodnoty Funkce „sticky- umožňuje 
zobrazit nejvyšší hodnotu, i když je sloup-
cový graf v pohybu 
• Měření Z. R. 1X1 a fáze, které není 
ovlivněno mistnimi silnými signály 
• Zobrazeni útlumu odrazu (AL) v rozsa-
hu 0 až 49,9 dB s bargrafem. 
• Měřeni síly polev rozsahu -15 dem až 
33 dern (0.04 mW až 2W ) - velmi vhod-
ná pro snímání vyzařovacich diagram(' 
antén. 
• Kalibrace výkonu podle pásma, uživa-
telsky nastavitelná v krocích po 0,1 %. 
• Funkce čitače s uživatelsky nastavitel-
nými korekcemi podle pásma. 
• čSV alarm - maze. vyp., 1.5 - 2.0 - 2,5 
- 3,0 a ulivatelskě nastaveni Akustický 
a vizuálni alarm, přistroj lze zapojit do 
smyčky PTT a tím zabránit zakličováni 
vysilače, přesáhne-li hodnota osy nebo 
výkonu nastavitelnou mez. Alarm je vypi-
natelny a je vybaven funkci Snooze v re-
žimu laděni antény. 
• Aktivní teplotní kompenzace 
• Grafický VFD displej s vysokým kon-
trastem a nastavitelným jasem Zobrazeni 
bargrafu je kontinuálni. bez mazer. Rozli-
šení 90 segment' dovoluje zobrazit for-
mou bargrafu hodnoty s přesnosti 1 %. 
• 12bitový ND fačevodnik poskytuje rozli-
šení < 1 W při 2000 W 13,6 bitové efek-
tivni rozlišeni až 360 W. 
• Spořič obrazovky s časovačem, zobra-
zuje vlastní volací značku nebo jiný volně 
programovatelný text 
• Ova 40MHz procesory RISC. 
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Obr. 6 Program 
Virtual Control 
Panel (vlevo) 

• Lze objednat vazební členy pro vyšši 
výkon (5 kW nebo 10 kW). 
• Boodoader pro snadnou aktualizaci firm-
ware 

Software (Windows) 

Virtual Control Panel (VCP) umož-
ňuje mistni nebo dálkově ovládání watt-
metru (obr. 6). K dispozici jsou stejné 
ovlädaci prvky jako na panelu pfistroje 
Nastavuje se port, ke kterému je wattmetr 
připojen [k dispozici jsou pouze serene 
potty (COM). k připojeni k USE portu je 
nutně použit adapter s přislušným ovla-
dačem] Dale je možné nastavit volací 
značku, která se bude zobrazovat jako 
Mee' text (spořič displeje), poll rete - 
frekvenci, jak často je wattmetr ..volán" 
počitačem (50 - 5000 ms) a Bargraph 
Behavior - chováni sloupcového grafu 
(bud rychlý bargraf, nebo graf. doprová-
zený čiselným údajem) Dale lze vyvolat 
tzv MCLoader. sloužící k aktualizaci 
firmware Rovněž lze nastavit alarm. 
rychlost zobrazeni, ručně přepínat rozsa-
hy (25, 250 nebo 2500 W, příp. Auto) 
a provádět základní měření na jednom 
kmitočtu. 

Program mä význam především při 
dálkovém ovládáni wattmetru. Freeware 

Plot zobrazuje čSV, Z. fáze, R 4- jX 
(včetně znaménka), činitel odrazu. útlum 
odrazu a Smithuv diagram. Slouží k me-
rani na jednom nebo více kmitočtech. 
merit lze přímo v hamshacku nebo i v te-
rénu. Program naladí transceiver na po-
žadovaný kmitočet, na krátký okamžik 
zakličure, wattmetr provede měřeni 
a hodnoty jsou zaznamenány. Další mě-
rani proběhne stejným zpusobem na dal-
šim kmitočtu. Na závěr jsou hodnoty 
zobrazeny dle požadavku bud v grafu 
v pravoúhlých souřadnicich, nebo ve 
Smrthově diagramu. 

Program dokate primp ovládat (ladit 
a klíčovat) transceivery pouze Kenwood 
Pro ostatní typy transceiver(' je nutné po-
užit dalši program, který je dokáže ovlá-
dat. Plot spolupracuje s programy TRX-
Manager. DXLabs Commander [3] (Jediný 
ze zmíněných je šířen zdarma - freewa-
re) a Ham Radio Deluxe (HRD). Veškere 
komunikační parametry se nastavuji 
vtomto programu, nikoliv programu Plot 

Plot může pracovat celkem v 7 reži-
mech (obr 7), podia zvoleneho režimu se 
rovněž přepíná i obrazovka Pro vlastni 
měřeni zadáváme pouze počátečni 
a koncovou frekvenci a velikost kroku. 
Parametry zobrazení lze ovlivnit zaškrt-
nutim Spline (výsledná křivka bude vyhla-
zená) či Best Fit (výsledná křivka bude 
vyhlazená s odstraněnými extrémy) Vol-
bou Sign program stanoví znaménko re-
aktanční složky. 

(Pokračováni) RR 

Prameny 

[2] LP-100A Digital Vector Wattmeter 
http://mminttelepostinc cam/1000 html 

[3] DXLab Transceiver Control, 
hitp://dxlabsuite corn/ 

Obr. 7 Režimy programu Plot (vlevo) 
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Předpověď podmínek šíření KV na listopad 
New i'ork 295 Rio 213° 
o 3 6 9 12 15 18 21 4 03691215182124 

Zatímco pesimista jsou toho názoru 
že máme maximum jedenáctiletého cyklu 
již za sebou, optimisté předpokládaji, že 
se práve nachází me v sedle křivky pied 
sekundárním maximem (R = 85 v dubnu 
pčištiho roku), což podporuje i kombino-
vaná předpovědní metoda z dílny SIDO, 
využívající regresni analýzu (statistickou 
metodu, poušivanou k odhadu náhodně 
veličiny) při kombinaci odhadu na principu 
slunečniho dynama s použitím standard-
nich křivek (ti. kvantitativní výzkumně 
techniky, kdy je k interpolaci grafu použito 
několika vzorků se známými a stejnými 
vlastnostmi) 

Naposledy jsme obdrželi tato průměr-
ná čisla slunečních skvrn pro listopad: 
SWPC R = 79.1 ±8. IPS R = 44,8, SIDO 
R = 57 s použitím klasické metody a R = 
= 76 podle metody kombinované a Dr 
Hathaway uvádí R = 64,0 Pro naši před-
pověď použijeme číslo skvrn R =. 73, od-
povidajici slunečnímu toku SF = 122 stu 

3. čtvrtletí 2013 na radioamatérských KV pásmech 
Řekněme hned z počátku. že se tádne pře-

kvapujici a emeěne emedice nekonaly, a pokud 
se tyče podminek. většina z nás v dote kolem ma-
xima alun činnosti očekávala daleko lepši Na 
druhe staně pásma 7, 10. 14. 18 MHz poskytova-
la dost prostoru pro ty co pro relativně caste gee-
mag poruchy na pásma nezanevřeli a vydrželi do 
uklidněni podminek čekat na ,lepší. DXy Mnohé 
organizace však využily této klidnějši doby na pas-
mach bez expedičnich p %Lipp k tomu aby vyhla-
sly nejruznijši - obvykle krátkodobe soutěže. 
a tak se pasma hemělla roztodivnými prefixy Na-
matkou jmenuji jen R400. YU88 UE10, 1220 
RU27 HF50, GV, UP44 UE70. R290, TK13. 
EN1025. a dalo by se jich jmenovat ještě mnoho. 
takže pokud mil nikdo zájem na pásmech praco-
vat. určitě se nenudil a mohl spinit podmínky né-
kolira krátkodobých diplomu 

lined v prvních červencových dnech se ote-
víraly podmínky na americky stiedozapad WO. 
W7 ale i tam mi jeden z amatérů potvrdil, fe 
mimo zavody nyní pracuje amerických stanic 

malt) Z Karibiku se ozvala stanice na Guan-
tanamu (KG4T0). evropskou expedici na Market 
Reef - OJOV bylo možne zastihnout všude mimo 
24 MHz kde mito štěstí jen 6 OK stanic. To I na 
6m pasmu se spojení 0J-OK navázalo ěx vice' 
A pith si na své i příznivci digiprovozu. jen 160 m 
neměli obsazená Již zminěné GV stanice vysílaly 
krátce k oslavě stoletého vyroči založení anglické 
organizace RSGB Pokud se někdo překonal 
a dokázal vstát pied šestou hodinou ranni, prak-
boky cely měsíc na pásmech 14/18 MHz byly k do-
sažení nejen W6. XE. příp VE?. ale take ZL-VK-
FO-KH6 apod A pokud slyšíte stanici FK8DD/m 
oinamujici. fe vysílá jen s 50 W, není duvod, aby 
se ria pásmu v tu dobu neobjevily desitky dalších 
(jenže nejsou proto, fe nevysilaji - nesvádějme 
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Od polov ny srpna do poloviny září 
jsme byli svedky typického přechodu od 
letního k zimnímu typu vývoje podmínek 
šičeni krátkých yin a přitom jsme se ojedi-
nšle setkávali s ranními poklesy /02 až ke 
3 MHz (23. 8, 31 8., 1 9., 3. 9., 15. 9.) 
a tedy i výskyty pásma ticha v pásmu 
osmdesát' metrů Energeticky významné 
sluneční erupce byly sice výjimkou, častá 
ale byla zesíleni slunečniho větru z výro-
nů koronálniho plazmatu (CME), či va-
noucího od okraju koronálních dir v niž-
ších heliografickych šířkách. Ty take byly 
zodpovědna za vzrusty aktivity magnetic-
kého pole Zama a za občasná zlepšeni 
(20 - 21. 8., 25. 8 , 28. 8.. 4 9.. 8. - 10 
9., 16. 9., 21. 9.) i zhoršení podmínek ší-
řeni KV (22 8, 2. 9 a zejména 31. 8., 
2.10 a 3 10.). 

Vzestup sluneční aktivity ještě neče-
káme, a tak se pravidelně solidněji bude 
otevírat nejvýše patnáctka, a sice ve 
směrech podél rovnoběžek do vzdálenosti 

Elí)(2q3k2ri'9,3?18:4 
tr-47,0_  29 

. :26 
:23 

.20 

dvou, maximálně tři skoků prostorové 
viny, do delších vzdálenosti počítejme 
s pásmem 17 m, při nižší sluneční aktivi-
tě a zejména pro šíření polárními oblastna 
raději nejvýše s dvacítkou Současný 
charakter vývoje sluneční aktivity se 
vzrůsty energie slunečniho větru ale na-
pomáhá vzniku ionosférických vInovodü, 
co/ v kombinaci se sezónně klesajicim 
útlumem dolní ionosféry na severní polo-
kouli vylepši šance na spojení DX na del-
šich pásmech KV 

Pruměrné indexy aktivity Slunce 
a magnetického pole Země za záři byly 
změřeny a vypočteny takto sluneční tok 
102,7 s.f u., číslo skvrn R = 36.9 a index 
geomagnetické aktivity z observatoře 
Wingst A = 6.5. Dosadíme-li poslední R 
do vzorce pro vyhlazený průměr, dostá-
váme za brazen 2013 /9-12= 57.5. 

OK1HH 

prázdna pasma na podminky!). Ze zajimavych, 
byt blízkých stanic lze jmenovat C37UN. vysilajici 
u přiNžitosti 20 're přijeti Andony do OSN. 
V první dekádě srpna bylo několik dmr. kdy 

se otevíralo i pásmo 50 MHz a dobře vybaveným 
stanicím se podahlo ojediněle spojeni i do Karibi-
ku a USA. Nakrátko se několik jihoafrických ama-
téru ozvalo z Lesotha (7P8). Staně tak ohlášená 
expedice Ed4PM skončla málem drive. než zača-
la Orky počasí a take RDA zavodu bylo moiré 
pracovat s desítkami jinak neobsazených ruských 
datnktii, movití amatéři na jachtách oživovali pás-
ma provozem /mm. u nás cykloexpedice se znač-
kou OLlOPEDAL nepoužívala stale častěji se ozý-
vajici označeni /pm - letos jsem takto zaslechl 
nikolik PA stanic a naposled G4AKC/pm Jen dva 
dny byla 9yětelná stance Kliš/KG8DVVA na 20 m 
SSS. V závěru měsíce se meta uskutečnit expedi-
ce rackoklubu CERAC do Maroka, odkud mili vy-
Slat jako 5COCE - těsni před odletem však Maro-
Cane tuto akci odvolali V tuto dobu však přišly 
i smušee zprávy - Mice alesport starším amatérům 
známých stanic VR6TCNP6TC na Pitcairnu. 
5T5DA, VO1TA a EX2A zmlkly navždy 

Hned v začalku záři býval velmi aktivní Vlad 
T1OVB (cot je ovšem - na rozdil od značky Z6 ph-
dělené již Kosovu oficiálně k označeni letadel - 
zcela vymyšlený pieta) z území nazývaného Trans-
dnieslna. což je cca 30 - 50 km široké území po-
del Řeky Desk mezi Moldavskem a Ukrajinou. 
které je okupovano podobni jako např. Abcháza 
a Ifni Osetie ruským vojskem (a ty jediné taky 
toto území jako samostatný stát uznaly), ale má 
vlastni samosprávu. Po rozpadu SSSR to dva 
roky byla součást Moldavska Z te pak Vlad asi od 
11 8 také vysilal jako EROVB/p coby clan tzv 
_Expedice družby ER-RA-UR. Ozvala sei Minami 
Torishima (JG8NOME)1) snadno dosažitelná na 
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Obr, I. PrubSh hodnot slunečniho toku 
a množství skvrn v období ż - 16. 9. 2013 

podle F6LEN 

21 MHz, velký zajem byl i o stanici FWOM6NM 
tamtal zajimavá byla take panamská IOTA expe-
dice HPOINT/x, kde x bylo při vysíláni z jednotli-
vých ostrovu nahrazeno nějakou číslici - mime-
chodem byla to první expedice, ktera striktně za 
CISL direct požaduje výhradně nove IRC platné do 
roku 2017. které jsou již od srpna (7) v prodeji. 
JW9JKA vysílal aktivně z ostrova Bear, sice asi 
jen SSS provozem, ale zato byl u nás i na 18 MHz 
snadno dosažitelný 

ax 
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KV 

Kalendář závodů 
na listopad a prosinec (urc) 

9.-1011. ONOMOXCantest ON 12.00-12.00 
11 11 Alakita 160 CW 2030-2130 
15 11. YOntemational PSK31 1600-2200 
16.-17.11. LZ DX Contest CWISSB 1200-12 00 
16.-17.11 AtAustrian160m CW 16.0307.00 
16-17.11 Second 1.8 MHz RSGB CW naafi» 
17 11 HOT Party ON 13.00-17.00 
23-24 11 COWW DX Wiest CW 0003-24 00 
112 Provamialcra KV CW 08030700 
2 12. Aktwita 160 SSE 20.30-21.30 
6-8 12 ARRL 160 m oxnest ON 2C0-16.00 
712 SSBINa SSE m-0820 
7-8.12 TOPS Actmg 3 5MHz ON 16.00-16.00 
9.12 MS3160 CW 20.30-2130 

14 12 OM Attmly 0W/SSE 2020.872014-15.12 ARAL EMICentest CW4,313 Damao° 
14-15.12. 28 MHz3WL-Citélest SYA. C0.0324.00 
14-15.12 EPC Ukraine PSK 1603-16.00 
14-15 12 International Naval MIX 16 00-16 CO 
2012. Russi@3m0mtost MIX 20.032403 
21.12. OK DX PITY Contest RTTY 03.062403 
21.-22 12 CroatanCW Contest cw moomee 
2E 12 Welk DARC Xmas CW4SSE1 08.30-11 00 
2812 RAC Canada -arnni MIX 03.632400 
2912 RAEM CW COCO-1159 

Termíny uvodíme bez zaruky, tento-
krát podle üdaju na internetovych strán-
kách www mitt/contestá kde lze vyučit 
automaticky překlad do angličtiny. Pozor. 
stránky www.sk3bg se jsou nyní aktuali-
zovány až v měsíci, pro který jsou aktuál-
ní. Mimo klasické závody upozorňuji ještě 
zájemce o spojeni s východní oblastí 
Ruska - na 15. 11 v době od 12.00 do 
17 00 UTC je vyhlášena aktivita všech 
UAO/RAOstanic, bohužel to z hlediska ší-
ření na pásmech 15/10 m není pro nás 
doba vhodná 

Podmínky mnoha závodu naleznete 
v češtině na internetových stránkách 
www.aradio,cz Podmínky zajímavého 
zavodu HOT Party najdete česky na již 
zmíněných našich stránkách a v originále 
na httpWwww grpcc de/contestrules/ 
hotrhtmi 

Adresy k odesílání deníků pies Internet 

1,8 MHz RSGB. prostřednicNim robota 
na: www.rsgbcc.org/cgi-bin/hlenterpl 
28 MHz SWL. NL290@veron.n1 
ARRL 160 m. 160meter@arrl org 
ARRL 10m. 10meter@arrtorg 
CO MN CW cw@cgvny.com 
Croatian. 9acw@geow org 
HOT Party. hot@grpcc.de 
Int. Naval' sandro_iřele@ahcail 
LZ DX lzdxc@yahoacom 

nebo lzdxc@bira.org 
OE 160 m. hi-contest@oevsv at 

nebo přes robota 
httplicontestrobot. aoec160m.oevsy at 

OK DX RTTY. okrtty@crk.cz 
OK/OM DX. okomdxc@crir cz 
OM Activity: omachoty@gmaitcom 
RAC - canadawinter@rac.ca 
RAEM raem@sntru 
RNARS. truck g3lik@ntlworld com 
Russian 160 m- contest@recho.n/ 
TOPS: yo2rr@clicknerro 
Vánoční' xmas@dxhfdarc.de 

Důležitá upozornění! 

Pozor na novšjší adresy u závodů 
TOPS a Croatian! 

ARRL přijimä elektronické deniky jen 
v CABRILLO formátu nebo ,papirove" de-
niky zaslané poštou. Jiný zpüsob odeslá-
ni znamená. ter je deník zařazen mezi de-
niky „pro kontrolu'. U Cabrillo formátu 
generovaného programem N6TR. TR4W 
apod doplňte pro ARRL závody na 4. řá-
dek. ARRL-SECTION. DX, jinak vám au-
tomat deník nepřijme! 

Nezapomeňte, že deniky z CO WW 
DX závodů je nyní třeba odesilat do pitl 
dnů po závodil! 

QX 

DX expedice 
v listopadu a prosinci 

Obr. I. Vleka Republiky Kinbati, 
kid náleží ostrov Santee 

Ostrov Donaba: 
Velká mezinárodní expedi e a št ' 

vzácný ostro B ba Pact k Výp - 
va s mohutnou výbavou se přepravi na 
Banabu lodi z Fidži Expedice bude aktiv-
ni mezi 6. až 18. listopadem. Pod znač-
kou 733A budou v provozu nejméně 
4 stanice s transceivery K3 a lineárními 
zesilovači Jako antény mají fázovaně 
vertikální systémy pro všechna KV pas-
ma od 1 8 do 28 MHz. Provozy CW. SSB 
a RTTY Dalši informace jsou na jejich 
webove stránce - http://www. 133a.comf 
Jejich log bude denně aktualizován na 
stránce ClubLogu. http://www. t33a corn/ 
log. html 

Ostrov Juan Fernandez: 
Mezinärodni skupina radioamatéru 

navštivi po delší době vzácný chilsky ost-
rov Juan Fernandez v Pacifiku Pod znač-
kou XROZ budou aktivní od 8. listopadu 
po dobu asi 10 dně. Budou mit v provo-
zu 4 pracoviště na všech KV pásmech 
včetně 6 m. Provozy CW. SSB a RTTY. 
Pro pásmo 6 m map směrovku pro EME 
provoz. OSL vyřizuje Paolo. IV3DSH 
Preferuje system OQRS. Na direkt poža-
duje SAE + 2 USD Viz' 

httplAwvwjuantemandez2013 com/ 

Jrze 

Obr 2 Ostrov Kinmati (Christmas) 

Ostrov Kirimati: 
Členové Russian Robinson Clubu 

k 20. výročí tohoto klubu organizují expe-
dici do Republiky Kiribati ve střední části 
Pacifiku Puvodně požadovali značku 
732RRC, ale nakonec jim byla vydána 
značka T32RC. kterou dostal Dean, 
KW7XX. Jejich stanovišti bude na ostro-
vě Kirimati. nazývaném take jako ostrov 
Christmas. v hotelu Captain Cook. Pod 
značkou 732RC budou vysílat v době od 
3. do 11. prosince na všech KV pas-
mech od 160 do 10 m. Provozy CW SSB 
a RTTY Podrobnosti na jejich webové 
stránce httpWwww 132-2013 com/ho-
me.html 

OK2JS 

VKV 

Kalendář závodů 
na posinec (utc) 

312 Nordick-Wty Contest 144MHz laoenco 
412 MOON Contest') 144MHz 1900-21 CO 
10.12 NorůcActuty Contest 432MHz atanco 
11 12 MOON Contest') 432MHz 190321C0 
12 12 Nordicktaity Contest 50MHz 18062E0 
14.12 FM Pear 145 a 432MHz 030041D3 
14 12 Mist. 0R dišti ') 145 a 432MHz ce.enco 
14-13 12.ATVContest'j 432 MHza vyse 12o3.12.co 
15.12. Prevozniaktv 144MHz-76 GHz wen co 
15 12 meečR ciao 144 a432/AHz 0.0110  
15 12 OUR Activity Cant 1.30Hz avyše 08.0311.90 
1712. Nordicktivity Contest 1.3 GHz 1sce22.ce 
19.12 NordeActmty Contest 70MHz 1800-2200 
2612 Vänečni závod -I Gal 144MHz 08.00-1103 
2612 Vánočnizávcd-11.řäst 144MHz 12oNsao 

1) Hlášeni na. ok2vbz waypornicz/mc/ 
')Hläšeni na' OK1OHK 
OE) Deniky na adresu °KIM° Vorel, 
P 0 Box 32, 350 99 Cheb 2 

')Deniky na E-mail: oklia@seznem cz 

DVA 

Pravidelná radioamatérská a CB setkání v Kladně 
't 

• , 
14. I; if 

se 4 ep et, 
V sobotu 16. listopadu a 21. prosInce 2013 se budou od 13. hod, konat dvä letošní 
závěrečné setkáni radioamaténi e CB v restauraci Na Garážích v Kladné na rohu ulic 
Zelezničahl a Wolkerova. Jste srdečné zván'. Na našem snímku ze zářijového setkání 
zleva. Standa OK1-36118. Pepa Unhošt. Zbynék OKI WZ V. Slaves Kladno. Karel 

OKICD, Mirek OKIUBM, Petr OKIGUZ, a vpředu Jarda. OKICRJ 
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íNÁŠ ROZHOVOR' 
předním českým ornitologem 

RNDr. Lubomírem Peškem. 

(Dokončeni ze str 2) 

Trvalá rotace vázla na absenci rotačni-
ho konektoru Ale již v roce 2005 jsme 
pro ornitology publikovali komplexnäiši ře-
šení, jak dohledat ztraceny satelitní vysi-
lač, který stale pracuje Na otočenou ruč-
ni vrtačku byla připevněna antena Signál 
se odváděl přes rotační konektor složený 
z F konektorů (pracuje doposud!) do Oh-
mače tlf signál vedl jedním stereokaná-
lam a do druhého se přiváděl impulz vy-
tvořeny v cívce magnetem připevněným 
na ráhnu antény Ten definoval každou 
otáčku i relativní natočení v terénu. V ně-
kterém z volných audloprogramú (např 
Audacity) je možné vyřiznout jednu otáč-
ku, nazvätšovat ji a posoudit, odkud při-
chází maximum Při přibližně 800 rpm 
(otáčkách za minutu) dostáváme v grafu 
zhruba 5 identických vyzařovacích dia-
gramit lineárně natažených vedle sebe. 

Vlastně jsem to pro projekt jen trochu 
vylepšil o externí auchomodem (notebooky 
mají bohužel na nf externím vstupu vzá-
jemně propojeny oba stereokanály a slou-
čením docházelo ke zkresleni), přidal 
jsem elektrickou rotaci (dřive jsem se 
obával rušení komutátorovým motorkem, 
ale ukázalo se to zvládnutelné dobrým od-
rušenim) a po konzultaci s Jindrou Ma-
counem, OK1VR, i zkrácenou anténu 
typu Macon. Velkým vylepšením jel spe-
ciální SW od kolegy S Ref uchy, který 
přímo vyčísluje azimut maxima a všechna 
zpracovaná data automaticky ukládá do 
databáze S tímto zařízením je možně 
z několika mist zaměřit signál a provést 
biangulacetriangulaci. Přesnost zaměřeni 
se tak dostává na metry Jediným omeze-
ním je. že v terénu je to využitelné, jen 
pokud vysiläni probihá, ale to je zhruba 
20 % celkového času. Jen se časově mu-
sime přizmOsobit Vysilání navíc "koluje" 
po denní době Je-li jednou vysílání pře-
vážně dopoledne, tak příště je odpoledne 
a pak přes noc Tím lze ovzorkovat cel-
kové chováni. I u kontinuálních vysíláni 
stejně zaměřováni neprobíhá pořád, ale 
jen podle naplánovaného schématu 

Dalšímm jednoduchým zařízením je 
kombinace přifimače propojeného přímo 
s nf vstupem diktafonu. Po dořešeni na-
staveni úrovni a externího napájeni je 
možný dlouhodobý záznam Ideálně lze 
pokrýt v jednom až dvě vysílání 
i s dvoudenní mezerou Pohybující se 
pták mění orientaci antény a tim se výraz-
ně mini sila signálu, který přijimäme 
z cca 1 km. Softwarem lze odstranit 
hum, když signál zaniká, ale nesmi dojit 
k limitaci silným signálem v některém 
stupni. Ideální a levnějši by bylo postavit 
několik jednoduchých _tam& hluchých" 
přijimaču SSB a spolu s diktafony je 
umístit v plošné sib okolo místa výskytu. 
Jejich porovnáním by se dal mapovat 
drobný prostorový pohyb. Otázkou zů-

stává stabilní a přesně naladění, které vy-
žaduje kmitočtovou syntézu, a tím se 
jednoduché" SSB 'Ahmed* komplikuji. 

Přibližte nám prosím poutiva-
nou rádiovou techniku (vysíla-
če, přijimače, antény). Jistě 
existují profesionálni firmy, kte-
ré se zabývají výrobou těchto 
zařizeni, Nebo se použivaji 
i amatérské výrobky? 

Jediným výrobcem takto malých sate-
litních vysílačů je Microwave Telemetry 
se sídlem v Marylandu. Při návštěvě vloni 
jsem s obdivem pozoroval jejich automa-
tický stroj na osazováni SND součástka-
mi velikosti větší pračky Dovede praco-
vat s těmi nejmenšími SMD součástkami. 
V prototypu jsem viděl vysilač 3,2 g Pro-
blémem je ale dosud neotestovaná kvalita 
všech jednotlivých komponent Vysílač je 
základ. Bohužel fyziku neošäliš. a pro op-

vyzařováni vysílače je nutná vyla-
děná prutovä anténa zhruba délky 
což už je pro ještě menší ptáky příliš 

Na příjmové straně jsem měl možnost 
pracovat s mnoha speciálními přijímači, 
které mau i dobře propracované úzké filtry 
a citlivé indikátory, ale vzhledem k flexibili-
tě, velikosti a dostupnosti jsou velmi uži-
tečné daleko levnější skenery Podmín-
kou je SSB a ukládáni kmitočtů do paměti 
včetně nastavitelného skenováni paměti 
ss možnosti skip. V současnosti je opti-
málni ICOM R20 spíše než AR 8200. 

Satelitni data získáváte hlavni 
stažením ze serverů. Jak a čím 
hledáte konveneni vysílače? 

Dobře navržené a doladärme směrově 
antény jsou podminkou Pro pohyb v te-
rénu používáme zpravidla jen 3prykove 
Vagi nebo HI39CV. Užitečný je kvalitní 
předzesilovač. Spiš než zlepšeni citlivosti 
zajišťuje hlasitější poslech a jeho pohodl-
näiši regulaci. což oceníme právě v autě, 
pokud v krajině hledáme některého z ptá-
kü s VHF vysílačem. SS° než renomo-
vaným zahramenim výroboum dáváme 
přednost vlastním robustnějším a lehce 
rozebiratelným konstrukcim. Diky stálé-
mu pohybu v terénu je velmi choulostivou 
části dobrý koaxiálni kabel Zádný zakou-
pený nevyhovoval. Levnější mají jako 
stredrú vodič jednoduchý drát (nikoliv Me-
nu!). který se ph manipulaci brzy zlomí, 
a ani připojení konektoru nezajišťuje kva-
litni 

Skenery mají optimální citlivost na 
2 m. Při přeladěni nad 199,99 MHz se za-
řadi fine obvody a citlivost rapidně klesne. 
To nám vyhovuje. Různých antén jsem 
vyrobil a doladil skutečně hodně, každá 
byla jiná. Poprvé Jr vezmete a zapojíte 
a hned podle poslechu víte, na čem late 
Stahl se jen otočit a poslouchat šum pc-
zadi. Okolo každé frekvence se najde ně-
jaký silnější rušivý zdroj, který lze využit 
i k detailnějši analyze. Parametry nejde 
v amatérských podmínkách měřit jen po-
rovnávat Pro optimalizaci přizpůsobeni 
používám miniVNA s některým z později 
vyvinutých softwarú Pro návrhy a opti-
malizaci EZNEC i starší DOSovskě pro-
gramy. Spiš než extrémní citlivost má pro 
nás význam vhodná horizontální charak-
teristika, vyzařovací diagram bez velkých 
postrannich lalokü a zpětného přijmu 
Signal v terénu je zpravidla součtem 
s různými odrazy, navíc každý s jinak 
zkroucenou polarizaci Velmi často je 
zdroj za horizontem nebo v horách jsou 
odrazy tak silné, že maximum je (Minh jin-
de. Navic se (oproti třeba honu na lišku - 
rádiovému orientačnímu běhu) pták hýbe 

RNDr. L. Peak° s pomocniky e super,' 
bengálským s rádiovou výbavou y Nepal(' 

kolísáni signálu je nutné zohlednit při 
ledáni maxima Pak záleží na zkušenos-
i Ještě k terénu. Prodirat se soustavně 
řovfin s velkou anténou nejde Proto 
sou praktické jen 2- či 3prykovii a každý 
ecimetr délky prvku je cifit, IdeáIni jsou 
roto spiš vyšši frekvence. 
Antény se skládaným dipólem jsou 

cela nevhodné. Nakmitaji se na nich 
všechny silná zdroje. A odladěni nastává 
ak na vstupu přifimače. Ideálni ph hledä-
í ptáků jsou samozřejmé kopce, ale na 
ich největších jsou velké vysílače se 
met kanálů a prevadšču Tam naše sla-
zdroje nezachytíme. Nezbývá nee ale-

poh obejit kopec ve stinu pod vrcholem, 
of nebývá snadné. Dobře norm:lime an-
ena muže hodně pomoci. Impedančrd 
řizpüsobeni s bočnikem Noh vlastně LC 
bvod, který relativně účinně potlačuje 
ežádoucí silné TV. rozhlasové i moblove 
ignály I když jsou třeba na merle vzdále-

né frekvenci. v blízkosti vysilaču příjem 
prostě nejde. Známé „metry (do výšky) 
znamenají kilometry neplatí úpiné. V le-
tadle se odkryje vzdálený horizont a na-
jednou je rušeni ruznými zdroji i z okol-
ních státu extrémní. Přičteme-li rušení 
motorem od zapalovacích svíček u lehké-
ho letadla tak jsou výsledky špatně, ba 
horší (snad tedy balón nebo vétroh7) Do-
sah se nezlepši, ba naopak výrazně 
poklesne. V některých oblastech s těž-
kým prumyslem Rožumberok. Os-
trava) se musí phfimač dávno předem vy-
pnout. Přesto létáme Při přeletu nad 
roklinami se dostanete na přímou slyšitel-
nost což při pohybu na zemi v kopcovi-
tém terénu nelze docílit tak rychle nebo 
vůbec. Opačná situace, když pták, třeba 
orel, vysoko kroutí, je naopak pro dosah 
ideální. 

Jinak je běžnou praxi mit při každé 
cestš autem (i třeba s rodinou na dovole-
nou) na střeše vhodnou anténu a nechat 
přijimaš stale skenovat uložené kmitočty 
vlastnich projektu nebo i kolegů. Potoče 
vysíláni není trvalé (jako nosná třeba 
u FM). musí skener na každém kmitočtu 
zastavit alepoh na 5 - 7 olefin, aby byla 
šance rozeznat 2 - 3 slabá "phonon' 
v šumu, který může obsahovat i podobné 
zvuky (volba, převaděče), ale teprve pra-
videlně opakováni je důkazem zachycení. 
Někdo poslouchá na cestách muziku, my 
šum A že mýtné brány nebo autobusy, 
které nabízejí WI-Ft či neodrušený moto-
cykl jsou slyšet opravdu daleko Někde 
jako třeba u průmyslových měst (nebo 
věznic!) to vůbec nejde - různé zdroje. 
zvláště obloukové pece a elektricke svá-
feed, ale třeba i výbojky nebo sršící izolá-
tory vedeni neuvěřitelně ruší I když 
je pravděpodobnost malá, možná jen 
0,01 %, nikdy se zatoulaného jedince po-
daří najít. To byli tinned orla skalního od 
Vsettna, kterého jsem zachytil u Slap při 
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)cestě na přednášku na Šumavě Těšil 
jsem se, že konečně mám jednoho blízko 
u Prahy. ale sledováni netrvalo dlouho 
Asi po měsíci sledování se ztratil a jä ho 
zachytil až zhruba ještě o týden později 
při nedělním návratu s rodinou v koloně 
na benešovské silnici u Votic. Návštěva 
místa druhy den a jeho dohledáni v lese 
ukázalo, że ho někdo otrávil karbofura-
nem, přísně zakázaným jedem. Policie 
samozřejmě nikomu nic neprokázala, ale 
snad to bylo jedno z varování, které po-
stupné lento nešvar odstraní I k tomu 
jsou vysílačky dobré Bez vysilače by tiše 
zetlel a nikdo by nic nevěděl 

Co nového v legislative v tomto 
oboru? Jak je to s přidělováním 
kmitočtů? Pochopitelné se jed-
nä o mezinárodní záležitost. 
ČTÚ vám vychází vstříc? 

K tomu bych se nechtěl mnoho vyjad-
řovat. Jednal jsem několikrát s vyššími 
představiteli ČTU I nedávno před přípra-
vou nového zákona. Velké státní firmy 
mají z minula zabukované nyni již nepo-
třebné kmitočty (co kmitočty - pásma!) 
a stále je drěí Nic neni vymezeno pro 
vědu. mimo „vesmírná spojeni' někde vy-
soko. Nebo jde o sdi lení konkrätniho 
přesného kmitočtu Naše Move mW 
soutěži s W ěl kW Mi těch 401 MHz Ar-
gosu není všude rezervovano. Takový je-
den projekt potřebuje teoreticky při 20 
ptácích a rozestupu 12 - 15 kHz docela 
slušně pásmo To nikdo nedostane (ani 
nemůže zaplatit) Nejvýš jednotlivý draze 
zaplacený kmitočet (na rok), a to ještě 
s někým dalším. Tudy costa nevede 
I když použiji kmitočet povolený v Němec-
ku, jaký význam to má u mgrujiciho ptá-
ka? Ptáci neznaji hranic! 

Vtom EU selhala. Každý stat řeší ně-
které části kmitoštoveho spektra po 
svém' 148 MHz je pro výzkum povole-
ných v Německu nebo 173 MHz ve Velké 
Británii, jinak je to zase ve Španělsku 
Přepiněné volně kmitočty pro terén zcela 
nevhodné, nemluvím-li o vytiženi či spíš 
zahlceni. A kolik stag) pták při jedné mig-
raci či potulce navštíví! Desítky 

Jaká je vaše spolupráce s orni-
tology, příp. jinými organizace-
mi v cizích zemích? Jak a kde je 
rádiový monitoring ve světě 
rozšířen? 

Téměř každý z přírodovědných filmu 
o některém obratlovci ma jako skoro ne-
dunou součást záběry na antény a jeho 
sledováni. Zvláště u „kryptických" nebo 
nočních druhů je to velmi duležitý prostře-
del(' Satelitní sledováni je samozřejmě 
u tažných ptáku Tam existuje široka me-
zinárodni spolupráce výzkumných sku-
pin. Neste jeno výzkum druhu. ale o je-
jich ochranu (např zjištěni efektu „üzkého 
hrdla"). Bez vysilaöü by nebyli dohledáni 
otrávení nebo upytlačeni drawl nebo tře-
ba vydry (i když policie nikdy nic travičum 
či pytlákům neprokázala). První vzácní 
kalifornští kondoři vypuštěni do přírody 
měli na každém kčidle po jednom satelit-
Min vysěači „pro jistotu". Osobně se po-
claim na několika světových projektech 
podporovaných IUCN nebo RSPB (Inter-
national Union for Conservation of Nature, 
Royal Society for the Protection of Birds). 

Které druhy ptáků (zvířat) jsou 
takto rádiově monitorovány 
a proč? 

Srovnáni velikosti dnešního 5g satelitní-
ho vysílače pro ornitologii (vlevo) se 70g 

vysílačem používaným před 18 lety 

Pro každého živočicha od velikosti vel-
ké vážky lze najít nějaký použitelný tele-
metricky prostředek Ne vědy však vyho-
vuje zamýšleným výzkumným projektum 
u malých živočichů Proto se must projek-
ty na menších zvířatech spíše přizpuso-
bovat dostupné technice (a financím). 
U nás se z ptáků sleduji výři, orli skalní 
(včetně použiti satelitti - ač velci. vůbec 
bychom bez vysílaček o nich v krajině ne-
věděli - ČT2 o tom uvedla nedávno doku-
ment. 
http.//www.ceskateleviztáczfivysilant/ 
1095913550-nedese/413235100161007 
-nevret-orla-skalnihol) 

Pokud jde o moje aktivity. za nejzaji-
mavější považuji sledování posledních 
přešivajicich ibisu skalních z kolonie 
v Sýriř viz např: 
http://www.rspb orgukAndldlifeltracking/ 
northembakkbisi 
http://vvwvkiagnbtorgien/new-hope-for-
the-ibis-in-middle-east 

Dříve to byl odchyt a označení supu 
bengálských v Nepálu, dropů obojkových 
v Maroku 

Zajimavý byl i projekt nočního telemet-
rického sledováni malých „opičele när-
tounu v džungli Filipín 2009 - 2012. 

Duvodem projektu je ochrana (příklad 
záchrana postřeleného orla. nebo nálezy 
těch zastřelených a otrávených slouží 
alespoň k zveřejněni těchto kriminálních 
činů hledáni nebezpečných mist při mig-
raci a zimováni vzácnějších druhů), 
vědecký výzkum - poznání druhově spe-
cifického chováni, někdy slouli k popula-
rizaci vědy (částečně Africká odysea), 
nyni jsem dával vysílač orlu křiklavému 
pro TANAP na Slovensku - začátkem říj-
na už přeliti Bukurešť ph cestě do Afriky 

Je jasni, že rádiový monitoring 
zvířat je finančně náročná čin-
nost. Jake jsou finanční zdroje? 

Náklady Noři hlavně 3 složky 
- výbava monitorovaci strany (prvotní in-
vestice použitelná i na dalších projek-
tech); 
- náklady terénnich akci (odchyt. monito-
ring), většinou dobrovolnici, 
- vlastni vysilače (kvalitní VHF 5000 KO 
satelitní tak 3000 5, na chřástala 4000 $ + 
+ satelitní výpisy asi 60 eněsic). 

Projekt sledováni chčástalú je velmi 
specifický. EU vyplácí kompenzace ze-
mědělcům za šetrné hospodaření na lou-
kách. kde jsou Přitom mimo křiku samců 
v červnu o nich prakticky nevíme Pro 
společný projekt jsme dostali finance od 

EU s částečnou spoluúčasti Je to i ma-
pováni  a dalši aspekty ochrany nejen sa-

Prokázali jsme, že ač se neozývají. 
zustávaji „na stejné louce cele hnizdni 
období, a toi pokud je posečena nebo pa-
sena. pokud tam zustane přiměřená ne-
dotčená plocha To jasné doposud neby-
lo. Pokud je brzy pokosena, ptáci odletí 
nebo signal zaniká, col vysvětlujeme pa-
trně mortalitou (pfinejmenšim zvýšenou) 
Novodobé zemědělství chrástalovi ne-
svědči. ale ponecháni nekosené části je 
průkazně vhodny postup 

jakým překvapivým zjištěním 
vecici např. dospěli duty rádi-
ovému monitoringu zvířat? 
A jaké máte v těchto souvislos-
tech nezapomenutelné zážitky? 

Skutečně se nám podařilo dozvědět se 
něco konkrétnějšího a nečekaného o tahu 
chřástalù (jako prvnim na svelte.). Ač path 
do skupiny kratkokřidlých. což implikuje 
nedokonalé letce, tak lita nečekaně rych-
le Tah probíhá pouze v noci, a to pčimým 
letem i přes moře Noční dávka muže do-
sáhnout až 800 km Satelitni sledování 
v posledních letech prokázalo neuvěřitel-
nou vytrvalost některých druhu Mohou 
letět i několik dni bez přestávky rychlostí 
70 - 100 km/hod! Zvláště bahňaci jsou 
přeborniky při přeletu Tichého oceánu. 
K největším zášitkum řadim odchyty 

Překonat extrěmnš plaché ptáky není jed-
noduché Často to obnáší dny vymýšlení 
a týdny čekáni ve skrýši kdesi v pustině 
Poslední bud jedince ibisu skalních jsem 
odchytil uprostřed pouště na vojenské 
střelnici syrské armády (těsně před vo-
jenskými konflikty) po týdnu čekání. Prá-
vě v té době střílely protiletecké baterie 
ostrými na cvičné balóny ani ne 1 km ved-
le mne .. Windy jsem tam se svou elek-
tronickou výbavou proji2del kolem tanků 
a baterie vztyčených raket...) Zajimavé 
bylo take dohledáváni jednoho vysilače 
v afghánském předhůří Hinclükuše jen asi 
rok po porážce Talibánu. Minová pole, ve 
vesnicích rozptýleni a ukryti arabsky mlu-
vicí 

Na druhé straně mne zimující ptáci 
(čápi černi i ibisove) přivedli v Africe do 
snad posledních koutů jinak všude mize-
jící přírody s přežívajícími zbytky původ-
ního obyvatelstva včetně jejich starobyle 
kultury Posledni hnízdiště vzácných ptá-
ku bývají take posledními výspami zbylé 
neporušené přírody y Mice nebo Asii 

Asi před 12 lety jsem dlouhodobě sle-
doval silně ohroženy druh jednoho ptaka 
na pomezi Alžírska a Maroka. státu, mezi 
nimiž bylo napiti Z terénního auta jsem 
celkem dobře znal místní poušt, těch prů-
jezdných tras mezi mistnimi skalnatými 
horami není mnoho. Někdy jsem zajel až 
tak, že jsem viděl hlavni alžírských tan-
ku. Pravidelně jsem si objednával letadlo 
k monitoringu. Pilot musel vždycky přelét-
nout pohoči Atlas od pobřeží s pinou Ces-
nou kanystru s leteckým benzinem na 
alespoň celodenní létání, protože tam ne-
bylo kde tankovat. Mapy těchto nepřesně 
vytyčených klikatých hranic sice nějaké 
mil, ale stale se mne nad pustými horami 
ptal: Kde vlastně probihá hranice Alžír-
ska? Určitě jsme si to tehdy přes jeho 
území mnohokrát zkracovali 
I tak vypadá práce ornitologa 

Děkuji za rozhovor. 

Připravil Petr HavIlš, OK1PFM. 
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Srdečně Vás zveme na naši výstavní expozici 
na veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky 

DS40.15/8:16:-TG 
- spektr. analyzátor 9kHz--- 1,5GHz 
- RBW: 100Hz; DANL: -135dB 
- 1,5GHz tracking gen. (05A815-TG) 
- LAN/USB, VGA, OPIS (opt.) 

DSA815 :29 920,zKč 
DSA815-TG :33 570,1,-Kč 

e e e 1 

DS1102E 
- digitälni osciloskop DC - 100MHz 

ii _ 2 kanály; 16Sa/sIkanál; 2mV-5V/d. 
' - 2n5-50s/d'; USB, RS-232 

I 9 900,-Kč - 

DG1022 
- generator libovolných průběhů 

e  
ey' - 2 kanály,.1pHz - 20MHz 

;
- vzorkováni 100MSars; rozliš.14hitů 
- rozlišeni 1p Hz; čitač do 200MHz 

....AM, FM, PM, FSK, rozmitäni, burst 
rr.parněť 4k bodů; USB 

.4 9 490,- -Kč -, ---

MS8229 
multifunkčrii múltimetr 
- marl U, I, R, T, C, f, RH, 

' Lux, dB, DH, diode, sort]. 
- podsvic. displej 3 3/4 dig. 
:automat volba rozsahů 
CAT II 1000V; CAT III 600V 

. 1 755,-Kč 

GSP-730 
spektr. analyzátor 0,15 - 3GHz 
RBW: 30kHz; DANL:,<-100d8 
3 stopy v odlišných barvách 

' 1,/SB host/device; RS-232 

25 340,-Kč 

h 

- ••• St 
DS1 074Z/10742-S 

- digitální osciloskop DC - 70MHž4* 
- 4 kanály: 1GSa/s/kanál; lmV-10Wd. 
- 5ns-50s/d; paměť 12M bodů 
- 2-kanál. 25MHz generator (DS1074Z-S) 
- LAN, USB, AUX, USB-GPIB (opt.) 

DS1074Z : 12 150;-Kč. 
DS1074Z-S r 16 983,--Kei4 

C .ELECTRON 19. - 21.11.2013 
PVA EXPO PRAHA hala 3B, stánek 8.15 

HF-60100V4 
- spektr. analyžátor 1 - S,461-1z 
- RBW: 1kHz (200 Hz - opt.) 
- DANL: <-15508 (-170dB - opt.) 
AMIFM/PWGSM; rozhr. USB 

54 080ber,-Kč 
4 

DG41026. 
- generator libovolných průběhů 
- 2 kanály; 1pHz - 100MHz 
- vzorkováni 500MSa/s; rozliš. 14bitů ' 
- rozlišeni 1pHz; šitaš do 200MHz 
- AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, OSK, 
BPSK, CIPSK, 3FSK, 4FSK, PWM 
- paměť 16k bodů; USB. LAN 

21 150,-Kč 

LF)8800 
- päjeci a odpäjeci system 
' - pájeni: 150 - 480°C 
- odpájeni: 300 - 450.0 
- spináni v nule; odsávačka (1,5s) 
- odsávač splodin 
- horkovzdušné pájení (pero HAP80 - opt.) 

9, 900,-K.d' 

AF,G22105 
- generator Lbovolných průběhů 
-.1 kanál; 0,1Hz - 5MHz 
- vzorkováni 20MSa/s; rozliš. 10bitů 
- rozlišeni 0,1Hz; tiled do 150MHz 
• AM/FM/FSK; rozmítáni 
- rozhrani USE 

8 850 -Kč - - 

GDS-2102A 
dosvitový (VPO) 100MHz osciloskop 
2 kanály; 2GSa/s; 1mV-10V/d. 
- ms-100s/d.; paměť 2M bodů 
- log. analýza 8/16 kanálů (opt.) 
- trigger a dekodér sec sběrnic (opt.) 
- rozhrani USB (LAN/OPIS - opt.) 

27 560,-Kč 

MS610r-

- multifunkčir čiti5 10Hz at 1,3 GHz 
- displej 8 1/2 dig.; 2 vstupni kanály 
- OH, auto test, velká přesnost 
- počítáni impulzů (TOTAL) 
- měřeni frekvence i periody 

2 900j-Kč 

Gyy- 41713 
1-kanálový multimetr 
rozsahy 300pV - 100V 

-70dB - +40dB 
při frekvenci 10Hz - 1MHz 
přesnost 3% z rozsahu 
impedance 1M0/40pF 

6 450,-Kč 

AFJPX703 
- digitální LCR měřič 
- mili L, C. R, D, 0, EsR, 
- test. frekvence 0,1-100kHz 
- základní přesnost 0,2% 
- software 4. piné pčislušenstvi 

6'990 ,-Kč 
e Jr. -4 

.sa 

ARPA 505 
- přesný multimetr (od 0,015%) 
- U, t, R, C. T, f. stride, spojitost 
- záznam 20 000 hodnot 
- rozhraní USB, RS-232 
- veškeré přislušenstvi v ceně 

6 990,-Kč 

war DI38-32 ens 
- třikanálovf programovatelný zdroj 
- 2 x 0-30V/0-3A, 1 x 0-5V/0-3A ill 
- zylněni <350 pVrms/2mVpp 
- rozlišeni 10mV (opt. 1mV)/1mA 
- USB (opt. LAN. RS232, OPIS) 

8 590,-Kč 

Uvedené ceny jsou bez DPHI 

ll •x. ČR: Antala Staška 33a, 140 00 Praha 4, tel.: 225 282 703, fax: 225 282 724, merici@micronix.cz, www.micronixtz ra cRe,kri  Jegorovova 37, 974 01 Banska Bystrica, tel.: 00421 48 47257 30, fax: 00421 48 47257 39, e-mail; meracia@micronix.sk 

Profesionálni měřici technika Sn: Püchovska 8 - budova ASV, 831 06 Bratislava. tel.: 0905 917 301, e-mail: bratislava@micronix.sk, www.micronix.sk 
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