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fNÁŠ ROZHOVOR] 
s ředitelem firmy Spezial Elec-
tronic Ing. Martinem Peškou. 

Koncem minulého roku jste roz-
šířili nabídku o významného do-
davatele. 

Ano, naše společnost se s účin-
ností od 1. října 2013 stala autorizo-
vaným distributorem americké firmy 
Intersil, předního světového výrobce 
analogových, mixed-signal a dalších 
integrovaných obvodů. 

Můžete tedy dodávat všechny 
produkty Intersil? 

Ano, Spezial Electronic je takzva-
ným „full franchised" distributorem, 
dodáváme tedy celý sortiment Inter-
sit včetně pine technické podpory. 

Intersil však už ve vaši nabídce 
kdysi byl. Musím se přiznat, že 
spojení SE s Intersilem je pro 
mne srdeční záležitost. Za „hlu-
bokého bolševika" jsme na kon-
ci 70. let pokoutně sháněli jejich 
slavné obvody multimetrů, ěita-
čů apod. 

Ano, společnost Intersil byla zalo-
žena v roce 1967, naše firma vznikla 
o tři roky později a již od počátku pro-
dukty Intersilu (v Německu) dodáva-
la. Máme tedy na co navazovat. 

Můžete současné výrobky firmy 
Intersil blíže představit? 

Zřejmě není nutné připomínat ta-
kové obvody jako například ICL7106/ 
7107 - první monolitické obvody, kte-
ré nabídly v jednom pouzdru komplet-
ní digitální voltmetr a dlouhou dobu se 
používaly (a stále používají) v pře-
vážné většině multimetrů. Mimocho-
dem, tyto obvody Intersil stále vyrábí. 

Jak jsem již zmínil, Intersil je je-
den z nejvýznamnějších výrobců ana-
logových integrovaných obvodů. Je 

Obr. 1. EVKIT obvodu ISL85415 

ntersj I® 
však samozřejmé, ža při existenci té-
měř 11 000 různých produktů mohu 
vybrat jen některé typické zástupce 
nebo skupiny obvodů. Mezi důležité 
oblasti bezesporu patří skupina obvo-
dů pro napájeni. Do ní patří integro-
vané obvody pro zvyšující a snižující 
měniče napětí, lineární stabilizátory, 
obvody pro nabíjení Li-Ion/Li-pol aku-
mulátorů, MOSFET drivery a mnoho 
dalších. 
Z obvodů pro spínané zdroje lze 

uvést například ISL85415 (obr. 1, 2) 
- snižující DC/DC měnič se vstupním 
napětím 3 až 36 V a nastavitelným 
výstupnim napětím od 0,6 V s maxi-
málním výstupriírn proudem 500 mA. 
Spínací frekvence leží v rozsahu od 
300 kHz do 2 MHz, obvod je rovněž 
vybaven funkcí „soft-start" pro ome-
zení proudové špičky při zapnutí (lze 
použít interní 2ms „soft-start", anebo 
externím kondenzátorem nastavit 
vlastní čas). K dispozici je rovněž 
signal „power-good" indikující ko-
rektní činnost. Obvod má integrova-
né všechny výkonové prvky, takže 
potřebuje jen několik málo externích 
součástek - cívku, několik kondenzá-
torů a odporový dělič pro nastavení 
výstupnlho napětí. 

ISL85415 je dodáván v miniatur-
ním 12vývodovém pouzdru DFN o ve-
likosti 4 x 3 mm. 

Dalším zajímavým obvodem je 
ISL97634 (obr. 3) - obvod pro napá-
jení bílých LED ze zdrojů malého na-
pěti 2,4 až 5,5 V. K obvodu lze připo-
jit 2 až 7 bílých LED. Umožňuje PWM 
nebo analogové řízení jasu a ke své 
činnosti vyžaduje pouze cívku a jeden 
kondenzátor a rezistor. 

Obvod je možné zapojit i jako 
„buck/boost", tedy měnič, jehož vý-
stupní napětí může být i nižší než 
vstupní (v topologii SEPIC - Single-
Ended Primary Inductance Converter). 
Obvod je dostupný v 8vývodovém 
pouzdru DFN o velikosti 2 x 3 mm. 
Z obvodů pro nabíjení lithiových 

akumulátorů mohu zmínit například 
ISL9230 (obr. 4, 5). Obvod je určen pro 
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Obr. 3. Schéma zapojeni ISL97634 

nabíjení 1 článku Li-Ion/Li-pol s/bez 
integrovaného termistoru pro hlídání 
teploty článku. Plně vyhovuje USA 
specifikaci, takže lze napájet z USA 
portu. Lze však použít i jiné napájecí 
zdroje, a to až do 26 V. Rezistory lze 
nastavit jak maximální nabíjecí proud, 
tak i maximální vstupní proud. ISL9230 
používá kombinaci CC/CV (nabíjení 
konstantním proudem/napětím) a pro 
„hluboce vybité články je automaticky 
aktivována funkce „trickle-charge, 
kdy je článek nabíjen malým prou-
dem (10 % nastaveného běžného na-
bíjecího proudu). 

ISL9230 dále používá inteligentní 
časovač, který vypne nabíjení po sta-
noveném čase. Pokud se v něm aku-
mulátor nenabil úpině, obvod rozbliká 
LED na vývodu CHG (jako indikaci 
závady) a vypne nabíjení. 

Intersil rovněž vyrábí řadu ope-
ráčí-den zesilovačů a podobných 
analogových obvodů. 

Ano, oblast těchto obvodů je u In-
tersilu velmi silně zastoupená a je ob-
tížné vybrat jen několik málo typů. 
Jedním z typických představitelů ope-
račních zesilovačů může být obvod 
ISL28291 (obr. 6) - dvojitý „Rail-to-Rail" 
operační zesilovač s ultranízkým šu-
mem a malým zkreslením. 

Nabízí šířku pásma 61 MHz, velmi 
nízký šum 1,7 nV/-4Hz na 1 kHz a ma-
lé zkreslení (THD+N) 0,000 18 % na 
kmitočtu 1 kHz. 

Je především určen pro nízkošu-
mové zpracování malých signálů jako 
jsou mikrofonní zesilovače, infračer-
vené detektory atd. 
Z vysokofrekvenčnich obvodů lze 

jmenovat například ISL55015 - bipo-
lární širokopásmový zesilovač se šíř-
kou pásma 2,2 GHz v 6vývodovém 
pouzdru SC-70. 
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Obr. 4. Schéma zapojeni ISL9230 

Zmínil jste dnes již klasický pře-
vodník A/D ICL7106; jaké další 
produkty z A/D a D/A převodní-
ků Intersil dodává? 

Kromě ICL7106/7107 a 4,5mist-
ného kompletního voltmetru ICL7135 
jsou v nabídce především „hi-tech" 
ND (a DIA) převodníky. 

Lze uvést např. ISLA216S25 (obr. 7) 
- 16bitový 250 MSPS vysokorychlostní 
převodník ND s výstupem JESD204B. 
Nabízí bezkonkurenčně nejmenší 
spotřebu - 887 mW, velký odstup 
signál/šum 75,8 dBFS a miniaturní 
pouzdro 7 x 7 mm. Je určený např. 
pro vysokorychlostní snímkování v me-
dicínských přístrojích, použití v mik-
rovinných pojítkách, širokopásmo-
vých přijímacích nebo pro zpracování 
signálů v radarových zařízeních. 

Intersil dále nabízí skupinu vynika-
jících napětiových referenčních zdrojů. 
Pro příklad lze jmenovat řadu obvodů 
ISL21090 (obr. 8) - přesné napěťové 
reference s velmi nízkým teplotním 
koeficientem 7 ppm/°C a malým šu-
mem 1,0 pVp-p (0,1 až 10 Hz). Ob-
vod je dodáván ve 4 variantách s re-
ferenčním napětím 1,25 V, 2,5 V, 5,0 V 
a 7,5 V. Maximální napájecí napětí 
může být až 36 V, spotřeba je 750 JA 
(pro 1,25V provedení). 

Nabízí Intersil také podporu pro 
své produkty? 

Ano, kromě kompletních katalo-
gových listů je u řady produktů k dis-
pozici rovněž interaktivní aplikace 
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iSIM, kde lze v internetovém prohlíže-
či simulovat chování obvodu a snad-
no tak vybrat ideální typ pro danou 
aplikaci. V současné době je iSIM po-
skytovaná pro obvody ze skupiny na-
pájecích zdrojů a pro operační zesilo-
vače. 

Samozřejmě jsou dostupné rov-
něž modely obvodů pro simulační 
software jako např. IBIS, Spice, Mac-
ro a Saber atd. 

Ve spolupráci s firmou intersil je 
k dispozici technická podpora také 
u nás, jako u ostatních námi dodá-
vaných produktů. 

Děkuji vám za rozhovor a přeji, 
aby u nás Intersil opět obnovil 
svoji slávu. 

Připravil Ing. Josef Kellner. 
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Výsledky Konkursu PE-AR 2013 
o nejlepší elektronické konstrukce 

Loňský 18. ročník Konkursu ča-
sopisu PE-AR byl podle vyhlášených 
podmínek (vyšly v PE 3/2013) uza-
vřen dne 25. 9. 2013. Do uzávěrky 
bylo přihlášeno k ohodnocení celkem 
15 konstrukci, které podle zadaných 
kritérií posuzovala komise redaktorů 
PE-AR a přizvaných odborníků. 

Komise rozhodla takto: 
Ocenění získaly: 

EKG holter (obr. 1) od Ing. Ivo 
Strašila (Brno). Obdrží 6000 Kč a od 
firmy ETC osciloskop k PC M523. 

Barevná hudba s LED (viz obr. 2) 
od Vladimíra Hejtmánka (Praha). Do-
stane 5000 Kč a od firmy DIAMET-
RAL laboratorní ss zdroj P230R51D 
a mikropáječku SBL530.1A. 

Topení téměř zadarmo (obr. 3) 
od Ing. Pavla Hůly (Praha). Obdrží 
5000 Kč a od firmy ELNEC progra-
mátor SmartProg2. 

Vf dipmetr NODO (viz obr. 4) od 
Ing. Miloše Munzara, CSc. (Praha). 
Získá 5000 Kč a věcnou cenu za 
7000 Kč od Českého radioklubu. 

Zdroj 1,5 až 25 V/2,5 A s před-
regulátorem (obr. 5) od Stanislava 
Pechala (Rožnov). °bdíti 4000 Kč, od 
firmy GM electronic kameru GoPro 
HD. 

RGBW ovládač (obr. 6) od Jaro-
slava Strby (Martin). Získá 4000 Kč 
a věcnou cenu za 5000 Kč od firmy 
RMC. 

Servotester (obr. 7) od Ing. Jarosla-
va Macka (Košice). Obdrží 4000 Kč 
a od firmy Flajzar elektronický alarm 
do auta EMA. 

Tester ATX zdrojů (obr. 8) od Mi-
chala Skřivánka (Stěžery). Autor 
obdrží 4000 Kč, od firmy ETC oscilo-
skop k PC M523 a skener fotografií od 
sponzora Milana Folprechta, OK1VHF. 

SMS tiskárna (obr. 9) od Ing. Lumí-
ra Sovjáka (Ostrava). Obdrží 3000 Kč 
a knihy (1000 Kč) od nakladatelství 
BEN-technická literatura. 

Další ceny: 

3000 Kč získává: LED osvětlení 
schodů a Měřič teplot s rozhraním 
MODBUS/TCP od Ing. Ivo Strašila 
(Brno); ústředna pro podružné ho-
diny od Ing. Jana Sedivého (Praha); 
DTMF relé od Ing. Lumíra Sovjáka 
(Ostrava); Dotykové zvonky od Jin-
dřicha Glasera (Plzeň). 

1000 Kč získává Andrej Bugár (Bra-
tislava, SR). 

Všichni účastníci Konkursu dosta-
nou také knihu od nakladatelství BEN 
a CD ROM 2012 od firmy AMARO. 

Autorům odměněných konstrukcí 
blahopřejeme, všem děkujeme za účast 
a těšíme se na nové konstrukce v 18. 
ročníku Konkursu, jehož podmínky bu-
dou uveřejněny v čísle 3/2014. Již dnes 
můžeme sdělit, že se podmínky nebu-
dou lišit od minulých a opět jsou přislí-
beny zajímavé ceny. 

Redakce 

Tester ATX zdrojů 
000 
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SVĚTOZOR 
Sb 

Krystalový oscilátor 
na čipu 

Při výrobě integrovaného krystalo-
vého oscilátoru využívá firma Silicon 
Labs (www.silabs.com) technologii 
MEMS (Micro-ElectroMechanical Sys-
tems). Nové součástky mají nahradit 
běžné krystalem řízené oscilátory 
v hromadně vyráběné spotřební elek-
tronice, jako jsou např. digitální fo-
toaparáty, multifunköní tiskárny, ban-
komaty, elektronické registrační 
pokladny, DVD a Blu-ray přehrávače, 
paměti DDR3/SATA/SAS, kde je dů-
ležitým faktorem nízká cena, malá 
velikost, vyšší spolehlivost a přitom 
dobrá frekvenční, časová a teplotní 
stabilita. V pouzdře „CMEMS" oscilá-
torů řady Si5Ox je MEMS rezonátor 
umístěn na monolitickém CMOS čipu 
s elektronikou. S CMEMS oscilátory 
napájenými napětím 1,71 až 3,63 V 
lze generovat LVTTL/LVCMOS sig-
nály s kmitočty v rozsahu 32 kHz až 
100 MHz se stabilitou ±20, ±30 nebo 
±50 ppm v teplotním rozsahu -20 až 
+70 °C, případně v průmyslovém 
-40 °C až +85 °C. Oscilátory Si501/ 
/502/503/504 (typy se liší v možnosti 
ovládání výstupu, výběru ze dvou či 
čtyř kmitočtů logickým signálem, pro-
gramovatelností a možností jemného 
doladění kmitočtu) jsou dostupné 
v pouzdrech DEN se 4 piny s rozměry 
2 x 2,5 mm; 2,5 x 3,2 mm a 3,2 x 5 mm. 
Cena začíná na 0,44 USD při odběru 
10 000 ks, pro urychlení aplikace je 
k dispozici i pokusná stavebnice. 

Integrovaný přijímač 
pro bezdrátové nabíjení 

akumulátorů 

Firma Linear Technology (www. 
linearcom) přináší již přes třicet let na 
trh špičkové integrované obvody 
umožňující zpracování analogových 
signálů moderními digitálními techni-
kami v průmyslu, zpracování dat, ko-
munikacích, automobilní a lékařské 
elektronice, vojenských i kosmických 
systémech. K novinkám její produk-
ce patří i integrovaný obvod LTC4120 
obsahující přijímač systému pro 

bezkontaktní přenos energie na vzdá-
lenost až 1,2 cm pomocí vysílací 
a přijímací cívky včetně části řídicí na-
bíjení akumulátorů konstantním napě-
tím a konstantním proudem. Nabíjecí 
režim je programovatelný pro akumu-
látory různých elektrochemických 
systémů, aniž je k tomu třeba mikro-
kontrolér. Obvod zajistí i detekci vad-
né baterie, přípravu vybité baterie 
s malým napětím, kontrolu teploty, 
bezpečnostní časové omezení nabí-
jení a signalizaci konce nabíjení. Na-
pětí z přijímací cívky po usměrnění 
může být v rozsahu 4,2 až 40 V. Na-
bíjecí proud lze nastavit externím re-
zistorem na 50 až 400 mA s přesností 
±5 %, konečné napětí akumulátoru 
naprogramovat v rozsahu 3,5 až 
11 Vs tolerancí ±1 %. Po poklesu na-
pětí o více než 2,5 % je nabíjení zno-
vu zahájeno. Optimální účinnost bez-
drátového přenosu energie zajišťuje 
patentovaná technika DHC — Dynamic 
Harmonization Control řízením rezo-
nančního kmitočtu přijímací části. 
LTC4120je umístěn do nízkého pouz-
dra QFN se šestnácti vývody (3 X 3 X 
X 0,75 mm). Použití nalezne obvod 
v přenosných přístrojích určených do 
zvláště nepříznivého prostředí, v lé-
kařských přístrojích a tam, kde je dů-
ležité galvanické oddělení a zvýšená 
hygiena. 

Nejmenší LED žárovka 
řízená chytrým telefonem 

Na veletrhu LIGHTFAIR Internatio-
nal 2013 zaměřeném na osvětlovací 
techniku, který se konal ve Filadelfii, 
představila firma Thermal Solution 
Resources (www.thermsource.com) 
velikostí zatím nejmenší dálkově ovlá-
danou LED žárovku intelliSSLTM 
MR16, kterou lze bezdrátově řídit 
z chytrých telefonů a tabletů s operač-
ními systémy iOS, Android nebo Win-
dows a z osobních počítačů s pří-
slušnými aplikacemi. V žárovce je 
vestavěna citlivá anténa a kompaktní 
ovladač založený na mikrokontroléru 
JN5168 od firmy NXP Semiconduc-
tor (www.nxp.com). Použití patento-
vané architektury intelliSSL v žárovce 
s průměrem 5 cm a o stejné délce 
s paticí GU 5.3 (GU 10 se připravuje) 
umožnilo dostatečnou odolnost vůči 
rušení i při vysokých teplotách a spl-
něni standardu IEEE 802.15.4 pro 
bezdrátovou komunikaci. Chytré LED 

žárovky přinášeji mimo úspor energie 
a běžných funkcí, jako je stmívání, 
řadu nových možností pro osvětlova-
cí techniku např. řízeni barvy a ba-
revné teploty světla a přispívají tak 
k vybavení „chytrého" domu budouc-
nosti. 0 možnostech chytrých LED 
žárovek se lze dozvědět vice i na 
stránce http://www.limitlessled.comi 

Operační zesilovač 
s velmi malým ofsetem 

Nový operační zesilovač LTC5057HV 
od Linear Technology (www.linear 
com) vyniká díky vestavěné autokali-
brační funkci stejnosměrnou přesnosti 
a stabilitou jak časovou, tak v závis-
losti na teplotě, vstupním rozsahu 
a napájecím napětí. Výsledkem nulo-
vání ofsetu je vstupní napěťová nesy-
metrie jen 5 pV a její teplotní drift 
0,025 pV/°C Nízkofrekvenční šum má 
rozkmit do 220 nVpp a dynamický roz-
sah přes 140 dB při napájení 60 V 
(±30 V). široký dynamický rozsah 
umožňuje zesilovat nepatrné signály 
v přítomnosti mnohem silnějších sig-
nálů, aniž se zesilovač nasytí nebo 
ztratí přesnost. Pro aplikace s napá-
jecím napětím do 36 V je nabízena 
verze LTC2057. Parametry jsou spe-
cifikovány pro teplotní rozsah -40 až 
+125 °C. Souhlasné vstupní napětí 
zahrnuje zápornou napájecí sběrnici, 
výstup je rail -to-rail, zesilovače mo-
hou pracovat s jediným i symetrickým 
napájením. Zesilovače se vyrábějí 
v pouzdrech DEN 3 x 3 mm, MSOP-8 
a SOIC-8. Varianta v pouzdru MSOP-
-10 má konfiguraci vývodů umožňuji-
cf vytvořit stinici smyčku okolo vstu-
pů. Předpokládají se aplikace zvláště 
v systémech sběru dat s velkým rozli-
šením, termočlánkových a tenzomet-
rických zesilovačích, elektronických 
vahách, zkušebních a měřicích apli-
kacích i autoelektronice. 

JH 
5V-60V 

-+ 
umosniv — 

'OE,,, CCatailkop 
tbe:e 

‚j 

Mx Range 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM  
Signal v místě přijmu 

Příjem rádiového vysiláni v určitém 
misté je možný, pokud jev něm rádiový 
signál. Přítomnost signálu závisí kromě 
vzdálenosti od vysilače i na řadě dalších 
okolností, sílu rádiového signálu v daném 
místě indikuje intenzita elektrického pole. 

Intenzita elektrického pole jev tomto 
případě vf napětí mezi dvěma misty, jed-
notka je V/m. Zjednodušeně lze říci, že je-
ri intenzita v misté příjmu 20 mV/m, dosta-
neme na 1 m délky antény signál 20 mV. 

Pro určování sily signálu a zisku an-
tén byla zavedena virtuální teoretická an-
téna zvaná izotropní anténa. Její vlastnosti 
jsou uživatelsky příjemné, ale v reálném 
světě taková neexistuje. lzotropní anténa 
je bodová anténa, která vysílá a přijímá 
rádiový signál do (ze) všech směrů se stej-
nou směrovou citlivostí. 
A jaký je pokles intenzity pole vysí la-

ného signálu se vzdáleností? Výkon při-
vedený do izotropní antény (obr. 68) se 
vyzáří anténou a šíří všemi směry. Se 
vzdáleností od antény se zvětšuje kulo-
plocha, kterou výkon prochází a výkon na 
jednotku plochy řídne, klesá výkonová 
hustota signálu. Současně se také zmen-
šuje i intenzita elektrického pole Esigná-
lu. Reálná anténa v určité míře zvětší vý-
kon vyzářený do prostoru - má určitý zisk. 
Zisk antény je úměrný její směrovosti, čím 
má anténa větši zisk, tím je úhel, do kte-
rého vysílá (ze kterého) přijímá, menši. 
Analogicky si můžete představit žárovku 
v reflektoru - čím paprsek lépe zaostříte, 
im bude jasnější. Pro základní typy an-
en je jejich zisk uveden v tabulce u obr. 
68. Jejich zisk uvádí, kolikrát je vyšší při-
jímaný výkon ve směru hlavní ho maxima 

v porovnání s referenční anténou ve stej-
ných podmínkách. Pro měřeni vztažená 
k izotropní anténě se užívá jednotka dBi. 

Při skutečném porovnávacím měření 
je měřen výkon na zkoumané anténě a za 
stejných podmínek na stejném misté na 
dipólu. Výkonový zisk počítáme v decibe-
lech jako logaritmus poměru výkonů 
G = 10log(P/Pdipoi ). 

Zesílení vztažené k měření na dipólu 
je uváděno v jednotkách dBd aje o 2,16 dB 
menší než zesílení uváděné v dBi. PůlvIn-
ný dipól zvětší výkon o dvě třetiny, tedy 
1,64krát (2,16 dBi). 

Intenzita signálu šířícího se ve volném 
prostoru bez odrazů ve vzdálenosti D od 
vysílače je 

E V30PGi  = 
D 

kde P je výkon vysílače a G, zisk antény. 
Pokusíme-li se použít vysílač s vý-

konem 10 W s půlvInnou anténou pro 
spojeni s družicí ISS ve výšce 400 km, 
bude v misté příjmu intenzita signálu 
maximálně 

-130.10 W -1,64  
E = — 55 pV/m 

400 000 . 

Intenzita signálu 
a přijímaný výkon 

Výkon přijímaný anténou lze určit z in-
tenzity elektrického pole signálu v místě 
antény nebo z hustoty výkonu tamtéž. 
Výpočet je zjednodušený na šíření ve vol-
ném prostoru. V reálném prostředí ovliv-
ňuje útlum signálu řada faktorů v prostoru. 

Vztah mezi přijímaným a vysílaným 
výkonem lze určit z výkonové hustoty PD 

Obr. 68. Rozložení výkonu vysílaného 
rádiového signálu 

Tab. 7. Zisk antén 

Typ antény 
Zesíleni antény 

Gi(násobek) Gi [dBi] 

izotropní 1 0 

dipúl X/2 1,64 2,15 

monopól X/4* 3,28 5,15 

Výkonová hustota 

Po = P 4 2 

Intenzita elektrického pole 
ve vzdálenosti D [m] 

E _  
D 

Intenzita elektrického pole 
s anténou o zisku Gi 
ve vzdálenosti D [m] 

E ‘130PG,  
D 

P - výkon vysilače [W] 
S - plocha sféry [m2] 
D - vzdálenost vysílače [m] 
E - intenzita elektrického pole [Wm] 
• - zisk antény (násobek)  
PD- výkonová hustota [W/m2] 

*) U čtvrtvInného dipólu (monopólu) je 
uvažováno umístění antény nad vodivou 
nekonečnou deskou. Anténa pak vyzařu-
je jen do poloviny sféry. Při umístění v pro-
storu (s odpovídající protiváhou) je zisk 
obdobný púlvInnému dipólu. 

Obr 69. Výkon na přijímací anténě 

v misté přijímací antény a její efektivní plo-
chy AR. Přijímaný výkon je PR = PR.AR. 

Pokud známe zesílení vysílací antény, 
lze použít pro výpočet Friisův vztah pro 
výpočet výkonu na přijímací anténě 

2 

PR = PDAR = (-470) GTGRPT [W] , 

kde PT je výkon vysilače [W], PR výkon 
na vstupu přijímače [VV], AT, AR efektivní 
plocha antény [m2], G7-, GR absolutní zisk 
antény (násobek), D vzdálenost antén [m] 
a Pp výkonová hustota (Poynfingův vek-
tor) [VV/m2]. PR je součin vysílacího výko-
nu, zesílení antén a přenosové cesty GE 

OE 2 
Gp = (1-72;) . 

Základní útlum volného prostoru L5 se 
zvětšuje s kvadrátem vzdálenosti a kmi-
točtu. Signál o nízkém kmitočtu se snáze 
šíří, slábne pomaleji 

1 ( /1, 

LB = GF 
Pokud známe intenzitu signálu v místě 

přijímací antény, její zisk a vzdálenost od 
vysílače, lze přijatý výkon spočitat podle 
vztahu 

E2  22 
PR PDAR 

120g = 

GR 

lr ) 480 

aniž bychom znali údaje o vysílací stanici. 

Příklad: Mějme přijímací anténu Yagi se 
ziskem 6 dB. Je umístěna ve vf elektric-
kém poli s kmitočtem 145,8 MHz o inten-
zitě 78 pV/m. Zisk uvažované antény je 
1 ffisdB/10) =4. Vlnová délka vf signálu je 
300/145,8 MHz = 2 m. Předpokládaný vý-
kon z přijímací antény bude přibližně 
(78 10-6 2/3,14)24/480 = 21,7 pW. Pou-
žitim lepší přijímací antény se ziskem 
12 dB se výkon zvětší 4krát. 

VP 
(Pokračováni příště) 

Obr. 70. Napětí na svorkách skláda-
ného dipólu (300 ü) 

1. I ant = 0,644.X.E [mV, m, mV/m] 
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Periférie 
mikrokontrolérov (4) 

Anne 
;addressing the device 
command 
read temeprature 

Teplotně senzory 
(PokraCovanie) 

DS1624 

Musím hned na začiatok podotknút, že 
toto je jediný I2C teplotný senzor, ktorý 
som našiel v „klasickom staromódnom" 8-
pinovom PDIP puzdre. Taktiež möžeme 
hned na začiatok povedat, le pokial' pri 
LM76 bolo ovládanie zl'ahka odlišné, pri 
tomto obvode je úpIne iné. Za zmienku 
ešte stojí, že podobne ako čip od firmy 
Atmel obsahuje EEPROM pamät — aj keď 
len 256 bajtov. 
I2C adresa je ako pri ostatných senzo-

roch 1001xxx, pričom sú využité tri adre-
sové piny AO, Al, A2. Pri tomto obvode 
však, na rozdiel od ostatných popisova-
ných, neadresujeme priamo registre 
s teplotou a podobne, ale vždy posielame 
„pri kaz". Prí kaz na čitanie teploty, prikaz 
na citanie pamäte, prikaz na štartovanie 
prevodu teploty atd. 
V prvom rade je potrebné spustit me-

ranie teploty (inak načitame len „00-00"). 
Ako som už naznačil, potrebujeme vlast-
ne „zadaf kaz", alebo inak povedané, 
zapisaf prí kaz. 

Logika programu je nasledovná: 

1. Inicializujeme komunikáciu podmien-
kou štart, 

2. vyšleme adresu obvodu, v našom pri-
pade „1001010", 

3. vyšleme prikaz — pre štart merania je 
to kód EEh, 

4. ukončíme komunikáciu podmienkou 
stop. 

Podprogram na ,,naštartovanie" möže 
vyzerat takto (adresa čidla musí byt' pred 
zavolaním uložená v registri „v_i2c_add"): 

ds1624_init 
call i2c start 
moví 
andlw B11111110' 
call i2c send 
movlw H'ÍE' 

call i2c_send 
call i2c_stop 
return 

;write 
;addressing the device 
;command = start 
temperature conversion 

Týmto krokom sme sloe ešte nič ne-
načítali, ale senzor začal meraf teplotu. 

Pre čitanie potrebujeme opät dva kro-
ky — a sice vyslat prí kaz „prosím si prečí-
tat teplotu" — čo je kód AAh a následne 
naozaj prešítat nameranú teplotu. Nasle-
dovný podprogram to vykoná: 

5V 
GND 0-
8L   

0— 
SOA 0-

'26-Bus 

2 

4 

SIM VOO 

SCL AO 

WC Al 

ONO A2 

051624 

6 

Obr. 9. Zapojenie senzora DS1624 

tmp100_read_t3 
flop 

1. send command protocol 
call i2c_stad 
movi v i2c add,0 
andlw 1311111110' 
call i2c send 
movlw 1-1OEKA' 

call i2c_send 

2. read temeprature 
call i2c restart 
movi v_i2c_add,0 
iorlw inocioocov 
call i2c_send 
call i2c_receive 
movwf v_temp1 
call i2c_ack 
call i2c_receive 'deceived byte 
movwf v_temp2 
call i2c_not_ack 
call i2c_stop 
return 

read 
addressing the device 
;received byte 

Ako si möžeme všimnúf, v tomto prí-
pade neukončujeme komunikáciu stop 
podmienkou po zapisani prikazu — ako 
sme to v prípade potreby robili vždy dote-
raz — ale komunikáciu len „reštartujeme", 
kecfle čidlo očakáva, že sa bude hned 
cite. Reštart I2C komunikácie sme si 
doteraz neuvádzali, preto pripájam ešte 
podprogram „i2c_restart" (podotýkam len, 
že reset komunikácie je opät podporova-
ný priamo použitým procesorom — stačí 
nastavit' bit RSEN registra SSPCON2): 

i2c_restart 
bsf 
bsf 
bcf 
call 
return 

STATUS,RPO 
SSPCON2, RSEN 
STATUS,RPO 
d55 

Demo program ponúka obsluhu všet-
kých 4 popisovaných senzorov, pričom 
TMP100 a AT3OTSE754 sa nelíšia vöbec. 
Implementované sú uvedené podprogra-
my tmp100_read tl a tmp100_read t2, 
pričom druhý spomenutý (bez nastavova-
nia pointera) využíva aj LM76 na šítanie 
dát. Tu je len dekódovanie mierne odlišné 
a je pridané zdržanie po každom prečíta-
ní a zobrazení teploty, aby si senzor „vy-
dýchol". Pre DS1624 sú použité uvedené 
podprogramy tmp100_read 2, a ds1624_ 
init na spustenie merania. Pripadné otáz-
ky pripodzene rád zodpoviem prostrednic-
tvorn mailu: miroslav.cina@t-online.de. 

Literatúra 

[4] Maxim integrated — Data Sheet DS1624, 
Digital Thermometer and Memory 
(http://datasheets.maximintegrated. 
com/en/ds/DS1624.pdf) 

Praktické cvičenie... 

Na tomto mieste by som rád pokračo-
val „cvičením" — žiadna nova tečna. Popí-
šeme si jednoduché zapojenie s RTC ob-
vodom MCP7940N od firmy Microchip 
(popísaným nedávno) komunikujúcim pro-
strednictvom zbernice I2C s mikrokontro-

Worn. Taktiež si v stručnosti spomenie-
me niekorko dalších funkcil tohto obvodu. 
Preto by som aj rozšíril nadpis hoci takto: 

...alebo sledovanie výpadku 
napätia — nielen pre chalupárov 

Ciel'om konštrukcie je dokumentovanie 
výpadkov elektrickej siete v priebehu času. 
Prakticky ho snád ocenia chalupári, ktorí 
naprí klad nechávajú potraviny v mrazničke 
aj v čase svojej dlhšej neprítomnosti. Kecf 
sa človek na onej chalupe zase raz po čase 
ukáže, möže byt dobrý nápad skontrolo-
vat, či niekedy neprišlo ku dlhšiemu vý-
padku napájania, ktoré by mohlo hoci spö-
sobit znehodnotenie uskladnených 
potravín. 

Popis zapojenia 
MCP7940N je priamo predurčený na 

tento typ aplikácil — má totiž funkciu, kto-
rá vlastne spiňa done požiadavky priamo 
hardvérovo. Obvod obsahuje dva tzv. 
„time-stamp" registre, do ktorých sa zapi-
šu údaje o čase pri odpojení, a potom opät 
pri pripojení napájania. Znamená to, že 
host-procesoru stačí vždy pri štarte pre-
čitat tieto údaje a uložit ich na „bezpečné 
miesto". 

Kedže sme sa pred pár mesiacmi 
zoznámili s ovládaním 120 zbernice pro-
cesorom PIC16F887, zostaneme pri ňom 
aj v tejto praktickej ukážke — vzhfadom na 
jednoduchosf SW stačí však použit' aj 
„menšieho brášku" — PIC16F883. 

Riadiaca cast' — na sché me vl'avo — je 
postavená na báze demo dosky popisa-
nej v prvej časti nášho seriálu a zapojenie 
RTC je presne to isté, ako sme si popisali 
v časti druhej. 

PIC a RTC komunikujú prostredníc-
tvom 120 a LCD displej 2x 24 znakov je 
pripojený v 4-bitovom režime. Na ovláda-
nie slúžia dye tlačidlá — zobrazenie výpad-
kov napájania, a jeden prepinač — na vy-
nulovanie počitadla a vymazanie zoznamu 
výpadkov. 

Ako ono „bezpečné miesto" slúži pa-
mät' EEPROM procesora (pri použitom 

rs4- ,14014•W "[Iš. 671;r="4:-.7.-4C,;7errr4V4:COE”...4".2 
r. 

Obr. 10 a 11. Pr/stroj na sledovanie 
výpadkov napätia 
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type je to 256 bajtov) a niekol'ko kontrol-
ných dát je uložených v SRAM RTC ob-
vode. 

Cole zapojenie je napájané externým 
zdrojom 5 V. Ja som použil spínaný zdroj 
od staršieho USB hubu. Je döležité podo-
tknút, že od použitého zdroja závisí aké 
výpadky siete budú takpovediac ignorova-
né. Keďže prístroj samotný má pomerne 
malú spotrebu, pri mnou použitom zdroji 
5 V/2 A budú výpadky do zhruba 20 s pre-
klenuté zdrojům samotným, takže zaria-
denie si samozrejme vöbec nevšimne, že 
ku výpadku došlo. Pokial' by malo byť dole-
žité sledovat a zaznamenávat' aj krátké 
výpadky siete, je to potrebné pri výbere 
zdroja zohl'adnit. 

Time-Stamp a SRAM 
Použitý RTC obvod sme si v krátkosti 

približih v druhům diele nášho seriálu. Toto 
zapojenie využiva dye povedzme - rozši-
rujúce - funkcie: uloženie času výpadku 
a pripojenia napájania a uživaterskú 
SRAM. 
V prípade, že je pripojená externá zá-

ložná batéria, je povolené zálohovanie (bi-
tom VBATEN bajtu na adrese 03H) a beží 
oscilátor, obvod uloží do štyroch bajtov na 
adresách 18H - 1BH datum a čas odpo-
jenia hlavného napájania. Podobne uloží 
na adresy 1CH - 1FH datum a čas obno-
venia napájania. Uložené sú nasledovné 
údaje: mesiac, deň, hodina a minúta (žia-
den rok a žiadne sekundy) - všetko vo 
formate BCD, takisto ako iné RTC údaje. 

Je tiež döležité spomenút, že do tých-
to takzvaných time-stamp registrov sú in-
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formácie zapisané len v pripade, že regis-
tre sú inicializované (alebo inak povedané 
„prázdne"). čiže pokial' pride ku viacná-
sobnému výpadku a obnoveniu napájania 
bez toho, aby boli registre medzitým vy-
nulované, zapisané budú len informácie 
o prvom výpadku. Registre je možné vy-
nulovaf softvérovo nastavením bitu VBAT 
registra 03H na „O". 

Okrem time-stamp registrov je využitá 
aj uživatelská east' SRAM obvodu RTC. 
Obvod poskytuje 64 bajtov vol'ne využi-
tel'nej pamäte, ktorá sa v podstate chová 
ako NVRAM (Non-volatile random-access 
memory), pretože jej obsah zostáva za-
chovaný aj po výpadku napäfia vďaka zá-
ložnej batérii. Táto oblast je prístupná na 
adresách 20h až 5Fh. 

Kalibrácia 
RTC moduly som vyrobil ku tomuto 

účelu dva, jeden sa mi napokon podarilo 
rozjazdit s rozumnou presnostou pri C4 = 
= 10 pF, C5 = 8,2 pF a kryštálom „micro 
crystal" s kapacitou 12 pF (namiesto od-
porúčaných 6 pF), druhý zasa s C4 = C5 = 
= 10 pF, a kryštálom od tej istej firmy 
s kapacitou 6 pF. 

Pri testovaní som nepoužíval žiadne 
kalibračné metódy a pomöcky, len som 
nechal jednoducho bežat hodiny dva týž-
dne a porovnal odchýlku od „döveryhod-
ného" zariadenia. 

Popis softvéru 
Začneme jedným malým obmedzením, 

ktoré je však, myslím, pripustné, keďže 
sa jedná o cvičenie. čiže softvér nepod-
poruje nastavenie času a dátumu. Prod-
poklad je, že RTC bude zhotovený ako mo-
dul („pravá" east' schémy) a pripojený ku 
demo doske, ktorú ste si určite postavili. 
Tým pádom je možné pohodlne prostred-
níctvom klávesnice nastavit čas a datum 
v RTC module pripojenom ku I2C demo 
doske a potom RTC - už nastavené - 
„prehodit" do ciel'ového zapojenia (tak, 
ako som to urobil aj ja). Samozrejme, nie 
je až taký problem rozšírit firmware tak, 

aby bolo možné datum s b'osom nastavit 
pri amo. 

Samotný softvér je relatívne jednodu-
chý - základům je firmware ku I2C demo 
doske (ovládanie displeja, I2C komuniká-
cia s RTC obvodům sú totožné). Nové sú 
rutinky na prácu s EEPROM mikrokont-
roléra, ktoré neskör v krátkosti spomenie-
me. 

Použitý procesor poskytuje 256 bajtov 
EEPROM pamäte, čo postačuje na ulo-
ženie 32 výpadkov siete, keďle údaje kaž-
dého výpadku zaberú 2x4 bajty. Okrem 
toho je potrebné uložit zopár dopinkových 
informácií, tieto sú uložené v užívaterskej 
SRAM RTC obvodu podl'a tabulky 2. 

Kontrolně bajty na adrese 20h a 21h 
sú použité na identifikáciu prvého (úpIne 
prvého) pripojenia napájania. Podprogram 
„power_up_init" boil vždy raz po pripoje-
ní napájania a na začiatku sú prečitané 
tieto dva kontrolné bajty. Pokial' sa nenáj-
de očakávaná hodnota, softvér vykoná úpl-
ne prvú inicializáclu podprogramom 
„first_init" (vynulovanie počitadla, zápis 
kontrolných bajtov a pod.). 

Dalším údajom uloženým v SRAM (ad-
resa 22h) je a ktuálny počet výpadkov od 
prvej inicializácie, alebo od vynulovania 
počitadla. Tento údaj sa zvýši o jedna vždy 
po pripojeni napájania (keď sú kontrolné 
bajty „v poriadku" a nevykonáva sa prvot-
ná inicializácia). Vzhl'adom na kapacitu 
EEPROM procesora je maximálny počet 
registrovaných výpadkov 32. 

Na adresách 23h a 24h sa poznačí 
datum prvotnej inicializácie, pripadne vy-
nulovania počitadla - funkcia vynulovania 
počitadla vlastne tiež len volá rutinku 
„first_init". 

Posledný údaj uložený v SRAM (adre-
sa 25h) je adresa posledného použitého 
bajtu EEPROM. Túto hodnotu je samo-
zrejme možné vypočitat podl'a počtu vý-
padkov (počet * 8), ale pre zjednodušenie 
programu je aktuálna hodnota pointeru 
vždy uložená tiež. 

Miroslav Cina 
(Rokrabovanie nabudúce) 

Tab. 2. DopInkové informé oie uložené v u2 ívatelakej SRAM RTC 

adresa hodnota význam 

20h 
21h 
22h 
23h 
24h 
25h 

AAh 
75h 

00h až 1Fh 
clátum-deň 

dátum-mesiac 
00h - FFh 

kontrolný bajt 1 
kontrolný bajt 2 
počet výpadkov 
datum, od ktorého sa sledujú výpadky - der-) 
datum, od ktorého sa sledujú výpadky - mesiac 
adresa posledného použitého bajtu v EEPROM 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Generátor 

náhodných barev 
Generator náhodných barev je 

efektové zařízení s tříbarevnou LED 
(R, G, B), která v přibližně třísekun-
dových intervalech mění barvu svého 
světla. LED může svítit celkově osmi 
různými barvami - červeně (R), zele-
ně (G), modře (B), žlutě (R + G), pur-
purově (R + B), azurově (G + B), bile 
(R + G + B) a černě (je zhasnutá). 

Pro ověření funkce byl zhotoven 
vzorek generátoru na desce s plošný-
mi spoji (obr. 1). 

Popis funkce 

Schema zapojení generátoru ná-
hodných barev je na obr. 2. Zapojení 
obsahuje rychlý taktovací generator 
s 102, pomalý taktovací generator 
s 101, binární šítač s 103, čtyřbitový 
střadač (registr) s 104 a tříbarevnou 
LED Dl. 

Rychlý taktovací generator je za-
pojen jako astabilní multivibrátor 
s časovačem CMOS TLC555 nebo 
7555 (102). Taktovací signal o kmito-
čtu přibližně 1,4 kHz z výstupu 102 
je veden do binárního šítače 4040 
(103). Jsou využívány pouze tři vý-
stupy tohoto čítače - 01, Q2 a 03, na 
kterých se periodicky opakují po-
sloupnosti stavů (nebo jinak řečeno 
čísel) 000, 001 atd. až 111 (v binár-
ním vyjádření) nebo 0 až 7 (v deka-
dickém vyjádření). 

Signály z výstupů Q1 až 03 Mace 
jsou vedeny na vstupy DO až D2 střa-
dače 4042 (104). Do střadače se sig-
nály z šítače zapisují úzkým impul-
sem vysoké úrovně H odvozeným 
derivačním článkem s C3 a R5 z po-
malého taktovacího signálu. Tento 
taktovací signal o periodě asi 3 s je 
odebírán z pomalého taktovacího ge-
nerátoru, který je též zapojen jako 
multivibrátor s časovačem CMOS 
TLC555 nebo 7555 (101). 

Vzhledem k tomu, že oba taktova-
cí generátory nejsou navzájem syn-
chronizovány a poměr jejich kmitočtů 
je několik tisíc, můžeme čísla zapi-
sovaná do střadače považovat za na-
hodilá. 
Z výstupů QO až 02 střadače 104 

jsou přes předřadné rezistory R6 až 
R8 přímo buzeny dílčí LED R, G a B 
v tříbarevné LED Dl. Protože, jak 
bylo řečeno, můžeme posloupnost či-
sel ve střadači považovat za náhod-
nou, můžeme i pořadí postupně roz-
svěcených barev LED D1 považovat 
za nahodilé. 

Dílčí LED v D1 by měly mít shod-
ný jas, toho je dosaženo zkusmým 
výběrem různých odporů rezistorů R6 
až R8. Hodnoty odporů uvedené na 
schématu a v seznamu součástek 
jsou optimalizovány pro tříbarevnou 
LED typu L-59RGBW"G z prodejny 
GES-ELECTRONICS. Použít ovšem 
můžeme jakoukoliv tříbarevnou LED 
se společnou katodou (SK), podle je-
jích vlastností však musíme upravit 
odpory rezistorů R6 až R8. Různé 
LED též mohou mít různé pořadí vý-
vodů dílčích LED - to musíme ověřit 
zkusmo a tomu musíme přizpůsobit 
odpory rezistorů R6 až R8. Vždy však 
platí, že nejdelší vývod LED má pořa-
dové číslo 2 a je k němu připojena 
společná katoda. Vývod čislo 1 je 
u zploštělé části pouzdra LED. 

Při sledování barev LED se uplat-
ňují vlastnosti oka. Díváme-li se na 
LED zblízka (ze vzdálenosti menší 
než 0,5 m), nevidíme při svitu více 
dílčích LED složenou barvu, ale od-
dělené oblasti na pouzdru LED svítící 
různými dílčími barvami. Složenou 
barvu (např. žlutou při svitu dílčích 
LED R a G) vidíme teprve při pozoro-
vání LED z větší vzdálenosti (např. ze 
tří metrů). 

Přístroj je napájen hrubě stabilizo-
vaným stejnosměrným napětím 9 V 
ze síťového zdroje (např. ze stabili-
zovaného síťového adaptéru), popř. 

Obr. 1. Generator náhodných barev 

z baterie. Napájecí napětí se přivádí 
na svorky J1 a J2 a je zablokováno 
kondenzátorem C4. Maximální prou-
dový odběr je asi 20 mA. 

Konstrukce a oživení 

Generator náhodných barev je 
zkonstruován z běžných vývodových 
součástek na desce s jednostrannými 
plošnými spoji. Obrazec spojů je na 
obr. 3, rozmístění součástek na des-
ce je na obr. 4. 

Na desce je osm drátových propo-
jek zhotovených z odstřižených vývo-
dů rezistorů. Pozor, některé propojky 
jsou umístěné pod integrovanými ob-
vody (10). 10 vložíme do objímek - je 
to vhodné kvůli diagnostice a take 
kvůli tomu, abychom tyto 10 případ-
ně později mohli využít v jiných kon-
strukcích. 
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Obr. 2. Schéma zapojeni generátoru náhodných barev 
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Obr. 3. Deska s plošnými spoji 
generátoru náhodných barev (měř.: 1 : 1) 

V přístroji není nutné nic nastavo-
vat a měl by pracovat na první zapo-
jení. Podle použité třibarevné LED 
D1 pouze můžeme upravit odpory 
předřadných rezistorů R6 až R8 tak, 
aby dílčí LED v D1 měly shodný jas. 
Dosáhne se tak výraznosti složených 
barev (a především bílé při součas-
ném svitu všech dílčích LED). LED D1 
při tom musíme pozorovat ze vzdále-
nosti alespoň 3 m. 

Podle vkusu lze upravit periodu 
přepínání barev, a to změnou odporu 
rezistoru R2. 

Seznam součástek 

R1, R3, R5 10 kf2/1 %/0,6 W 
R2, R4 47 ki2/1 %/0,6 W 
R6 470 S2/1 %/0,6 W 
R7 1 kš2/1 %/0,6 W 
R8 4,7 kr2/1 %/0,6 W 
Cl 47 pF/16 V, radiální 
02 10 nF, keramický 
03 330 pF, keramický 
04 100 pF/16 V, radiální 
D1 LED RGB se společ-

nou katodou, 5 mm, 
supersvítivá (např. 
L-59RGBW*G z GES) 

101, 102 TLC555 (CMOS, D1L8) 
103 4040 (DIL16) 
104 4042 (DIL16) 
2 precizní objímky DIL8 pro 101, 102 
2 precizní objímky DIL16 pro 103, 104 
deska s plošnými spoji KE02W6F 

MM 
Everyday Practical Electronics, 10/2006 

Kytarový zesilovač 
pro sluchátka 

Nechceme-li při cvičném hraní na 
elektrickou kytaru rušit okolí hlasitým 
zvukem, můžeme si signal z kytary 
zavádět přes vhodný zesilovač do 
sluchátek. 

Schéma zapojení velmi jednodu-
chého kytarového zesilovače je na 
obr. 5. Základem zesilovače je 10 
TDA7052 (101), který obsahuje výko-
nový nf zesilovač se dvěma konco-
vými stupni zapojenými do můstku. 
Jedná se o malý zesilovač v pouzdru 
DIP8, který je při napájecím napětí 
6 V schopný dodávat do zátěže o im-
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Obr. 4. Rozmístění součástek ne desce 
generátoru náhodných barev 

pedanci 8 a výkon typicky 1,2 W při 
nelineárním zkreslení okolo 0,2 %. 
Napětové zesílení obvodu je asi 90. 

10 TDA7052 je zapojen podle do-
poručení výrobce a nevyžaduje téměř 
žádné vnější součástky. 

Signal z kytary se přivádí na vstup-
ní konektor K1 (zásuvka jack mono) 
a odtud se vede přes oddělovacf kon-
denzátor Cl a odporový dělič s R1 
a R2 pro nastavení hlasitosti repro-
dukce na vstup 101. Odpor rezistoru 
R1 můžeme podle potřeby upravit 
nebo místo děliče s R1 a R2 můžeme 
zapojit logaritmický potenciometr pro 
plynulou regulaci hlasitosti. Vzhle-
dem k tomu, že TDA7052 má vstupní 
odpor asi 100 kÁ2, měl by mít tento 
potenciometr odpor nejvýše 100 ka 

Výstupy obou dílčích koncových 
stupňů jsou vyvedeny přímo na vý-
stupni konektor K2 (rovněž zásuvka 
jack mono); do kterého se připojuji 
sluchátka. Sňůru od sluchátek opatří-
me odpovídající vidlicí jack mono, ke 
které můžeme připojit sluchátka za-
pojená do série nebo paralelně. Od-
por kombinace sluchátek by se měl 
blížit hodnotě 8 (2, aby bylo možné 
sluchátka budit co největším výko-
nem. 

Zesilovač je napájen asymetricky 
napětím 6 V ze stabilizovaného síťo-
vého adaptéru, který musí být schop-
ný poskytovat výkon alespoň 5 W, 
nebo z baterie tvořené čtyřmi tužko-
vými alkalickými články zapojenými 
do série. Klidová spotřeba zesilovače 
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Obr. 5. Schéma zapojeni 
kytarového zesilovače pro sluchátka 

(bez vybuzení) je nejvýše 8 mA. Na-
pájení se zapíná spinačem Si, pří-
tomnost napájecího napětí je indiko-
vána zelenou diodou LED Dl. 

Aby LED zbytečně nevybíjela ba-
terii, byl zvolen její pracovní proud 
asi 1 mA. Použitá LED proto musí 
být supersvítivá. Nejúčinnější jsou 
bilé LED, které zřetelně svítí už při 
proudu 100 pA. Také můžeme LED 
D1 a R3 vypustit. 

MM 
RADIO (RU), 6/2013 

Alarm k ledničce 
Popisovaný přístroj nechrání led-

ničku ani její obsah před odcizením, 
ale upozorňuje na to, že dvířka led-
ničky nejsou řádně zavřená. To přijde 
vhod, máme-li např. male děti, které 
si s ledničkou hraji, nebo v případě, 
kdy se dvířka nedají dovřít kvůli pře-
piněnému vnitřku, čehož si nemusí-
me všimnout. 

Alarm rozpoznává nedovření dvě-
řek podle přítomnosti světla přichá-
zejícího do ledničky zvnějšku. Světlo 
je detekováno fotorezistorem (LDR). 
Pokud je okolo ledničky tma, alarm 
při malém pootevření dvířek nefungu-
je, při větším pootevřeni však reaguje 
na rozsvícené vnitřní světlo. 

Alarm se spouští s nastavitelným 
zpožděním 10 až 100 s od osvětlení 
fotorezistoru, takže při běžném pro-
vozu, kdy otevíráme dvířka ledničky 
jen na nejnutnější dobu, se nezapíná. 
Zvuk alarmu ma charakter periodicky 
přerušovaného pískání, kdy intervaly 
pískání jsou podstatně kratší než me-
zery mezi nimi. 

Alarm je napájen vlastni baterií, 
takže tvoří kompaktní celek vložený 
do ledničky. 

Schéma zapojení alarmu k lednič-
ce je na obr. G. Světlo přicházející do 
ledničky se detekuje běžným fotore-
zistorem (LDR) R3, který má za tem-
na odpor větší než 1 MO a při osvět-
lení odpor menší než 10 kO. LDR 
R3 spolu s rezistorem R1 a trimrem 
R2 tvoří odporový dělič, na který se 
přivádí napájecí napětí. Napětí ze 
středu děliče (z horního vývodu R3) 
se přivádí na vstup invertoru 40106 
(I01A). 101A má na vstupu Schmit-
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R3 
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IM 

CITLIVOST 

IOIA 
40106 

100k 1 

ZPOŽDÉNÍ 

tův klopny obvod (SKO) a převádí 
analogový signal z děliče na binární 
signál na svém výstupu. Za tmy, kdy 
má LDR téměř nekonečny odpor, je 
na vstupu 101A téměř piné napájecí 
napětí, takže na výstupu 101A je níz-
ká úroveň L. Při osvětlení, kdy má 
LDR odpor menší než 10 kg je na 
vstupu 101A napětí blízké potenciálu 
země, takže na výstupu 101A je vy-
soká úroveň H. Trimrem R2 označe-
ným jako CITLIVOST lze nastavit, při 
jak silném osvětlení LDR se bude 
překlápšt 101A. 

Binární signál z výstupu 101A je 
veden do zpožďovacího obvodu se 
součástkami D1, R4 až R6, Cl a in-
vertorem 101B. Zpožďovací obvod 
zajišťuje, že alarm se spustí až po 
zvolené době po osvětlení LDR. Za 
tmy, kdy je na výstupu 101A úroveň 
L, je 01 udržován vybitý prostřednic-
tvím D1 a R5. Protože na vstupu 
1016 je v tomto klidovém stavu úro-
veň L, je na výstupu 1016 klidová 
úroveň H. Po osvětlení LDR, když vý-
stup 101A přejde z úrovně L do úrov-
ně H, se 01 začne nabíjet přes R4 
a R6. Napětí na Cl exponenciálně 
vzrůstá, a když dosáhne horní rozho-
dovací úrovně SKO v 101B, přejde 
výstup 101B do úrovně L a spustí 
se zvuk alarmu. Dobu zpoždění lze 
trimrem R6 označeným jako ZPOŽ-
DĚNÍ nastavit v rozmezí přibližně 10 
až 100 s. Pokud bychom chtěli zpož-
dění prodloužit, zvětšíme kapacitu 
kondenzátoru Cl. 

Zvuk je vydáván po celou dobu, 
po kterou je LDR osvětlen. Po zatem-
nění LDR zvuk alarmu ustane téměř 
okamžitě, protože po přechodu výstu-
pu 101A do úrovně L se Cl vybije vel-
mi rychle přes D1 a R5 (R5 mä o dva 
řády menší odpor než R4 a R6). 

Výstupním signálem z 1016 je 
přes oddělovad diodu D2 a rezistor 
R7 ovládán přerušovač piskání s in-
vertorem 1010. Přerušovač pískání 
je generátor periodických impulsů, 
kterými je přes oddělovací invertory 
101D až 101F napájena piezosirénka 
SP1. 
V klidu, když je na výstupu 1019 

úroveň H, je D1 sepnutá a brání pře-
rušovači v kmitání. Na vstupu 1010 
je trvale úroveň H, takže na výstupu 
1010 je úroveň L a na výstupech 

03 RS IM 
Udd 

19 101 
1N91413 

I01E1 D2 R7 

3 4 

1N41413 2k2 
40106 

7101 
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IOIC 
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40106 
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Obr. 6. Schema zapojení alarmu k ledničce 

101D až 101F je úroveň H. Na piezo-
sirénce je tedy nulové napětí, a ta ne-
vydává zvuk. 

Po osvětlení LDR, když výstup 
10113 přejde do úrovně L, se D1 vy-
pne a přerušovač začne kmitat. C2 
se nabíjí přes R9 a R8 s oddělovací 
diodou D3 a asi 10x pomaleji vybíjí 
přes samotný R10. Přerušovač kmitá 
díky hysterezi SKO na vstupu 101C, 
napětí na 02 se měni mezi dolní 
a horní rozhodovací úrovní SKO. Při 
nabíjení C2 je na výstupu 101C úro-
veň H, na výstupech 1010 až 101F je 
úroveň L a piezosirénka píská. Při vy-
bájeni 02 je na výstupu 1010 úroveň 
L, na výstupech 101D až 101F je úro-
veň H a piezosirénka je potichu. Tedy 
relativně krátké intervaly pískáni jsou 
přerušovány asi 10x delšími intervaly 
ticha. Opakovací perioda piskání 
není v původním prameni uvedena. 
Tato perioda není ani přesně defino-
vána, protože závisí na hysterezi 
SKO v 1010, která se u různých vý-
robců 101 až několikanásobně liší. 
Pokud by nám perioda piskání nevy-
hovovala, můžeme ji zkrátit zmenše-
ním nebo prodloužit zvětšením kapa-
city kondenzátoru 02. 

Invertory 101D až 101F jsou zapo-
jeny paralelně proto, aby byly schop-
né dodávat dostatečný proud pro na-
pájení piezosirénky. 

Je nutné upozornit, že piezosirén-
ka je samovybuzujíci měnič, tj. tako-
vý, který píská při napájení stejno-
směrným napětím. 

Alarm je napájen napětím 9 V z al-
kalické destičkové baterie (6F22). 
Napájecí sběrnice je blokována kon-
denzátorem 03, dioda D4 chrání 101 
při přepelování napájecího napětí. 
Za tmy je klidový odběr alarmu asi 
6 pA, při pískání je střední napájecí 
proud asi 2 mA. Baterie tedy vydrží 
velmi dlouho. 

Součástky alarmu můžeme připá-
jet na desce s univerzálními plošnými 
spoji. Kondenzátory Cl a 03 musíme 
vybrat s co nejmenším svodovym 
proudem. Desku i s napájecí baterií 
vestavíme do skříňky s víčkem z prů-
hledného plastu (aby světlo mělo pří-
stup k fotorezistoru LDR připájenému 
na desce). 

Při oživování vyzkoušíme celko-
vou funkci a pak trimrem R6 nastaví-

D4 ZS 

1N4007 

me vhodné zpoždění alarmu a trim-
rem R2 citlivost LDR na světlo. Při 
seřizování R2 musí být LDR v napro-
sté tmě, nestačí jej zakrýt prstem. 

Take je nutné vzít na vědomí sku-
tečnost, že při nízkých teplotách se 
po zatemnění LDR zvyšuje jeho od-
por jen pomalu - až po dobu desítek 
sekund. Proto po uzavření ledničky 
může alarm pískat ještě několik desí-
tek sekund, i když teoreticky by měl 
téměř ihned zmlknout. 

Pozn. red.: V původním prameni 
byl použit 101 typu 74014. Protože 
se obvod 74014 u nás běžně nevy-
skytuje, nahradil jej redaktor běžným 
obvodem 40106. Hodnoty ostatních 
součástek jsou ponechány podle pů-
vodního pramene - je proto možné, 
že je bude nutné poněkud upravit. 

MM 
Everyday Practical Electronics, 10/2006 

Výkonový 
útlumový článek 
Schema zapojení útlumového 

článku, který můžeme zatížit výko-
nem až 10 Wzvýstupu QRP vysíla-
če, je na obr. 7. článek je tvaru 
má útlum přibližně 10 dB a charakte-
ristickou impedanci přibližně 50 Q. 

R1 až R5 jsou běžné metalizova-
né rezistory se zatížitelností 2 W, R6 
je metalizovaný rezistor se zatížitel-
ností 1 W (nebo též 2 W). Protože se 
nemá jednat o precizní útlumový člá-
nek, byly použity rezistory s odpory 
z řady E12 s tolerancí 5 %. Bylo změ-
řeno, že na kmitočtech do 30 MHz 
mä článek útlum 9,5 dB, na kmito-
čtech okolo 145 MHz (tj. v pásmu 2 m) 
má útlum 10,5 dB a na kmitočtech 
okolo 440 MHz (tj. v pásmu 70 cm) 
má útlum asi 11 dB. 

VSTUP 10 W R4 1S0ř2W VÝST UP 
K1 K2 

Obr. 7. Schéma zapojení útlumo-
vého článku 10 d8/50 12/10 W 
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VSTUP 10W 
KI 

Obr. 8. Schéma zapojení útlu-
mového článku 6 dB/50 12/10 W 

Pokud bychom požadovali, aby na 
nižších kmitočtech, kde se ještě ne-
uplatňuji parazitní složky rezistorů (ja-
ko je sériová indukčnost a paralelní 
kapacita apod.), měl útlumový článek 
útlum přesně 10 dB a charakteristic-
kou impedanci přesné 50 Q, musela 
by mít paralelní kombinace R1 až R3 
odpor 96,25 12, paralelní kombinace 
R4, R5 odpor 71,15 Q a R6 odpor 
96,25 Q. Tyto odpory by musely být 
dodrženy s přesností 1 % nebo lepší. 

Útlumový článek je zkonstruován 
tak, že všechny rezistory jsou polože-
ny na obdélníkovém kusu měděného 
plechu o tloušťce Q5 až 1 mm a o roz-
měrech přibližně 60 x 30 mm. Plech 
slouží jako zemní plocha a chladič. 
Aby se teplo mohlo přenášet z rezis-
torů na plech, je prostor mezi rezisto-
ry a plechem vypiněn tepelně vodivou 
pastou (ta však musí být elektricky 
nevodivá). Rezistory mají co nejvíce 
zkrácené vývody a jsou orientovány 
tak, aby spoje mezi nimi byly co nej-
kratší. Uzemněné vývody rezistorů 
jsou připájené k plechu, ostatní jejich 
vývody jsou připájené k pájecím ploš-
kám na malých ostrůvcích plošných 
spojů připevněných na plechu. 

Plech s rezistory je přišroubován 
do skříňky z hliníkové slitiny, která 
slouží jako větší chladič a stínění. 
Plech je položen na dně skříňky a me-
zera mezi plechem a dnem je vypině-
na tepelně vodivou pastou. Konek-
tory K1 a K2 (zásuvky PL, BNC, N 
apod.) jsou umístěny na bocích 
skříňky a s útlumovým článkem jsou 
propojeny krátkými koaxiálními kablí-
ky. Konektor K1 označíme nápisem 
VSTUP. Výkon 10 W můžeme zavá-
dět pouze do tohoto vstupu, pokud 
bychom výkon 10 W zavedli do vý-
stupního konektoru K2, byl by R6 
přetížen a spálil by se. 

Pokud potřebujeme atenuátor 
s útlumem 20 nebo 30 dB, zapojíme 
dva nebo tři popisované útlumové 
články do kaskády. Protože druhý 
a třetí článek v kaskádě jsou zatě-
žovány výkonem nejvýše 1 W, posta-
či v nich použít metalizované rezisto-
ry se zatížitelností 0,5 až 0,6 W. 

Podobně jako popisovaný článek 
lze konstruovat i články s jiným útlu-
mem. Na obr. 8 je článek s útlu-
mem 6 dB, zatížitelností 10 W a cha-
rakteristickou impedancí 50 Q. 

MM 
BREAK-IN, květen/červen 2010 

KV aktivní 
prutová anténa 

Kvalitní KV přijimače mají obvykle 
anténní vstup s koaxiálním konekto-
rem a s impedancí 50 Q. Připojíme-li 
k takovému vstupu prutovou anténu, 
je vlivem naprostého nepřizpůsobení 
její účinnost velmi malá. 

Např. teleskopická prutová anténa 
o délce 0,6 m se chová jako generá-
tor vf napětí zapojený do série s kon-
denzátorem o kapacitě asi 7,2 pF. 
Tento kondenzátor spolu s činným 
odporem 50 S2 vstupu přijímače tvoří 
horní propust, kterým je vf napětí in-
dukované v prutu v pásmech KV a niž-
ších mnohonásobně zeslabováno. 

Aby se vf napětí z prutu přenášelo 
do přijimače beze ztrát, musi se mezi 
prut a vstup přijímače vložit přizpůso-
bovaci zesilovač. Tím se vytvoří tzv. 
aktivní prutová anténa. Přizpůsobo-
vací zesilovač musí mít co ne jvětší 
vstupní odpor a co nejmenší vstupní 
kapacitu (jednotky pF) a výstupni od-
por by měl mit 50 Q. Zesíleni posta-
čuje jednotkové, aby nehrozilo přebu-
zeni vstupu přijimače. 

Schéma zapojení KV aktivní pru-
tové antény pro ruční přijimač je na 
obr. 9. Přizpůsobovací zesilovač je 
dvoustupňový se vstupním tranzisto-
rem J-FET Ti a výstupním bipolár-
ním tranzistorem T2. T1 je zapojen 

RI 
220k 

BF511 
R3 T1 

jako emitorový sledovač, jeho pra-
covní bod je nastaven děličem s R1 
a R2. T2 pracuje v zapojení se spo-
lečným emitorem, zátěž je ke kolek-
toru T2 navázána transformátorem 
TR1. TR1 má 3x 10 závitů lakované-
ho drátu o průměru 0,1 mm navinuté-
ho trifilárně na dvouotvorovém fehto-
vém jádru o rozměrech 7 x 6 x 4 mm 
z materiálu N30 (Siemens). Pracovní 
bod T2 je určován rezistorem R6. 
Celkový zisk asi 1,4 dB je určován 
rezistorem R5 (jeho odpor je možné 
podle potřeby upravit). 

Typy T1 a T2 a jejich pracovní 
body jsou zvoleny tak, aby pro ze-
silovač postačovalo napájecí napěti 
3,5 V při relativně malém napájecím 
proudu 4,3 mA. 

Schéma zapojení KV aktivní pru-
tové antény na střechu automobilu je 
na obr. 10. Zapojení se téměř neliší 
od předcházejícího. Protože je ze-
silovač napájen z autobaterie, jsou 
v něm použity výkonnější tranzistory 
a jejich pracovní body jsou nastaveny 
tak, že je schopen zpracovávat i rela-
tivně silné signály. Při napájecím na-
pětí 12 V je odebíraný proud 36 mA 
a zisk 1,25 dB. 

Při vypnutém napájení je zesilo-
vač překlenut kontakty relé RE1, tak-
že prutovou anténu lze využít i pro 
VKV nebo UKV radiostanici. 

MM 
CQ DL, 3/2005 
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Obr. 9. Schema zapojení KV aktivní prutové antény pro ruční přijimač 
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Udržovací nabíječka 
akumulátoru 

Jindřich Glaser  

Za vše může příroda, přesněji řečeno její fauna. Po zakoupení 
vozu Škoda Fabia a jeho parkování pod přístřeškem mi šikovné 
šelmičky (nejspíš kuna) vyhlásily válku a začaly cupovat polstro-
vání v motorovém prostoru. Než by přešly i na elektroinstalaci, 
musela přijít nějaká opatření. 

Prostudováním internetu jsem na-
byl přesvědčení, že boj nebude jed-
noduchý. Zhotovil jsem tedy obdobu 
komerčně vyráběných plašičů kun 
a inspirací mi bylo zapojení na http:// 
danyk.wz.cz/der2. html. 

Zapojení jsem dopinil o výstupní 
tranzistory a jako měnič jsem použil 
malý reproduktor 100 Q. 

„Piskle" opravdu nepříjemně pís-
kalo. Odveta ze strany zvířat ovšem 
přišla brzy. Nekrytý reproduktor jsem 
již nenašel a jako bonus jsem přišel 
o kabel k jednomu vstřiku. Následo-
vala oprava, zakrytí pisklete do ple-
chového krytu a pro jistotu zakoupení 
spreje proti kunám a jeho aplikace na 
všechny vodiče. 

Výsledek byl uspokojivý, od té doby 
je klid. Jenom nastal jeden důsledek, 
a to, že trvale připojené pískle vybíjí 
akumulátor. Začal jsem tedy měřit. 
Odběr z akumulátoru je po vypnutí 
motoru a zamčení vozidla asi 0,5 A. 
Po několika minutách klesne na 0,15 A 
a do hodiny pak na 4 mA (všechny 11-
dicí jednotky vozu usnou). K tomu se 
přičte spotřeba pisklete 25 mA a těž-
ko změřitelný samovybijecí proud 
vlastního akumulátoru. Sečteno mini-
málně 30 mA, do týdne je to 5 Ah. 
Pro lidi, kteří jezdí každý den, je to 
nepodstatné, u mne již ne. Protože 
parkuji na vlastním pozemku, mohu 
si dovolit dobíjet akumulátor popsa-
nou nabíječkou. 

Hlavním požadavkem bylo ovšem 
vyloučit jakýkoliv úkon při odjezdu 
z pozemku. Po nastartování jednodu-
še vycouvám, nic neodpojuji (nabí-
ječka se sama utrhne) a pouze po za-

TRI 

L KPZ2 

o 41 

parkování musím nabíječku opět při-
blížit k části upevněni trvale v náraz-
niku. 

Technické údaje 

Napájení: 230 V, 2 VA. 
Třída izolace: 2. 
Nabíjecí proud: 

40 mA do akumulátoru 12 V. 

Popis zapojení 

Zapojení je jednoduché a je patr-
no ze schématu (obr. 1). Nabíječka 
má tři části. Síťový adapter zasunutý 
ve venkovní zásuvce 230 V, volně vi-
sící polovina nabíječky před zaparko-
vaným autem a druhá polovina upev-
něná ve výpini blatníku a přikrytá 
klapkou. 

Základem nabíječky je mechanic-
ky rozdělený transformátor. Primární 
část napájí síťový adapter a je zavě-
šen na lanku, sekundární část je 
upevněna v nárazníku Po vzájem-
ném přiblížení se uzavře magnetický 
obvod a nabíječka nabíjí. 

Síťový adapter jsem použil z dů-
vodu bezpečnosti. Vedení k nabíječce 
je pod napětím 18 V a při jakémkoliv 
poškození nehrozí úraz elektrickým 
proudem. Pro snížení odběru v mo-
mentě nefunkčnosti nabíječky je pri-
mární vinutí odpojováno pomocí relé. 
To je spínáno jazýčkovým kontaktem 
přilepeným na primární cívce. 
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Obr. 1. 
Schéma 
zapojení 
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Obr 3. Zalitá polovina 

Obr. 4. Síťový adaptér 

Obr. 5. Svorkovnice primární části 

VYBRALI JSME NA 
OBÁLKU 

Obr. 2. Navinutá polovina 
nablleciho transformátoru 
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Obr 6 Svorkovnice sekundární části 

Obr 7. Hotová primární část 

Ve vozidle je proud ze sekundární 
části usměrněn a přes pojistku nabíjí 
akumulátor. Pro indikaci proudu slou-
ží R2, R3 a LED2. U sekundární cív-
ky je přilepen tyčovy magnet použí-
vaný v zabezpečovací technice. 

Mechanická konstrukce 

Poloviny transformátoru jsou nevi-
nuty na plechách E12 x 15 (obr. 2), 
zality do epoxidové pryskyřice a do-

Obr, 8. Hotová sekundární část 

sedací plocha je zabroušena (obr. 3). 
Ve dvou protilehlých rozích jsou vyvr-
tány otvory o průměru 3,3 mm a vy-
říznuty závity M4. Slouží k přišrou-
bování svorkovnic a zároveň jako 
aretační otvory. Za tím účelem jsou 
do sekundární cívky vlepeny měděné 
nýtky s půlkulatou hlavou (obr. 8) 
a primární cívka má otvory sraženy 
na 45 ° (obr. 7). Tím je zajištěna stále 
stejná poloha obou cívek. 

Spoj cívek a svorkovnic je utěsněn 
polymerovým lepidlem a zároveň le-
pidlo slouží k přichycení jazýčkového 
kontaktu a magnetu u boků cívek. 

Primární cívka je volně zavěšena 
pod přístřeškem u zaparkovaného 
auta. K odlehčení vodiče slouží oce-
lové lanko v PVC (prádelní šňůra, 
obr. 9). 

Sekundární cívka je připevněna ve 
výpini předního nárazniku a proti po-
větrnosti je chráněna hliníkovou klap-
kou, která se po odpojení primární 
cívky vlastní vahou sklopí (obr. 11). 

Všechny součástky jsou přilepeny 
v krabičkách tavným lepidlem a pro-
pojeny vodiči. Síťový adapter je pro-
pojen s primární cívkou pomocí plo-
chého vodiče AVVG18. 

Umístění indikačních diod LED je 
patrné z obr. 8 a 10. 

Styčné plochy obou cívek jsou po-
třeny vazelínou, jinak mají snahu drn-
čet. 

Závěr 

Celou nabíječku, tedy její sekun-
dární část, lze za účelem technické 
kontroly snadno vyjmout z nárazníku 
(výplň je pouze zacvaknuta v náraz-
níku) a v motorovém prostoru odpojit 
v pojistkovém držáku a Fastonu na 
„minusovém" vodiči. 

R1 
R2 
R3 
B1, B2 
D1, D2 

Použité součástky 

2,7 kr2, 0207 
27 SI, 0207 
120 C2, 0207 
kulatý můstek B25OR 
1N4004 

Obr. 11 
Klapka 

Obr 9. Nabíjená 

k• o -NA  

•  

Obr 10. Adaptér v zásuvce 

LED1, LED2 zelená, 3 mm 
K1 relé 24 V, Schrack RYS01024 
TR1 transformátor do DPS 230 V/2x 
9 V, 5 VA 
L1 800 z, 0 0,22 mm, E12 x 15 mm 
L2 800 z, 0 0,22 mm, E12 x 15 mm 
SW1 jazýčkový kontakt 
Fl pojistka 0,5 Av kabelovém pouzdru 
Krabička s vidlicí KPZ2 
Svorkovnice L1, L2 KP45E 
J1, J2 Faston kolík a dutinka 
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Mikrokontroléry 
STM32F prakticky 

Ing. Vladimir Váňa, CSc" OK1FVV 

(Dokončení) 

Rozšiřující desky 

Po zhotovení a osazení desky někte-
rého z jednoduchých řídicích počítačů 
popsaných v předchozích odstavcích 
musíme ještě navrhnout a připojit 
zbývající část naší aplikace - různá 
čidla, tlačítka, displeje, výkonové piv-
ky a další I/0 zařizení. Při vývoji se 
nám mohou hodit rozšiřující desky 
popsané v této kapitole. popř. je mů-
žeme využít např. při výuce progra-
mování ARM či vlastním studiu práce 
s ARM - místo továrně vyráběných 
startkitú. Po odzkoušení aplikace mů-
žeme pro tuto aplikaci navrhnout 
plošný spoj této aplikaci „na míru". 

Obr. 21. Deska s plošnými spoji rozšiřující desky 
pro počítač s STM32F103O8T6 

Obr. 22. Rozloženi součástek rozšiřující desky 
pro počítač s STM32F103C8T6 

Pokud bude naše konstrukce ama-
térská, budeme asi pro návrh ploš-
ných spojů používat nějaký „free ná-
stroj. Já jsem všechny plošné spoje 
uveřejněné v tomto článku kreslil 
v programu EAGLE Light Edition, kte-
rý je u nás hodně rozšířen. Bezplatná 
verze Eagle je však omezena na des-
ku o max. rozměrech 100 x 80 mm. 
Toto omezení nemá KiCAD [14] a [15]. 
Systém KiCAD má i řadu dalších vý-
hodných vlastnosti, a tak je používán 
i ve studentských projektech. Pro in-
spiraci doporučuji se podívat na [12]. 

Krátce se ještě vrátím k rozšiřují-
cím deskám pro STM32F1OORBT6 
(obr. 16 až 19) a STM32F103C8T6 

Obr. 17. Deska 
s plošnými spoji 

rozšiřující 
desky 

pro počítač 
s obvodem 

STM32FlOORBT6 

Obr. 18. 
Rozložení 
součástek 
rozšiřující 
desky 

pro počítač 
s obvodem 

STM32F1OORBT6 

Obr. 16. Rozšiřující deska 
pro počítač s STM32F1OORBT6 

NA 

BOOED) 

PAO 

PO) 

PCB OE° 

VDD 

STM32FlOORBT6 
SI RINI I 

ROOM 

poem. nail Jabal.° repeal. koruktorò IN S. 004 Mee I1,9 obr 

Obr. 19. Zapojeni rozširujici desky 
pro počítač s STM32FlOORBT6 
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Obr. 20. Rozšiřující deska 
pro počítač s STM32F103C8T6 

(obr. 20 až 23). Obdobně jako u de-
sek s STM32VI discovery obsahují 
konektory spojené se všemi vývody 
mikrořadiče, dvě uživatelsky přístup-
ně LED, reset, uživatelské tlačítko 
a navíc ještě tlačítko BOOTO. Rozši-
řující deska pro STM32F103C8T6 
má ještě USB konektor B připojený 
přes rezistory 22 šz k vývodum USB_DP 
a USB DM obvodu STM32F103C8T6. 
Pro případ, že bude tato rozšiřující 
deska napájena z PC přes USB, má 
ještě na straně spojů připojen obvod 
LM3940IMP-3,3. Je určen pro převod 
napájeni 5 V z USB na napětí 3,3 V. 
Obě rozšiřující desky také můžeme 
napájet z ext. zdroje 3,3 V přes JP10. 

Přítomnost napájecího napětí indi-
kují u obou rozšiřujících desek LED3. 

Na straně spojů umístíme i bloko-
vací kondenzátory v provedení SMD. 
Zapojujeme je mezi spoje s napáje-
cím napětím. 

Programováni paměti flash 
v STM32F10x 

Výsledkem tvorby software pro 
naši aplikaci, např. pomocí některého 
vývojového prostředí a postupu uve-
deného v [1], je např. binární či hexa-
decimální soubor. Jejich obsah po-
třebujeme nahrát do programové 
paměti flash mikrořadiče. 
K tomu můžeme použít např. pro-

gramátor JTAG či ST - link programátor 
využívající SWD rozhraní. Výhodou 

ST11132R10301T6 • 3V3 

NKST 

BOOTO 

PAO 

PAlt USI) 

PAII »SI' 

‚AO 

PAS 

RI 
10 k 

ID 

SI RESIO 

SS 000T0 

22 8.3 52 Usk It2 22 

10 K 1c4 

22 
31 

i2 Re 22 

20 
1k RO 

„ 1k 125 lr 
122 

1.111)1 
RO 

ir • 3V3 • 3V3 

t 3V3 

VO 3V3 1k 1'J e  I.8 
vSS , 

I I▪  mm 
put talrcekno propeni konckton1 WI 32104 a106321PR viz et 22 

JP10 

Obr. 23 Zapojeni rozšiřujic" desky pro 
počítač s STM32F103C8T6 

Tab. 1. Konfigurace „Boot" vývodů 
BOOT1 BOOTO Boot mode 
X 0 User Flash memory 
0 1 System memory 
1 1 Embedded SRAM 

Popis 
User Flash memory is selected as the boot space 
System memory is selected as the boot space 
Embedded SRAM is selected as the boot space 

e i možnost jejich použití při odlaďování 
programů. Nutností je ovšem některý 
z těchto programátorů vlastnit. 

Pro využití protokolu SWD nebo 
protokolu JTAG musí byt toto v mik-
rořadiči povoleno. U nových mikrora-
dičů však není „defaultre toto na-
staveno. Povoluje se programově 
pomocí volání funkce (pro mikrořadi-
če řady STM32F10x) [16]. 
GPIO PinRemapConfig(GPIO Remap 
SW71 NoJTRST, ENABLE); // Full 

—Enable— SWJ 
Toto volání funkce umístíme ve 

zdrojovém kódu nějakého našeho 
programu v jeho inicializační části, 
program přeložíme a získaný hexa-
decimální nebo binární soubor použi-
jeme jako zdroj pro naprogramování 
paměti flash. Po spuštění programu 
v mikrořadiči je povoleno SWJ a poté 
již k programování budeme moci po-
užívat SWD. Takže zbývá ještě vyře-
šit, jak tento program dostaneme do 
mikrořadiče v době, kdy ještě SWJ 
není povoleno, stejně jako v případě, 
kdy SWD či JTAG programátor ne-
máme vůbec. 

Využijeme k tomu výrobcem ve-
stavěný „bootloader". Ten je přes RS-
232C v mikrokontroléru STM32F10x 
automaticky aktivován v případě, že 
je na „Boot" vývodech mikrořadiče 
konfigurace „System memory". Jed-
ná se o stay, kdy je vývod BOOTO = 
High a BOOT1 = Low. Hodnota pro 

„Boot" vývody je mikrokontrolérem 
stanovena při náběžné hraně SYSCLK 
a současně, je-li aktivní vývod reset 
mikrokontroléru. 

„Bootloader" v STM32F10x je podpo-
rován přes interface USART1, vývody 
PA.9/USART1 Tx, PA.10/USART1 Rx. 
U 64vývodovJho STM32F100 je PA9 
na vývodu 42, PA10 na 43, BOOTO 
na 60 a BOOT1 (PB2) na 28. Záro-
veň z tab. 1 vidime důvod, proč na 
našich řídicích (palubních) pošítačich 
máme rezistory 10 kš2 zajištěno, že 
na vývodech BOOT1 a BOOTO máme 
nastavenu úroveň log. 0 - po reseto-
vání počítače bude počítač vykoná-
vat náš uživatelský program. 

Pokud v době resetování bude na 
BOOTO log. 1, bude mikrořadič řízen 
programem „Bootloader" a bude se 
pokoušet komunikovat přes UART1. 

Jako interfejs mezi mikrořadičem 
a USB portem počitače PC použije-
me převodnik USB<->RS-232. Dopo-
ručuji převodník s FT232RL (např. 
PremiumCord Ku2-232a) nebo použít 
převodník vlastní výroby [17]. 

Pokud se „bootloaderu" podaří ko-
munikace s PC, na kterém bude spuš-
těn vhodný program, můžeme tímto 
programem poslat náš nový uživatel-
ský program do mikrořadiče. Poté, 
po odstranění log. 1 z jeho vývodu 

BOOTO a resetování, již náš program 
bude v mikrořadiči řídit jeho chod. 

Doporučeným programem na PC 
pro naprogramování flash paměti ob-
vodů STM32 je „Flash Loader Demon-
strator". Jeho poslední verze je 2.6 
a získáme ho zdarma stažením ze 
stránek firmy ST jako instalační sou-
bor Rash Loader Demonstrator v2.6.0 
Setup.exe (je to program pro Win-

dows). Po jeho nainstalování nahra-
jeme náš program do programové 
paměti flash. Dale je uveden postup 
tohoto programování: 
- Propojíme palubní počítač s PC po-
mocí sériové linky RS-232 (nemáme-
-li na PC RS-232, lze použít i převod-
ník USB -> RS-232). 
- Připojíme napájení + 3,3 V palubní-
ho počítače. 
- Stiskneme a držíme tlačítko BOOTO 
připojené k palubnímu počítači a stisk-
neme a uvolníme tlačítko RESET, 
rovněž vně připojené k palubnímu 
počítači. Poté uvolníme i tlačítko 
BOOTO. Takto je mikroprocesor při-
praven k nahrání programu. 
- Na PC spustíme program pro na-
hrání binárního souboru do progra-
mové paměti flash mikrořadiče. Tím 
je STMicroelectronics Flash Loader 
Demonstrator pracující nad OS Win-
dows, nebo nad OS Linux například 
program STM32Flash. Popis práce 
s těmito programy jsem umístil do 
elektronické přílohy tohoto článku, 
kterou si můžete stáhnout ze stránek 
www.aradio.cz. 
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Nízkofrekvenční 
generátory 1 

Základní principy a historie 
Tomáš Kadeřábek 

Článek si klade za cil v prvním díle seznámit čtenáře s principy 
těchto generátorů a s jejich výhodami a nevýhodami. V druhém 
díle článku je potom jednoduchá konstrukce RC generátoru včet-
ně mechanického provedení. 

Nízkofrekvenčním generátorem se ro-
zumí zařízeni, produkující harmonické 
(sinusové) nebo tvarové (obdélníkové, 
trojúhelníkové nebo pilovité) střídavé na-
pětí (signal) o rozkmitu až 10 V a kmito-
čtu 1 Hz až 10 MHz. U všech signálů 
bývá možnost měnit stejnosměrný ofset, 
u pulsrao signálu navíc střídu pulsu. 
Harmonický signál můžeme použít ke 
kontrole a nastavení zvukových zesilova-
čů, jejich korekcí apod. Obdélníkový sig-
nal se hodí při vývoji jednoduchých čísli-
cových zařízeni. 

Moderní generátor 

s číslicovou syntézou 

Na tomto principu jsou zpravidla zalo-
ženy dnes profesionálně vyráběné gene-
rátory. číslicový obvod (zdroj taktu) ge-
neruje sekvenci čísel v binárním kódu 
v předem definovaném taktu. Na digitálně 
analogovém převodníku se konverzí těch-
to čísel vytváři analogový signal téměř li-
bovolného průběhu. Při starším principu 
se změna kmitočtu dosahuje změnou 
kmitočtu taktu. Zde hovoříme o AWG 
(Arbitrary wave generator) generátoru. 
Modernější princip je konstantní takt 
a změnu kmitočtu dosahujeme vynechá-
váním odpovídajíciho počtu vzorku. Zde 
je možné dosáhnout pouze omezeného 
počtu druhů výstupních funkcí. Princip se 
nazývá DDS (Direct digital synthesis) 

3 t(ms) 

3 t(ms) 

tj 

Obr. 1. Různé tvarové prübéhy signálu 
o f = 1 kHz: (a) harmonický signál Ud =1 V, 
Upp= 1,4 V; b) obdélníkový TYL signál 
o střídě 1: 2; c) trojúhelníkový signál 
o rozkmitu Upr,= 3 Va as ofsetu Uss =1 V 

a generator na něm založený AFG (Arbit-
rary functional generator). Signal za digi-
tálně-analogovým převodníkem je ovšem 
zatížen chybou představovanou zbytky 
„schodů" při stupňovitém uvolňováni dat 
z paměti. Za převodník bývá proto zapo-
jena dolní propust a za dolní propustí 
zpravidla ještě koncový oddělovací zesilo-
vač. 

Jako příklad můžeme uvést generator 
HMF2550 firmy HAMEG od 10 pHz do 
50 MHz se všemi možnými průběhy tva-
rového výstupu a výstupní mezivrcholo-
vou úrovni až 10 V. Cena generátoru je 
několik desítek tisíc Kč. Ačkoliv generáto-
ry mají zpravidla obvod samonastavení 
(selfalignment) a pro nastavení nejsou 
potřeba žádné další přistroje, pro amatér-
skou konstrukci pro začáteční ka je tento 
princip příliš složitý. 

Záznějový generátor 

Pojem zázněj vychází z teorie směšo-
vače. Každý směšovač je v jistém zjed-
nodušení vlastně analogová násobička. 
Při přivedení dvou kmitočtově blízkých 
signálů na vstupy směšovače dostáváme 
na výstupu signály o frekvenci rovné součtu 
a rozdílu původních frekvenci. Rozdílové 
frekvenci říkáme zázněj. Všechny ostatní 
signály jsou potom tvořeny frekvencí rov-
nou součtu frekvencí obou signálů nebo 
jejich harmonických a leží v oblasti pů-
vodního kmitočtu nebo vysoko nad ním 
Záznějový signal můžeme snadno odfil-
trovat dolní propustí. 

Výhodou tohoto principu je snadná 
přeladitelnost volného oscilátoru, případ-
ně i možnost jeho rozmítání. Zdroj kmito-

-+ PEVNÝ 

OSCILATOR 

SMĚŠOVAČ  

_2' LADITELNÝ 
7-

OSCILÁTOR F.OEF,, 

DOLNÍ 
PROPUST 

\ 
OUT 

Obr 3. 8 okové 
schéma záznájového 

generá oru 

Obr. 2. 
Blokové schema _E 

digitálního -7 
generátoru 

Slovo 
Adre y 

ZDROJ 

TAKTU 

čtu müže být postaven i na TIL logických 
obvodech, neboť dolní propust odfiltruje 
i zbytky obdélníkového signálu, nevýho-
dou je malá stabilita amplitudy. 

Příkladem takového generátoru je 
NFG 21, vyvinutý v sedmdesátých letech 
v n. p. TESLA Hloubětín k měření rozhla-
sových a televizních vysílačů. Přístroj 
bývá dostupný v různých bazarech, jedná 
se ovšem o mohutnou skříň o váze okolo 
15 kg. 

Ani tento princip není možné doporučit 
pro amatérskou stavbu vzhledem k jeho 
složitosti. 

Generátor tvarových kmitů 

Toto zapojení produkuje zpravidla ob-
délníkový a trojúhelníkový signal. Pro 
amatéry je to téměř základní zapojení, 
vedouci na rüzné blikače, piskače apod. 
Ačkoliv jich v AR bylo uveřejněno velmi 
mnoho, nebude na škodu uvědomit si zá-
kladní princip. Základní stavební prvky 
tvarového generátoru jsou integrator a in-
vertujici komparátor s hysterezi. Na vý-
stupu komparátoru je vždy jedna ze dvou 
úrovní napětí. Z této úrovně se přes re-
zistor R nabíjí kondenzátor směrem ke 
druhé klopné úrovni. Ve chvili, kdy napětí 
na kondenzátoru dosáhne tuto úroveň, 
hysterezní obvod se překlopí a kondenzá-
tor se začne nabíjet z opačného napětí. 
Tím se vytvoří periodický děj, který je úpl-
ně stejný, jako např. při regulaci topného 
tělesa termostatem. 

Zapojení můžeme dosáhnout mnoha 
způsoby. Každý amatér zná zapojení 
multivibrátoru se dvěma tranzistory, s ob-
vodem 555 nebo na bázi TIL hradel. Pro 
náš článek byl však zvolen jako ilustrativ-
ní příklad multivibrátor s jedním operač-
ním zesilovačem. 

Integrační článek je tvořen sériovou 
kombinací součástek R4, R5 a Cl (obr. 5). 

INVERZNI 
KOMPARÁTOR 

u 

INTEGRATOR 

r n al 

Obr, 4. Blokove schéma generátoru 
tvarových kmitu 

Obi. 5. Generátor tvarových kmitů 10 kHz 

Slovo 
Dat 

',moat 

Analogové 

Napeti 

DAC 

DOLNÍ 

PROPUST 

\ 
OUT 

16 ( Praktická elektronika - AR 01/2014) 



Hysterezní komparátor potom tvoři ICI 
a rezistory R1, R2 a R3. Zapojení je zají-
mavé jedním nesymetrickým napájecím 
napětím. Dělič R2 a R3 vytváří umělý 
střed +6 V a paralelní kombinace těchto 
odporů spolu s R1 vytváří další are, za-
pojený v kladné zpětné vazbě a tvořící 
s IC1 hysterezní klopný obvod. Ten Ora-
cuje tak, že přivedeme-li na invertujíci 
vstup napětí větší nebo menši než uhlopn, 
(viz vzorec, za předpokladu R2 = R3 = 
R), překlopí se výstup IC1 do opačné 
úrovně (U„, je napájecí napětí). 

uki„ne = [0,5 ± R/(2R1 +  

Po překlopení se z výstupniho napětí IC1 
kondenzátor nabiji směrem k (Lc nebo 
k 0 V, po dosažení hodnoty klopného na-
pětí se opět překlopí a proces se periodic-
ky opakuje. Poměr děliše nesmí být moc 
malý, pro hodnoty menší než 10 se již 
průběh napětí odchyluje od trojúhelníko-
vého o vice než 5 % ve vrcholech trojú-
helníka a musíme jej považovat za expo-
nenciální. Označíme-li R, = R4 + R5, je 
kmitočet možné vypočíst podle vztahu: 

f = 0,25. ( R + 2R2)/R R,C 

Odvození vztahu není těžké, přesahu-
je však rámec článku. Při volbě odporů 
jsme limitováni na jedné straně výstup-
ním odporem OZ, ten je uváděn asi 2 ka 
jednak vstupním odporem OZ, který je 
obvykle okolo 1 MQ. Aby nám celé zapo-
jení hezky fungovalo, odpory operační 
sitě je vhodné volit v řádu 10 až 200 kü. 
Potom operační síť nezatěžuje výstup 
a není zatížena vstupem OZ. Poslední 
otázkou je volba typu operačního zesilo-
vače, kterým osadíme pozici IC1. 

Na obr. 6 jsou průběhy výstupnich na-
pětí obdélníkového průběhu výše uvede-
ného zapojení sejmutá z obrazovky digi-
tálního osciloskopu pro dva různé OZ, 
LM1458 a LM6172. Vidime zde v praxi 
vlastnost OZ, nazývanou strmost přebě-
hu (SR - Slew rate). Obvod MA1458 má 
SR = 0,5 V/ps a pro kmitočet 10 kHz 
a obdélníkový signál je již prakticky nepo-
užitelný. Díky době trvání přeběhové hra-
ny 20 ps se jedná prakticky o lichoběžní-
kový signál. LM6172 má deklarovanou 
strmost SR = 3500 V/ps a obdélníkový 
signál je prakticky dokonalý. Rozdíl mezi 
výstupním napětí v horní a dolní klopné 
úrovni je o něce menší než piné napájecí 
napětí, na shodu se vzorcem pro výpočet 
kmitočtu to ale nemá vliv. Pokud nastaví-
me s R5 frekvenci 10 kHz a změří me 
= R4 + R5 (18 kš2), dostaneme s pou-

žitím vzorce 9,7 kHz, což je velmi dobrá 
shoda. U obvodu LM1458 to však neplatí, 
protože díky dlouhé přeběhové hraně ne-
platí předpoklady pro odvození vzorce. 
(LM6172 dodává např. firma Farnell.) 

Experimenty a stavbu generátoru na 
tomto principu lze pro amatéry doporučit. 
Uvedené zapojeni je velmi vhodné pro 
jednoduchý generátor obdélníkového nebo 
trojúhelníkového prüběhu o pevném kmito-
čtu. Příkladem průmyslově vyráběného 
generátoru na tomto principu je FG 504 
od firmy Tektronix s vynikajícím kmitočto-
vým rozsahem 1 mHz až 40 MHz. Tento 
generátor měl na výstupu i možnost har-
monického signálu. Signál je získán tva-
rováním trojúhelníkového signálu pomoci 
diod nebo tranzistorů FET. Ačkoliv lze 
takto získat signál se zaručeným zkresle-
ním menším než 0,5 %, vzhledem k nut-
nosti pečlivého nastavení tvarovače podle 
zkresloměru je tento princip tvorby har-

monického signálu pro amatéry vhodný 
pouze za předpokladu, že se spokojíme 
se zkreslenim okolo 2 %. 
V 90. letech americké firmy vyráběly 

na tomto principu řadu monolitických ge-
nerátorů jako ICL8038 (Harris, Intersil), 
XR2206 (EXAR) nebo MAX038 (MAXIM). 
Tyto generátory byly založeny na principu 
generátoru obdélníkového a trojúhelníko-
vého signálu a byly dopiněny o tvarovač 
s jehož pomocí se z trojúhelníkového 
signálu vytvářel harmonický se zkresle-
ním okolo 1 %. Frekvence byla určena 
z vnějšku připojovanými kondezátory 
a rezistory. Tyto obvody se bohužel již 
nyní nevyrábějí a ani nejsou běžně u distri 
butorů k dispozici. Byly nahrazeny obvody 
např. AD9833 (Analog Devices) na princi-
pu DDS syntézy. Tento moderní obvod 
nepotřebuje pro svoji funkci žádné vnější 
kondenzátory a rezistory, pouze taktovací 
pulsy odvozené od frekvenční reference. 
Rízení typu signálu a výstupní frekvence 
probíhá po 3drátové sériové sběrnici 
a obvod se vyrábí pouze v SMD MSOP 
pouzdře. Pro snadnou aplikaci nabízí vý-
robce i výukový kit. Stavba generátoru na 
tomto principu přesahuje ovšem rámec 
tohoto článku, neboť řídicí obvody se neo-
bejdou bez použiti mikroprocesoru. 

Pro čtenáře, kteří náhodou získají ob-
vod MAX038, je zde jedno doporučené 
zapojeni se stručným popisem obvodu. 

Obvod musí být napájen symetrickým 
napětím ±5 V. Pro určení kmitočtu je roz-
hodujici kondenzátor připojený k vstupu 
COSC, který může být 20 pF až 100 pF. 
Dalším prvkem určujícím kmitočet je proud, 
proudící do vstupu IIN. Kmitočet osciláto-
ru je určen vztahem: 

Fo = /OEN/C [MHz; pA, pF] 

Dalším důležitým vstupem je FADJ, 
kdy přivedením napětí v rozsahu ±2,4 V 
se mění kmitočet o ±70 %. Obdobně lze 
řídit střídu TTL pulsů vstupem DADJ. Je 
ovšem duležité, aby řídicí napětí v abso-
lutní hodnotě nepřekročilo 2,5 V. Proto je 
obvod vybaven zdrojem referenčniho ss 
napětí Uref= 2,5 V, ze kterého se odvozují 
napětí pro řízení kmitočtu. Pokud bychom 
chtěli použít obvod v roli fázového závěsu, 
vstup FADJ považujeme za řídicí vstup 
VCO (voltage controlled oscillator). Na 
vstup PDI přivedeme referenční signál, 
výstup PDO je výstupem fázového detek-
toru, který můžeme přes integrační RC 
článek přivést na FADJ. Na výstupu OUT 
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Obr. 6. Pruběhy napiti generátoru 
obdélníkových kmitů s různými OZ 

je výstupní signál v mezivrcholové úrovni 
2 V. Na schématu je po regulačním po-
tenciometru P3 zařazen pro impedanční 
přizpůsobení širokopásmový zesilovač. 

Princip zpětnovazebniho 

RC oscilátoru 

Pro pochopení principu zpštnovazeb-
nib° oscilátoru si představme následující 
situaci. V koncertním sále je mikrofon, 
zesilovač a reproduktorová soustava. Zvý-
ší-li se hlasitost nad určitou úroveň, sou-
stava začne pískat Důvodem je kladná 
zpětná vazba. Libovolný šumový impuls 
je reproduktorem zesílen a ve stejné fázi 
zachycen mikrofonem. Po zachycení se 
celý proces opakuje tak dlouho, než je in-
tenzita zvuku omezena výkonem zesilo-
vače. 

Princip můžeme realizovat v čistě elek-
trickém obvodu podle blokového schema-
tu na obr. 7a. Vezměme zesilovač o zisku 
A s nulovým posuvem fáze mezi vstupem 
a výstupem a čtyřbran z rezistorů a kon-
denzátorů, který pouze na jedné jediné 
frekvenci má posuv fáze nulový (nebo 
můžeme vzít článek s posuvem 180 ° a zesi-
lovač obracející fázi). Spojíme je do kru-
hu, tj.vždy vstup s výstupem. Pokud je 
součin zisku zesilovače a útlumu na frek-
venci s nulovým fázovým posuvem větši 
než 1, soustava se na dané frekvenci roz-
kmitá podle stejného principu, jako mikro-

w 

z < m 
z D 

E 
m m M 

HI  
o 
o 

5 

47OR 

R6 

C18 
— TL072D 

Frekvence jemně 

3 ICIA 

o 

IC2A 
R3 1k 

TL072D 
100n 

F ekvence jemně 

ci 

303 

R7 

8 

10 

C2 

20 

COSC 

REF 

DADJ 

FADJ 

UN 

V. 

o. OV 

co AO 
o Al 

OUT 

SYNC 
SQ 
COE 

ONO 

N121231ge 

PD' 
PDO 

o 
z 

o 

Pr2 

ccer 

00 
o 

-5V 

a.m 
IC4 

7  47R K2 2  

RIO —"-

E12001 2Vpi7/50 

RI I 

47R 

Obr. 6e. 
Generátor 
s obvodem 
MAX038 

1(1 

TTL 

1.511058 

CH2 OV 

LM6172 

CH1 OV 

(Praktická elektronika - AR 01/2014) 17 



KLADNÁ ZPĚTNÁ VAZBA 
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Obr. 7. a - Blokové schéma RC osci átoru; 
b - Wienův oscilátor se stabilizací amplitudy diodami 

fon se zesilovačem v sále. Amplituda kmi-
tů je omezená rozkmitem zesilovače, tedy 
napájecím napětím. Pokud chceme do-
stat čistě harmonický signal, musíme ze-
sílení regulovat. Při zapnutí musí být cel-
kové zesílení ve smyčce větší než 1, aby 
kmity spolehlivě nasadily. Při dosažení 
požadované hodnoty amplitudy se zesíle-
ni ve smyčce sníží právě na 1, čímž se 
hodnota amplitudy stabilizuje. Tomuto ze-
síleni říkáme zesílení kritické. 

Na obr. 7b již vidíme konkrétní zapo-
jení oscilátoru. Kritické zesíleni je pro ta-
kovýto oscilátor rovno 3, pro frekvenci 
platí jednoduchý vztah: f = 112109C. RC 
kombinace v spodní části obrázku je kmi-
točtově závislý přenosový článek, který 
má nulový fázový posuv pro uvedený 
kmitočet. Odpory v horní části nastavují 
zisk operačního zesilovače pomocí záporné 
zpětné vazby. Zesílení zesilovače v oka-
mžiku zapnutí je: 

A =2 1 + (R4 + R5 + R6)/R3 

Po zapnutí se začnou objevovat na 
výstupu OZ kmity. Pokud amplituda těch-
to kmitů je tak velká, že se diody začnou 
otevírat a jakoby zkratuji R3, zisk smyčky 
se automaticky zmenšuje. Amplituda se 
automaticky ustálí na zisku smyčky = 1, tj, 
zisk zesilovače = 3. Výhodou tohoto zapo-
jení je jednoduchost, nevýhodou je regu-
lace na nelineární součástce - diodě, kte-
rá způsobí zkreslení výstupního signálu 
asi 2 %. 

Na obr. 8 je obdobný oscilátor se sta-
bilizací amplitudy tranzistorem JFET. K po-
chopení stabilizace amplitudy je nutné 
uvést typ tranzistoru. Jedná se o tranzistor 
s obohaceným N kanálem. To znamená, 
že při nulovém napětí na elektrodě G tran-
zistor do jisté miry vede. S nárůstem am-
plitudy se diodami vytváří záporné řídicí 
napětí na řídicí elektrodě, které zvyšuje 
odpor tranzistoru, zmenšuje se zesíleni 
a amplituda se stabilizuje. 

Historie zpětnovazebnich 
RC generátorů 

V roce 1939 podal jeden ze zakladate-
lů firmy Hewlett - Packard v USA patento-
vou přihlášku na oscilátor na RC principu. 
Jeho schéma je na obr. 9. Vidíme známý 
RC článek (R1, R2, Cl, C2), laditelný 

Obr. 9. 
Schema RC 
oscilátoru h 

patentovaného 
W Packardem 
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Obr. 8. 
Oscilátor se 
stabilizaci 
amplitudy 

tranzistorem 
JFET 

tentokrát otočným kondenzátorem. Zesi-
lovač je tvořen dvěma elektronkami, čímž 
obdržíme zesilovač bez otočení faze, tj. 
s kladným zesílením. R3 a R4 tvoří zá-
pornou zpětnou vazbu, která nastavuje 
zesílení dvojice elektronek. 

Zásadní vtip je v odporu R3, na jehož 
místě je použita normální žárovka. Pokud 
při zapnutí obvodu ještě nenasadily kmity, 
je vlákno žárovky zatíženo pouze anodo-
vým proudem první elektronky a zesilení 
dvojice elektronek je Mai než kritické. 
Proto kmity dychtivě nasadí. S nasazují-
cími kmity roste efektivní proud protéka-
jící žárovkou, vlákno žárovky se zahřívá 
a odpor žárovky se zvětšuje. To vede ke 
zvětšení záporné zpětné vazby v obvodu 
a tedy i zmenšení zesíleni soustavy. 
V důsledku tohoto jevu se zesílení ustálí 
na kritické hodnotě a obvod produkuje 
stabilní harmonické kmity. Odpor žárovky 
se pro kmitočty od desítek Hz výše jeví 
jako konstantní. Vychládání a zahřívání 
vlákna je totiž daleko pomalejší než tyto 
frekvence. V důsledku toho stabilizační 
obvod oproti předchozím příkladům neob-
sahuje žádnou nelineární součástku 
a u oscilátoru založeného na tomto princi-
pu lze dosáhnout zkreslení pod 0,2 %. 

Po druhé světové válce se obrovská 
kapacita elektronického průmyslu vrhla na 
audio- a videotechniku a k tomu byly po-
třeba i měřicí přístroje. Prvním generáto-
rem na tomto principu byl HD200 od spo-
lečnosti Hewlett-Packard v rozsahu 30 Hz 
až 30 kHz. Ostatní firmy následovaly 
a rozvíjely tento princip. Kmitočtový roz-
sah se postupně zvětšoval a největší kon-
kurent Hewlett - Packard v oblasti měři-
cích přístrojů, firma RohdeaSchwarz 
přišla s generátorem SBF (BN40861) 
v rozsahu 10 Hz al 10 MHz. Poslední 
rozsah zde byl ovšem realizován LC ob-
vodem. I československá TESLA Brno 
vyráběla a rozvíjela řadu svých generáto-
rů, např. BM218, BM344 nebo BK124. 

BK124 byl jedním z posledních typů 
RC generátorů vyráběných v osmdesá-
tých letech. Při konstrukci již nebyla pou-
žita ani jedna elektronka, ale ještě ani je-
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den integrovaný obvod. H avní zesilovač 
byl vytvořen ze 3 tranzistorů. Tranzistoru 
KC509 odpovídá zhruba dnešní BC548, 
tranzistoru 6C179 odpovídá BC558. Ten-
to tranzistor se v bývalém Českosloven-
sku nevyráběl, musel být dovážen a nebyl 
pro amatéry běžně dostupný. Tranzistoru 
KF507 odpovídá dnešní BD139. Vazební 
dělič se žárovkou byl navázán přes va-
zební kondenzátory. Jejich vysychání je 
možná příčinou toho, že řada dnešních 
majitelů tohoto generátoru si na internetu 
stěžuje na fa kt, že generator poměrně 
dlouho a nespolehlivě nasazuje kmity. 
Jako proměnný prvek byl zvolen tande-
mový logaritmický potenciometr. Při kon-
strukci ovšem dospějeme k zapojení, kdy 
s otáčením ve směru hodinových ručiček 
se kmitočet snižuje. Pokud bychom pou-
žili lineární potenciometr, byla by stupnice 
značně nerovnoměrná. 
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Ni-MH nabíječka SOLO 
Jaroslav Selucký 

Nabíječka vznikla z potřeby nabíjet samostatné 4 kusy akumulátorů 
AA nebo AAA. I když je na trhu dostatek různých nabíječek těchto člán-
ků, ponejvíc jsou to rychlonabíječky. Nabíjení menším proudem je pro 
články šetrnější. Akumulátory se před nabíjením nevybíjejí, mohou se 
nabíjeti částečně vybité. Po 20 až 25 nabíjecích cyklech je vhodné aku-

mulátor vybít na prahové napětí asi 1 V, ale není to nutná podmínka. 

Popis zapojení 

Schema nabíječky je na obr. 1. Je to 
upravené zapojení z [1], rozšířené pro 
uvedený počet akumulátorů. Společnou 
část tvoří zdroj referenčního napětí s IC3 
TL431. Referenční napětí se nastavuje 
trimrem P1 na 1,45 V, což je napětí pině 
nabitého článku. Toto napětí se přivádí na 
invertujicí vstup komparátoru Ici 6. Na ne-
invertujíci vstup je přivedeno napětí aku-
mulátoru přes rezistor R5. Pokud je toto 
napětí menší (vybitý akumulátor), kompa-
rátor se překlopí a přes rezistor R4 sepne 
tranzistor T1. Zároveň se rozsvítí rudá 
LED D7 indikující nabíjení. Tranzistor Ti, 
dioda LED 07 a rezistor RI tvoří zdroj kon-
stantrůho proudu 160 mA pro akumuláto-
ry AAA, resp. 220 mA pro AA. Proud se 
zvětší po přepnutí Si do polohy AA a se-
pnutí relé, kdy se k rezistoru R1 připojí 
paralelně rezistor R2. Větší nabíjecí proud 
(0,2 až 0,3 C) není na závadu. Nabíjecí 
proudy byly voleny tak, aby se akumulá-
tor nabil za 4 až 8 hodin. Doba závisí na 
kapacitě akumulátoru a stupni jeho vybití. 
Nabíjet je tak možné současně akumulá-
tory s různými kapacitami. Nabíječka je 
vhodná i pro nabíjení akumulátorů NiCd. 
Po připojení napájecí ho napětí se rozsvi-
tí zelené LED a po vložení vybitých aku-
mulátorů rudé LED signalizující nabíjeni. 
Pozor na rudé LED, ne se všemi lze do-
sáhnout požadovaný výstupní proud — 
— podle technologie výroby mají pracovni 
napětí 1,6 až 2,2 V. 

Po dosažení konečného napětí akumu-
látoru se komparátor IC1B překlopí a uza-
vře Ti. Současně je na invertující vstup 
ICIA přivedeno větší napětí, než je na jeho 
neinvertujícim vstupu. Výstup kompará-
toru sepne a přes rezistor R4 se rozsvítí 
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zelená LED 06, signalizující ukončeni na-
bíjeni. Překlopení obou komparátorů není 
skokové, ale s pokračujícím nabíjením 
rudá LED pohasíná a po překlopení kom-
parátoru a rozsvícení zelené LED je nabí-
jení ukončeno. Po nabití je možné pone-
chat akumulátory v nabíječce (večer 
vložíme' ráno máme k dispozici nabité 
články). Rezistorem R6 je zavedena hys-
tereze, konečné vypínací napětí je tak 
1,49 V. 

Přepínač S1 připiná záporné napájecí 
napětí (ONO) na relé a spodní (záporné) 
konce držáků akumulátorů. Relé jsou po-
užita z toho důvodu, že přepínač by jinak 
musel být vícenásobný. S relé je konstruk-
ce jednodušší a kontakt spolehlivější. Celá 
elektronika včetně indikace je využita pro 
oba typy akumulátorů. Ostatní sekce jsou 
shodné. 

Konstrukce 

Motiv desky s plošnými spoji je na obr. 
2. Deska je pak umístěna do krabičky U-
-KP33 o rozměrech 33 x 80 x 149 mm. Na 
desce jsou všechny součástky kromě pře-
pínače S1, který je upevněn na vrchním 
dílu krabičky a napájecího konektoru. Na 
desce je 5 propojek. Propojky u IC1 a 102 
jsou ze strany spojů přímo mezi piny izo-
lovaným drátem, viz obr. 3. Tranzistory 
jsou opatřeny malým chladičem zhotove-
ným z hliníkového plechu. Chladič je nut-
ný, bez něj by tranzistory neúnosně hřály, 
proto je také napájecí napětí jen 4,5, resp. 
5 V. Pod trimrem P1 je díra pro šroubo-
vák, umožní se tak nastavení referenční-
ho napětí (Uref) bez nutnosti demontáže 
desky. 

Úprava krabičky spočívá v rozmístění 
držáků akumulátorů a jejich upevnění 

R16 1k2 

270k 
R15 

k9 

R25 

31,9 

IC11C2= LM339 
+ I B3 + B4 Ti.T2.T3.T4= BD136 ap + Bs 

Tw Tm TAN, 

í VYBRALI JSME NA 
OBÁLKU  

• 

šroubkem M3x6 se zapuštěnou hlavou 
nebo nýty tak, aby se akumulátory daly 
bezproblémově vložit do držáků. Pozor! 
Krabičku musíme situovat tak, aby výstu-
pek se zámky byl na straně, kde budou 
LED, to bude čelní strana, viz obr. 4. 
V držácích se vrtákem zahloubí otvor pro 
upevňovací šroubek se zapuštěnou hla-
vou. Držáky je vhodné prohlédnout, aby 
pájecí očka nebyla volná (nedokonalý kon-
takt bývá hlavně na záporném pólu), a po-
cínovat. Cínovat vývody je třeba krátce, 
plast je velmi háklivý na teplo. První a po-
slední pouzdro pro akumulátor zároveň 
přes distančni sloupky délky 20 mm drží 
desku s plošnými spoji. Na boku vrchní-
ho dílu je díra pro napájecí konektor. Po 
montáži držáků se dovrtají díry o průmě-
ru 1 mm pro propojeni vývodů držáků. 

kladného pólu se spojí vždy malý a velký 
(M + MA) držák holým drátem a násled-
ně kablikem ke kolektoru tranzistoru pří-
slušné sekce. Záporné poly PA se propojí 
a připojí kablikem na přepínač S1. Rov-
něž záporné poly držáků AAA se spojí 
a přivedou na druhou stranu Sl. Spodní 
díl krabičky je opatřen větracími otvory, 
u vrchního dílu jsou větraci díry na stra-
ně protilehlé k LED. Mechanické uspořá-
dání je patrné z fotografií nabíječky. 

Po montáži držáků uchytíme na sloup-
ky desku a na boku vrchního dílu krabič-
ky označíme rozteče pro jednotlivé LED 
podle jejich umístěni na desce. Poté vy-
vrtá me díry s průměrem 3 mm. LED osa-

R35  
 LJ  
31,9 

Á, 
+I B7 80 

T AAA 

4.5 V/1 13A 
4 r 

E— 
DC1 

SI 

2x RELE M4-05H 
SI penman 

Obr. 1. Zapojeni nabíječky 
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dime na desku jako poslední. Důležité je 
ponechat jejich vývody dostatečně dlou-
hé. Diody vytvarujeme tak, aby šly nasu-
nout do vyvrtaných děr na boku krabičky. 
Dále je osadíme do desky, mírným přihnu-
Cm konců zafixujeme a po přišroubování 
desky na sloupky a zasunutí do jednotli-
vých děr zapájí me. Pozor na polaritu LED 
už ph tvarování! 

Jako napájecí zdroj je použit spínaný 
adaptér MW 1208SZ. Je to jeden z nejlep-
ších malých zdrojů. Nastavíme na přepí-
nači 4,5 V a výstupni kabel opatříme od-
povídajícím násuvným konektorem. Pozor 
na polaritu! Jako adapt& vyhoví i zdroj 5 V/ 
/1,2 A bez nutnosti nového nastavení Uref 

a změny součástek. Napájeci konektor 

e•-.iiiheingszetitt«.-«riiiiwims- , 

IŠ . 4 - '4 . e . 

a přepínač S1 jsou na desku připojeny 
ohebným kablikem tak, aby kablí ky byly do-
statečně dlouhé pro případné „vyklopení 
desky" po uvolnění dvou šroubků M3. Na 
spodní díl krabičky přilepíme nožky. 

Seznam součástek 

Rezistory jsou všechny velikosti 0207 
R1, R11, 

R21, R31 5,6 Q 
R2, R12, 

R22, R32 22 Q 
R3, R13, 

R23, R33 1 IcQ 
R4, R14, 

R24, R34 1,2 kl-2 

Obr. 4 a 5. 
Fotografie mechanického 
uspořádáni nabiječky 

R5, R15, 
R25, R35 

R6, R16, 
R26, R36 

R7 
R8 
R9 
P1 
Cl 
C2, C4, C5 
C3 
D1, D3, 

05, 07 
D2, D4, 

D6, D8 
T1 až T4 
Cl, IC2 
IC3 
RE1, RE2 relé M4-05H 
4 ks držák baterieAA 
4 ks držák baterie AAA 
1 ks přepínač P-B0708 
4 ks samolepicí nožky 
1 ks konektor K 3716A 
2 ks sloupek 20 mm 
4 ks chladič viz text 
krabička U-KP33 
sítový adapter MW 1208SZ 

3,9 kQ 

270 le2 
2,2 kf2 
10 LQ 
12 kt-2 
4,7 ka trimr 
220 HF/16 V 
100 nF 
47 ůF/16 V 

LED červená, 3 mm 

LED zelená, 3 mm 
BD136 apod. 
LM339 
TL431 
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Obr 2 a 3. 
Deska s plošnými spoji 

(127 x 65 mm) 
a rozmístěná součástek 
na desce nabíječky 
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Semafor 
pro modeláře 

Ing. Lukáš Fritsch 

Patrně každý, kdo postavil např. autodráhu nebo model města 
s dopravní infrastrukturou, se zabýval otázkou, jakým způsobem by 
mohl dilo vylepšit, oživit. Jednou z možnosti je vytvořeni funkční repli-
ky světelné křižovatky. Tento příspěvek se podrobně zabývá návrhem 

elektronických obvodů světelné křižovatky s využitím integrovaných 
logických členů. Úlohu lze samozřejmě obvodově realizovat i jednodu-
šeji, např. s využitím některého z jednočipových mikrokontrolérů, ale 

pak se hardwarová část redukuje na návrh podpůrných obvodů mikro-
kontroléru a na návrh buzeni svítivých diod. Mnohem zajimavéjši je 
ukázat čtenáři postup návrhu kombinačních i sekvenčnich logických 
síti, což je také jedním z cílů tohoto příspěvku. 

Úvod 

Elektronickou část zařízení můžeme 
rozdělit do několika funkčních bloků: ge-
nerator taktovacího signálu, čitač, smě-
rovače a buzení LED. Než se pustime do 
výkladu těchto bloků, stanovíme si funkč-
ní požadavky zařízení a nadefinujeme si 
některé pojmy. Světelná křižovatka má být 
se signalizaci pro vozidla i chodce ve smě-
ru severojižním (označme S-J) a výcho-
dozápadnim (označme V-Z). Může praco-
vat v režimu denním nebo nočním, kdy 
bliká pouze světlo žluté barvy. Dale lze 
zvolit mezi dvěma způsoby řízení: auto-
matické (A), kdy jsou změny stavů křižo-
vatky řízeny samostatně kmitajicím asta-
bilním klopným obvodem nebo manuálni 
(M), kdy změna nastává po stisku tlačít-
ka obsluhou křižovatky. 

Generátor 
taktovacího signálu 

Taktovací signal obdélníkového průbě-
hu má být generován opakovaně (pro au-
tomatické řízeni) nebo jednorázově stis-

+5 V 
o  

GND 
o 

Ucel 
2-0 

Cl 
C2 

100P 100n 
16V 

R32 

R31, R32 a C18 
osazeny 

na kontaktech S1 

[ R31 
100k 

216 

220k 100n 

 2 

FL :1A 

SIB 

kern tlačítka (pro manuální řízení). Má 
tedy vykazovat vlastnosti astabilního klop-
ného obvodu (AKO), resp. monostabilní-
ho klopného obvodu (MKO). Kromě toho 
musí být schopen měnit střídu generova-
ného signálu, protože např. stav, kdy na 
semaforu svití červená s oranžovou, trvá 
kratší dobu než stav, kdy svití zelená. Je 
s výhodou využit obvod 555, na obr. 1 
i s celkovým schématem zapojení bloku. 

Změna střídy je realizována paralelním 
připojením rezistoru vhodné velikosti 
k rezistoru R1, čímž se ovlivni délka im-
pulzu log. 1 na výstupu obvodu 555 (pin 
3). Přivedeme-li alespoň na jednu z anod 
diod V3, V4 (realizují logický součet) klad-
né napětí (výstupy A, B bloku čítače), se-
pne tranzistor V2 a následně V1, čímž se 
rezistor R3 připojí paralelně k Rl. Teore-
ticky by bylo možné diody V3 a V4 navá-
zat přímo na bázi V1 (anodami k bázi 
a s negovanou hodnotou A, B), ale pokud 
bychom nezajistili dostatečnou úroveň na-
pětí UCH z výstupů A, B, mohlo by se stát, 
že V1 bude trvale sepnut nebo částečně 
otevřen díky nezanedbatelnému přímému 
proudu diodami. Doba trváni log. 1 se také 

R4 

4k7 

CIR1 
470k 

R3 B05560 

NE555 ois 
6  Cv V2 

BC54613 

S1 - manual (1-3)/ auto (1-2) 
S2 - denni (1-2)/ nob) (1-3) 

R5 S3 - manual 1 krok (1-2) 
S4 - uzavřeni křižovatky (1-2) 
N.C. - nezapojeno 

CIE 

o 

3 _C4 

— 10n 

R8 
1k 

SM 

52; I 

R30 

I4k7 

R7 vs A 

I 1N411148 

OR6 V4 1N4148 
100k 

RSTin 

GOEI Ucc2 

-1 03 

117p/16V 

017 F6j, R 

1009-100T 220k 

16VI 

Obr. 1 Schéma zapojení generátoru taktovacího signálu 

R29 

zkrátí v případě volby nočního režimu nebo 
manuálního řízení. Pro oba případy je k R1 
připojen rezistor R8 prepnutim přepínače 
S2, resp. Sl. Pro noční režim požaduje-
me dosažení přibližné shody dob trvání 
log. 1 a log. 0 na výstupu 555. Pro manu-
ální řízení pracuje 555 v režimu MKO, tak-
že krátká doba trváni log. 1 je předpokla-
dem k opětovné možnosti překlopit výstup 
do log. 1 přivedením napětí menšiho než 
1/3 Ucc na pin 2 po relativně krátké časo-
vé pomlce od posledního překlopení. 

Odvoďme si dobu trvání jedné periody 
AKO s 555. Vnitřní struktura 555 (obr. 2) 
obsahuje 2 komparátory - spouštěci a vy-
pinací. Invertujíci vstup spouštěcího kom-
parátoru je vyveden na pin 2, neinvertují-
cí vstup je uvnitř obvodu připojen na napětí 
1/3 Um výstup je připojen na nastavovací 
vstup RS klopného obvodu. U vypinaciho 
komparátoru je invertujíci vstup připojen 
uvnitř obvodu na napětí 2/3 L/00, neinver-
tujici vstup je vyveden na pin 6, výstup je 
připojen na resetovací vstup RS klopné-
ho obvodu. Je-li výstup klopného obvodu 
v log. 1 (di ky resetovacímu vstupu v log. 
1), je uvnitř struktury sepnut tranzistor, 
který spojuje pin 7 s GND. Výstup na pinu 
3 je negací výstupu klopného obvodu. 
Označme dobu trvání log. 1 na pinu 3 jako 
TA a dobu trvání log. 0 TB. Po zapnuti 
napájení předpokládejme vybitý C3, tak-
že piny 2 a 6 jsou na nulovém potenciálu 
— spouštěcí komparátor má na výstupu 
kladné napětí, výstup klopného obvodu je 
v log. 0 a pin 3 v log. 1. Nic nebráni tomu, 
aby se C3 nabíjel přes R1 a R2. Dosáh-
ne-li napětí na pinu 6 úrovně 2/3 U cc, pře-
klopí se výstup klopného obvodu do log. 1 
a pinu 3 do log. O. C3 se díky sepnutému 
interní mu tranzistoru začíná vybíjet přes 
R2. Zmenší-li se napěti na pinu 2 na 1/3 

překlopí se výstup klopného obvodu 
do log. 0 a pinu 3 do log. 1. Celý cyklus se 
opakuje. 
V PE-AR 2/2010 byl u konstrukce 

zpožďovače pro vnitřní osvětlení automo-
bilu ukázán matematický aparát řešení li-
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Obr. 2. Blokové schéma NE555 
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neární diferenciální rovnice 1. řádu, která 
popisuje přechodový děj na RC členu. Zde 
jde o analogický případ, proto budeme 
konstatovat, že hledáme zápis časového 
průběhu napětí na C3 ve tvaru: 

,t 
uc3 (t)= K • e 7- + Up. 

Pro nabíjecí cyklus máme LIC3(0) = 
= 1/3 Ucc (pošátečni podmínka), Up = Ucc 
(ustálená složka). Po dosazení do uvede-
né rovnice tedy dostaneme K = -2/31/cc. 
Hledaná úroveň napětí v base TA pak je: 

-r„  

uc3 ( TA ) = Ucc • [ 1— —2e (R1+R2).C3) 
3 

Protože Uc3(TA) = 2/3 Ucc, logaritmo-
váním dostaneme pro dobu TA: 

TA = (R1+R2)-C3. In(2)= 0,69 -(R1+R2).C3 

Podobně pro vybijecí cyklus: Uc3(0)= 
= 2/3 Ucc, Up = 0. Stejnými úpravami do-
staneme pro TB: 

TB =R2 • C3 .In(2) r*-- 0,69 .R2.03. 

Perioda jednoho cyklu AKO tedy je 
T= TA + T6. 

Pro režim MKO není pin 2 spojen s C3, 
ale je navázán na Ucc přes R31 pomocí 
přepinače Sl. Přivedeme-li na pin 2 na-
pětí menší než 1/3 Ucc, objeví se na vý-
stupu 555 log. 1 a setrvá tam po dobu: 

TA= (R1+R2).C3 • In(3)= 1,1- (R1+ R2).C3. 

Tuto rovnici snadno odvodíme, uvědo-
mime-li si, že počáteční podmínka je 
L/c3(0) = 0 a Up = Ucc. Podobně pro vybi-
jení můžeme odvodit: 

TB =R2 -C3 .1n(3)= 1,1•R2 - C3. 

Vidíme, že k dalšimu spuštění MKO 
může dojít až po uplynutí TA. Běžně se 
u MKO spojuje pin 6 s pinem 7, takže doba 
TB je v podstatě 0 s. Tim dosáhneme toho, 
že každé spuštěni MKO vygeneruje na 
jeho výstupu kladný impulz stejné délky 
TA. V našem připadš je mezi piny 6 a 7 
vložen R2, takže TA může být kratší, po-
kud ke spuštění MKO dojde v době, kdy 
03 není ještě zcela vybit, což pro tuto kon-
strukci není na závadu. Spouštěcí impulz 
MKO je generován pomocí 53, R31, R32 
a C18. Sepneme-li $3, začne se vybitý 
kondenzátor 018 nabíjet přes R31 a tedy 
vznikne krátký spouštěcí impulz MKO. 
Rozpojíme-li S3, nabitý kondenzátor se 

Tab. 2. Pravdivostni tabulka klopného 
obvodu typu D 

R S CLK D Qn+1 

1 1 L —> H 0 0 
1 1 L —> H 1 1 
1 1 H —> L X Qn 
1 O X X 1 
0 1 X X O 

začne vybíjet přes R32 (svod kondenzá-
toru je malý, takže by samovybíjení trvalo 
relativně dlouho), aby byl připraven 
k dalšímu vygenerování spouštěcího im-
pulzu. Maximální napětí, na které se C18 
může nabít, je určeno Widen' R31, R32. 
Pokud bychom drželi tlačítko déle než TA, 
mohly by při rozpojování $3 vzniknout 
zákmity na kontaktech, a tím znovu spus-
tit MKO. Nabitý C18 ale vliv těchto zákmi-
tů potlačí. Všechny tři součástky jsou při-
pájeny přímo na příslušný spínač, resp. 
přepínač. 

Šítač 

Úkolem tohoto bloku, jehož jádro bu-
dou tvořit 4 klopné obvody typu D, je ge-
nerovat na výstupech takové logické úrov-
ně, které korespondují s jednotlivými stavy 
světelné křižovatky. Jedním ze stavů je 
např. situace, kdy ve směru S-J svítí čer-
vená se žlutou a ve směru V-Z je červe-
ná. Každý stav, označme jej Si, setrvá na 
výstupu šitače tak dlouho, dokud nepři-
jde příslušná hrana taktovacího signálu 
CLK. Nechť log. 1 na daném výstupu čí-
tače představuje situaci, kdy příslušná 
LED svítí. Máme 3 LED pro každý směr, 
tedy 3 výstupy, označme je A (červe-
ná = 6.), B (žlutá = 2), C (zelená = Z) a je-
den výstup D (směr, viz dále). Pak může-
me sestavit tabulku 1, kde je pro každý 
stav uvedeno, které LED svítí a jaké lo-
gické úrovně výstupu tomu odpovidají. 
Stavy So al S3 pro směr S-J, resp. S4 až 
S7 pro směr V-Z označme jako stavy zá-
kladní. V opačném směru, který nepřísluší 
základnímu stavu, svíti pouze červená 
LED. K rozlišeni příslušnosti směru k zá-
kladnímu stavu slouží 4. bit D. 

Interpretace požadavků na čítaš je ná-
sleduj ící . Předpokládejme, že na výstu-
pech je např. stav 67. Po přichodu ná-
běžné hrany CLK požadujeme přechod na 
stav So, tedy změnu výstupů čítače z 0101 
na 1000. Z pravdivostní tabulky klopného 
obvodu D plyne, že chceme-li, aby se 
s následujíci náběžnou hranou CLK zmé-
nil výstup A z 0 na 1, musí být na vstupu 
DA klopného obvodu A hodnota log. 1, viz 

Tab. 3. Předpis pro ošetřeni zakázaných 
stavů 

Zakázaný stav Z, 
v čase tn 

Povolený stav S, 
v čase tn+i 

0000 (20) 0100 (S3) 
1010 (21) 1100 (Si) 

0110 (Z2) 1001 (54) 
0111 (Z3) 1000 (Sp) 
0001 (Z4) 0101 (S7) 
1011 (Z5) 1101 (S5) 
1111 (Z5) 0011 (Se) 
1110 (Z7) 0010 (S2) 

Tab. I. Tabulka výstupnich stavů synchronního 4bitového M'ade 

Stav SO S1 3 2 S3 54 35 36 57 SO S1 

Hodnota ABCD 1000 1100 0010 0100 1001 1101 0011 0101 1000 1100 

LED s-J Č 6+2 zžčbččò 6+2 
v-zc c bčč 6+2 z z ČČ 

tab. 2. Pro vstupy DB, Dc i Do to musí být 
log. 0. Zcela analogicky postupujeme i pro 
zbývající výstupni stavy. To ale znamená, 
že výstupy A, B, C, D musí jednoznačně 
předepisovat logickou funkci D, pro každý 
ze vstupů D klopných obvodů tak, aby se 
šítač dostal do žádaného stavu. Výstupy 
A, B, C, D tedy jsou vstupními proměn-
nými těchto funkcí. Dříve než přistoupí-
me k minimalizaci jednotlivých funkci po-
moci Karnaughových map (dále K-map), 
všimneme si osmi výstupní ch stavů 
(označme je Zo až 27), kterými čitač vů-
bec neprochází. Nastane-li přesto situa-
ce, kdy se čítaš do takového stavu dosta-
ne (rušení na CLK apod.), můžeme situaci 
vyřešit tak, že bítač navedeme ze zaká-
zaného stavu pomocí vhodně zvolených 
hodnot logických funkcí D, do jednoho ze 
stavů So až S7. Uvažujme např. zakáza-
ný stav 0000. Pokud bychom pro něj zvo-
lili log. 0 jako hodnoty všech 4 logických 
funkcí Di, čítač se z tohoto stavu sám ne-
dostane. Kdybychom pro daný zakázaný 
stav nevhodně dodefinovali hodnoty logic-
kých funkcí Di, může to vést ke vzniku 
osamocených smyček malých řádů v K-
-mapách a tedy i ke vzniku složitějších lo-
gických funkcí. Je tedy vhodné věnovat 

DA: 

DB: 

De: 

DD: 

D 

D 

D 

D 

C 

A 

0 1 0 1 

0 1 0 1 

0 1 0 1 

0 1 0 1 

A 

C 1 1 

C 

C 

o 

1 1 o o 

1 1 o o 

1 

A 

1 o o 

0 0 1 0 

0 0 1 0 

0 0 1 0 

0 0 1 0 

A 

o o o 

o o o 

1 

1 

1 1 o 

1 1 o 

Obr 3. Kamaughovy mapy logických 
funkci pro vstupy klopných obvodů D 
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Obr. 4. Schéma zapojení čitače 
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Obr. 5. Schema zapojení směrovačů 

výběru stavu, do něhož čitač přejde ze 

stavu zakázaného, patřičnou pozornost. 

Jedno z výhodných řešení je uvedeno 

v tab. 3. S každou náběžnou hranou CLK 

se zakázaný stav zi změni na povolený 

stav Si. 

Nyní již můžeme přistoupit k sestavení 

K-map pro logické funkce Di, viz obr. 3. 

Ukažme si postup vypinění jedné z hod-

not v mapách pro přechod ze zakázané-

ho stavu 0000 (levý horní roh mapy) na 

0100. Víme, že má být DA = 0 (změna z 

na 0), DB = 1 (změna z 0 na 1), DC = 0 

(změna z 0 na 0)a DD = 0 (změna z 0 na 

0). Tyto hodnoty zapíšeme do map. Ana-

logicky postupujeme pro zbývajicich 15 

stavů. V K-mapách nalezneme co největ-

ší smyčky velikosti mocniny 2 obsahuj ici 

log. 1 a sestavíme předpisy logických 

funkcí: 

DA = Ag + AB = (A t B) t (A T B) 

DB = B 

Dc=AB=A4OEB=AtB 

DD = (AD + BD) + (AB)D = 

=[(Ä4 5)1, (B DIT [(A t B) DI. 

 0 D 
 not ID 
 0 not C 
 a B 
 o not A 

Při úpravách logických výrazů jsme 

využili Morganovy zákony (negace souč-

tu je součinem negaci; negace součinu je 

součtem negaci) a zákon asociativity. Bi-

nární operator JOE je negace součtu (NOR; 
Pierceův člen) a operator t negace sou-

činu (NAND; Schefferův člen). 

Výchozím stavem po zapnutí napájeni 

je stav so (tzv. uzavřeni křižovatky, kdy 

ve všech směrech svití pouze červená 

LED) a dostaneme se do něj pomoci asyn-

chronních S a R vstupů klopných obvodů 

D a integračního článku R12 a C5, který 

bude na obr. 6 v příštím čísle. Obvod je 

dopiněn ještě o tranzistorový spínač V5 

a tlačítko S4, které slouží k ručnímu na-

staveni výchozího stavu. Ruční nastave-

ní je funkční pouze pro denní režim. 

Na závěr si ukažme způsob řešeni noč-

nth° režimu, kdy v obou směrech bliká 

pouze žlutá LED. Z logické funkce pro DB 
vidíme, že výstup B alternuje mezi 0 a 1. 

Upravíme-li vhodně periodu TA generáto-
ru taktu, dostaneme přibližnou střídu 1:1. 

K tomu je nutné zajistit, aby žádné jiné 

LED nesvítily a aby v obou směrech bli-

kala žlutá ve stejný okamžik. Obě podmín-

ky jsou diskutovány v následujících od-

Tab. 4. Pravdivostni tabulka pro červe-
nou LED 

A D Al 42 

0 0 0 1 

o 1 1 o 
1 o 1 1 
1 1 1 1 

Tab. 5. Pravdivostní tabulka 
pro žlutou LED 

B D R 131 82 

00000 

0 0 1 0 0 

o 1 o 0 o 
o 1 1 o o 
1 o o 1 o 
i o 1 1 1 
1 1 o 0 1 
1 1 1 1 1 

Tab. 6. Pravdivostní tabulka pro zele-
nou LED 

C D Al A2 

0 0 0 0 

o 1 o 0 
1 o 1 o 
1 1 o 1 

stavcích. 

Celkové schema zapojení bloku číta-

če je na obi-, 4. 

Směrovače 

Úkolem tohoto bloku je směrovat vý-

stupní stavy A, B, C na příslušný směr 

křižovatky. Je-li D = 0, pak výstupy smě-

rovače pro S-J kopíruji hodnoty A, B, C 

(Al = A, B1 = B, Cl = C) a pro V-Z vysta-

vují konstantu A2 = 1, 82 = O a C2 = 0. 

Pro D = 1 se směry prohodí. Pro noční re-

žim (R = 1; jeho hodnota je vytvářena po-

mocí R30 a S2) navíc vystavuji pro 21u-

tou LED stejnou hodnotu pro oba směry 

současně, tj. B1 = B2. Vidíme, že výstup 

směrovače je funkcí dvou proměnných pro 

červenou (A, D) a zelenou LED (C, D), 

resp. třech proměnných pro žlutou LED 

(8, D, R). Sestavme pravdivostní tabulky 

4 až 6 pro jednotlivé výstupy. Např. po-

slední řádek tab. 5 je pro noční režim, tak-

že oba směry kopírují hodnotu B. 

Tabulky přeneseme do Karnaughových 

map, odkud pak snadno přečteme mini-

malizované disjunktni normální formy. 

Aplikaci Morganových zákonů převedeme 

tyto formy pro účely realizace na logické 

výrazy sestavené z členů NAND, příp. 

NOR: 

A1=A+D=Ätb 

A2 =A+D=ThitD 

B1 = BD+ BR = (B T t (B t R) 

B2 = BD +BR = (B T D) t (B t R) 

C1=C5=ö- JOED 

C2 =CD=Cifi. 

Schemata zapojení bloku směrovače 

jsou na obr. 5. 

(Dokončeni příště) 
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Valentínske srdiečko 
s mikrokontrolérom Atmel 

Miroslav Cina 

Pred zhruba piatimi rokmi, ked' som sa začal venovat' zapojeniam 
s mikrokontrolérmi Microchip, bola jedna z mojich prvých konštrukcil 
„Blikajúce srdiečko". Cierom bolo vytvorit' niečo jednoduché a rýchlo 
zhotoviterné, čo by ku takýmto hračkám pritiahlo aj „mčij dorast". Ked'-
že dorast medzitým opúšt'a prvé školy a škölky, povedali sme si, že by 
sme také srdce mohli postavit' aj ako darček na rozlúčku pre pani uči-
terky. A ked'že sme zároveň stvorenia sporovlilé, porozhliadli sme sa 
po cenách a zistili, že momentálne najlacnejši mikrokontrolér, vhodný 
na takéto zapojenie, sa volá ATtiny2313A od firmy Atmel. 

Popis zapojenia 

Zapojenie vychádza filozofiou z pôvod-
nej „PIC-verzie" — čiže je tak jednoduché, 
ako sa len dá, a napájanie z batérii. Me-
chanicky je celé srdiečko postavené na 
univerzálnej doske 75 x 75 mm, pričom na 
strane súčiastok je umiestneny okrem 
LED len mikrokontrolér a spínač (aby to 
celé aj „pekne vyzeralo"). Celú dosku sme 
tiež prelepili vlastnoručným výtvorom (dalo 
by sa povedat — grafikou) mojej najmlad-
šej, aby nebolo priamo vidiet dosku. 
Prislušné rezistory sú potom na strane 
spojov. Z tejto strany je tiež pripevneny 
(prilepený) držiak na batérie, ktory tvori 
akysi podstavec, či „nožičku". 

Zo zapojenia (aj programu) som vypus-
til oproti pňvodnej verzii prepínanie efek-
tov, keďže po „mnohoročných skúsenos-
tiach" s niekol'kymi exemplármi som zistil, 
že to tak, či tak nikto nepoužíva... Použitý 
mikrokontrolér však poskytuje ešte nie-
kotko vol'ných portov a disponuje aj do-
statkom pamäte, takže nie je problem pri-
pojit na jeden z momentálne nepoužitých 
portov spínač a rozšírif programo dalšie 
efekty. 

Porty PBO až PB7 a tiež PD1 až PD6 
slúžia na ovládanie 14 LED (rozmiestnenie 
podl'a schémy), vstup nie je použitý žia-
den a celé srdiečko pracuje velmi autonóm-
ne — až do vybitia či odpojenia batérii. 

Celé zapojenie je napájané z troch 
akumulátorov 1,2 V, pridom použité rezis-
tory sa starajú o to (obmedzením prúdu 

Obr. 1, 
Valentinske srdiečko— zapojenie 

IC1 

RESET (aCK)PB7 
(IINSO)PB6 
(140SDPB5 
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(00)1403 
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(MNI (PSI 

VCC (AINO)P130 
ONO 

(IC PIPOS 
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(TXD)PD1 
IRXDIPDO 

Rt(,ny2313 

1,32XV 
(1,5 V) 

R1 ai R14 
14x100 

prechádzajúceho jednotlivými LED), aby 
srdiečko vydržalo blikat čo najdlhšie... 

Popis programu 

Keďže netuším, ako napisat program 
pre Atmel v asembleri, a na druhej strane 
som na stránkach Atmelu našiel „Atmel 
Studio 6.0—je program tentokrát v jazy-
ku „C". Ako však z aplikácie samotnej vy-
plýva, program je velmi jednoduchý, kecf-
že je však vo vyššom jazyku, využiva 
hned aj zopár knižnic, a to: delay.h a ich. 

Program má dye verzie — „klasickú", 
ktorá predstavuje nekonečný cyklus, kde 
sa postupne rozsvecujú a zhasínajú (vždy 
s krátkou prestávkou) LED vytvárajúc 
požadovaný efekt. Jeden prechod cyklom 
„vykreslí" celý efekt jedenkrát. V pripade, 
že použijeme túto alternativu, srdiečko 
bliká až — ako som spomínal — do vybitia 
baterií. 

Druhá verzia — nazval som ju „eko" — 
robí presne to iste, ale po 2400 „efektoch" 
(čo je zhruba hodinu po zapnuti) sa pro-
gram skončí, vypne všetky LED a mikro-
kontrolér prejde do režimu sleep (s využi-
tím príslušnej knižnice — sleep.h), čo 
v tomto zapojení znamená, že pokial' chce-
me srdiečko znova rozbehnút, musí me ho 
vypnút a zapnút. Obe verzie programu 
(zdrojový text aj HEX súbor pre ATti-
ny2313A)sú k dispozícii na stränkach ča-
sopisu a aj neskusený programátor zvlád-
ne v pripade potreby zmenu efektu, či 
zmenu času do vypnutia v „eko-verzii". 

LED3 

ÝOE, 

LE 014 

LED1 

LED10 

LED13 
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4; -re: 2  
; ter , -43 

ft. 
1411 $ye sik 
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k111 
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th 

(Mimochodom, HEX súbor je možné pria-
mo a bez úpravy nahrat aj do ATtiny2313 
alebo ATtiny4313A.) 

Fuses (alebo poistky) sú — dalo by sa 
povedat — „nedotknuté", čiže sú použité 
default hodnoty nového čipu (Extended 
Fuse: FFh, High Fuse: DR, Low Fuse: 
64h, Lock bits: FFh). Pracovná frekven-
cia procesora je pri tejto konfigurácii 
1 MHz (defaultny kmitočet interného os-
cilátora je 8 MHz a zároveň je aktivny de-
lič čsmimi — viď [2]). 

Záver 

Vert m, že rovnako a ko darček pre pani 
učitelku, meže byť vlastně prevedenie ta-
kéhoto zapojenia vhodné aj ako prejav ná-
klonnosti v čase valentínskom. Pripadné 
otázky — ohl'adom zapojenia — prirodzene 
rád zodpoviem (pokial' to bude v mojich 
silách) prostrednictvom mailu: miro-
slav.cina@t-online.de. 

Zoznam súčiastok 

R1 až R14 
LED1 až LED14 

IC1 

S1 

100 S2 
LED 5 mm (farbu zvo-
lime podl'a nálady 
a pocitu) 
ATtiny2313A (möže 
byť aj starší ATtiny 
2313, prípadne vacs'( 
ATtiny4313A) 
miniatúrny spínač 
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[1] Cina, M.: Blikajúce srdiečko. PE-
AR 10/2008, s. 24. 

[2] Atmel: ATtiny2313A, ATtiny4313 
Datasheet (http://www.atmel.com/ 
Images/doc8246. pdf) 
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Laser Sz Electronics 

• UV laser 349 nm (laser class 1) 

• 15 pozic pro mechanické nástroje 

• 1 UV laser nástroj, průměr paprsku 15 pm 

• Fixní výstupní výkon laseru 100 mW/1 kHz 

• Max. rychlost laseru na 18 pm Cu - 1,2 mm/s 

• Min. šířka frézování: 100/100 pm (line/space) 

• Min. šířka laseru: 50/30 pm (line/space) 

• Vhodné pro BOA, CSP, pBGA, + VF aplikace 

ProtoMat D104 
duální systém - dvě zařízení v jednom 

frézka + vypalovací UV laser 
• Rozměry: 660 x 700 x 870 mm, 100 kg pro prototypovou a malosériovou výrobu DPS 

tgrey = coppe layer, 

red = EndMill 150 prn1/4, 

Struktura na materiálu FR4 plátovaném 18 pm Cu 

(50 pm signálově cesty / 30 pm mezery) 

«M. alie. 

Ovládaci software LPKF CircuitPro autom. zvolí, 
které části budou zpracovány mechanicky/laserem 

Struktura na AI,03 s plátováním Cu/Au 

(50 pm signálové cesty / 25 pm mezery) 

spezial electronic 

VELMOOKHOD • erALOACKOtAiZÄSILKUVA OEL4, qi PrAWNSTV1 • eig(ANEER14., 

spezial electronic tel.: 233 326 621 .* 
Wuttke Immobilien KG, os. 233 326 622 • . 
Šárecká 22/1931 fax: 233 326 623 

160 00 Praha 6 e-mail: spezial@spezial.cz 
Česká republika internet: www.spezial.cz 



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

X17-1 
Síťové odrušovací prvky Miflex 

Age' 
.-tpš 

j a r  

MI FIE y 

14:4 22: á 
23,4%14,44Q 

155,- 

Zásuvka na kabel 

2piny TBW-5-2P/GN 
3piny TBW-5-3P/GN 
4piny TBW-5-4P/GN 
5pinů TBW-5-5P/GN 
6pinů TBW-5-6P/GN 
7pinů TBW-5-7P/GN 
8pinů TBW-5-8P/GN 
lOpinů TBW-5-10P/GN 

Propojovací zelené svorkovnice 
Vidlice do DPS 
bez bočních čel 

6,- TBG-5-PB-2P/GN 5,-
10,- TBG-5-PB-3P/GN 6,-
14,- TBG-5-PB-4P/GN 7,-
15,- TBG-5-PB-5P/GN 8,-
19,- TBG-5-PB-6P/GN 8,-
24,- TBG-5-PB-7P/GN 9,-
26,- TBG-5-PB-8P/GN 10,-
32,- TBG-5-PB-10P/GN 13,-

X26 
dAgise 
e ,  

155,-

Vidlice do DPS 
s bočními čely 

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

TBG-5-PW-2P/GN 5,-
TBG-5-PW-3P/GN 6,-
TBG-5-PW-4P/GN 7,-
TBG-5-PW-5P/GN 8,-
TBG-5-PW-6P/GN 8,-
TBG-5-PW-7P/GN 9,-
TBG-5-PW-8P/GN 10,-
TBG-5-PW-10P/GN 13,-

Konektory MOLEX - řada Minifit 

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

tělísko 2piny 39-01-2021 
tělísko 4piny 39-01-2041 
tělísko 6pinů 39-01-2061 
tělísko 8pinů 39-01-2081 
tělísko lOpinů 39-01-2101 
tělísko 12pinů 39-01-2121 
tělísko 14pinů 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 zakáznika. Bližší info na poptávku. 

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

14,-
16,-
2,-

Opět skladem! 

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

Elektrolytické 
kondenzátory 
ESR - s nízkou 
impedancí 

leV 

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



Laboratorní nábytek 

VarioLab+ 
- Systém variabilního elektrotechnického nábytku pro průmysl, vývojová pracoviště i odborné školství. Jeho hlavní přednosti 
je široká škála prvků a přístrojů z naší vlastní produkce. 

VarioStav 
- Systém výukového nábytku, dopiněného o připravené úlohy pro výuku odborných předmětů v širokém záběru od silnoproudé 
elektrotechniky po zabezpečovací techniku. 

Foliové štítky 

Kontakt na oddělená štítků a klávesnic 

Helena Babecova +420 720 997 364 
Marcelo Jarolimová +420 777 311 988 
Ivana leihové +420 777 311 202 
E-mail: h.babecova@diametral.cz 

mjarolimova@diametrat cz 
Lrihova@diametral. cz 

el DIAMETRAL° 
www.diametratcz 

Diametral spot s AO., Hrdonovická 178, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 

tel./ fax 281 925 939 - 940, email: info@diametratct 



tinkktrotalkNa 
*fl Ä*$k chránit spojovat 

I• Bohatý standardní program • Aluminiové lisované chladiče 
• Kapalinové chladiče, ventilátorové 
agregáty 

• Tepelně vodivé fólie, pasty a lepidla 
• Montážní díly, izolační průchodky 
• Moderní zpracovatelské centrum 

Managment teploty 

e 
fus elekttonik 
ČESKÁ REPUBLIKA 
390 02 Tábor 
Bydlinského 2964 
Tel: +420 382 521070 
Fax: +420 382 521025 
Mobil: +420 606 623030 
distribuceescherelektronik.cz 

i-die it) 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
913 11 Trenčín 
Trenčianske Stankovce 367 
Tel: +421 326 497217 
Fax: +421 326 497217 
Mobil: +421 905 914617 
fischerelektronik@nextraisk 

www.fischerelektronik.ez 
FakturoOní adresa: 396 01 Příbram IV A. Jiráska 260 

Vice,se devíte zcle> 
vokw.fischerelektronika - • v: t • 

AEC ELEKTROTECHNIKA spol. s r.o. 

Member of the Kathrein Group 
AEC ELEKTROTECHNIKA, spol.s co. 
Na Rovinách 6/390, 142 00 Praha 4 
Tel +420 241 710 018, -48 
Fax: +420 241 710 003 
E-mail info@aec-ellecNcz 
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Electronic 

IP-Streamer/ IP-Server KATHREIN EXIP 414 
SAT signal IP televize 

KIIITHREIn wo-OE, frefflifIntern 
IP server Vám umožní  
sledovat satelitní televizní -

programy na Vašem počítači, tabletu, chytrém telefonu 
a dalších zařízeních. 

Lze připojit do sítí: LAN (take K-LAN, Powerline ...) i WLAN. 
V 4 nezávisle tunery, podpora RTSP protokolu, WEB rozhraní atd. 

..... • • . 
ZIAT, PI» 

Ern sATOEr? 

— Sat-Signal 1 
— IP • Signal 

EXIP 414 
g r — — — r  

n=cra•  
I 
• 

tablet / smartphone 

1111 MI\ 

110 Kompletní portfolio výrobků naleznete na www.aec-eltech.cz 
POE Internetový obchod na htto://obchod.aec-eltech.cz  
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wvvvv. re p roti ktaoryt o 
Stare triky 
výrobců... 

Na co si dát 
pozor? 

Jak vybrat 
ozvučení? 

na ozvučení 

TEORIE - KONSTRUKCE - NÁVRHY UZV 
POR.ADNA - DISKUZE - INZERCE 

sz) 

Nepřehledný 
e-shop 
s množstvím 
blikajících slev? 

NE! 
DEXON 

Převodníky ETHERNET - RS232/422/485 

Různá provedení, snadné použití, nízká cena (převodnik, 
vvebovy server, FTP server, .), zakázkový software 

Teploměry 

4-'2 S výstupy RS232/485, USB, Ethernet 
papouch • (JP teploměr) Měření přimove 'C 

Převodníky USB — RS232/485/422 

'Chybí Vám sériový port9i 
Běžné I průmyslové provedení, ga'vanickě 
odděleni, přenos všech signálů, virtuální driver 

Měřicí moduly DRAK 

AC převodník 0-10 V, 4-20 mA, výstup Ethernet, 
055, RS232/465. Nové rychlé provedení. 

Převodníky a opakovače linek 
RS232 i R5485/422 
Galvanické oddělení, přepětová ochrana, 
různá provedení, vysoká spolehlivost 

Optické odděleni a prodloužení RS232 

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

PAPOUCH s.r.o. Elektronické aplikace dle Vašich požadavků - www.papouch.com 
Strašnická 1a, Praha 10, tel. 267 314 267-9, 602 379 954 

ELEKTRONIC 
spol. s r.o. 

* Samonosné a tvarové cívky 
*Anténni cívky 
* Měřicí cívky a senzory 

"OE. ' *SMD tlumivky a převodníky 

Vinuté dály pro elektronikl * Transformátory a tlumivky do spínaných zdrojů 
*kToroidní sítové transformátory a tlumivky 
* VN transformátory Winding parts for electronicsp*rStatory pro BLDC motory , 

OEse *Zákaznické vinuté díly•a sestavy L 

*Zalévani ( i vakuové ) dílů a sestav pro elektroniku) 
* Komplexbíam9chanické sestavy s vinutými dily, 

444 ; 1 1..11wOE 
Mectianicke díli(nejen) pro elektroniku 
,OEtnic'soústruženie-frézováni, broušení-nr 
4; a biektroerozivni -obréběňí i miniatuřn"ch dílůi cj  

Nástroje a přípiavkje. jovčitněTonstreikc'e • 
• Vakdové pájení a tepelné zpracováni kovů 

2 r e_ 
Sídlokfirmy : Nad Rybníkem 589.,2190012 Praha 9 
Pravoz:«KasejoVice 389 ,(335 44 Plieři-jih %. 
ItteléfOn: OE 0042037i15954.12, fax: 00420371595280 ,k1 

i3v4leiZtronic@velektronic.dem k 10 • JOE. 
• -1.-• 

http://www.pvelektronic.com OE 
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STEP electric, s.r.o. 

Hayrankova 11 

619 00 Brno 

41 JEDNODUCHÉ A INTUITIVNI•OVLĎ4 tisll' tel;m54a311:5i21,41s3, 77e7i 11= 4:2z 
nfo@ teP ec 
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-101 POHODLNIVKLÁVESNICE 
-H SPOUSTA VARIANT POUŽITI 
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% RS ACOUSTIC CZ,s.rao..,, Br - Ei-na CZ tel.: 00420 541 633 797 e-mail: bsacoustic@bsacoustic.cz Hs Acousx V BS itO UST. IC, sra., Radašovc e - SK tel.: 00421 34 660 4511 e-mail: bsacousticebsacoustic.sk 

mbsacousticacz www.bsacousticasli 

LEVNÉ A RYCHLÉ OSAZOVÁNÍ * Kpz R 
A PÁJENÍ SMD + THD 
• Osazovaní liž od lks, do 20ks desek dodáni do 1 dne, 100ks do 3 dnů (SMD) 
• Zajistíme i návrh a výrobu plošných spojů, i šablony pro nanášeni pájecí pasty 
• Většinu běžných SMD R,C,D,T velikostí 0603, 0805, 1206 mame trvale skladem 
• Součástky mohou být v páscích, tyčích, platech i sypané (sypané SMD za malý příplatek) 
• Bezolovnaté i olovnaté pájeni v konvekční peci 
• Žádná technologická omezení desky (bez příplatku do čistého rozměru 305x305mm) r . 

• Steel výkres osazeni s hodnotami součástek 
• Cenu si snadno spoeutate sami v ¡ednoduche tabulce v Excelu (www.kpz cz) 
Možnost úpravy cen podle rozsahu a druhu zakázky 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte: 

Manin Pazdernik (ohledně výroby, osazování, pájeni) 
+420 777 115 129, +420 212 248 644, martin.pazdernik@kpzicz 

Petr Kounoyský (ohledně nabidek, součástek, výkresů, dot) 
+420 777 308 527, +420 212 248 642, petrikounovskyekpz cz 

Pb, Wri. 30.28,20 I tonal Miter Pazdorme rein Peet KOUrSOEVY3 
14301Padded Wily +438203248848 ‚Set 4420 777115129 

Macey" erM114 ,PM,PZCZA,MIAPOEltleTJel.“2. 
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www.kpz.cz 
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• Maximalni osazovaci rychlost až 3000 součástek/hodinu 
• Maximcilni velikost osazovaně desky 343 x 560 mm 
• Přesnost osazovani 0,025 mm, rozlišeni 0,002 mm 
• Osazováni i fine-pitch součástek až do rozteče vývodů 0,38mm 
• Nejmenší součastku lze osazovat 0402, největší součástka může 

mot rozměry 35 mm x 35 mm 
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20th MOSCOW INTERNATIONAL 

PROTECTION & SECURITY 

EXHIBITION & CONFERENCE 

14-17 APRIL 2014 

PAVILION 75, VVC, MOSCOW 

Joloi il 11 10101 oo o pl 
)11vitneolcrioviow-tostoioloioidpiotologio+i-inicilai 
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.fe)ufi 
Approved 

Event 

CCTV 
& Surveillance 

CS) 

Security 
Technologies 
& Solutions 

Perimeter 
protection 
systems. 
Fencing. 

Organiser: Supported by: 

1TE 

T.: +44 (0)207 596 5170 

E: +44 (0)207 596 5128 

E: contact@securityshows.com 

wvvw mips.ru 

Ministry 
of the Interior 
of the Russian Federation 

Fire safety. 
Rescue 
equipment. 
Safety at work 

Smart Cards 



I Podpora: 
BěeProg2: 79900 

BeeProg2C: 78400 
obvodov 

BeeProg2 extremne rych y univerzálny programátor 
BeeProg2C ekonomicka verzia, extremne rychly 
univerzalny programátor 
• možnost násobného p ogramovania pripojemm 
viecerych programatorov k jednemu PC 
• konektor pre ISP • záruka • 3 roky 

Beellive204 EXHUME dead MULTI PeoceaMMOR 
• 48 univerzalnych pin-driverov, nie sú potrebne 

adaptery pre obvody v püzdrach DIL 
• pripojenie k PC - USB port 

• záruka - 3 roky 
• [Moore ISP 

Podpora: 

>nee. 
obvodov 

• výkonný a rýchly univeaálny 
programátor 
• pripojiternost k PC: 
USB port 
• konektor pre ISP 
• záruka • 3 roky 

Programovacie adaptéry 
• viac ako 1200 modelov • vysoka životnost 
• pre obvody: PLCC. LCC, SDIP, SOIC, SOP, PSOP, 
SSOP TSOP. 
TSOPII; TSSOP. 
OFP, POFP, TOFP, 
VOFP, OFN, MLF, 
BOA, EBGA, 
FBGA, VFBGA, 
UBGA, FTBGA, 
CSP, OLP, 01P, 
SOT23 a i. 
• peel pinov: 
od 3 do 676 
• prevadzkova životnost ZIF police - 10.000 at 
500.000 (BGA) cyklov • yääšina modelov na sktade 

404. v,„„„ a dodáve EllljaänCa :on.r.u0. 
SK - 090 01 Prekov 

..1 tel 051/77343 28 
elnec@elnec.sk, maw elnec.sk 

Cigtel software, a.s. tsitSts a zastúpenie pre ČR) 
Rostislavovo nám. 12, 612 CO Brno, tel 5 4952 2511. 
lax, 5 4952 2512, eShop: http.//shcp.elnectz 

Fanda elektronik s.r.o .Tšekä 475/22.73535 Horní aloha 
tel: 603 531 605, fax. 59 642 58 19, elnec@fandecz 

HW , U Pily 103/3, 143 00 Praha 4, into@hw.C.Z 
Jet' 241 402 940, lax: 222 513833. www.hwcz, 

Ryston electronics s.r.o., Modtanskä 621/72. PO Box 13 
143 00 Praha 4, te 225 272 111, lax: 225 272 211 

S.O.S. electronic s.r.o.: Pri aracherni 16.040 11 Košice 
Íel.055/786 04 10-16, fax  055/786 0445, into@sco.sk 

S.O.S. electronic s.r.o.. Hybešoya 42. 602 00 Brno 
tel. 5 43 427 111, inlo©soselectronic.ci 

Plošné spoje rychle, levné, kvalitně 
Zhotovime jedno i dvojstranné pi spoje dle časopisů 
AR, KTE i dle vlastních předloh. Běžné dodací lhůty 
týden až lo dnů. Po domluvě i express do 24 hodin. 

Borská 33, 301 00 Plzen 
telifax: 377326701 mobil: 603264981 

wvvw.elektrosound.cz e-mařkobchod@elektrosoundcz 

Nová verze software 
pro plošné spoje 

Sprint Layout 6.0 
www.elvo-plzen.cz 

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

OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA A ZÁVORY 

1 INFRA ZÁVORY 15m 

REFLEX. ZÁVORY 5m 
DIFUZNÍ ČIDLA 1,2m 

INDUKČNÍ ČIDLA 6 mm 

PROGRAMOVATELNÁ ČIDLA A ZÁVORY 

Použití kontrola osob, předmětů, 
rozměru, ochrana objektů 

REHABILITAÖNÍ A MASÁŽNÍ PŘÍSTROJE 

CEIAIL-s!!!) 
Rešice 22 

388 01 BLATNÁ 

e-mail: a r@elta cz 

http ywvw. elfa. cz 

tel. fax 383 423 652 

KONEKTORY - BRNO, s.r.o. 

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

e-mail: brno@konektor.cz 

ELTIP s.r.o., 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 
distribuce elektronických součástek všech svetovych výrobců 

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

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

AKČNÍ NABÍDKA - LED ŽÁROVKA 5W hOE4OW) GU 10 120°- 145,-

velko a malo-obchodní prodejna v Pardubicích 

Pondělí — Pátek 8:00 až 17:00 
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Předzesilovač vstupu 

CD-DVD + krystalová přenoska 

Signal přivedený na konektor K2 při-
chází na rezistor R14 a 09 pro pravý 
kanál. Zapojení předzesilovače pro levý 
kanál je totožné, součástky jsou ozna-
čené čárkou. Rezistor R14 = 2,2 Mn 
má za úkol nabít kondenzátor 09, aby 
do vstupu netekl žádný nabijecí proud. 
Pokud při zapnutém předzesilovači není 
na vstup do konektoru K2 připojený 
žádný zdroj signálu s vnitřním činným 
odporem (např. krystalová přenoska). 
Předzesilovač je jednostupňový s tran-
zistorem T3 v zapojeni emitorový sledo-
vač se silnou kladnou zpětnou vazbou 
zavedenou z emitoru 13 přes konden-
zátor C10 a rezistor R16 zpět do báze. 
Takové zapojení je zvoleno z toho důvo-
du, aby měl vstup předzesilovače co 
největší vstupní odpor. Pracovní bod 
tranzistoru je určený odporovým děli-
čem R18/R15, ze kterého je přes R16 
napájená báze tranzistoru. Nf signal se 
na bázi 13 přivádí přes CO a R17. R17 
zamezuje případnému kmitání a na nf 
přenos signálu nemá žádný vliv, odpor 
1 kg-4e vůči vstupnímu odporu sledova-
če zcela zanedbatelný. Kladná zpétná 
vazba je zavedená z emitoru tranzistoru 
ores C10 na uzel rezistorů R18, R16 
a R15, kde je nejdůležitější součástkou 
právě rezistor R16. 

Zapojení funguje následujícím způ-
sobem: Nf signal přichází přes R17 na 
bázi T3 a je ve fázi se signálem na emi-
toru tranzistoru a na odporu R19, kte-
rý tvoři zátěž tranzistoru. Signal ve 
stejné amplitudě i ve stejné fázi se ob-
jeví také na rezistoru R15, kam je zave-
dený přes C10. Amplituda tohoto signá-
lu je tedy ve fázi a téměř stejná jako na 
bázi tranzistoru. Přivedeme-li tedy signal 
z C10 přes rezistor R16 zpět na bázi, 
pak z hlediska nf signálu nemuže téci 
rezistorem R16 prakticky žádný proud, 
protože rozdíl napětí na jeho obou kon-
cích je téměř nulový, a je jen několik 
mV. Bez ohledu na velikost odporu 
v bázovém děliči je vstupní odpor na 
bázi T1 proti zemi velmi velký, fakticky 
úměrný jen zesilovací mu činiteli tran-
zistoru Ti a odpovídá principiálním 
vlastnostem teoretického zapojení emi-
torového sledovače. Zesílení tohoto 
předzesilovače je téměř jednotkové 
a vstupní odpor je větší než asi 0,5 Mn. 
Vstup je tedy vhodný nejen pro univer-
zální použití, ale je vhodný i pro připoje-
ní krystalové gramofonové přenosky, 

Stereofonni mixáiní 
pfedzesilovaš 
pro diskotéku 

Ing. Jan Šedivý 

(Pokračování) 

která musí být zatěžována do velkého 
odporu, jinak se ničí a v reprodukci ubý-
vá hlubokých tónů. Výstupní napětí běž-
né krystalové přenosky (např. VK 4302, 
VK 4204 apod.) bývá 100 až 400 mV 
a napětí na přenosce je úměrné výchyl-
ce hrotu, není tedy závislé na kmitočtu 
zaznamenaném na desce. Kmitočtová 
charakteristika zesilovače má tedy být 
rovná. Předzesilovač - emitorový sledo-
vač v uvedeném zapojení snese na 
vstupu a bez zkresleni zpracuje nf sig-
nal o velikosti až několik voltů. 

Výstupní signal je přes oddělovací 
kondenzátor C12 připojený na regulator 
hlasitosti P3. 

Vstup pro mikrofon 

Vstup pro mikrofon tvoří konektor 
K4. Vstup pro mikrofon je monofonní 
a je vybavený dvoustupňovým stejno-
směrně vázaným předzesilovačem 
s tranzistory T4 a 15. Uvedené zapojení 
se používalo s germánioWmi tranzistory 
v zesilovači MUSIC 15 [1], který vyrábě-
la TESLA v 60. letech minulého století. 
Signal z mikrofonu z konektoru K4 při-
chází na rezistor R21, který spolu se 
vstupním odporem předzesilovače tvoří 
zatěžovací impedanci pro dynamický 
mikrofon. Ta má být obvykle jen několik 
kg v daném případě je vstupní odpor 
mikrofonního vstupu asi 2 kn. Citlivost 
mikrofonního vstupu má být v řádu jed-
notek mV, v navrženém zapojení je na-
stavená na 3 mV a vstup je určený pro 
mikrofon s impedanci 600 Q. Rezistor 
R21 take zajisti nabití oddělovacího 
kondenzátoru 015. Vétšina mikrofonů 
má v rukojeti vypínač, který bud odpoju-
je, nebo zkratuje výstup mikrofonu do 
zesilovače. V prvním případě, kdyby ne-
byl osazený R21, pak by se při zapnutí 
mikrofonu ozývalo z reprodukce nepří-
jemné velmi silné lupnutí. Kdyby se 
dynamický mikrofon nezatěžoval do 
dostatečně male (správné) impedance, 
pak by měl male tlumení v systému 
a zkresloval by mluvené slovo i směrové 
charakteristiky nebo by byl náchylný na 
pískání vlivem akustické vazby od re-
produktoru. 

Vlastni předzesilovač obsahuje dva 
tranzistory T4 KC148 a T5 BC178. Oba 
tranzistory jsou stejnosměrně vázané 
a v zapojení se společným emitorem. 
Pracovní bod prvního tranzistoru je na-
stavený děličem (R23a + R23b)/R22, 
horní větev je rozdělená a rezistor R23a 
je blokovaný elektrolytickým kondenzá-

torem 016, aby se zamezilo rušení 
a dalším nežádoucím vazbám po napá-
jeni. Emitorový rezistor R24 je z pod-
statné části blokovaný kondenzátorem 
018 100 pF, se kterým je do série 
u studeného konce vložený malý odpor 
R28 asi 27 šz, na který je z výstupu za-
vedená záporná zpětná vazba přes R27. 
Velikostí odporu rezistoru R28 v rozme-
zí asi 18 až 47 12 je možné upravit zesí-
lení mikrofonního předzesilovače, pří-
padně vstupní citlivost podle použitého 
mikrofonu. 

Měl jsem k dispozici kvalitní kovový 
mikrofon YD 838 - 600 0, s konektorem 
XRL. Pro tento mikrofon byla optimální 
citlivost vstupu asi 3 mV, zesílení bylo 
nastavené tak, aby měl signal z mikro-
fonu přibližně stejnou hlasitost jako re-
produkce gramofonové desky nebo zá-
znam z CD v přibližně stejných polohách 
potenciometrů na hlasitost. 

Oba tranzistory stejnosměrně napá-
její rezistory R25 (kolektor T4) a R26 je 
připojený na emitor tranzistoru 15 (pnp), 
z jehož kolektoru se přes 020 odebírá 
zesílený signal na regulator hlasitosti 
P5. Změnou odporu rezistoru R26 je 
možné jemně dostavit pracovní bod 
tranzistoru T5, aby při pfebuzení byla 
symetricky ořezána „sinusovka". Vzhle-
dem k malým impedancím v tomto před-
zesilovači je třeba obzvlášt pečlivě blo-
kovat přívody napájení. Takže emitor 
T5 je blokovaný kondenzátorem 019 
a napájecí napětí je filtrované a stabili-
zované tranzistorem T6 a Zenerovou di-
odou D2 a je prakticky nezávislé na na-
pájení celého mixážniho zesilovače. 
V kolektoru tranzistoru 15 je rezistor 
R27, přes který je zároveň zavedená 
zpětná vazba na vstup - na emitor T4, 
Kondenzátor 017 potlačuje zesí lení 
mimo akustické pásmo a zamezuje pří-
padnému kmitání. 

Předzesilovač se napájí napětím asi 
15 V. Ze zdroje +24 V je napájení přive-
dené nejprve na diodu 03, která vše 
chrání proti přepólování, a pak přes R30 
na kolektor stabilizačniho tranzistoru T6. 
V jeho bázi je Zenerova diode, filtrační 
kondenzátor 023 a rezistor R29, přes 
který teče proud asi 1,2 mA do Zene-
rovy diody i do tranzistoru. štouralové 
opět mohou namítnout, že ke stabilizaci 
by stačila jen Zenerova dioda a srážecí 
rezistor. Argumentem pro zdůvodnění 
toho složitějšího zapojení je však to, že 
celý mixážní předzesilovač jsem před-
nostně napájel z tužkových článků. 
Zapojením s tranzistorem T6 a Zenero-
vou diodou s velkým srážecím rezisto-
rem R29 se dosáhne až o 10 mA menší 
odběr proudu, který navíc je jen mini-
málně závislý na velikosti napájecího 
napětí pro celý mixážní zesilovač, které 
může být v rozmezí asi 19 až 27 V. 
V tomto rozsahu funguje celý mixážní 
zesilovač zcela bezchybně. Bezchybně 
funguje ještě při napájecím napětí i pod 
17 V, ale nejsou již spiněné parametry 
přebuditelnosti, takže vstupní i vý-
stupni napětí musí být v rozumných 
mezích, nebot při silném signálu ze-
jména na výstupu linkového operačního 
zesilovače pak může vznikat zkresle-
ni. 
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Regulace hlasitosti, matice 

pro směšování signálů 

Výstupy všech předzesilovačü a uni-
verzální vstup z konektoru K3 jsou při-
pojené na regulátory hlasitosti. Jako re-
gulátory hlasitosti slouží 3 tandemové 
potenciometry P2, P3, P4 100 kft/Y (lo-
garitmické s odbočkou) a jeden jedno-
duchý potenciometr P5 = 25 kl-2/G pro 
mikrofonní vstup. Běžce potenciometrů 
jsou připojené na odporovou matici slo-
ženou z rezistorů R33, R34, R35 a R46 
pro pravý kanál, pro levý kanál je totož-
né zapojení s čárkovaně označenými 
součástkami. Uvedené rezistory jsou 
spojené do jednoho uzlu na kondenzá-
tor 028, který tvoří vstup linkového zesi-
lovače pro finální zesílení na výstupni 
konektory K6, K7 a K8. 

Regulace hlasitosti pro „hudební vstu-
py" GRAMO a CD-DVD je ještě dopině-
ná členem RC C26, R31 a C27, R32 
pro fyziologickou regulaci. Potenciomet-
ry P2 a P3 musí být s odbočkou na od-
porové dráze. Připojením uvedených 
členů RC na odbočku potenciometru se 
dosáhne toho, že při male hlasitosti, kdy 
je běžec níže, než je odbočka, se zdů-
razní hluboké tóny v reprodukci. Z cha-
rakteristiky lidského sluchu je známé, že 
vnímání zejména hlubších tónů je při 
nižší hlasitosti slabší, takže při poslechu 
nám subjektivně připadá, že např. hlasi-
tější hudba je bohatší na nižší tóny, 
zatímco při snížené hlasitosti je vice 
vnímán poslech středních a vyšších 
kmitočtů. Fyziologická regulace je u obou 
zmíněných vstupů odpojitelná pomocí 
vypínačů V1 a V2. Zapnuté vypinače, 
případné zkratované kondenzátory C26 
a 027 je základní nastavení zesilovače. 
V tomto případě' je-li běžec potencio-
metru níže, než je odbočka, pak je veli-
kost signálu na odbočce (nastaveni hla-
sitosti pod ní směrem ke studenému 
konci odporové dráhy i ještě mírně nad 
ni) určená zejména odporovým děličem 
tvořeným zbytkem odporové dráhy na-
hoře k živému konci a rezistory R31 
2,2 kŚ2 a R32 do země. Jeho velikost je 
řádově menší než odpor zbytku odporo-
vé dráhy směrem ke studenému konci 
potenciometru pod odbočkou, která má 
u použitých potenciometrů velikost od-
poru asi 20 kü. Jestliže vypínač V1 roz-
pojíme, pak se uplatní kmitočtově závis-
lá reaktance kondenzátorů 026 a C27. 
Ta se zvětšuje směrem k nízkým kmito-
čtům, proto „spodní" větev takového dě-
liče má pro nižší kmitočty větší odpor, 
takže na odbočce, mírně nad ní a v celé 
dráze pod ní stoupne úroveň nižších 
kmitočtů v porovnáni se středními kmi-
točty (asi pod 300 Hz). V takovém za-
pojení jsou pak nízké kmitočty méně 
zeslabovány proti vyšším tónům a ve 
výsledné reprodukci podíl hlubokých 
tónů výrazně vzroste. Reprodukce je 
pak na poslech příjemnější a nevzniká 
subjektivní pocit, že při snížené hlasitos-
ti ubývá hlubokých tónů v reprodukci. 
U některých hifi zesilovačů bývala i vel-
mi sofistikovaná fyziologická regulace 
s použitím potenciometrů i se třemi od-
bočkami (např. AZS 215, AZS 217, prv-

ní série AZS 220). U dalšich sérii růz-
ných novějších našich i zahraničních ze-
silovačů a radiopřijímačů byly na poten-
ciometry s odbočkami připojené jen 
rezistory, bez sériových kondenzátorů, 
ale výrobci často i takové zcela nefunkč-
ní zapojení vydávali za „fyziologickou" 
regulaci hlasitosti. 
V zapojení potenciometrů P2 i P3 je 

fyziologická regulace odpojitelná vypí-
načem V1 a V2, aby mohla být připoje-
ná jen v připadš potřeby, pokud např. 
další následující nf zesilovač nemá osa-
zené potřebné kondenzátory okolo po-
tenciometrů nebo fyziologickou regulaci 
vůbec neměl (starší elektronkové zesi-
lovače). I při větší hlasitosti reprodukce 
někde venku nebo i v místnosti může 
být další zdůraznění nízkých tónů rušivé 
a obvykle k optimálnímu nastaveni po-
stačují tónové korekce v následném vý-
konovém zesilovači. 

Signál z regulace hlasitosti vstupu 
„mikrofon" je monofonní a běžec poten-
ciometru P5 je připojený na rezistory 
R46 a R46", čímž je rozdělený mono-
fonní signál do obou stereofonních ka-
nálů a L = P. 

Ze společného uzlu odporové matice 
se odebírá signál přes 028 do výstupní-
ho linkového zesilovače s integrovaným 
obvodem 10 1. 

Linkový zesilovač 

Linkový zesilovač je poslední částí 
konstrukce. Je tvořený dvojitým operač-
ním zesilovačem 101 B082 (TL082). 
Obvod 082 je operační zesilovač s uni-
polárními tranzistory na vstupech a vy-
značuje se velmi vysokým vstupním od-
porem a velmi malým šumem, takže je 
vhodný i pro použití v nízkofrekvenčních 
aplikacích. Integrovaný obvod je zapo-
jený jako neinvertujíci zesilovač a auto-
rem navržené a mnohokrát ověřené za-
pojení se vyznačuje tím, že je použité 
jen jedno kladné napájecí napětí pro 
operační zesilovač. Popis následuje jen 
pro pravý kanál, zapojení levého kanálu 
je totožné, číslováni součástek je s čár-
kou. 

Signál z odporové matice od poten-
ciometrů přichází přes 028 = 470 nF na 
neinvertujici vstup (+) operačního zesi-
lovače 101A. Stejnosměrné zesíleni 
operačního zesilovače je nastavené na 
hodnotu G = 1, a to stejnosměrnou zpět-
nou vazbou z výstupu OZ na invertujicí 
vstup (-) přes rezistor R40. Rezistor 
R39 ani C30 se pro ss režim OZ nijak 
neuplatní. Z obvodářské teorie operač-
ních zesilovačů je známá podmínka, že 
napětí mezi vstupy pro ideální OZ je 
rovné nule a do vstupů neteče žádný 
proud. Vzhledem k tomu, že OZ je na-
pájený jen ze zdroje jedné polarity, pak 
musí me zajistit, aby na výstupu OZ 
bylo přibližně poloviční napájeci napětí. 
Z uvedené teorie a z uvedeného zapoje-
ní je tedy zřejmí' že napětí na výstupu 
OZ je stejné jako na invertujícim vstupu 
(-), rozdíloyé napětí mezi vstupy je nulo-
vé, a tak je tedy nezbytné zavést na ne-
invertujíci vstup (+) polovični napájecí 
napětí z dalšího zdroje. To je realizová-

no děličem z rezistorů R38 a R37, R37 
je blokovaný a napětí je filtrované kon-
denzátorem C29 = 100 pF. Z tohoto děri-
d'e jsou pak polovičním napětím napáje-
né oba neinvertujíci vstupy obou OZ pro 
oba kanály přes rezistory R36 pro pravý 
i R36" pro levý kanál. Tím je nastavený 
správný ss pracovní bod obou operač-
ních zesilovačů v 101. Rezistory 1936 
a R36I by mohly být v ideálním případě 
i neomezeně velké; vzhledem k reálným 
vlastnostem OZ (nenulové vstupní proudy, 
byť opravdu velmi male u typu TL082 
a konečný vstupní odpor) byl odpor 1936 
zvolený např. 220 ka Tim je take daná 
vstupní impedance v misté připojeni 
028. 

Pro střídavý i nf signál však zpětná 
vazba nemá jednotkový přenos. Základ-
ní zesílení G,, je done děličem, případ-
ně velikostí odporů rezistorů R40, R39 
a 1941, platí G= 1 + R40/(R39 + R41), 
reaktance kondenzátoru C30 je velmi 
malá - zanedbatelná. Kapacita konden-
zátoru C30 musí být dostatečně vel-
ká, aby nepokleslo zesílení na níz-
kých kmitočtech. Celkové nf zesíleni 
je nastavené na hodnotu asi 9,5; při 
zkratování rezistoru 1941 vypínačem V3 
se zesíleni zvětši na hodnotu asi 22. 
Tomu pak odpovídá výstupní napětí 
mixážruho zesilovače U0„,= 0,4 V nebo 
1 V na výstupu az pro jmenovité vstup-
ní napětí podle technických údajů uve-
dených v úvodu. 

Zesilovač má velmi dobré vlastnosti. 
Kmitočtová charakteristika je rovná až 
do několika set kHz, zesilovač má běž-
nými přístroji neměřitelné zkresleni (od-
stup harmonických vice než 70 dBc) 
a velmi velkou vybuditelnost. Napětí na 
výstupu může být až 5 V, aniž nastá-
vá výrazné zkreslení. V praxi se na 
výstupu v uvedené aplikaci této kon-
strukce takové nf napěti nevyskytuje 
a maximálně se pohybuje okolo 1 V 
při maximální hlasitosti a male vstup-
ní citlivosti následujících nf výkono-
vých zesilovačů. 
Z výstupu operačního zesilovače jsou 

přes kondenzátor C31 a rezistory R43 
a R44 připojené výstupní konektory K6 
a K7. Rezistory R43 a 1944 chrání ope-
rační zesilovač proti zničení při případ-
ném zkratu na výstupu. U konektoru K7 
jsou navzájem prohozené dutinky 3 a 5 
- pravý a levý kanál. Je to proto, aby 
bylo možné na výstupy K6 a K7 jedno-
duše typizovanou originální tříkolíkovou 
šňůrou připojiti dva monofonní zesilova-
če pro samostatné zesíleni pravého i le-
vého kanálu, aby se nemusela používat 
speciální šňůra. Na výstupy K6 i K7 je 
možné samozřejmě take připojit stereo-
fonní zesilovače pětikolíkovou šňůrou, 
jenom u zesilovače na K7 je nezbytné 
prohodit na výstupu pravý a levý repro-
duktor, což není žádný problem a není 
potřeba upravovat nijak šňůry s konek-
tory: Na 1943 je přes rezistor 1945 připo-
jený ještě konektor K8 pro připadný dal-
ší vnější zesilovač. 

Operační zesilovač se napájí ze 
zdroje +24 V přes diodu D4 k zame-
zení přepólování a přes rezistor 1947 
blokovaný proti rušení kondenzátory 
C32 a 033. 
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Konstrukce 

Konstrukce popisovaného předzesi-
lovače není nijak náročná na použité 
součástky. Předzesilovaš obsahuje pou-
ze rezistory, kondenzátory, běžné tran-
zistory a diody, jeden integrovaný obvod 
a čtyři potenciometry z produkce TESLA. 
Pokud nepožadujeme stoprocentní 
zaručeni vlastností uvedených shora 
v Technických parametrech, pak mohou 
být hodnoty součástek, zejména rezis-
torů a kondenzátorů v běžné toleranci 
do 10 % a polovodičové součástky ne-
musí být nijak speciálně vybírané nebo 
před použitím tříděné. 

Vzhledem k tomu, že obvodový ná-
vrh celého předzesilovače jsem usku-
tečnil tak, aby předzesilovač vykazoval 
co nejlepší vlastnosti, a vstupy pro gra-
mofon a CD přehrávač splňuji poža-
davky hifi, proto doporučuji výběru 
součástek na některých pozicích věno-
vat dále uvedenou pozornost. Použil 
jsem do své konstrukce z podstatné 
části součástky spíše starší ze svých 
zásob nebo koupené u specializova-
ných prodejců těchto starších součás-
tek, většinou jsou součástky z výroby 
TESLA. 

Pozornost věnujme zejména výběru 
rezistoru. Jsou typu TR 212 s tolerancí 
hodnoty 5, popř. 10 %, vyjma několika 
rezistorů, kde je dobré použít z důvodu 
možného zvýšeného šumu typy s kovo-
vou vrstvou např. 'FR 191, ruské MLT 
apod. U použití rezistorü nezáleží ani 
tak na absolutní přesnosti odporu, ale 
měly by být v pozicích, kde je určeno je-
jich velikosti zesílení, kmitočtová cha-
rakteristika nebo jiné důležité parametry 
- šum, hluk atd. shodné pro pravý i levý 
kanál, aby byly parametry stereofonního 
předzesilovače shodné. V dalším textu, 
kde jsou součástky duplicitní pro druhý 
kanál zesilovače a označeně čárkou, 
platí stejné doporučení. 

Pozornosti podléhají zejména rezis-
tory na pozicích v předzesilovači pro 
gramofonovou přenosku pozice R3, R5, 
R6, R7, R8 a R9, dále v matici R33, 
R34, R35 a R46 a pak ty určujicí zesíle-
ní linkového zesilovače - tedy R39, R40 
a R41 - ty přímo určují zesílení, měly by 
tedy být pro oba kanály stejné hodnoty. 
Rezistory R3 a R8 v gramofonovém 
předzesilovači by měly být typy s kovo-
vou vrstvou, tyto typy vykazují menší 
šum, vhodné jsou typy 'FR 191, ruské 
MLT nebo všechny, které se dnes pro-
dávají. Zde si autor nemůže odpustit po-
známku, že tyto rezistory jsou v nových 
konstrukcích velmi nesympatické, když 
už pominu jejich nehoráznou cenu. Tak 
nesmyslný modrý podklad ztěžuje rozli-
šení už tak nepřehledného mnoha-
proužkového barevného značení, kde 
ani mnohdy není zřejmé, ze které strany 
se má číst, a nutí konstruktéra, aby kaž-
dý rezistor před použitím raději přeměřil 
a vyloučil tím omyl. Nehledě k tomu, že 
když jsou i přeměřené rezistory rozhá-
zené při konstrukci výrobku na stole, je 
i tak téměř nemožné vzit rezistor spray-
né hodnoty a zase musí přijít ke slovu 

Obr. 3. Deska s plošnými spoji 

měření. Když pak zařízení z nějakého 
důvodu správně nefunguje a kontroluje 
se zapojení a osazení součástek, zase 
je problémem nepřehledné označení 
těchto rezistorů zapájených v desce jed-
noduše rozluštit. 

Pro rezistory z pozice R18 a R15 
v předzesilovači CD-DVD, pokud bude 
používán take pro krystalovou přenos-
ku, lze také doporučit osazení rezistorů 
s malým šumem. Na pozici P1 v gramo-
fonovém předzesilovači je osazeny trimr 
TP 011 - keramický - „na stojato". Tyto 
trimry mají mít 1 kš2, ale mají velkou to-
leranci, a tak doporučuji před zapájením 
jejich skutečný odpor změřit a pak vy-
brat na pozici R11 takový odpor, aby vý-
sledná hodnota paralelního spojení RI 1 
a PI byla asi 680 .0 v pravém i levém 
kanálu, ale hlavně shodná. 
V konstrukci jsou dále použité elekt-

rolytické a svitkové kondenzátory. Elekt-
rolytické kondenzátory jsou radiální, pro 
běžný teplotní rozsah 85 °C. Kapacitně 
jsou v obvodech spíše předimenzova-
né, protože podle mých zkušeností tyto 

novodobé miniaturní elektrolyty už po 
relativně krátké době v řádu roku či 
dvou ztrácejí kapacitu, takže není nijak 
na závadu, pokud se skutečná kapacita 
bude pohybovat v toleranci -50 % až 
+100 % hodnoty uvedené ve schématu 
zapojení. Na pozici 03 a 04 mají být 
kvalitní stabilní svitkové, styroflexoyé 
nebo féliové kondenzátory (autor použil 
kondenzátory „TGL" asi z bývalé NDR) 
v axiálním provedení. Za zmínku stojí 
ještě kondenzátor na pozici 028. Má být 
axiální 470 nE. Byl použitý typ TC 205. 
Tento kondenzátor musí být klasický 
svitkový, nelze použít elektrolytický kon-
denzátor a musí mít zcela zanedbatelný 
svodovy odpor. Odiivodněním je sku-
tečnost, že přes běžce potenciometru 
na regulaci hlasitosti nesmí téci žádný 
stejnosměrný proud, jinak začnou po-
tenciometry velmi nepříjemně chrastit 
při změně hlasitosti. Výrobce zakazuje 
u potenciometrů typu TP 169 a podobných 
jakýkoliv stejnosměrný proud přes jejich 
běžec, v katalogu [4] je uvedený maxi-
mální proud z běžce (sběrače) is = 5 pA. 
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Na pozici tranzistoru Ti mä byt typ 
KC149 - je to tranzistor s malým šu-
mem určený přednostně pro nf techni-
ku. Další tranzistory mohou být KC147, 
v předzesilovači pro mikrofon mohou 
býti KC148 a 80178, zde je nižší napětí. 

Pokud bude vstup K2 používán pro 
krystalovou přenosku, pak i zde dopo-
ručuji typ T3 KC149. Na pozici T1, Ti' 
a T2, T2' by měly být tranzistory shodné 
z hlediska proudového zesilovacího čini-
tele, aby byl nastavený stejný ss pra-
covní bod pro oba kanály a běžce trimrů 
P1 a P1" byly přibližně ve stejné poloze. 
Pokud tranzistory řady KC14x nemáme 
nebo nechceme mít, pak se mohou bez 
změny zapojení použít nějaká „BCéčka" 
- viz internet nebo katolog. 

Tranzistory KC14x jsou na pouzdře 
označené barevně: KC147 - červený 
proužek, KC148 - modrý proužek a typ 
KC149 má bílý proužek. KC148 a 147 
se liší dovoleným napětím U eb. 

Pozor ještě na záměnu s tranzistory 
typu KF124 a KF125. Tyto tranzistory 
jsou ve stejném pouzdře s páskovými 
přívody, mohou být označené žlutou 
barvou, fialovou nebo modrozelenou, 
mají jiné zapojení přívodů a jsou určené 
pro vf aplikace, pro nf techniku jsou zce-
la nevhodné. Jiné tranzistory se v tako-
vém pouzdru nikdy nevyráběly. 

Potenciometry na regulaci hlasitosti 
P2 a P3 mají být 100 kü logaritmické 
tandemové s odbočkou, se špičkami 
pro osazení do desky s plošnými spoji. 
Označení je TP 169A/1_, na pozici P4 
může býti typ bez odbočky TP 169A/G 
a na pozici P5 je potenciometr TP 160A 
25K/G. Tandemové logaritmické po-
tenciometry mají garantovaný souběh 
4 dB. Potenciometry i všechny další 

součástky jsou osazeny na jedné desce 
s plošnými spoji, výkres desky je na 
obr. 3 a výkres rozmístění součástek je 
na obr. 4. Všechny 4 potenciometry do-
poručuji uchytit ještě navzájem pomocí 
šroubovací matice na jeden společný 
pásek z hliníkového plechu a kovové 
části uzemnit. 

Autorem doporučené součástky, 
včetně tranzistorú, potenciometrů i kva-
litních v CR vyráběných konektorů DIN 
i další součástky v konstrukci použité lze 
koupit osobně nebo objednat za rozum-
né ceny u firmy „R a C - Vonka'' (Dobříš 
u Prahy). 

Celý předzesilovač - osazená deska 
se součástkami musí být umístěná na 
nějakém šasi - nejlépe ohnutém z AL 
plechu. Provedeni a umístění předzesi-
lovače může být libovolné podle fantazie 
konstruktéra. Jä jsem umístil předzesi-
lovač do jednoduchého ohnutého rámu 
z Al plechu s přednim a zadním pane-
lem, vpředu jsou potenciometry a ko-
nektor pro mikrofon, zezadu jsou ostat-
ní konektory DIN, včetně konektoru pro 
připojení napájení. Provedení je vidět 
na obr. 5 a 6. 

Deska - spoje desky musí být ales-
poň zespodu stíněné, jinak se nezbaví-
me indukce statického sitoveho brumu 
do citlivých vstupů předzesilovačů i do 
vstupu linkového zesilovače na C28, 
kde je take dost vysoký vstupní odpor 

Obr 5. 
Přední 
panel 

c-19. 

Obr. 4. Rozmístění součástek 

a relativně dlouhé spoje na desce. Při 
osazování rezistorü R33, R34, R46 
a R35 a jejich čárkovaných dvojníků 
v levém kanálu doporučuji osadit je na 
desku tak, aby neležely přímo na des-
ce, ale aby byly za přivody osazené asi 
1 až 2 mm nad deskou. Omezí se tak 
kapacitní přeslech mezi oběma kanály 
na nejvyšších kmitočtech. 

Pokud není požadována fyziologická 
regulace hlasitosti, pak je možné vyne-
chat vypínače DIP V1 a V2 a kondenzá-
tor C26 a 027 nahradíme propojkou. 

Všechny vstupy a výstupy předzesi-
lovače jsou vyvedené na konektorové 
pšfikolikové zásuvky DIN zezadu kon-
strukce. Vstup pro mikrofon doporučuji 
umístit na přední panel - autor použil ja-
kostní šroubovací konektor „PšTIKO-
Lk" s uchycením maticí, ostatní konek-
tory jsou k zadní mu panelu přinýtovány 
dutými nýtky o průměru 3 mm. Nemá 
smysl vstup pro mikrofon umísťovat ze-
zadu, protože mikrofon má zpravidla 
v ruce obsluha. Spoje ke konektorům 
všech vstupů musí být stíněné, spoje ke 
konektorům K6 a K7 na výstupu take, 
pokud budou delší než asi 5 cm. Místo 
konektorů DIN je možné použít případ-
ně i konektory CINCH. 

(Dokončení příště) 
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Olověné akumulátory 
Cyclon 
Ing. Michal Černý 

Pod pojmem olověný akumulátor si většinou představíme jed-
nak startovací autoakumulátory, jednak „šedivé kostky" gelových 
hermeticky uzavřených akumulátorů určené například pro záloho-
vací zdroje a prodávané v radioamatérských prodejnách. 

I přes zjevné nevýhody, jako jsou vel-
ká hmotnost, omezený maximální proud 
menších typů, omezená životnost a pro-
blémy s opakovaným využitím piného 
rozsahu kapacity, se olověné akumulá-
tory stále hojně používají. Jejich výho-
dou je totiž poměrně nízká cena a svou 
roli hraje i konzervativní přístup uživate-
lů, kteří jsou na jmenovité napětí typic-
ky 6, 12 nebo 24 V dlouho zvyklí, stejně 
jako na jednoduchý způsob nabíjení 
těchto zdrojů. 

Olověné akumulátory řady Cyclon vy-
ráběné americkou firmou Hawker Ener-
gy jsou na trhu už přibližně 8 let a od 
zavedených představ se značně liši. Jde 
o výrobky vycházející (jak jinak) z poža-
davků armády, tedy především funkční 
i v extrémnich podmínkách arktických 
plání stejně jako rovníkových poušti, 
spolehlivé, s dlouhou životností, s do-
stupnými extrémně velkými proudy při 
vybíjení a krátkou dobou nabíjení. Jed-
notlivé články Cyclon se vyrábějí ve vál-
covém provedení s kapacitou od 2,5 Ah 
(velikost D ti. velký monočlánek, hmot-
nost 175 g) po 25 Ah (velikost BC, hmot-
nost 1,67 kg), k dispozici jsou i sady dvou 
až šesti článků ve společném plastovém 
bloku. Mechanická i klimatická odolnost 
sad je však menší. Uvedené údaje vět-
šinou pocházejí z podrobných technic-
kých materiálů výrobce. 

Kryt článku Cyclon tvoří plastová ná-
doba chráněná zvenčí kovovým obalem, 
ten není spojen s výstupními kontakty, 
které lze pájet nebo na ně nasunout fas-
tony. Mřížky s aktivní vrstvou jsou uvnitř 
stočeny do těsné spirály. články nevy-
žadují ani neumožňují kontrolu elektro-
lytu či jinou údržbu, jsou schopny praco-
vat v libovolné poloze. Konstrukce je 
vysoce odolná proti nárazům a vibracím, 
mřížky se vůči sobě nepohybuji a tím v 
nedochází k otěrüm a uvolňování aktiv-
ní hmoty. Menší deformace působením 
vnější síly funkci nevadí. Sestavování 
sad z jednotlivých článků a jejich sério-
vé i paralelní spojování vede k velké 
variabilitě uspořádání Dale se soustře-
dime na nejmenší článek s kapacitou 
2,5 Ah. 

Opakovaně využívaný vybíjecí proud 
může při okolní teplotě 25 °C dosaho- P 
vat až 65 A, přitom se napětí zmenší při-
bližně na 1,5 V. Teoretický zkratovy 
proud přesahuje 400 A, a pokud by ke 
zkratu skutečně došlo, hrozí především 

prudké zahřáti a tepelná destrukce spo-
jená s uvolněním elektrolytu do prostře-
di, tedy pokud dřív nepřehoří vývody, což 
je dost pravděpodobné. Vnitřní odpor 
článku 2,5 Ah je typicky 5 mS2 a při tep-
lotě nad 10 °C se prakticky neměni, při 
teplotách pod bodem mrazu roste téměř 
lineárně na pětinásobek při -40 °C. Vy-
bíjet články lze až do meze napětí 
1,75 V při proudech kolem 0,05 C, pří-
padně do 1,5 V při proudu větším než 
5 C (měřeno v průběhu vybíjení). Pro 
zvětšení zatižitelnosti je povoleno sesta-
vovat sady s až pěti paralelními články, 
čímž se zvýší provozně dostupný proud 
až na 300 A. 

Akumulátory Cyclon lze používat 
v rozmezí teplot -65 až +80 °C, snížení 
teploty vede samozřejmě k omezení ka-
pacity, při -40 °C je využitelná ještě asi 
polovina nominální kapacity. S teplotou 
souvisí i samovybijení, respektive skla-
dovatelnost nabitých článků do ztráty ná-
boje, která při +10 °C dosahuje až 3 000 
dnů (přes 8 roku), při pokojové teplotě 
je asi 2 roky a s rostoucí teplotou se 
zkracuje až na 30 dnů při +60 °C. I tento 
parametr je výrazně příznivější, než bývá 
u olověných akumulátorů běžné. Míru 
nabití lze s přesností 5 % přímo stano-
vit z napětí naprázdno změřeného po 
delší době od posledního nabití nebo 
vybití, vybitý článek (10 % kapacity) vy-
kazuje 1,95 V, pině nabitý 2,14 V při po-
kojové teplotě. 

Doba života akumulátorů se udává 
dvojí, jednak v čase, jednak v počtu cyk-
lů. Uvažuje se doba, po niž nevratně 
klesne využitelná kapacita na 80 % no-
minální hodnoty, což znamená, že v praxi 
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Obr. 1. Konstrukce článku Cyclon 
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bývá obvykle možné takový akumulátor 
s jistým omezením využívat i po dvou-
až trojnásobném překročeni jeho život-
nosti. Časová životnost není omezena 
ztrátou elektrolytu způsobenou netěs-
ností, k té dochází jen po mechanickém 
poškození pouzdra, ale dlouhodobou ko-
rozí kladné elektrody. Při teplotách ko-
lem 25 °C přesahuje 10 let, při trvalé tep-
lotě 50 °C klesá až na 1 rok, obvykle se 
s určitou mírou rezervy udává střední 
hodnota 5 let. 

Počet dostupných cyklů je silně zá-
visly na hloubce vybíjení a teplotě, při 
piném využiti kapacity lze provést kolem 
200 cyklů, při 50% hloubce vybíjení asi 
600 cyklů a v aplikacích vyžadujících 
dlouhou životnost, ale jen 10 % nominal-
ní kapacity se dá počítat s 5 000 cykly. 
V pohotovostním režimu s minimem cyk-
lů a udržováním v trvale nabitém stavu 
občasným nabitím při teplotě 20 °C (ty-
pické využití v záložním zdroji) se život-
nost pohybuje kolem 15 let. 

Nabíjet články Cyclon je možné dvě-
ma základními metodami, konstantním 
proudem nebo konstantním napětím. 
Vzhledem k tomu, že konstrukce dovo-
luje bez zvýšeni tlaku rekombinovat plyn-
né produkty vznikající při přebíjeni ještě 
při proudu 0,3 C, dá se akumulátor na-
bíjet malým proudem (0,05 až 0,2 C) tr-
vale, respektive po dobu omezenou pod-
le kapacity článku bez ohledu na reálný 
stav počátečního nabiti. Není to optimál-
ní metoda, ale je jednoduchá a navíc 
vyrovnává nabití jednotlivých článků spo-
jených sériově do sady. V závěru nabí-
jení dosahuje napětí při 25 °C asi 2,8 V 
a na nabíjecí charakteristice je zřejmý 
pokles napětí obdobně jako třeba při na-
bíjení NiCd (delta peak). V principu se 
tedy dá ukončit nabíjení po detekci vr-
cholu napětí, nicméně obvykle se tato 
metoda nepoužívá, protože vrchol napětí 
jde spolehlivě rozpoznat jen při větších 
proudech než asi 0,3 C a nižších teplo-
tách, optimálně do +10 °C, nad uvede-
nou mezí je vrchol napětí méně výrazný, 
až zaniká. Pro trvalé udržování akumu-
látorů v nabitém stavu se doporučuje kon-
stantní proud 0,001 až 0,002 C, jímž lze 
tyto akumulátory průběžně nabíjet 
a udržovat v pohotovosti kolem 10 let. 

Vynikající vlastností akumulátorů 
Cyclon je možnost rychlonabíjení krat-
šího než 4 hodiny ve velmi neobvyk-
lém režimu konstantního napětí. Při po-
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kojové teplotě článek připojíme na tvr-
dý zdroj napětí 2,47 V, napětí je třeba 
kompenzovat podle teploty okolí v roz-
mezí od 2,35 V (70 °C) po 2,90 V 
(-40 °C), přesné funkce kompenzací 
jsou uvedeny v dokumentaci. Při men-
ším napětí prudce klesá uložené množ-
ství energie. Proud při nabíjení není tře-
ba řízeně omezovat, záleží jen na 
dimenzováni zdroje, články se počáteč-
ní špičkou proudu nepoškodí. Při ome-
zení proudu na 1,5 C stačí pro piné na-
bití 60 minut (na 50% nabití stačí 17 
minut), při 2,5 C asi 40 minut (na 50% 
stačí 12 minut), s omezením proudu 
odvozeným jen od možností zdroje mů-
že být čas ještě o trochu kratší. 

Pokud jde o množství energie vzta-
žené k danému objemu nebo hmotnos-
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Obr. 2. Závislost možné doby skladováni 
(samovybíjeni) na teplotě 

1,000,000 

100 

ti, nemohou olověné články Cyclon kon-
kurovat akumulátorům Li-pol a dokonce 
ani NiMH, naopak když záleži na dlou-
hodobé činnosti při velkém rozpětí pra-
covních teplot, na trvalé pohotovosti 
a schopnosti dodat krátkodobě velký 
proud, jednoznačně vedou. Svou pozici 
už získaly kromě původních armádních 
aplikací ve vybavení pro horolezce, spe-
leology, jako zdroje pro expedice do 
pouští, v součinnosti se solárními člán-
ky ve zdrojích pro meteorologické sta-
nice a různé odloučené monitorovací 
systémy, v manipulačních robotech 
a dálkově ovládaných zařízeních pro py-
rotechniky a podobně. 

Měl jsem možnost vyzkoušet v praxi 
články Cyclon 2,5 Ah. V rozsahu proudu 
do 10 C (tedy 25 A) jak při nabíjení, tak 
vybíjeni výsledky pině potvrdily údaje vý-
robce, při proudu větším než asi 10 A 
však začínají problémy s vývody akumu-
látorů a propojením fastony. Proud přes 
40 A je na fastony i krátkodobě příliš 
velký a zahřívají se tak, že se izolace 
v jejich blízkosti taví. Pro výkonné pou-
žití je nutné články Cyclon pájet a vyba-
vit spojovacími mustky z měděné páso-
viny, čímž se jednak zmenší na minimum 
odpor můstků a spojů, jednak pásovina 
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Obr. 4. Závislost počtu cyklů na hloubce vybíjeni 
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Obr 5 Závislost napiti pro rychlé a normální nabíjeni na teplotě 

dokáže ůčinnš odvádět teplo z vývodů 
a rozptýlit ho do okolí. 

Akumulátory Cyclon u nás prodávají 
napřiklad firmy Fulgur Batman, Battex 
nebo GES electronic. Pořizovací cena 
kolem 270 Kč za jeden článek 2,5 Ah 
nebo asi 1130 KC' za článek 25 Ah se 
může zdát dost vysoká, nicméně uva-
žujeme-li i delší životnost, spolehlivost 
a dostupnost většího proudového od-
běru, může se nasazení akumulátorů 
Cyclon nakonec ukázat jako výhodní 
nejen z technického, ale i ekonomické-
ho hlediska. Každopádně tyto články už 
delší dobu úspěšně boří vžité představy 
o omezených možnostech olověných 
akumulátorů. 
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Pozor na kontaktní pole 
Nepájivá kontaktní pole velmi urych-

luji a usnadňují zkoušky zapojení, nicmé-
ně narazil jsem na problem, kdy obvod 
na něm nefungoval, ačkoli bylo vše zdán-
livě v pořádku a stejné zapojení „nabas-
tlené" ze strany spojů na univerzální des-
ce s plošnými spoji pracovalo perfektně. 
Tato potíž mě připravila o dost času, 

11 pF 

Obr. 1 Kapacity mezi kontakty 

i když vysvětlení bylo nakonec krajně jed-
noduché a po celou dobu na očích. 

Dane kontaktní pole (Pro'sKit BX-
4112N) má jako každá reálná soustava 
vodičů svoje kapacity, plochá kontaktní 

Obr 2. Spodní strana kontaktního pole 
s vyjmutým kontaktem 

pera s malou vzdáleností od sebe je ale 
mají větší, než se na první pohled zdá. 
Mezi delšími napájecími liniemi je to na-
přiklad 11 pF, tam rozprostřená kapacita 
spíš pomáhá, ale třeba sousední pětice 
spojených bodů mají vzájemně změře-
nou kapacitu 2,4 pF, vůči napájecí linii 
1 pF a přes žlábek pod 10 stále ještě 
0,6 pF. Může se to zdát málo, nicméně 
už při kmitočtech řádově desítky až stov-
ky MHz, a ty se ve strmých hranách 
CMOS logických obvodů vyskytují běž-
ně, už tyto kapacity ve spojení s velkou 
impedancí neošetřených vstupů dělaji ne-
předvidatelné přeslechy signálu. Trochu 
pomohlo, když jsem si jedno polev části 
plochy upravil vyjmutím každého druhé-
ho kontaktního pera, ale i tak zůstala mezi 
sousedy kapacita kolem 1 pF. Sousední 
plošky na OPS mají kapacitu řádově niž-
ší. Takže kontaktní pole ano, ale s vědo-
mim, že má nezanedbatelné kapacity 
a že neošetřený vstup, který zapojení na 
OPS „promine", se na kontaktním poli „vy-
msti". 

Ing. Michal Šerný 
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Logaritmicko-periodické antény 
pro dvě pásma 

Jindra Macoun, OK1VR 

Článek se zabývá dvoupásmovými logaritmicko-periodickými dipólovými 
(LPD) anténami. Navazuje na informace v PE-AR 2, 3, 4, 5 a 8/2013. Úvodem se 
zmiňuji dva způsoby návrhu 6prvkové antény pro 145 MHz a pak i vlastnosti loga-
ritmicko-periodické dipólové antény s přímými (LPD) i zalomenými (LPDV) prvky 
na harmonická pásma 145 a 435 MHz, odvozené z původní LPD antény pro pás-
mo 145 MHz. Nejde o konstrukční popis, uvedené informace mohou realizaci 
těchto antén usnadnit. 

Krátká rekapitulace 

Logaritmicko-periodické antény (LPA) 
jsou principiálně antény (velmi) široko-
pásmové. 

Každá logaritmicko-periodická anténa 
vykazuje v celém provozním pásmu, pro 
které je navržena, menši či větší, ale 
v podstatě konstantní směrové účinky 
(zisk, úhly záření), závislé na počtu a dél-
ce prvků, na jejich rozteči a tím i na délce 
antény. Tyto rozměrové parametry jsou 
ovlivněny tzv. periodicitou tau (t), defino-
vanou jako poměr dvou sousedních roz-
měrů téhož druhu. 

Provozní pásmo LP antény je teoretic-
ky neomezené. Prakticky je omezeno jen 
konstrukčnimi hledisky a provozními po-
žadavky. Lze jej snadno měnit/rozšiřovat 
k nižším i vyššim kmitočtům přidáváním 
dalších prvků za prvky koncové. 

Obvykle jde o rovinné uspořádání 
přímých, postupně zkracovaných 
a protifázově napálených půlvInných 
dipólových prvků, upevněných na spo-
lečném nosném ráhnu, tedy o LP dipólo-
vou anténu — LPDA. 
V radioamatérské praxi je plynulé pře-

krytí kmitočtového rozsahu, zahrnujícího 
několik relativně úzkých radioamatér-
ských pásem, jedinou LPD anténou ob-
tížné a není ani účelné. LPD antén se tam 
z praktických rozměrových důvodů využí-
vá zpravidla jen na nejvyšších pásmech 
(14 až 28 MHz). 

Návrh/výpočet LPD antén stále umož-
ňují a usnadňují spojnicové nomogramy 
(PE-AR 3 a 4/2013) podle L. R. Carrela 
z roku 1961, i když je dnes snadnější vy-
užít odvozeného a postupně aktualizova-
ného programu LPCAD (PE-AR 5/2013) 
od Rogera Coxe (VVBODGF) z roku 1997. 

LPD a LPDV antény 

Přímé dipólové prvky LPD antén jsou 
přibližně půlvInné — vyzařují v tzv. 212 
módu. Poměrně příznivé elektrické vlast-
nosti mají i LPD antény s prvky o délce 
3/2 X na trojnásobném kmitočtu. V rovině 
prvků, tzn. v rovině E však mají trojlaloč-
ný diagram záření, s přibližně stejným 
ziskem na každém z těchto tří laloků, ori-
entovaných přibližně do směrů +43 °, 0 °, 
-43 ° (viz obr. 4 b). Nicméně is tímto dia-
gramem lze LPD anténu na trojnásobném 
kmitočtu prakticky provozovat. 

Jednosměrný („jednolalošný") dia-
gram na trojnásobném kmitočtu vznikne 
zalomením původně přímých prvků do 
tvaru V, s úhlem sevření 110 °až 120 °. 
Na základním kmitočtu směrovost sice 
nepatrně klesne, ale na trojnásobném 
kmitočtu se zvýší (viz obr. 5 b). 

Této možnosti lze využit k realizaci 
směrové LPDV antény na dvě harmonic-
ká pásma s poměrem kmitočtů 1:3, např. 
LPDV antény pro pásma 145 a 435 MHz. 
Popis takové antény, prvoplánově určené 
pro převáděčový provoz, byl před časem 
již publikován (AR A6/1991). 

Vyhovujeme požadavkům na jeho ak-
tualizaci, s možností využit pro staronový 
návrh program LPCAD a pro kontrolu 
a optimalizaci elektrických parametrů si-
mulační program EZNEC, když zde dřive 
tyto možnosti ještě běžné nebyly. 

Využívalo se sice grafických postupů 
pomocí zmíněných spojnicových nomo-
gramů, ale elektrické vlastnosti se kon-
trolovaly jen měřením s přesností, ome-
zenou použitými přístroji a vnějšími 
podmínkami měření. 

Návrh LPD antény 

Při návrhu LPD antény s přímými prv-
ky v 2J2 módu pomocí programu LPCAD 
se vychází z krajních kmitočtů provozní-
ho pásma antény — fmin a fmax 

Rozšíříme-li původní pásmo 145 MHz 
o 4 MHz na každé straně, abychom na 
trojnásobném kmitočtu překryli nejen pře-
váděčové kmitočty v pásmu 435 MHz, ale 
i kmitočty pásma PMR, pak by pro LP-
CAD měly být výchozí informací kmitočty 
fniír, = 140 MHz a fmax= 150 MHz. Anténa 
by pak měla vyhovovat i v pásmu 420 až 
450 MHz. 
• Po zadáni kmitočtů nám LPCAD sdělu-
je, že „narrowband designs will have less 
gains and higher VSWR than shown! 
(ězkopásmové návrhy budou mit menši 
zisky a yyěěf VSWR než znázorněné, 
tzn. než vypočtené). LPCAD je zřejmě 
„nastaven" na širokopásmovější požadav-
ky. Není totiž obvyklé, aby se LPD anté-

Tab. 1. 

DzLiOiL2 1)2 L3 03 L4 Oa L5 D5 L6 ON 
1030 1000 970 940 
1097 1057 1023 990 

912 884 
958 927 
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160 155 150 145 

141 
140 

2° 

zkrat sym vederu 
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Obr. 1. Schéma 6prvkové LPD antény 
v poměrném měřítku 
s označenými rozměry 

nou řešily antény pro tak úzké pásmo. 
Většinou se v těchto připadech používají 
antény typu Yagi. 
• Protože chceme posoudit již navrženou 
anténu, zvolíme Y (Yes) po dotazu „Do 
you wish to evaluate a known design?" 
(Požadujete výpočet známého návrhu?) 
• Podia původní antény pak k výchozi in-
formaci (min = 140 MHz a fmax = 150 MHz 
a průměru prvků d = 6 mm zadáme do 
LPCAD ještě tyto návrhové parametry: 

Počet prvků N = 6, délku antény L = 
= 0,75 m a největší rozteč prvků D1 = 
= 0,16 m (Lcje součtem všech roztečí 
mezi nejdelším a nejkratším prvkem). 

Zde je třeba poznamenat, že původně 
byla anténa navržena jen pro vlastní ama-
térská pásma. LPCAD však takové zadá-
ní „nezvládá" a při periodicitě >0,98 již 
generuje nereálné výsledky. 
• Pod příkazy D v hlavním menu (calcu-
late design parameters) získáme výpisy 
vypočtených rozteči (D1.6) a délek prvků 
(L1.6) postačující pro simulaci modelu 
v EZNECu, který by měl vygenerovat 
elektrické parametry antény. 
• Nově vypočtené rozméry podia LP-
CAD jsou spolu s rozměry původní ante-
ny (AR A6/1991) podle obr. 1 a 2 uvedeny 
v tab. 1. 

Označení hlavních rozměrů se tam 
shoduje is rozměry v LPCAD (L1.6— dél-
ky prvků, D1.6 — rozteče prvků). 
Dz je pak vzdálenost zkratu na syme-

trickém vedení za nejdelším prvkem L1, 
DN je vzdálenost napájecích svorek před 
L6, které se do LPCAD nezadávají, ale 
pro simulaci skutečného uspořádání an-
tény se musí zvolit. V daném případě se 
použilo vzdáleností z původní antény. 

Program LPCAD navíc usnadní ná-
slednou (poměrně pracnou) „klasickou" 
simulaci modelu antény v EZNECu (popř. 
v jiných formátech), když se v hlavním 

L, 
Ls 

anténm svorky 

Obr. 2. Znázorňuje střídavé (protifázové) napájeni dipólových 
prvků, upevnéných k symetrickému nosnému vedeni z otevře-
ných (U) nebo uzavřených čtvercových Al profilů 15 x 15 mm 

(u funkčního vzorku s mezerou 10 až 5 mm) 
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Obr. 4 a, b. Diagramy záření 6prvkové LPD antény na kmitočtech 145 a 435 MHz 
v rovině prvků (E) a v rovine kolmé na prvky (H) v podmínkách volného prostoru. 

Dipólově prvky jsou zde přimé 

menu pod příkazem C zvolá * NEC format 
pro použití v NEC-2, EZNEC, 4NEC2 
nebo NEC-4 kódu. V odpovídajícím for-
mátu/programu v PC se pak elektrické 
vlastnosti vypočtou a analyzuji. Simulova-
ný model je při tomto postupu zároveň 
možné poopravit ve shodě se skutečným 
uspořádáním (např. vzdálenost napáje-
cích svorek - Dig, zkrat - Dz apod.) a pak 
podle výsledků upravit i další rozměry 
a tím i elektrické vlastnosti. 

Zisk (Gi), zpětné záření (CZZ) a při-
způsobení (vyjádřené činitelem odrazu - 
pooii) v pásmu 140 až 150 MHz vypočte-
né v EZNECu pro obě antény podle roz-
měrů v tab. 1 jsou na obr. 3. 

LPDV 6 145 E H OE-8 dBi 

-„,z. 

-30 

a) 

Anténa navržená pomoci LPCAD má 
poněkud příznivější vlastnosti na nižších 
kmitočtech, což ostatně odpovídá delším 
prvkům, které LPCAD podle zadaných 
kmitočtů (140 a 150 MHz) vygeneroval. 
Podle těchto výsledků je pak možné roz-
měry dále optimalizovat, resp. přiblížit 
vlastnostem původní antény, která byla 
navržena a optimalizována opakovaným 
použitím spojnicových nomogramů (PE-
-AR 3 a 4/2013) pro poněkud užší pásmo. 

Modelováni navíc potvrdilo zřetelný 
vliv průběhu vinové impedance Zo sy-
metrického napájecího vedení LP antény 
na přizpůsobení antény, který program 
LPCAD neuvažuje, ale simulace modelu 

LPDV 6 435 E H 

Obr. 5 a, b. Diagramy záření 6prvkové LPDV antény na 145 a 435 MHz v rovině prvků 
(E) a v rovině kolmé na prvky (H) v podmínkách volného prostoru. Dipókvé prvky 

svírají úhel 110 0 

umožňuje. Velmi dobrého přizpůsobení 
původní antény (průběh p na obr. 3) se 
dosáhlo stupňovitým snižováním Z0 úse-
ků symetrického (nosného) vedení 
z hodnoty 100 (Zoi), 90 (Zo2), 80 (Z03), 
70 (Z04) až na 60 (Z05)12 mezi nejkratší-
mi prvky. 

Praktickou realizací stupňovité změny 
Zo je plynulá změna roztečí mezi oběma 
profilovými prvky ráhna antény. A to 
i u antény podle LPCAD, kde se přizpůso-
bení také přiblížilo optimu s nejnižší vino-
vou impedancí napájecího vedení 25 Sl2 
u nejkratšího prvku. (Obr. 3 však tuto op-
timalizaci ještě neznázorňuje.) 

LPDV anténa 
na 145 a 435 MHz 

Pouhým zalomením dipólových prvků 
původní LPD antény do tvaru V se zlepší 
její směrové vlastnosti v pásmu 435 MHz. 
Trojlaločný diagram v rovině prvků (rovina 
E) se změní v typický jednolalošný spolu 
s odpovídajícím zvýšením zisku přibližně 
o 3 dB, zatímco na základním kmitočtu 
145 MHz se zisk prakticky nezmění. Je to 
zřejmé z obr. 4, 5 a 6 a jejich vzájemného 
porovnání. 

Případné korekce některých para-
metrů (přizpůsobení a zpětné záření) mo-
hou být následně provedeny některými 
(již zmíněnými) rozměrovými úpravami, 
snadno kontrolovatelnými simulací v pou-
žitém anténním programu. 

Je to např. vinová impedance Zo sy-
metrického vedeni nebo poloha zkratu na 
konci vedení, která může ovlivnit jak zpět-
né záření, tak i přizpůsobení. Jistý vliv 
(spíše příznivý) má i orientace a vzdále-
nost anténního stožáru, upevněného za 
zkratem, nebo v mistě zkratu symetrické-
ho napájecího vedeni, shoduje-li se s po-
larizaci anténnich prvků. Neshodná pola-
rizace vlastnosti antény neovlivní. 

Pro optimalizaci přizpůsobení je pak 
užitečné znázornit impedanci na svor-
kách antény nejen obvyklým způsobem - 
průběhem CSV (SVVR sweep), ale i impe-
danční křivkou na Smithově digramu, což 
simulační programy zpravidla umožňuji. 
Kompenzací na svorkách se pak může 
impedance antény upravit. 

Výsledky simulací potvrzuji nekritič-
nost rozměrů, resp. „širokopásmovost" 
i u relativně úzkopásmových LPD antén. 
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ZE SVĚTA POČÍTAČŮ 
Rubriku připravuje ing. Alek Myslik, INSPIRACE, alek@inspirace.info 

MINI PC 
INTEL NUC 

Mobilní verze procesorů dosáhly takového výkonu 
a tak malého tepelného vyzařování, že se dají využít 
i ve stolním počítači, který lze pak zmenšit na dříve ne-
myslitelné rozměry. Společnost Intel vyrábí několik typů 
základních desek pod označením Intel NUC (Next Unit 
of Computing) a na bázi těchto desek i několik stavebnic 
(barebone)— kompletních velmi malých počítačů, do Ide-
rých si podle svých potřeb dopiníte paměť RAM a polo-
vodičový pevný disk mSATA SSD. Takový počítač lze 
pak případné i připevnit přímo na zadní stranu monitoru 
(uchycení VESA). 

Intel NUC je kompaktní základ domácího počítače s ele-
gantním vzhledem a dostatečným výkonem pro běžnou práci 
i zábavu s důrazem na minimální spotřebu. V současné době 
je nabízen s procesory Intel Core i3-3217U, Intel Core i5-
3427U, Intel Core i5-4250U a Intel Celeron 847. Porovnání 
základních technických parametrů počítačů Intel NUC s pro-
cesorem řady 13 a i5 je v následující tabulce: 

Technické parametry 

Model 
Kódové jméno 
CPU 

Jádra/vlákna 
Kmitočet 
Turbo boost 

Technologie vPro 
Tepelná ztráta 
Litografie CPU 
Grafika 
Základní deska 
Chipset 
RAM 
Podp. RAM 
Max. RAM 

Porty USB 2.0 
Potty USB 3.0 
Slot mini PCIe 

Ethernet 
HDMI vystup 
Mini DisplayPort 
BIOS 
Audio 

Upevnění VESA 
Napájen! 
Provozní teplota 
Rozměry desky 
Rozměry skříňky 
Váha 

Core i5 NUC Kit 

Intel DC53427HYE 
Horse Canyon 

Intel Core l5-3427U 
ULV Ivy Bridge 

2 / 4 
1,8 GHz 

2,8 GHz ne 
ano ne 

17 W TDP 
22 nm 

Intel HD 4000, 350 MHz -1,15 GHz 
Intel D53427RKE Intel D33217GKE 

Intel QS77 Express 
2x dual channel DDR3 SO-DIMM 

1333 nebo 1600 MHz, 1,5 V nebo 1,35 V 

16 GB (2x 8 GB) 
2 (vzadu) 3(1 vpředu, 2 vzadu) 
1 (vpředu) nemá 
1 pro Wi-Fi/Bluetooth adapter 

1 pro mSATA SSD 
1 Gb/s 

1 2 
2 0 

Intel Visual BIOS, Fast Boot 
Intel HD Audio (7.1) v obou portech HDMI 

Core i3 NUC Kit 

Intel DC3217IYE 
Ice Canyon 

Intel Core i3-3217U 

ano 
externí zdroj 19 V, 65 W (v dodávce) 

- 55 °C 
101,6 x 101,6 mm 

116,6x 112 x 39 mm 
520 g 

tak 

Poe/tad Intel NUC 
je v černé skříňce 
116,5x112x39 mm 

ni; Ogt 
9ra 

IL -Tt 
E ECAS6E1F8013AC 

-49 ad z e • OE 

seareer--41•1•11111a •••••••11 
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Pohled na základni desku v otevřeném počítači 

Základem počítače jsou dvoujádrové moderní procesory 
Intel Core s šipsetem Ivy Bridge. Tyto výkonné a zároveň 
energeticky úsporné procesory s integrovanou HD grafikou 
(Intel HD 4000 s digitálním HDM I rozhraním popř. HD 5000 
s rozhraními mini HDMI a mini DisplayPort) zvládají s leh-
kostí multitasking, prohlížení webovych stránek, přehrávání 
všech dnes nejpoužívanějšich formátů HD videa, včetně 
x264 v kontejneru MKV a 4K videa v běžných přehrávačích 
a umožni i hraní středně náročných her 

Procesory disponuji dvojicí fyzických jader s podporou 
technologie Hyper-Threading a možností využití čtyř vláken 
a stejným počtem soušasně vykonávaných instrukcí. Počitač 
má dvojici volných slotů pro paměti DDR3 SO-DIMM na 
kmitočtu 1333/1600 MHz, maximální podporovaná velikost 
paměti obou modulů dohromady je 16 GB. Pro vložení SSD 
disku s rozhraním mSATAje určena jedna pozice (slot) sběr-
nice mini Pole. K domácí síti se lze připojit přes konektor 
RJ45 pro Ethernet 10/100/1000 nebo bezdrátově WiFi při-
pojením 802.11b/g/n (není v základním vybavením, příslušny 
modul lze vložit do druhého slotu mini PCIe poloviční veli-
kosti), připraveny jsou i kabely pro připojení vestavěných 
antén pro VWFi a Bluetooth. Ozvuk se stará řadič Panther 

Zprava microATX, mini/TX 
a Intel NUC 

14177.71ret-42 

Pohled na zadní stranu počItače se dvěma Display Potty 

Takto se postupem času zmenšovaly základní desky počítačů 

Pohled na základní desku ze strany procesoru (s ventilátorem) 

Prázdná skříňka počItače s pripravenými anténami 

Pohled na zadní stranu počItače se dvěma výstupy HOW 

Odkazy: 

http://pctuning.tyden.cz/hardware/pc-sestavy/25572-intel-
nuc-pocitac-11-11-cm-s-intel-ivy-bridge?start=8 

http://wwvv.intel.com/content/www/us/en/nuc/nuc-kit-
d54250wyk.html 

http://www.czoczántel-nuc-kit-dc3217iye-13-3217u-ddr3-
dual-hdmi-bez-os/122712/produkt 

httplIwww.czuczAntel-nuc-kit-d54250wyk/139267/produkt 
http://www.digitalversus.cóm/desktop/intel-nuc-kit-

d54250wyk-p17664/test.html 
httpl/www.bit-tech.net/hardware/motherboards/2013/03/25/ 

intel-nuc-d33217ck-review/1 
http://Www.bit-tech.neUhardware/motherboards/2013/10/04/ 

intei-nuc-dc53427rke-review/1 
http://Www.guietpc.com/intel-nuc 
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Paměťový modul SO DIMM DDR3 Polovodičový disk mSATA SSD mini PCIe Wi-Fi/Bluetooth adapter 

Point, audio výstup je však u většiny 
typů pouzev rámci výstupu HDMI. Tepr-
ve zatím poslední typ stavebnice Intel 
NUC Kit D54250VVYK s procesorem In-
tel Core i5-4250U má už i klasický audio 
výstup na konektoru jack 3,5 mm, navíc 
má i IR senzor pro dálkové ovládáni. 
Pro připojení periférií jsou určeny porty 
USB, u typů s procesory i3 a Celeron 
pouze USB 2.0, u dalších typů s proce-
sory i5 již i USB 3.0. 

Jediným pohyblivým mechanickým 
prvkem v počítači je ventilator aktivního 
chlazená. Má výdech na zadní straně 
nad porty a většinu času prakticky není 
slyšet. Napájení zajišťuje externíi adap-
ter stejně jako u notebooků. 

Cena stavebnic Intel NUC se pohy-
buje mezi 4000 až 9000 Kč. 

VESA upevněni 
počítače Intel NUC 

na monitoru 

SOFTWARE PRO ANDROID 
LED Resistor Calc 

http://play.google.comistore/appsidetails?id=mwave.led resistor 

LED resistor Calc vypočítá hodnoty sériových omezo-
vacích odporů při napájení jednoho nebo vice sériových 
zapojení LED. 

Program zabere 765 kB a vyžaduje Android 2.2 a vyšší. 

PCB Thermal Calculator 
http://playgoogle.conetore/apps/details?id=mwave.thermal_pcb 

Thermal Calculator počítá tepelný odpor prokovených 
děr na deskách s plošnými spoji. Vypočítá teplotu polovodi-

ED  ti 12.12 

(5mm Red Standard (1.7V,10mA) 

Calculate E24 (5%) 

PLED ( 17.2 t 1.7 mW 

Pa 84 -± 8.4 mW 

LED Resistor Calc (vlevo) a SWR Calculator (vpravo) 

flea* Coupler 

Gamier niece COEMI Emzi 
Act Coe« VSWR Rear, Mematch 

Low (60) Loss 081 

n'a 0.09 1 198 20915 0035 min 
max 0.11 1247 19172 0052 max 

Macaw 1.-"csokler 
Rtlin 
Reg haulm, 

'Roi 
'9) Heats'« 

litImear 

PLÇ TO 

o P 

tut TOE 
Ta 

Pth(/C1 

atha') 

R1h(I) 

R1h(D) 

Rth(14 . A) 

Tc 

Tp 152.75 

127.75 

25 

5 

10 

0.05 

5 

Watt 

oc 

C/Watt 

'Clean 

*CfWatt 

*CAValt 

C/Watt 

Calculate 

102.75 

PCB Thermal Calculator počítá tepelné odpoiy na PS 

čového přechodu nebo parametry chladiče pro požadovanou 
teplotu polovodičového přechodu v závislosti na ztrátovém 
výkonu. 

Program zabere 1,2 MB a vyžaduje Android 2.2 a vyšší. 

Coupler Directivity (SWR) Calculator 
hltpliplay.googlacomistare/appeletails?id=android design.ditectivity enor 

Coupler Directivity Calculator yypošítá minimální a maxi-
mální hodnoty koeficientu zpětného odrazu, SWR a ztrát 
ze zpětného odrazu a z nepřizpůsobení. Dale ukazuje přes-
nost měřeni zpětného odrazu na neznámé impedanci. Pra-
cuje s údaji přístroje použitého pro měřeni SWR. Je užitečný 
i pro snadný převod koeficientu zpětného odrazu na činitel 
stojatých yin (SWR) a vzniklé výkonové ztráty. 

Program zabere 1,7 MB a vyžaduje Android 2.2 a vyšší. 
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MODUL PGSM-1 
PGSM-1 je vývojový modul komuni-

kátoru GSM/GPRS s modulem Quede! 
M10, slotem na SIM kartu 
a konektorem SMA pro při-
pojení externí antény. 

GSM/GPRS modul PGSM-1 v méMku 1:1 

Štyřpásmový (850/ 900/ 1800/ 1900 
MHz) GSM/GPRS modul MIOod firmy 
Quectel podporuje technologii GPRS 
Class 12 a formáty TCP/IP HTTP, FTP, 
SMTP ad. Kromě hlasových (s odděle-
ným výstupem pro hands-free) a dato-
vých služeb modul podporuje i SMS, 
MMS, WAP, DTMF či fax. Lze k němu 
připojit LCD displej i maticovou kláves-
nici. Má integrovanou vyzvánéci melo-
dii a nastavitelný telefonní seznam s vy-
hledáváním. 

— 
CI 1 1 

Coma ere..., 

(illarxto  : o n. 
I no )-- oci 
Orřitkr— 

RTS )"' 

Cas  

C .0". 
Lone--

Modul PGSM-1 a jetm vývody 

o 

Rozsah napájecího napětí je 3,4 až 
4,5 V (standardně 4 V) při klidovém od-
běru asi 1 mA, rozsah provozních teplot 
je -45 °C až +85 °C. Modul má rozměry 
29 x29 x3,6 mm a komunikace s ním 
ze strany řídicího procesoru probíhá 
standardně, přes UART a běžné rozhra-
ní AT Cellular Command Interface. Dá 
se zakoupit za 835 Kč (s DPH) v inter-
netovém obchodě vwvwpandatron cz 

e)DNS Jumper v1.0.6 - Nejrychlejší 

Název DNS serveru 
US - Smart Viper 
us-
US - Unotelfy 

US - AT&T DNS 
13 us - CenturyUnk Die 

1.15 - Hurricane Electric 
Ei DE - FoolDNS 
8,2 - Meelai.Rr 

1:1 u - EOEC 

SE - DNS ! Vyberte siroyé připojení 

11  endOE; n b. AMD PCNET Family PCI Ethernet Adapter - Pac,j t-t1124.z1 
JUMPER 

IONSJun pe 

DN51 
208.76.50.50 
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95.111 55 251 
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67.238.98.162 
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Find F e Obnovit 

e°12, Nápověda 

Czech 

Vyberte DNS 
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Pěístupová daba: 4ms nilstupoyá doba: 23 ms 

PŘEPÍNAČ DNS — DNS JUMPER 

Li 

DNS servery převádějí lidsky srozumitelné a zapamatovatelné názvy webü 
(např. wwwaradio.cz) na jejich číselnou IP adresu, která jediná popisuje jejich 
umístění v lnternetu. Je mnoho takových serverů v celém světě, a na některý 
z nich musí odejít váš požadavek z prohlížeče nejdříve, aby mohl potom doputovat 
na požadovanou stránku. Ne vždy je tato cesta stejně rychlá a výběrem vhodného 
DNS serveru lze zobrazení stránek zrychlit. Program DNS Jumper umožní tento 
výběr a otestuje dostupné DNS servery. Stáhněte si ho zdarma z wňiw. sordurnorg/ 
7952/dns-jumper-v1-0-6/v souboru DnsJumper v1 . 0.6.zip (540 kB). 

ELEKTROTECHNICKÝ MAGAZÍN 
htlp://www.pandatron.cz 

Web pandatron.cz (drive pandatron. info) existuje od roku 2000. Začínal jako 
web se zajímavými a praktickým elektronickými konstrukcemi pro každého, koho 
alespoň trochu zajímala elektronika. Tento trend byl zachován dodnes, byl však 
navíc rozšířeno aktuální informace z elektrotechnického světa a o články odbor-
ného charakteru, zaměřené na profesionální vývojáře. Výrobcům, firmám i prodej-
cům take nabízí možnost přinášet informace o jejich výrobcích. 
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RÁDIO „HISTORIE" 

Vzpomínáni rozhlasové 

(Dokončeni) 

Mezi uchované vzpomínky z útlého 
věku patří i akce kontrol point policie 
wehrmachtu po atentátu na Reinharda 
Heydricha, když dva vojáci v uniformě 
s puškami s nasazenými bodáky a s vy-
leštěnou mosaznou plackou ve tvaru led-
vinky na krku chodili dům od domu a na 
půdách pichali bodáky do sena, jestli se 
tam neukrývá nějaký záškodnik (obr. 6). 

Ulička řadových domků „Na Benát-
kách" v Polici nad Metují (obr. 7) vznikla 
r. 1910 jako ubytování pro dělní ky místní 
textilky. Náš domek je označen šipkou 
a i přes dostatečnou vzdálenost byla za 
protektorátu dí ky mému dědovi často při 
vstupu na mostek hlasitě slyšet jedna ze 
dvou charakteristických znělek: široká 
strana maja radnája a bum bum ... bum 
bum. No jistě, Moskva a Londýn. Kdo byl 
obdařen mimosmyslovým vnímáním, mu-
sel zaregistrovat roj andělů strážných, 
nad naší střechou se vznášejících. Nako-
nec i tahle hrůza skončila a rozhlas se 
opět stal potěšením, poučením i zábavou. 

Rád vzpomínám na večerní rozhlaso-
vé hry, které posluchače nutily zapojit do 

Obr. 6. Uniforma point policie 
wehrmachtu 

Luboš Matyásek, OK1ACP, oklacp@seznam.cz 

děje vlastní představivost a tim tříbit ob-
razotvornost. A nevysílaly se žádné stři-
lečky, vraždy a podobné zvrhlosti, nebyly 
reklamy ani bulvár a naopak byly pořady 
přibližující a vysvětlující klenoty klasické 
hudby, jejichž autorkou byla Anna Hos-
tomská. Dovolím si k tomuto jménu jeden 
pražský vtip, jak se potkají na Václaváku 
Standa s Frantou a po obvyklém pozdra-
vu a sdělení čerstvých drbů Franta ozná-
mí, že už musí spěchat domů, že jde po-
slouchat pořad o sexu. „Prosím tě jak's 
na to přišel, já program taky četl, ale nic 
takového tam nebylo." „Ale jo, Anna Hos-
tomská uvádí pořad Co máte nejraději!" 

Dovoluji si připomenout, že ještě 
v době konáni MEVRa v roce 1948 bylo 
rozhlasové vysílání praktikováno živě 
a jediné využitelné záznamové zařízení 
byla gramofonová deska (obr. 8, 9, 10). 
Dnešní posluchači rádia si sotva dovedou 
představit, le signal z mikrofonu šel při-
mo do modulátoru vysilače, a pokud byla 
nutná nějaká hudební produkce, bylo to 
z právě spuštěné gramofonové desky. 
Dosti časté režijní pauzy byly vyplňovány 
mnohaminutovým vysíláním znělky radio-
stanice, také z gramofonové desky. 

Komu se snad zastesklo po nostalgii, 
přikládám na závěr dva obrázky z úpiné-
ho začátku rádiového přenosu pomoci 
elektromagnetických vin. Ponechme stra-
nou priority vynálezů, zda Marconi či Po-
pov. Museli bychom uvést mnoho dalších 
zvučných jmen a mnoho nadějných tech-
nologií od kohereru, elektronky, objevení 
podstaty a účinků ionosféry atd. Přilože-
nými obrázky z vlastní galerie nebo 
z webu či satelitní TV se snažím zdůraz-
nit romantiku a tajemno počátků rozhlasu. 
Bude mi příjemno, že se třeba dozvím, že 
tím byly potěšeny dušičky některých roz-
hlasových fanoušků. 

Obr 8. Gramofon v rozhlasovém studiu 

Obr 9. MEVRO 1948 byla sice výstava 
rozhlasová, ale byla tu prezentována 
take televizní technika (zde kamera) 

r.."••••OE..t....icr ...„ ....4e 

Obr. 12. Galenitový detektor 

Obr. 7. Ulička „Na Benátkách" v roce 1936 Obr 10. Reportér na výstavě MEVRO 1948 

Obr 11. Stříbro-niklový Marconiho 
koherer 
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Zkáza lodi Republika 
Jedním z často publikovaných mýtů (dokonce iv renomovaném britském ča-

sopise RadCom) je, že zkáza Titaniku v roce 1912 byla první námořní katastrofou, 
při které seo záchranu — byť jen menši části cestujících — zasloužili hrdinní lodní 
telegrafisté, nebo obecněji vzato, existence rádiového spojeni. 

Malá noticka v novozélandském časo-
pise Break-In mne vyprovokovala k pátráni 
po jiné katastrofě, která se udála o dva roky 
dříve a při které bylo zachráněno podstat-
ně vice cestujících, než tomu bylo u Tita-
niku. Událost byla publikována hlavně 
v amerických časopisech, včetně šetření 
pojišťovacích společností (The New York 
Times z 31. 1. 1909). 

Jedním z vlivů, které možná potlačily 
publicitu o tomto neštěstí, bylo katastrofál-
ní zemětřesení 28. 12. 1908 — nejvštší, jaké 
v novodobé historii postihlo Evropu, o sile 
7,5 Richterovy stupnice, které spolu s ná-
slednou vinou tsunami totálně zničilo ital-
ská města Messina a Calabria. Zemřelo 
tehdy asi 100 000 lidi a dalších 200 000 
přišlo o střechu nad hlavou. Za necelý mě-
sic poté, v pátek 22. ledna 1909 vyplula 
z New Yorku na okružní plavbu po Středo-
zemnim moři luxusní anglická loď společ-
nosti White Star Line s názvem Republic. 
Pluli v husté mlze, když posádka uslyšela 
akustický signal z jiné lodi, která se blížila 
ze směru, kam plula i Republika. Ta vysla-
la signály, podle kterých se lodi mají stočit 
doprava a tak zabrá nit kolizi. Ale druhá loď 
se blížila stále a kapitán Republiky nechal 
zastavit motory a loď zastavil. Protější loď 
se však náhle vynořila z mlhy a v piné rych-
losti narazila přídí do boku lodi Republika, 
kam probourala otvor jak nad, tak pod čá-
rou ponoru a málem ji rozpůlila. Byla to ital-
ská loď s názvem Florida. Při vlastní sráž-
ce byli usmrceni dva lidé na lodi Republika 
a čtyři muži, kteří byli na přídi Floridy. 

OE...• York uu Moms Gibram. 

[Zit' eat. lermrt: pec.x.n. 'a. 
e.v.. i.e..* 

• 

Obr. 2. Novinový inzerát zvouci k tičast. 
na okružních plavbách po Středozemnim 
moři. Střídavě byly na přepravě zúčast 
něny i dale lodě společnosti White Star 

Obr. 3. V Anglii si na tuto událost vzpo-
mněli (v jednom textu jsem našel, že ten-
to obrázek je motiv z QSL-lístku, ale bez 
uvedeni příležitostné značky, jinde, že byla 

vydána taková medaile...) 

Na lodi Republika byl telegrafistou Jack 
Binns, který několik okamžiků před kolizi 
odešel z kabiny, kde byla umístěna radio-
stanice. Polovina kabiny byla zničena, na-
štěstí když se po nárazu vrátil zpět, mohl 
ještě jiskrovou stanici uvést do provozu 
a vysílat „COD! COD! HERE IS MKC! 
MKC! SHIPWRECKED" 

Tehdy se ještě signal SOS nepoužíval 
a lodě v nebezpečí používaly kód COD. 
MKC byla volací značka stanice na Repub-
lice. Po obhlídce bylo zřejmé, že loď Re-
publika je poškozena vice, takže kapitán 
nařídil převoz cestujících na Floridu. 

Jenže za 4 hodiny se podařilo přemístit 
jen 50 cestujících, když i Florida začala na-
bírat vodu a dalo se předpokládat, že se 
nakonec obě lodi potopí. Telegrafista Binns 
se spojil s pobřežní rádiovou stanicí 
v Siasconset, odkud jejich pozici telegra-
fovali lodím, které byly nablízku. Binns na-
konec komunikoval přímo s lodí Baltic, kte-
rá byla Republice nejblíže, a po dobu asi 
52 hodin s ní udržoval spojeni. 

Když loď Baltic připlula, cestující a vět-
šina posádky z obou lodí se přemístili na 
Baltic a všechny tři lodě se vydaly směrem 
k New Yorku. Republika byla tažena, ale 
nakonec se potopila asi 250 m od pobřeží 
jižně od Nantucketu. Cestujíci i posádky — 
vyjma zmíněných šesti osob zahynuvších 
přímo při srážce, byli zachráněni — celkem 
to bylo přes 1500 osob (z Titaniku se za-
chránilo z 2223 jen 712 osob). Jack Binns 
byl oslavován jako hrdina a původně měl 
být přijat jako telegrafista na loď Titanic, 
kterou vlastnila stejná společnost jako loď 
Republiku. Ředitel této společnosti se obá-
val, že by Titaniku mohl přinést smůlu, 
a na jeho místo byl přijat telegrafista jiný. 
Sinns byl nakonec jmenován do zvláštní 
pro něj zřizené funkce, inspektora pro ces-
tování Vrak lodi Republika byl nalezen 
v nevelké hloubce blízko pobřeží a zřejmě 
se dnes již existující společnost pokusí jej 
vyzvednout, neboť loď údajně převážela 
velké množstvi zlatých prutů, které by dnes 
měly cenu mnoha milionů dolarů. 

Osudy hrdinného telegrafisty Binnse 
jsou rovněž zajímavé — narodil se r. 1884 
v Anglii a ve 14 letech nastoupil k železnič-
ní společnosti jako poslíček. Zanedlouho 
však byl těžce zraněn železničním vozem 
a od amputace nohy jej zachránilo jen pře-
svědčení lékařů, že svá zranění stejně ne-
může přežít. Po dvou letech se ale uzdravil 
a nakonec mohl i chodit. R. 1901 se vyučil 
telegrafistou a opravářem radiostanic 
a údajné přišel na způsob, jak omezit ru-
šení působené vlivem měnící se sluneční 
aktivity (není uvedeno, jak). V r. 1905 za-
číná dráhu lodního telegrafisty a r. 1909 
nastoupil na loci' Republika. V r. 1912 se 
účastnil i vyšetřování neštěstí na Titaniku, 
r. 1917 nastoupil jako instruktor pro spoje-
ni u kanadského (vlastně anglického) krá-
lovského letectva, pak pracoval jako novi-
nář a připravoval rozhlasové relace. Byl 
členem Radio Club of America (RCA), spo-
lečnosti námořních inženýrů, vojenských 
komunikací a psal i knihy pod pseudony-
mem Allen Chapman. Zemřel po mrtvici 8. 
12. 1959 v New Yorku. 

Obr. 1. Jack Binns jako telegrafista v roce 
1910 na palubě lodi Adriatic 

Dnes se kupodivu vice vzpomíná a pu-
blicita věnuje Titaniku, i když vše kolem jeho 
konce zdaleka není řádně vysvětleno. Např. 
jak je vůbec možné, že přes prvotní pří kaz 
zachránit v první řadě ženy a děti se za-
chránilo tolik členů posádky, včetně tele-
grafisty... 

Prameny 

[1] Zpráva v The New York Times z 31. 1. 
1909. 
[2] Internetové stránky věnované telegra-
fistovi Binnsovi: 
http://www.jackbinns.org/commemorati-
on_news a odkazy z těchto stránek. 
[3] Wikipedia: 
RMS Republic (1903)#Collision_with_SS 
Florida 

QX 

Obr. 4. Replika vysílací kabiny 
lodi Republika 

V roce 2009 ke stému výročí této udá-
losti se uskutečnilo příležitostné vysílání 
stanic Marconiho radioklubu z Massachus-
setts — W1AA/MKC a W1AA/BC (volací 
značku BC používala loď Baltic) a naváza-
ly celkem 1018 spojení. Má snad někdo 
v OK/OM jejich OSL-Iístek? 
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Historie firmy 
Hallicrafters 
a její výrobky 

Jan Sláma, OK2JS 

(Pokračování) 

V roce 1968 přišel na trh poslední 
elektronkový transceiver Hallicrafters pod 
označením SR-2000 Hurricane. Opět to 
byla osvědčená konstrukce podle přede-
šlých modelů SR-400/500 a 700. Také 
v tomto případě transceiver obsahoval 
pásma od 80 do 10 m. Rozsahy byly ná-
sledující: 3,5 — 4,0 MHz, 7,0 — 7,5 MHz, 
14,0 — 14,5 MHz, 21,0 — 21,5 MHz, 28,0 
— 28,5 MHz, 28,5 — 29,0 MHz, 29,0 — 
29,5 MHz, 29,5 — 30,0 MHz. Provoz SSR 
a CVV. Transceiver měl dvě směšování, 
první mf byla na 6 — 6,5 MHz a druhá na 
1650 kHz. V ní byl použit 6krystalový filtr 
se šířkou 2,1 kHz na -3 dB, na -50 dB 
měl šířku 4,2 kHz. Krystaly postranních 
pásem byly na USB 1651,550 kHz a LSB 
na 1648,550 kHz. Odečítáni frekvence 

Obr. 70. Pohlad do-
vnitř transceiveru 
SR-2000 Hurricane 

bylo možné s přesností na 1 kHz. Maxi-
mální chyba při odečtu frekvence na ana-
logové stupnici 500 kHz byla 2 kHz. Citli-
vost přijímače byla lepší než 1 µV pro 
20 dB S/N. Výstupní nf výkon byl 1 W při 
zkreslení méně než 10 %. Výstupní nf im-
pedance byla 3,2 Q a 500 Q. Obsahoval 
RIT s rozsahem 4 kHz, tón 800 Hz pro 
připoslech CW. Potlačení nežádoucích 
rušivých kmitočtů na 1. mf bylo lepší jak 
46 dB, na 2. mf bylo lepší jak 60 dB. Vy-
silač měl vysoký výkon 1000 W na SSS, 

J 
trÁir--44%. 

OEM *  

Obr. 68. Transceiver SR-2000 Hurricane, vlevo napájecí zdroj 

Obr. 69. Vnitřní uspořádání transceiveru s označením elektronek a některých 
součástek 

při nízkém byl jen poloviční, 500 W. Na 
CW to bylo při vysokém 900 W a při níz-
kém 500 W. 0 něco menší byl výkon na 
pásmech 15 a 10 m. Impedance antény 
byla 50 a Produkty zkreslení byly potla-
čeny min. na -30 dB. Nežádoucí produkty 
byly pod 50 dB a potlačení nosné bylo 
nejméně 60 dB pod PEP výkonem. Také 
potlačení harmonických kmitočtů bylo 
min. 50 dB. Mikrofonní vstup měl vysokou 
impedanci a citlivost 5 mV RMS nebo 
menší pro piný PEP výkon. TX obsahoval 
VOX a MOX. Vestavěné BFO pro provoz 
CVV. Také měl vestavěný noise blanker 
pro potlačení různých produktů rušeni, 
produktdetektor a preselektor pro nejlepší 
naladění příjmu a vysílání a 100kHz krys-
talový kalibrátor pro kalibraci stupnice. 
Analogové měřidlo se přepínalo pro 
S-metr a pro měření vf výkonu vysílače. 
Stabilita byla lepši nef 250 Hz v první ho-
dině (po nahřátí za 15 min.). Poté byla 
pod 100 Hz/hod. při provozu. 

Transceiver obsahoval 19 elektronek, 
1 stabilizátor napětí a 22 polovodičových 
diod. Osazeni bylo následující: V1 — 
12DK6 vf zesilovač přijímače, V2 — 7059 
první směšovač RX i TX, V3 — 7059 zesi-

lovač 1. mf (6 — 6,5 MHz) a ALC, V4 —12AT7 2. směšovač RX a zesilovač pro 

VFO, V5 — 7059 zesilovač šumu a im-
pulsní zesilovač, V6 — 6GX6 1. zesilovač 
2. mf (1650 kHz) a potlačovač šumu, V7 
— 7059 2. zesilovač 2. mf a generátor 
tónu pro CW, V8 — 7059 zesilovač AGC 
a S-metru, V9 — 12AT7 produktdetektor 
a 1. nf zesilovač, V10 — 0A2 stabilizátor 
napětí, V11 — 7059 2. směšovač TX 
a krystalový oscilátor 100 kHz, V12 — 
7056 1. místní oscilátor, V13 — 12BA6 
VFO, V14 — 12AT7 BFO/oscilátor nosně 
TX a 3. mikrofonní zesilovač, Vis— 6AQ6 
nf koncový zesilovač, V16 a V17 — 8122 

výkonový zesilovač TX (push-pull), V18 —12BY7A budič TX a zesilovač pro anténní 

relé (přepíná RX/TX), V19 — 12AT7 1. 
a 2. mikrofonní zesilovač, V20 — 12AT7 
zesilovač VOXu (obr. 69). 

Vestavěná dvourychlostní vzduchová 
turbínka sloužila ke chlazeni elektronek 
koncového stupně. Transceiver byl připo-
jen na externí zdroj dvěma kabely. Jeden 
sloužil pro propojení nižších napětí a dru-
hý přenášel jen vysoké napětí pro konco-
vý stupeň. Také byl vybaven konektorem 
pro připojeni externího VFO HA-20. 

Transceiver byl opět vestavěn do hliní-
kové skříně podobné jako u předchozích 
zařízeni. Její rozměry byly přibližně 190 x 
420 x 380 mm, hmotnost asi 13 kg. Roz-
měry síťového zdroje s označenim 
P-2000 byly asi 190 x 268 x 380 mm, 
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Radioamatér 
vynálezce kardiostimulátoru 

čas od času k nám přijde neočekáva-
ně překvapivá informace ze života radioa-
matérů. Ta dnešní je o VVilsonu Greatba-
tchovi, W2QB0 (obr. 1), který zemřel ve 
věku 92 let 27. září 2011. Narodil se 6. 9. 
1919 a ve svých 16 letech, v době, která 
bývá označována za „zlatý věk telegrafie", 
získal koncesi. Byl výborným telegrafistou, 
takže v době světové války se stal letec-
kým radistou, po propuštěni od armády 
v roce 1945 studoval na Cornellově univer-
zitě, kde promoval v roce 1950 při elektro-
technické specializaci, a roku 1957 získal 
magisterský titul. 
V roce 1951 se stal asistentem na uni-

verzitě v Buffalu, seznámil se s lékaři-chi-
rurgy a dozvěděl se od nich některé zá-
kladní údaje o práci srdečního svalu 
a obtížích při jeho selhávání s tím, že je 
mj. charakteristické poklesem amplitudy 
elektrických impulsů přicházejících do sr-
dečního svalu nebo jejich nepravidelností 
Zaujala ho myšlenka stimulovat srdeční 
sval pravidelnými impulzy zvenčí, navrhl 
elektrický obvod, který by tyto impulzy ge 
näroval a spolu s chirurgem Williamem 
Chardackem pracovali na vývoji takového 
přístroje. První přístroje podporující srdeč-
ní činnost byly těžké' rozměrné jako malá 
lednička a pacientům neumožňovaly pohyb. 

Společné úsilí s dalším lékařem — Dr. 
Andrew Gagem přineslo při využití dalšího 
objevu — tranzistoru úspěch: v roce 1960 
implantovali pacientovi první kardiostimu-
látor, na který získal Greatbatch patent. 
Princip zapojení je velmi jednoduchý a uka-
zuje jej schéma z patentového spisu č. 
3036274 (viz obr. 2). Skutečné schéma 
kardiostimulátoru pak bylo poněkud sofis-
tikovanější, generoval pulsy o šíři 1,8 ms 
s prodlevou jedné sekundy. Byl osazen dvě-
ma tranzistory a včetně transformátorů 
a napájecích článků rtuťové baterie, které 
byly nejslabším prvkem, byly zality epoxi-
dovou pryskyřici. Po zavedení elektrod na 
vytipovaná místa srdečního svalu kardios-
timulátor a tím i srdce pacienta skutečně 
pracovaly podle předpokladů. 

Greatbatch pak dale zkoušel, vyvíjel 
a publikoval — získal řadu patentů (údajně 
přes 350) a uveřejnil vice jak 100 článků 
o problematice srdeční stimulace. Spolu 
s dalšími spolupracovníky pracoval i na vý-
voji do té doby nejslabší ho článku kardio-
stimulátoru, napájecí baterie. V roce 1971 
představili lithio-jodidový článek, který svý-
mi vlastnostmi pině vyhovoval pro dlouho-
dobé použití v kardiostimulátorech a dokon-
ce umožňuje detekovat stav, kdy se blíží 
jeho vyčerpání. Na obr. 1 vidíte v Greatba-
tchově levé ruce jeden z prvních implanto-
vaných přístrojů a v pravé typ z 80. let. 

Obr. 1. Wilson Greatbatch, W2Q80 

Obr. 2. Princip kardiostimulátoru 

U dnešních typů lze dokonce řídit počet 
impulsů za minutu a jsou ještě menší. 

Greatbatch byl jedním ze zakládajících 
členů společnosti NASPE (North American 
Society for Pacing and Electrophysiology), 
v roce 1984 byl jmenován významným věd-
cem, v roce 1986 byl uveden do Národní 
síně slávy vynálezců ve Washingtonu a od 
prezidenta Bushe získal v r. 1990 Národni 
medaili za technologii a v r. 2001 jako prv-
ní obdržel cenu Národní akademie inžený-
rů Russ — půl milionu dolarů za převratné 
inovace v oblasti strojírenských technolo-
gií. Výzkumu se věnoval prakticky až do 
konce života v oblastech elektronické kon-
troly růstu tkání, genetického inženýrství 
a ovlivňování infekcí. Tak se proslavil radi-
oamatér — VV2Q BO, jehož principiální pa-
tenty každoročně zachraňují a prodlužují 
život více jak 600 000 pacientům. 

QX 
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Ohlas 
na jedenáct let starý článek! 

Dobrý dek 
v roku 2002 ste v čísle ELECTUS 

Special uverejnili na poslednej strane 
&anal( „Zpravodajské prostředky GRU", 
kde sa píše o vysielačkách z vojny. Na 
fotke je i pripmač z Liptovskej Tepličky 
„nalezený při exhumaci hrobu partyzána" 
— o tomto náleze súme potrebujeme bliž-
šie informácie, prosíme o kontakt na au-
tora článku efebo zdroj, odkial'ste čerpa-
li, resp. kde nájdeme o tomto prijimači 
d'alšie informácie. 

Za obec Liptovská Teplička 
Mgr. Katarina Fedorová 

Obr. 1. Radiostanice „Sever" z hrobu 
partyzána u Liptovské Tepličky 

Naše redakce sdělila, že autorem 
článku Je Alois Veselý, zprostřed kova-
la kontakt a otázala se, k čemu budou 
tyto informace sloužit. 

Ďakujeme ve/mi pekne, máme v obci 
pane, ktorý sa zaoberá elektrotechnikou 
a väš časopis má odložený (0M8AU — 
pozn. red.). Upozornil nás na článok o te] 
vysielačke, kde sa píše, že bola nájdenä 
pri exhumácii hrobu partizána. Obec Lip-
tovská Teplička, miestna a okresná or-
ganizácia Zvazu protifašistických bojov-
nikov hledáme informácie o partizánoch 
padlých v našej obci — v roku 2014 im 
chceme urobif památník s menami. Do-
dnes nebolo jasné ani to, či v hroboch 
v okolí obce ležia partizáni, z vášho ča-
sopisu sa dozvedáme, že boli exhumo-
vaní. Oslovili sme aj Ministerstvo zahra-
ničných vect konzuláty, aby ame zistili 
mená padlých, ak to neboli Slováci. Za-
tie sa nám nedart Preto skúšame všet-
ky možnosti. Možno autor článku a foto-
gra fia vo vašom časopise nám pornážu. 
Ešte raz velké d'akujeme a prajeme vela 
úspechov. 

Mgr. Katarina Fedorovä 

hmotnost kolem 30 kg. Bylo ho možno 
připojit na 115 V nebo po přepojení odbo-
ček na ,primáril transformátoru také na 
230 V. Externí zdroj obsahoval dvě analo-
gová měřidla, která měřila anodové nap& 
tí, anodový a mřížkový proud koncového 
stupně. Na předním panelu byl přepínač 
pro vysoký a nízký výkon a vypinač vyso-
kého napětí a vestavěný externí repro-
duktor. Cena v letech 1968 — 1972 byla 

přibližně kolem 1000 $. Externí zdroj stál 
450 5. 

Také tento transceiver byl hlavně 
v USA velmi oblíben. Byl to ale poslední 
model v celoelektronkové verzi. Na pří-
slušné webové stránce je možno si ho 
prohlédnout: http://jptronics.org/radios/ 
Hallicrafters/manuals/halli.sr-2000.pdf, 
kde je manual k tomuto transceiveru včet-
ně detailní ho zapojení. Nadále se firma 

zaměřila na vývoj celotranzistorových za-
řízení, která měla elektronky jen v konco-
vérři stupni. Těm bude věnován další díl 
naší historie. 

Ještě dnes je model SR-2000 vyhle-
dávaným artiklem na různých radiotech-
nických burzách zvláště sběrateli této 
techniky. Pokud je zařízení v dobrém sta-
vu, jeho cena se i dnes pohybuje kolem 
1400 — 1600 $. 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

Zimní olympiáda 2014 v Soči a radioamatéři 
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Obr 1 a 2. Dva z krásných diplomů, které byly k >COI. zimní olympiádě v Soči vydávány již v loňském roce. Už jsou zrušeny 

\-4 
SOCHI 2014 

Bývá již tradici, že k velkým 
mezinárodním sportovním ak-
cím radioamatéři rádi vyhlašuji 
nějakou aktivitu. Někdy je to 
závod, jindy je možné pinit pod-
mínky krátkodobého diplomu. 
Zimní olympiáda v Soči bude 
ohromnou akcí a snahu zapojit 

také radioamatéry měli ti, kteři žiji v okolí 
Soči, již z počátku loňského roku. První 
aktivita, kterou vyhlásil klub Dolphins, 
ztroskotala záhy na nedobrých vztazích 
samotných radioamatérů (viz obr. 1, di-
plom, vydaný ještě před „nuceným zruše-
ním podmínek"), druhá snovými podmín-
kami pak skončila krátce po opatření 
organizačního sdružení olympiády, které 
zakázalo používáni jednak názvu Zimní 
olympiáda v Soči, její emblémy atp. (do-
konce pouhé slovní spojení SOčl 2014) 
bez zaplacení tučného poplatku za povo-
lení, takže i tyto podmínky byl radioklub 
Dolphin donucen krátce po vyhlášeni od-
volat (obr. 2). 

Nezbyla proto jiná cesta, než do celé 
akce zapojit ústřední orgány, a tak nako-
nec došlo na vydáváni nejen diplomů, ale 
také speciálních značek pro radioamatéry 
a celá akce dostala oficiální posvěcení or-
ganizačního komitétu v čele s preziden-
tem SRR (Svaz radioamatérů Ruska). 
Bohužel v době přípravy tohoto čísla ne-
byly návrhy diplomů zveřejněny. 

Oficiální začátek radioamatérských 
aktivit k olympiádě a paralympiádě v Soči 
byl tedy 8. 11. 2013 a končí 30. 3. 2014. 
Je vydána řada speciálních značek, je-
jichž úpiný přehled je na webu SRR. Od 

ill 

Obr. 3. Diplom Zimní maraton 

8. 11. 2013 do 7. 2. 2014 pracují stanice 
R1980M a R1980L (i dvě další se znač-
kami R2014CC a R2014HQ), všechny 
ostatní pak od 1. 1. 2014 do 31. 3. 
2014. Dále byl spuštěn web, na kterém si 
sami můžete ověřit své skóre, které jste 
dosáhli ke spinění jednotlivých tříd vydá-
vaných diplomů (takže kdo nemá zájem 
o řadu unikátních prefixů, nemusí se sta-
rat o QSL) včetně svého „umístěni" mezi 
ostatními stanicemi — viz 

http://ok2014.ru/ 

Diplomový program 
k olympiádám v Soči 

Diplomová série s názvem OLYMPIC 
GAMES SOCHI 2014 bude vydávána za 
spojení se speciálními stanicemi typu 
R2014x, kde x bude nahrazeno jednim 
písmenem abecedy A. .Z ve třech třídách: 
a) SOCHI za spojení se stanicemi 
R2014S, R20140, R2014C, R2014H 
a 20141, b) OLYMPIC SOCHI a c) OLYM-
PIC GAMES SOCHI— je třeba navazovat 
spojení se stanicemi, jejichž sufixy daji 
příslušný název. Spojení se stanicemi, je-
jichž písmena se v názvu vyskytují vice-
krát, je třeba zopakovat na jiných pás-
mech, případně navázat spojení se 
zvláštními stanicemi R1980M, R1980L, 
R7378TM, R7975TM, R7979TM — každá 
z nich může nahradit libovolné chybějící 
písmeno. 

Druhá série má název OLYMPIC 
WINTER SPORT, a to za spojení se spe-
ciálními stanicemi R11xxx a R22xxx (tři 
písmena sufixu) — stanice R11... předsta-
vuji zimní paralympijské sporty, R22... 
olympijské druhy sportů — celkem je jich 
21. Jednotlivé stupně budou a) bronzový 
za spojení se stanicemi představujícími 9 
sportovních odvětví, b) stříbrný za 14 
stanic, c) zlatý za 18 různých stanic 
představujících jednotlivá sportovní od-
větví. Spojeni se zvláštními stanicemi 
R1980M, R1980L, R7378TM, R7975TM, 
R7979TM mohou nahradil libovolné chy-
bějící sporty ve všech třídách diplomu. 
I třetí série, nazvaná OLYMPIC MA-

RATHON se bude vydávat ve více tří-
dách, základní za dosažení 500, vyšší 

pak za 1000, 1500 a speciál za 2014 
bodů — každé spojení se speciálními sta-
nicemi, jejichž značky jsou vydány 
k olympijským hrám v Soči, bude hodno-
ceno určitým počtem bodů. Speciální rus-
ké stanice jsou „nosiči pochodní" 
R7378TM, R7975TM, R7979TM a všech-
ny dais], které budou mít v prefixu čís-
la 2014, 22, 11, 0000. Opakovaná spoje-
ní platí, pokud jsou navázána jiným dru-
hem provozu (CVV, SSS, DIGI) nebo na 
jiném pásmu. Každé spojení se hodnotí 
jedním bodem, vyjma spojení se stanice-
mi z města Soči, které budou používat 
značky RC22xx, R022xx, R2014S (kde 
x je písmeno) a stanicemi R1980M, 
R1980L, R7378TM, R7975TM, R7979TM 
— každé spojení s těmito bude hodnoceno 
čtyřmi body. 

Obecné podmínky platné 
pro všechny uvedené diplomy: 

1. Platí všechna spojeni na libovolných 
amatérských pásmech. 
2. Všechny diplomy budou vydávány bez-
platně, elektronicky. 
3. 0 diplomy je možné zažádat na strán-
ce „diplomové programy" http://ok2014. 
ru/(kde jsou úpiné podmínky zmíněných 
diplomů), a pokud tam budou navázaná 
spojení odsouhlasena, obratem bude za-
slán diplom. Žádosti je však možné poslat 
i na adresu rk6ax@mail.ru. Tam, nebo na 
poštovní adresu Lukašov Valentin, post 
box 77, Soči 354200, Rossija je také 
možné zažádat o „papírový" nebo lamino-
vaný diplom za poplatek. 

Mimo tyto oficiální diplomy vydává 
ještě klub Dolphin (adresa stejná jako 
v posledních dvou větách předchozího 
odstavce) „alternativní" diplomy, rovněž 
ve třech třídách, za spojeni s 50, 75 
a 100 stanicemi se speciálními „olympij-
skými" volacími značkami, ovšem s ná-
zvem ZIMNÍ MARATON (obr. 3). Tyto 
však budou zdarma elektronicky vydány 
jen členům klubu Dolphin. Máte možnost 
se do klubu přes internet přihlásit na hap] 
/dolphins49.jimdo.corni, naleznete tam 
i podmínky dalších diplomů, jinak je po-
platek za vydání 7 E a diplom dostanete 
poštou. 

QX 
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Počítač v ham-shacku CXIII 
Staré programy pro závody 

v novém kabátě 
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Obr. 1. CT by K1 EA byl prvním prakticky použitelným programem pro závody 
a získal celosvétovou popularitu 

První programy pro radioamatérské 
KV závody se objevily již kolem roku 
1985, avšak k masivnímu nárůstu počtu 
stanic, využívajících k závodění pošítač, 
došlo přibližně před 20 lety. Dostupnější 
a spolehlivější hardware, rozšíření sítě 
paket rádia s neustále rostoucím počtem 
nódů DX clusteru a v neposledni řadě 
rozmach transceiverů, které bylo možné 
ovládat počítačem, to vše byly významné 
faktory, ovlivňující vznik programů, které 
během následujících let přesunuly radioa-
matérské závodění na zcela jiný kvalita-
tivní stupeň. 
V 90. letech minulého století převláda-

ly programy, určené pro prostředí DOS 
(MS-DOS). I přes řadu omezení, daných 
operačním systémem, tyto programy na-
bízely prakticky všechny funkce, které 
nacházíme u nejmodernějších programů, 
používaných současnými vítězi závodů. 
Již v této době začaly být patrné dva 
směry vývoje závodních programů - jed-
na skupina představovala robustní aplika-

ce, určené pro několik největších závodů. 
Programy vyžadovaly minimální konfigu-
raci a bylo nutné se naučit pouze několik 
základních kombinaci kláves, aby bylo 
možné je využít v závodech; byly rovněž 
velmi přehledné a měly příjemné uživatel-
ské rozhraní. Typickým představitelem 
byl CT Kena Wolffa, K1EA [1], který se 
stal bezesporu nejpopulárnějším progra-
mem svého druhu. Po ukončeni podpory 
operačních systémů DOS (MS-DOS) byl 
CT přepsán pro prostředí Windows (bez 
využíti jejich grafického uživatelského 
rozhraní - GUI) a držel se na špičce zá-
jmu radioamatérů až do května 2010, kdy 
byl jeho vývoj ukončen (obr. 1). 

Druhý směr představovaly velmi pro-
pracované a široce konfigurovatelné pro-
gramy, které nabízely nezvykle vysoký 
uživatelský komfort a neobyčejně jedno-
duchou obsluhu za předpokladu, že jsou 
správně nakonfigurovány. Naopak, při 
špatně konfiguraci byly prakticky neovla-
datelné a byla zde velká pravděpodob-
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Obr, 2. TR LOG by N6TR byl 
díky své široké konfigurova-
telnosh použitelný v téměř 

libovolném závodu 

LA 

O 

nost, že výstupni data z takového progra-
mu bude nutné přepočitävat aby bylo do-
saženo správného výsledku. Tyto progra-
my byly použitelné téměř pro jakýkoli 
závod s tím, že výsledek bylo někdy nut-
né přepočítat; i presto takový program 
přimo podporoval více než 150 různých 
typů závodů. Typickým představitelem byl 
TR LOG autora Larryho „Tree" Tyree, 
N6TR [2], charakteristický zejména svý-
mi dvěma pracovními režimy, tzv. RUN 
Mode, používaný při práci na výzvu, 
a S&P Mode (Search & Pounce Mode), 
optimalizovaný pro vyhledávání a volání 
stanic. Program bylo možné nakonfiguro-
vat tak, že pro navázáni a uložení (tzv. 
zalogování) kompletního spojení stačilo 
pouze zapsat volací značku a jednou 
stisknout ENTER (obr. 2, 3). 

Budoucnost TR LOGu není jasná. Po 
ukončení podpory operačních systémů 
DOS (MS-DOS) byl původní zdrojový 
kód přepracován pro prostředí Windows 
na základě dohody mezi Larrym Tyree, 
N6TR, a Dmitrijem Gulyaevem, UA4WLI, 
čímž vznikla verze pro Windows, označo-
vaná jako TR4W [8]. Ačkoli byl tento pro-
jekt zahájen v březnu 2006, zdrojový kód 
TR LOGu stále nebyl uvolněn pod něja-
kou obvyklou licenci (např. GPL). TR 
LOG pro DOS tedy existuje dál, poslední 
verze 7.00 je z listopadu 2010. TR4W [8] 
autora tJA4WLI prošel řadou oprav a zdo-
konalení, rozšířily se jeho možnosti a mä 
rovněž ve světě velmi širokou podporu, 
byl mj. lokalizován do řady jazyků včetně 
češtiny a stal se tak jednou z nejlepších 
„reinkarnací" původní ho TR LOGu. 
TR4W je však již poměrně vzdálen své-
mu základu a stal se samostatným pro-
gramem, který žije svým životem, zatím-
co původní TR LOG až donedávna 
stagnoval. TR4W bohužel není zcela bez 
chyb a není tedy možné ho považovat za 
pinohodnotného nástupce původního pro-
gramu. 

Odkazy 

[1] CT by Kl EA: http:/lwwwklea.com/ 
[2] TR LOG by N6TR: 

http://www.trlog.corn/ 
[8] TR4W Contest Logger, 

http://tr4w.com/ 
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OE,Odpojovač zátěže 
při poklesu napětí akumulátoru 
Pro stejnosměrné napájení, pokud nepoužíváme některý z klasických či spína-

ných zdrojů s usměrňovačem, se v amatérské praxi nejčastěji používají akumulá-
tory. Ty také slouží jako náhradní zdroj v případech výpadků napájecí sítě'. 
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Moderní typy akumulátorů Ni-Cd nebo 
Ni-MK nejsou na vybíjení příliš citlivé, 
můžeme je využít prakticky až do okamži-
ku, kdy se napětí jejich článků blíží nule. 
Jediné nebezpečí hrozí, pokud je více 
článků zapojeno v baterii, nemají stejné 
parametry a některý z nich se vybíjí rych-
leji než ostatní. Dochází pak u něj k obrá-
cené polarizaci a následně znehodnocení. 
Ale pro práci na přechodných QTH se 
nejčastěji používají olověné akumulátory, 
které vyžadují větší opatrnost a napětí 
jednotlivých článků by nemělo klesnout 
pod 1,8 V. 

Také olověné akumulátory nepoužíva-
né delší dobu je třeba udržovat v nabitém 
stavu, jinak elektrody sulfatizují a tím se 
snižuje kapacita baterie. Konečně, koho 
problematika akumulátorů zajímá, najde 
prakticky vše o jednotlivých typech na 
stránkách vvvvw.battetyuniversity.com od 
Isidora Buchnanna (anglicky, německy). 
V praxi se setkáváme nejčastěji s olově-
nými akumulátory, jejichž štítkové napětí 
je 12 V. Ty jsou složeny ze šesti článků, 
a při dokonalém nabiti naměříme na bate-
rii bez zátěže i přes 14 V. A právě pro tyto 
baterie je určen zde popsaný obvod, který 
nám spolehlivě při poklesu napětí baterie 
pod nastavenou úroveň odpojí zátěž, tak-
že nedojde k dalšímu nebezpečnému vy-
bíjeni baterie. 

Schéma celého obvodu je na obr. 1, 
jako výkonový prvek, který odpojeni pro-
vádí, slouží MOSFET tranzistor s kaná-
lem P. Bylo by sice možné využít i vhodně 
dimenzované relé, jenže při stejnosměr-
ném proudu se při odpojování opalují 
kontakty a někdy se dokonce mohou sva-
řit. Napěťovou úroveň, při které se zátěž 
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Obr. 1. Schéma 
odpojovače 
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odpojí, hlídá třívývodový integrovaný ob-
vod firmy MOTOROLA MC34064-5 (po-
zor, vyskytuje se na trhu v mnoha prove-
deních!). Vzorek napětí se na něj dostává 
přes dělič R3, TP1 a R4. Jakmile napětí 
klesne pod nastavenou úroveň, pin 1 pře-
klopí a napětí se dostane přes R6, T2 
a R8 na Ti. Ten zátěž odpojí a tím aku-
mulátor chrání před dalším vybíjením. 

Na obr. 1 je ještě pomocný obvod, 
který ze samostatného zdroje připojeného 
na svorky 1 dobíjí akumulátor připojený 
ke svorkám 2 a stiskem tlačítka TI startu-
je napájení spotřebiče na svorkách 3, při 
jeho předchozím odpojení od akumuláto-
ru. Pokud by vzápětí došlo k opětovnému 
odpojení zátěže, znamená to, že akumu-
látor ještě není dostatečně nabitý. Obvod 
je možné dopinit ještě další automatikou, 
která je znázorněna na schématu na obr. 
2 a plošný spoj s jejím zapojením počítá. 
Optočlen IC2 bude v tom případě zapojen 
místo tlačítka TI. Obvod připojí zátěž 
k usměrňovači připojenému na svorky 1 
ihned po opětovné obnově napětí sítě — 
má však smysl pouze tehdy, pokud je 
zdroj pro dobíjení akumulátoru schopen 
samostatně napájet i připojenou zátěž. 
Svorky 4 se připojuji na zdroj střídavého 
napětí cca 12 V nebo paralelně ke svor-
kám 3. Svítivá dioda 03 pak indikuje, že 
síťové napětí jev pořádku. Pokud se ten-
to obvod nevyužije, součástky ani není 
třeba zapojovat. 

Poznámky ke stavbě 

Celý obvod je zapojen na destičce 
s plošnými spoji velké 49 x 56 mm. Je 
však nutno při zátěží odebírajici větší 
proud (vice jak 3 A) propojit spoj mezi 
svorkou 1, pojistkou a T1 a dále mezi T1 
a svorkou 2 samostatným vodičem o 
asi 2,5 mm připájeným po celé délce na 
měděnou fólii mezi uvedenými body. Při 

odběrech do '1,5 Aje možné použít jako 
T1 typ IRF9540 bez chladiče, do asi 4 A 
IRF4905 bez chladiče, při vyšších prou-
dech je možné také spojit více tranzistorů 
paralelně (plošný spoj je navržen pro 
4 paralelně), ale v každém případě je nut-
né použít dostatečně dimenzovaný chla-
dič (u IRF 4905 se uvádí v sepnutém sta-
vu průchozí odpor při 9 V 0,02 52). 
Můstek označený G1 je libovolného typu, 
nejlíp B250C1000DIL nebo některý ze 
SMD typů, jen pozor na zapojení vývodů! 

Nastavení úrovně napětí 
pro odpojení zátěže 

Zapojíme k hotové destičce regulova-
telný zdroj, který nastavíme na 12 V, 
a zátěž (nejlépe přístroj, který bude napá-
jen). TP1 nastavíme do levé krajní polohy 
(proti směru hod. ručiček) a stiskneme 
tlačítko TI. Pokud je vše v pořádku, měla 
by svítit dioda 02, která indikuje připojení 
zátěže k akumulátoru. Nyní nastavíme 
napětí zdroje na 11 V a pomalu pootáči-
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Obr. 4, 5, 6. Deska s plošnými spoji 
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Předpověď podmínek šíření KV na leden 
New 
0 3 6 

York 298° 
9 12 15 18 21 24 

Rio 213° 
0 3 6 9 12 15 18 21 24 

  29 

Až do letoška jsme nemohli nevidět 
nápadné rozdíly mezi mnohem aktivnější 
severní a většinou klidnou jižní polokouli 
Slunce. Náš částečně intuitivní předpo-
klad nejprve zmizení a následně otočení 
zmíněné asymetrie naštěstí vyšel a na 
právě problhajicim sekundárním maximu 
cyklu se významně podílí právě aktivita 
na jihu. Načasování vzestupu na podzim-
ní měsíce umožnilo současná pravidelná 
otevírání hornich pásem KV včetně desít-
ky. Pro výskyt DXů na magickém šesti-
metru by ale musela být sluneční aktivita 
ještě o poznáni vyšší.,. 
V lednu můžeme očekávat tato čísla 

slunečních skvrn: podle SWPC R = 77,2 
±7, podle IPS R = 46,6 a podle SIDC R = 
= 58 s použitím klasické metody a R = 75 
podle metody kombinované. Dr. Hatha-
way udává R = 64,1. Pro naši předpověď 
použijeme číslo skvrn R = 77, resp. slu-
neční tok SF = 125 s.f.u. 
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Úroveň sluneční aktivity byla s ce vyš-
ši, ale během letošního podzimu nepravi-
delně kolisala, což znesnadnilo tvorbu 
krátkodobých předpovědí. Sluneční tok 
byl sice počátkem října jen těsně nad 
stovkou, ale v poslední říjnové dekádě 
a v prvních dvou dekádách listopadových 
se pohyboval mezi 142 — 177 s.f.u. Nad-
průměrně dobré až výtečné podmínky ší-
ření KV jsme zažili např. 14. 10. (v kladné 
fázi poruchy) a dále 20. — 23. 10., 30. 10., 
1. — 5. 11., 9. 11., 16. — 17. 11. a 23. 11., 
naopak nejhorší 15. 10. (záporná fáze po-
ruchy). Jednalo se o největší rozdíl mezi 
dvěma po sobě následujícími dny. 

Optimistické předpovědi říkají, že by 
sluneční aktivita mohla ještě stoupat. 
V tom případě bychom ještě počátkem 
jara zažili jedny z nejlepších podmínek ší-
ření v současném jedenáctiletém cyklu. 
V lednu je ale doba osvitu severní polo-
koule Země malá a současně na jižní po-
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lokouli panuje léto, takže se změny slu-
neční aktivity tolik neprojeví. I tak by se 
měla otevírat všechna pásma KV pro spo-
jení DX, byt kratší krátce. Nízký útlum 
noční ionosféry prospěje dolním pásmům 
KV, která budou navíc příjemnější díky 
nízké hladině atmosfériků (pokud ji 
ovšem budeme moci zejména ve měs-
tech měřit). Za pozornost ještě stojí spo-
radická vrstva E, na jejímž vzniku se po-
čátkem ledna pravidelně podílí aktivita 
meteorického roje Kvadrantid (který ten-
tokrát čekáme 2. — 3. 1.). 

Úroveň aktivity Slunce a magnetické-
ho pole Země ukazují indexy aktivity za 
listopad 2013 — sluneční tok 148,4 s.f.u., 
číslo skvrn R = 77,6 a geomagnetický in-
dex z observatoře VVingst A = 6,3. Po-
slední R dosadíme do vzorce pro vyhlaze-
ný průměr a za květen 2013 dostáváme 
R12 = 59,9. 

OK1HH 

Nový japonský zesilovač pro KV pásma TOKYO HY-POWER HL-770B 
Japonská firma TOKYO HY-POWER 

uvedla na trh v polovině prosince další typ 
celotranzistorového zesilovače s názvem 
HL-770B pro KV pásma 3,5 MHz až 
29,7 MHz a provoz SSB, CW, FM a AM. 
Při buzeni 60 až 100 W dává zesilovač 
550 \A/ PEP. Na FM je výstupní výkon 
250 W a 125 W na AM. Použité tranzisto-
ry jsou typu RD100HHF a je jich v zesilo-
vači 8 ks. Jsou na napájení 13,8 V DC. 
Má vestavěné automatické přepínáni pá-
sem řízené mikroprocesorem. Pracuje 
tedy ve spojení s transceiverem zcela au-
tomaticky, ale má možnost i manuálního 
přepínaní pásem pro starší typy transcei-

Obr. 1. TOKYO HY-POWER HL-7708 

verů. Je vestavěn obvod automatického 
PTT. Zesilovač má další obvody ochrany 
proti přehřáti, vysokému čSV na anténě, 
přebuzení a proti vysokému napájecímu 

napětí. Na předním panelu je kromě vypí-
načů a přepínače i analogové měřidlo, 
které zobrazuje ČSV na výstupu, odraže-
ný výkon i napájecí napětí na tranzisto-
rech. Vstup i výstup zesilovače má 50 Q. 
Účinné ALO zabraňuje přebuzení silným 
signálem přicházejícím z budiče a tím za-
braňuje i zkresleným výstupním signá-
lům. K provozu potřebuje externí zdroj 
napětí 13,8 V/100 A DC s označením HP-
-770. Rozměry zesilovače jsou: 302 x 100 
X 344 mm a hmotnost 6,5 kg. Cena se po-
hybuje od 1850 do 1995 $. 

OK2JS 

me potenciometrem TP1 do polohy, kdy 
dioda D2 přestane svítit. Tím máme ob-
vod nastaven tak, že při zapojení na aku-
mulátor odpojí zátěž v momentě, kdy na-
pěti na akumulátoru poklesne na 11 V. 
Obvod pracuje i s vyšším napětím než 
12 V, jen např. při akumulátoru 24 V mu-
síme zvětšit odpor rezistoru R8 na asi 
10 kS2 a úroveň napětí pro odpojení se 
nastavuje obdobně na asi 22 V. Pokud 
propojíme svorky 3 a 4 paralelně, pak ob-
vod automatického sepnutí účinkuje, až 
napětí dosáhne takové hodnoty, aby 
mohlo začít nabíjet akumulátor a součas-
ně i připojenou zátěž. ZD3 volíme podle 
napětí, jaké chceme, aby byto na svor-
kách 3 a 4 nad 12 V. Zde je nutno experi-
mentovat podle toho, jaké tekou do aku-
mulátoru a zátěže proudy. 

Rezistory 

R1 
R2, R4 
R3 
R5, R6, R7 
R8, R9, R10 
1-Pl 

Kondenzátory 

Cl, C3, 04, C5 
C2 

Seznam součástek 

10 kS2 
4,7 kl2 
2,7 kš2 
47 kC2 
1 kš-2 
10 kO 

0,1 pF 
100 µF 

Polovodičové součástky 

IC1 MC34064-5 
IC2 CNY17-3 
11 viz text 

T2 
D1 
D2, D3 
D4 
ZD1 
ZD2 
ZD3 
al 

Ostatní 

Fl 
TI 
1, 2, 3, 4 

BC847 
4148 
LED 
1N5401 
10V 
5V6 
viz text 

můstek B250C1000 DIL 

pojistka 
tlačítko 
svorky 

Podle článku 354S . „Odklop porabni-
kov..."v CQ ZRS 2/2009 upravil 

QX 
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OSCAR 
Desítky 

nových CubeSatů 

19. listopadu 2013 vynesla raketa Mi-
notaur I - ORS3 dvacet osm družic ze zá-
kladny Wallops Flight Facility ve Virginii. 
Jedenáct z nich jsou CubeSaty vzniklé 
v rámci pogramu NASA - vzdělávací na-
nosatehty ElaNa-4. Tyto družice jsou na 
nízkých kruhových drahách se sklonem 
40 °. Přehlednou tabulku s dalšími po-
drobnostmi lze nalézt v pramenu [1]. 

Jen o dva dny později, 21. listopadu 
raketa Dněpr z kosmodromu Orenburg 
vynesla celkem 32 družic, z nichž je opět 
20 CubeSatů pracujicich v amatérských 
pásmech, tab. 1, [2][3]. Dvě z nich, a sice 
FUNcube (AMSAT-UK) a Delfi-N3Xt 
(Univerzita v Delftu) nesou lineární trans-
pondery pro mód B. Dráhy těchto družic 
jsou polární (se sklonem 97 °), synchron-
ní se Sluncem. 

Ve všech těchto případech jsou radio-
amatéři žádání o spolupráci při zajištění 
pozemního segmentu, tzn. identifikace 
družic, příjem telemetrie a její zasíláni do 
řídicích center a navazováni spojení přes 
transpondery. 

Reference 

[1] http://cubesat.orglindex.php/missi 
ons/upcoming-launches/135-ors3-
launch-alert 

[2] http://www.zarya.info/blogflp=1745 

[3] http://www.amsat.org/ 

AQ 

Kepleriánské prvky: 

Obr. 1. Uspo-
řádáni družic 
v posledním 
stupni rakety 
Dněpr podle 
ST2NH12] 

Tab. 1. Experi-
mentální druži-
ce CubeSat vy-
nesené raketou 

Dněpr [3] 

ISIPOD FM-21, 
FUNcu be-1 
HiNCube - 1 
ZACUBE-1 

ISIPOD 
CubeBug-2 
NEE-02 

ISIPOD FM-23 
First-MOVE 
UWE-3 
Velox-Pil 

Oellt-n3Xt 3U 
Dove-3 -31) 
Triton-1 - 3U 
KHUSat-01- 31.1 
Kill/Sat-02- 311 
OPTOS - 31.1 

MLS 9 XPOD ii 
BRITE-PL (Lem) 

NL5 9 XPOD 2] 
WNISat 1 

NLS 9 )(POD 3-1 
GomX-1 - 211 

Upper Rocket Stage 
SPA 3/Dnepr 

Principal Satellitei: 
Dubaisat 2 
STSat-3 

Secondary Satellite; 
Skysat 1 
Aprizesat 7 
Aprizesat 11 

ICUBE-1 (Pakistan) 
 PUCP-Sat-1 (Perù 
HUMSAT-D (Spain) 
Dove-4 (USA) 

Duormem 
Lammers 

Oixerwatme 
Launches 

PocketQubes; 
Eagle1 (USA) 

  Eagle2 (USA) 
WREN (Germany) 
QBScout (USA) 

Foote PUCP-3« 

Nam SMe Nationale MoMDownlinii DADLErm BeammFmq SMandDL TmnsponderDL TmnspenderUL 

Frequeney Modulation min max ' mix maz 

11WCube IU Norway 431.305 GNISK 

FUNeube IU NL 145.935 11(2 BMX 145 950 145.970 435.130 415.150 

ZAGUBE-01 1U Stli Aida 437.345 14.099 

First-MOVE 1U I Germany 145.370 MS BPSK AX.15 

UWE.3 IU Germany 437.385 F51( 

Veins-PIO 1U Singapore 145.590 1k2 DESK 

Cubebug..2 2U Argentina 437.445 

Trilon-1 3U NL 145.815 145.810 

Delfle3Xt 3U NL 145.870 145.930 2435.000 145.840 145.920 435.530 435.570 

GOMICil 2U Denmark 437.250 

UNISAT-5 Microsat Italy 437.415 437.17$ 

Wren Pealieteube Germany 437.405 

Eagle 1 IBeakerSall PocketOube USA 437.455 

Eagle 2 Medal) PrieketOube USA 437.505 

OBScoutil PocketiClube USA 437.515 

PUCPSatil 1LI Peru 145.840 437.100 

PockelMJCE 53401.8 cm Peru 437.100 

liumSaDD 1U Spain 437 315 

estar-! Ill Italy 437 495 

cube-1 IU Pakistan 145.947 

NAmE EPOCH INcp pAAN Eccv mcp mA mm nor REvN 

A0-07 
Fo-29 
so-33 
Rs-22 
vo-52 
HO-68 
Ao-73 
U0-11 
Ao-16 
LO-19 
AO-27 
10-26 
Go-32 
No-44 
so-50 
co-55 
CO-57 
Ao-51 
CP3 
CO-65 
pRIsei 
sonA-1 
so-67 
risAT-1 

13332.89938 101.45 316.53 0.0012 327.96 64.92 12.53600 -4.9E-7 78642 
13332.54814 98.53 8.95 0.0352 98.15 65.85 13.53010 3.3E-7 85353 
13332.14161 31.43 219.24 0.0351 153.47 336.10 14.29245 
13332.76654 97.80 152.07 0.0014 28.53 331.67 14.64702 
13332.83192 97.56 342.98 0.0027 98.85 312.38 14.84392 
13332.60477 100.28 25.34 0.0007 340.63 19.45 13.16309 
13332.79592 97.80 45.20 0.0062 171.93 188.29 14.77127 
13332.21793 97.88 31.01 0.0010 114.49 245.73 14.81136 
13332.41658 98.49 268.75 0.0011 38,74 108.48 14.32239 
13331.24184 98.46 268.87 0.0012 31.94 106.14 14.32446 
13332.54997 98.64 274.98 0.0009 159.87 304.69 14.29619 
13332.17057 98 .63 274.86. .61 329.08 14.29909 
13331.91056 98.44 292.74 0.0002 140.74 280.96 14.23379 5.6E-7 79923 
13332.75049 67.05 195.27 0.0006 262.87 137.67 14.29994 1.1E-6 63495 
13332.88630 64.56 122.66 0.0032 94.55 344.15 14.73217 1.0E-5 58797 
13331.95064 98.70 338.65 0.0011 133.71 282.99 14.21321 3.1E-6 53999 
13332.49502 98.71 338.78 0.0011 137.97 15.03 14.21034 2.6E-6 53999 
13332.46468 98.23 281.52 0.0082 238.64 260.33 14.41217 2.2E-6 49499 
13332.42381 97.91 315.94 0.0098 276.19 237.59 14.54018 1.1E-5 35085 
13332.81676 97.73 25.50 0.0016 125.77 285.16 14.84364 1.8E-5 30229 
13332.73116 98.23 135.40 0.0018 20.33 339.86 14.87114 4.3E-5 26236 
13332.20854 98.15 87.98 0.0007 153.29 297.75 14.70465 5.5E-6 25997 
13332.75038 97.18 355.67 0.0004 91.43 35.04 15.29030 6.8E-5 23338 
13332.74557 98.03 58.42 0.0013 252.62 107.36 14.84079 3.1E-5 18297 

STUDSAT 13332.16283 98.04 62.69 0.0011 230.08 130.00 14.90842 4.3E-5 18312 
AUGSAT-1 13332.70356 69.48 176.85 0.0661 294.98 58.41 14.34174 2.0E-4 9274 
xraccero 13332.59144 69.47 129.07 0.0476 268.98 85.68 14.82005 6.9E-4 9404 
scep 13332.53204 64.88 52.06 0.0006 331.49 28.58 15.01681 5.7E-5 3349 
cupam-1 13332.73417 98.06 48.39 0.0017 276.37 83.56 14.76839 1.7E-5 3196 
EsrcuPE-1 13332.85255 98.12 50.16 0.0009 316.78 43.26 14.69305 1.4E-5 3017 
NOM-10 13332.55589 98.53 356.70 0.0013 122.70 38.89 14.27687 1.2E-6 41539 
NOM-11 13332.27366 98.70 51.35 0.0012 149.17 211.02 14.15040 1.0E-6 29932 
NOM-12 13332.50737 98.68 356.48 0.0015 102.51 58.13 14.25603 9.7E-7 17196 
PIET-3/5 13332.18760 82.55 138.44 0.0014 81.81 278.47 13.17047 4.2E-6 7152 
MET-2/21 13332.50191 82.55 332.54 0.0024 108.04 48.08 13.83717 3.7E-7 2236 
oPEAN-4 13331.84585 82.54 256.58 0.0022 49.26 50.06 14.84826 1.5E-5 3322 
NOM-14 13332.47232 98.79 54.35 0.0009 246.90 241.62 14.13933 1.1E-7 97558 
NOM-15 13332.51003 98.74 321.94 0.0011 16.90 140.33 14.25300 1.7E-6 80825 
RESURS 13331.89629 98.39 300.07 0.0002 116.75 296.21 14.24350 4.7E-7 79966 
EENGvuN1 13332.24153 98.89 289.90 0.0027 315.59 147.74 14.11003 2.7E-5 74917 

3.7E-6 78836 
7.1E-6 54338 
1.9E-5 46350 
-4.4E-7 19004 
2.2E-5 110 
7.9E-6 59821 
1.7E-6 24574 
1.7E-6 24577 
1.3E-6 5211 
1.6E-6 5219 

ONE -0 
NOM-16 
NOM-17 
NOM-18 
NOM-19 
NIBBLE 
ISS 
co-58 
FALCCe 
MAST 
CAPE1 
COMPASS 
AAUSAT2 
Do-64 
CO-66 
RS-3D 
METEOR-M 
RS-38 
JUGNU 
SRMSAT 

13332.53151 98.02 293.00 0.0001 74.87 61.52 14.7481 7.1E-6 77257 
1333 .57916 99.02 26.79 .0011 37.54 132.68 14.12949 2.5E-6 67978 
13332.56628 98.31 337.92 .0012 48.60 58.67 14.24650 1.5E-6 59412 
1333 .50672 99.12 303.27 0.0015 106.78 40.84 14.11899 2.3E-6 43924 
1333 .55442 98.92 273.45 .0014 329.80 135.66 14.11590 3.1E-6 24768 
13332.31920 28.47 276.43 .0003 304.23 189.76 15.04263 2.4E -S 9443 
13333.08521 51.65 11.34 .0001 100.00 299.29 15.50608 1.1E-4 86028 
1333 .15174 97.85 179.32 0.0016 285.76 74.18 14.61369 9.5E-6 43088 
13331.89422 35.43 276.33 0.0003 267.37 132.56 15.12426 7.2E-5 37020 
1333 .06214 97.89 318.76 0.0092 261.43 169.08 14.54818 7.2E-6 35114 
13331.94131 97.91 315.09 0.0099 278.84 80.16 14.53817 1.1E-5 35056 
1333 .85837 97.73 27.03 0.0016 120.51 239.77 14.86298 2.8E-5 30241 
1333 .13951 97.73 27.10 0.0015 121.89 238.38 14.86831 3.1E-5 30235 
1333 .74370 97.75 32.52 .0015 111.34 36.85 14.90107 5.7E-5 30261 
1333 .12287 97.73 25.45 .0016 124.72 267.85 14.85280 1.8E-5 30220 
1333 .73774 82.50 325.86 .0018 232.40 127.55 12.43040 1.0E-7 25035 
13332.67740 98.58 20.88 0.0002 339.67 20.44 14.21900 1.4E-7 21784 
13332.75201 98.57 20.81 .0004 328.77 31.32 14.22160 6.7E-7 21788 
1333 .52590 19.96 30.99 .0019 294.60 200,78 14.12212 4.8E-6 11015 
13331.60911 19.97 51.84 .0012 231.56 273.74 14.10271 4.3E-6 10987 

RAX-2 1333 .76917 101.70 262.75 0.0228 275.05 112.19 14.85633 7,5E-5 11286 
AUBIESAT 13332.77360 101.71 264.00 .0227 273.12 117.44 14.86572 8.2E-5 11289 
HRH 1333 .75249 101.71 263.59 .0229 273.92 116.55 14.86107 8.7E-5 11287 
RS-39 1333 .79030 51.63 133.18 .0010 146.38 53.59 15.38653 2.1E-4 10306 
E-STAR 1333 .87511 69.47 142.23 .0537 276.19 150.74 14.66413 5.2E-4 9370 
GOLIAT 1333 .67372 69.47 146.45 .0550 278.28 75.63 14.63416 4.1E-4 9357 
HORYU-2 1333 .29062 98.24 281.58 0.0014 90.81 269.46 14.71449 1.7E-5 8224 
RS-40 1333 .44978 82.48 52.71 .0021 330.29 29.70 12.42874 1.0E-7 6065 
PRorrEREs 1333 .69515 98.24 52.67 .0012 307.44 52.57 14.74473 1.0E-5 6563 
RAIKO 13218.07383 51.62 184.03 .0004 261.92 100.65 16.48475 2.5E-1 4784 
BEESAT-3 1333 .38712 64.88 52.42 0.0007 328.81 31.26 15.01858 6.2E-5 3347 
BEESAT-2 1333 .33064 64.87 52.67 0.0007 329.68 30.37 15.01663 5.6E-5 3346 
ORS OB) A 13332.11055 40.52 203.22 .0005 347.01 13.06 15.21249 7.3E-5 123 
ORS 0E0 B 1333 .50606 40.52 200.94 0.0005 345.50 14.57 15.20906 3.4E-5 128 
ORS OB) c 13331.97937 40.51 203.96 .0004 355.09 4.98 15.21404 3.4E-4 120 
ORS OBI D 1333 .83336 40.51 199.02 0.0003 14.36 345.73 15.21160 1.1E-4 133 
TECHEDST3 1333 .35911 51.65 14.83 .0002 347.83 12.31 15.53578 8.2E-4 125 
DNEPR E 1333 .27025 97.79 44.50 .0144 167.96 192.51 14.59289 2.0E-5 100 
DNEPR L 1333 .56195 97.79 44.89 .0097 168.94 191.40 14.69584 1.6E-5 104 
TRITON-1 13332,17685 97.79 44.46 0.0120 168.98 191.40 14.64567 2.0E-5 96 
DELFIN3Xf 1333 .18907 97.79 44.45 .0132 168.55 191.87 14.61973 3.2E-5 95 
GCMX-1 13331.73605 97.78 43.96 .0159 169.31 191.15 14.56026 2.2E-5 89 
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13.1. 
18.1, 
18.-19.1. 
18.-191 
24.-26.1. 
25.-26.1. 
25.-26,1. 
25.-26.1. 
1.2. 
1.2. 
1.-2.2. 
1.-22. 
2.2. 
3.2. 
8.2. 
8792. 
8.-9.2. 
10.2. 
15.-162. 
15.-16.2 
15.-16 2 
19.2. 
21.-23.2. 
22.-2a2. 
22.-23.2. 
23.2. 
23.2. 

KV 
Kalendář závodů 
na leden a únor pm) 
Aklivita 160 SSB 
Li open Contest CW 
HA DX Contest CW+SSB 
NAQP SSB 
CO WW 160 m DX Contest CW 
French DX (REF) CW 
BARTG RTTY Sprint RTTY 
European Comm. (USA) SSB 
SSB liga SSB 
AGCW Straight Key 80 m CW 
Black Sea Cup CW+SSB 
Mexico RTTY RTTY 
Provozní aktiv 
Aktvita 160 
OM AGM), CW/SSB 
CQ VVVV RTIY WPX RTTY 
PACC CIMSS8 
Aktivita 160 CW 
First RSGB 1.8 MHz CW 
Russian WW PSK PSK31 
ARRL DX Contest CW 
AGCW Semiautomatic CW 
CQ WW 160 m DX SSB 
French DX (REF) SSB 
European Community (U8A)CW 
OK QRP Contest 80 m CW 
HSC CW Contest cw 

CW 
SSB 

20.30-21.30 
00.00-04.00 
12.00-12.00 
18.00-06.00 
22.00-22.00 
06.00-18.00 
12.00-12.00 
13.00-13.00 
06.00-08.03 
16.00-19.00 
12.60-12.00 
18.00-18.00 
06.00-07.00 
2030-21.30 
05.00-07.00 
00.00-24.W 
12.03-12.00 
20.30-21.30 
21.00-01.00 
21.00-21.W 
00.00-24.00 
19.00-20.30 
22.00-22.00 
06.00-18.00 
13,03-13.00 
06.03-07.30 

viz podm. 

Skončila možnost získávání diplomů 
do „měsíčni" série, která byla ukončena, 
a pro letošní rok je nahrazena náročnější 
soutěži „ročních období" - v současné 
době do 28. 2. je to ZIMA a motto „sport 
je život". Zájemci najdou podmínky v bul-
letinu CRK a úpiné pak na stránkách 
vvww.rk6ax.jimdo.com. Letos jsme z ka-
lendáře vypustili některé neatraktivní zá-
vody, ovšem i tak je výběr pestrý a snad 
není týden, ve kterém by byl „volný" ví-
kend. 

Upozorněni: Kdo má zájem o výsled-
ky ze závodů souhrnně i z několika před-
chozích let, na www.cptru v části podmí-
nek závodů najdete výsledky téměř všech 
závodů z předchozích let prakticky ihned, 
jakmile jsou zveřejněny. Cesky najdete 
podmínky závodů pro jednotlivé měsíce 
na internetových stránkách našeho časo-
pisu: www.aradio.cz (na stránce výběr 
vlevo dole), odkud si je můžete stáhnout 
k vytištěni -je možné si vytisknout každý 
závod samostatně nebo celý mšsic, sou-
bory nejsou v .pdf formátu, ze kterého je 
tisk pouze části problematický, ale v kla-
sickém formátu .doc. 

„Party" států USA 

Vzhledem k tornu, že podmínky šířeni 
již dovolují běžně navazovat spojeni se 
severoamerickým kontinentem, zájemci 
o vzácné okresy USA mohou sledovat lo-
kální „party", při kterých jsou aktivovány 
i okresy jinak stěží dostupné. Únor je na 
ně bohatý - probíhá 1. - 2. 2. Vermont 
a Minnesota Party, 1. - 3. 2. Delaware 
Party (17.00 - 01.00) a 8. - 9. 2. New 
Hampshire Party (16.00 - 22.00). 

Adresy k odesílání deníků přes Internet 

Jako obvykle, řada pořadatelů hlavně 
mend významných závodů se zveřejně-
ním podmínek nijak nespěchá, a proto si 
předně termín a pak take adresu k odesí-
lání deníků ověřte před odesláním na 
webu pořadatele, mnohdy ke změnám 
dochází těsně před závodem. 

AGCW Straight key: htp@agcw.de 
AGCW Semiautomatic: 

semiautomatic@agcw.de 
Aktivita 160: www,a160.net (formulář) 
ARRL DX: dxcw@arrtorg 
Black Sea Cup: bscup@ur5eaw.com 
CQ 160 m SSB: 160ssb@kkn.net 
CQ 160 m CW: 160cw@kkn.net 
CQ WW RTTY VVPX: wpxrtty@kkn net 
EPC VVVV DX: contest@epc-ru.ru 
HA DX: hadx@mrasz.axelero.net 
HSC: hsccontest@googlemail.com 
LZ Open: Ir geyahoo.com 
OK QRP: karetline@seznam.cz 
OM Activity: omactivity@gmaitcom 
PACC: pacc@dutchpacc.com 
Provozní aktiv: oklhcg@weblightinfo 
REF (CW): cdfcw@refunion.org 
REF (SSB): cdfssb@ref-union.org 
RSGB 160 m: 1 st160.1ogs@rsgbhfcc.org 
SSB liga: 

http://ssbliga.nagano.cz (formulář) 
UBA: ubacw@uba.be, ubassb@uba.be 

OX 

Pozvánka 
do OK QRP závodu 

Radioklub Chrudim OK1KCR 
pořádá každoročně vždy po-
slední neděli v únoru, letos 
tedy 23. února 2014 OK QRP 
závod v době 06.00 - 07.30 
UTC v pásmu 3,5 MHz v do-
poručeném segmentu 3550 - 
3580 kHz druhem provozu 
A1A (CW). 

Zúčastnit se může každý koncesovaný 
radioamatér pracující z úzerni Ceské a Slo-
venské republiky. 

Kategorie: A - max. příkon 10 W, tj. 
výkon max. 5 W; B - max. příkon 2 W, tj, 
výkon max. 1 W, a zařízení musí být napá-
jeno z chemických zdrojů. Nemá-li stanice 
možnost změřit příkon, předpokládá se, 
že výkon je roven polovině příkonu (Pout = 
= 0,5 Pinp)• 

Kód: RST + dvoumístné číslo příkonu 
ve wattech a okresni znak toho okresu, ve 
kterém se stanice právě nalézá, např. 579 
08 FOR. Clenové OK-QRP klubu udávají 
za okresním znakem své trojmístné člen-
ské číslo, např. 579 06 FOR/012. 

Bodování: 1 bod za spojení, 2 body za 
spojení se členem OK-QRP klubu. Násobi-
če:různé okresní znaky okresů, se kterými 
bylo navázáno spojeni. Výsledek: Celkový 
výsledek = součet bodů za spojení x sou-
čet násobičů. Při rovnosti bodů rozhoduje 
počet spojení navázaných v prvnich třiceti 
minutách. S každou stanici je možno navá-
zat pouze jedno platné spojení. 

Deníky: zasílají se nejpozději do 10 dnů 
po závodě na: Karel Běhounek, Na Šan-
cích 1181, 537 05 Chrudim IV, tedy do 5. 
března 2014. Deníky musí obsahovat čest-
né prohlášeni: Prohlašuji, že jsem dodržel 
Povolovací podmínky a údaje v deníku se 
zakládají na pravdě. Deník musí obsaho-
vat název kategorie (A, B). Deníky je mož-
né zaslat e-mailem na: karelfine@seznam 
.cz, v textovém (log, dat, cbr) formátu. Zá-
sadně ne v excelu, wordu apod. V denících 
musí být vyznačeny body, násobiče a spo-
čítán výsledek. 

Výsledky budou zveřejněny při QRP 
setkáni v Chrudimi 21. a 22. března 2014, 
v bulletinu OK-QRP INFO, v radioamatér-
ských časopisech, ve vysílání radioamatér-
ských organizací a na webu OK QRP klu-
bu. 

OK1AIJ 

VKV 
Kalendář závodů 

na únor (um) 
1.2 Winter - BST 1,3 GHz 
1.2. Winter -BOT 2,3 až 5,7 GHz 
2.2, Zimní QRP Sod') 432 MHz 
22. Zimni ORP závod 1) 144 MHz 
22. Winter -BOT 432 MHz 
22. Winter -BOT 144 MHz 
42. Nordic Activity Contest 144 MHz 
5.2. MOON Contest 2) 144 MHz 
8.2. FM Pohár 145 a 432 MHz 
82 Mistr. ČR dětí 3) 145 a 432 MHz 
11.2. NordicActivity Contest 432 MHz 
12.2. MOON Contest 2) 432 MHz 
13.2. NordicActivity Contest 50 MHz 
16.2. Provozni aktiv 144 MHz-76 GHz 
16.2. Mistr ČR děti 3) 144 a 432 MHz 
16.2. DUR Activity Cont. 1,3 GHz a vyše 
18.2. Nordic Activity Contest 1,3 GHz 
20.2. Nordic Attie Contest 70 MHz 
22.2. Winter - BST 24 GHz a výše 
23.2. Winter -OST 10 GHz 
25.2. Nordic Activity Cont. mikrovin. pásma 

I)Deriíky na: 
2) Hlášení na 
Hlášení na 

09,00-11.00 
11.00-13.30 
09.00-11.00 
11.00-13.00 
09.00-11.00 
11.00-13.00 
18.00-22.00 
19.00-21.00 
09.W-11.W 
09.00-11.00 
18.00-22.00 
19.00-21.00 
18.00-22.00 
08.00-11.00 
08.00-11.00 
08.00-11.00 
18.00-noa 
18.00-22.00 
09.00-13.00 
09.00-13.00 
18.00-22.00 

grp@seznam.cz 
ok2vbz.waypoint.cz/mc/ 
OK1OHK 

DVA 

51. Silent key OK2PFO 

Nef, OK2PFO, na obrázku z mládí 
v klubovně OK2KFP 

9. prosince 2013 zemřel po dlouhé 
těžké nemoci ve věku necelých 60 let 
můj bývalý spolužák a celoživotní ka-
marád 

Oldřich Macháček, OK2PFO, 

člen radioklubu OK2KFP v Kunštáté 
na Moravě. Mezi přáteli měl přezdív-
ku ,Nef'. Byl mj. velmi zručným zá-
mečníkem, a tak jsem léta telegrafo-
val spin vyrobenými pastičkami. V po-
sledních letech pracoval ve výrobě 
desek plošných spojů ve firmě CEA 
Kunštát (nyní Gatema Boskovice). 
Sbohem, Nefe, a budeme vzpomínat. 

Za RK OK2KFP Petr, OK1PFM 

INZERCE 

Cena za 1. tučný řádek 75 Ke, 
za každý další i započatý 30 KO. 

P edám: Zbornik konštrukcii QRP Vrútky 
2013. Cena 4 €1100 Kč + poštovné. Objed-
navky pre SR: Bohuslav Slezák, Nábrežná 
12, 038 61 Vrútky, 
e-mail: bohuslavslezak@stonkne.sk 
Objednávky pre CR: Lubomír Vychodil, Na 
Studánkách 782, 551 01 Jaroměř, 
e-mail: okl vIg@crk.cz 
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Mezinárodní veletrh 
elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení 

www.amper.cz 

Elektroenergetika —výroba, rozvod a distribuce elektrické energie • Vodiče a kabely • Elektroinstalační 

technika a inteligentní elektroinstalace • Osvětlovací technika • Elektrotepelná technika • Pohony 

a výkonová elektronika, napájecí soustavy • Elektronické součástky a moduly • OPTONIKA —Optické 

a fotonicke součástky a zařízeni • Měřicí a zkušební technika • Automatizace, řízení a regulace • 

Zabezpečovací technika • Informační, komunikační a navigační technika • Nářadí, pomůcky 

a vybavení • Výrobní zařízená a komponenty pro elektroprůmysl • Služby, media a instituce 

VÝSTAVIŠTĚ BRNO 
18. - 21. 3. 2014 

POŘÁDÁ TERINVEST 



,-ELEKTRONICKE SOUáÁSTKAINIMMInt E  K 
e-mail : bucek@bucek.name 

www.bucek.name Fr 131-i jarorn Tel/Fax: (05) 45 21 54 33 
Vranovská 14, 614 00 BRNO 

Výroba zakázkových 
plošných spojů iiceintrrnn: 

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

Oboustranné prokovene/neprokovene 
(měd'áky, cínované, vrtaně, s nepájivou maskou, s potiskem) 
* zhotovení filmových předloh 
* digitalizace plošných spojů 
* digitalizace dat pro strojní vrtání 
* výroba plošných spojů z hotových DPS, ke kterým nejsou 
vyrobní podklady 

Bližší informace o vyrobě naleznete na www.bucek.name  

Seznam inzerentů 

v PE 01/2014 

AEC - TV technika   IV 

AMPER 2014 - pozvánka na veletrh  47 

BEN - technická literatura  III str . obálky 

BS ACOUSTIC - orničovaci technika  VI 

BUČEK - elektronické součástky  II, 48 

DEXON - reproduktory  V 

DIAMETRAL - laboratorní přístroje Ill 

ELEKTROSOUND - plošné spoje, el. součástky VIII 

ELEX - elektronické součástky aj.   VIII 

ELFA - optoelektronická čidla   VIII 

ELNEC - programátory aj.   VIII 

ELTIP - elektrosoučástky  VIII 

ELVO - software pro plošné spoje   VIII 

ERA components - elektronické součástky  48 

FISCHER - elektronické součástky   IV 

KONEKTORY BRNO - konektory  VIII 

KFZ electronics - pájení a osazování  VI 

MICRON IX - měřicí přístroje   IV. str. obálky 

MIPS - veletrh v Moskvě  VII 

PaPouch - měřicí a komunikační technika V 

P+V ELECTRONIC - vinuté a mechanické díly V 

STEP electric - měřici přístroje VI 

SPEZIAL ELECTRONIC - frézky na Wrobu DPS  

rwvMoäreadro:castayrceeračliolg 

COMPONENTSspoi. s to.  

TRADIČNÍ ČESKÝ DODAVATEL 
ZNAČKOVÝCH 

AKTIVNÍCH A PASÍVNÍCH SOUČÁSTEK 

-.4-452n 

Ph kom 

VITRO... M  

'20E 
9h1 NOVACAP 

c e RECTRON 
RECTIFIER SPECIALISTS 

VAG EO 

e 

Mnoho štěstí 
úspěchů 

v Novém roce 
http://www.eracomponents.cz 

Michalski 12a, 140 00 Praha 4 tel.: 241 480 135 fax: 241 481 161 

E-mail: era@comp.cz 
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TECHNICKÁ LITERATURA 

Elektromagnetická kompatibilita 
výkonových elektronických systémů 

Tato nova rozsáhlejší publikace vychází z knihy 
"Vliv polovodičových měničů na napájecí sousta-
v« vydanou již v roce 2002. V uvedené knize byla 
pozornost věnována zejména klasickým polovodi-
čovým měničům a jejich vlivu na napájecí sousta-
vu. Jsou zde probírány i vlivy nepřímých měničů 
kmitočtu. Avšak malá pozornost je věnována mě-
ničům malých výkonů, spínaným napájecím zdro-
jům - tedy zařízením, které se v současnosti 
vyskytují nejvíce. Základní tezí knihy bylo vyšetřo-
vání vlivu polovodičových měničů na napájecí 
soustavu. 
Za deset roků od vydání zmíněné knihy vzniklo 

velké množství nových typů měničů, jejich struk-
tur, změnily se způsoby řízení. Obrovsky narostl 
podíl spotřebičů s malými výkony, jako jsou napá-
jecí zdroje pro výpočetní techniku, domácí elektro-
niku a světelné zdroje. Požadavkem jsou nyní 
konstrukce spotřebičů s minimalizovanými vlivy na 
napájecí soustavu, u velkých výkonů pak kom-
plexní dodávky včetně realizace opatření proti 
negativním účinkům provozu polovodičových zaři-
zení na sít. Proto jsou v knize kapitoly věnovány 
i této problematice. Jsou uvedeny vlastnosti a 
výpočty impedance sítě s ohledem na harmonic-
ké. Na základě výpočtu zkreslení je navržena 
filtračně kompenzační stan ice. Při návrhu zařízení 

nebo při jeho připojení do soustavy musí být akcep-
továny požadavky z elektromagnetické kompatibility 
jak v oblasti nízkofrekvenčního rušení, tak i vysoko-
frekvenčních projevů. Novým jevem je provoz měni-
čů s nejvyšší odolností proti poklesům napětí 
v napájecí soustavě. 

Předkládaná kniha si klade za oil seznámit uživa-
tele s uvedenou problematikou. Je určena širokému 
okruhu čtenářů. Autoři doufají, že odpovědi zde na-
jdou jak pracovníci ze závodů, kteří musí problema-
tiku EMC resit jako jeden z mnoha problémů, tak 
specialisté na problematiku EMC polovodičových 
měničů. 
Na knize spolupracoval kolektiv pracovníků Zápa-

dočeské univerzity v Plzni několik roků. V knize jsou 
koncentrovány mnohaleté zkušenosti práce ve vý-
zkumu, vývoji a spolupráci s praxí. Současně jsou 
uvedeny nejnovější poznatky z oboru tak dynamicky 
se rozvíjejícího' jakým elektromagnetické kompati-
bilita polovodičových systémů beze sporu je. 

Autoři Václav Kůs, Jiří Skála a JO Hammerbauer, 
vydalo nakladatelství BEN — technická literature, 
374 barevných stran 85, vázané. 

Adresa knihy na I nternetu: 
http://shon.ben.cz/121350  

EMC z hlediska teorie a aplikace 
Cílem publikace je seznámit čtenáře se základní-

mi pojmy, legislativními a technickými požadavky 
kladenými na elektrotechnické výrobky z hlediska 
elektromagnetické kompatibility. V knize jsou po-
psányevropskésmérnice oelektromagnetické kom-
patibilitě, druhy norem, seznam norem, limitní úrovně 
kompatibility rušení a odolnosti, definované uspořá-
dání měřicích pracovišť. Značný prostorje věnován 
teoretické analyze problematiky, s dokladovanými 
počitačovými simulacemi a měřením. 
V knize je mnoho názorných obrázků, zčásti i 

barevných, které vás usnadní pochopení principů. 
Jako příklad může sloužit doporučené zapojení 
napájecího zdroje, kde je pro analogovou digitální 

zem vyznačeno zemnění do jednoho bodu. Za shied-
nutí take stojí obrázky uspořádání měřicích pracovišť 
a mnohé další ilustrace a fotografie. 

Kniha může sloužit jako teoretický a praktický prů-
vodce prediktivniho návrhu a stanovení vlastností při 
konstrukci nových zařízení z hlediska elektromagne-
tické kompatibility, a tím snížit náklady na výrobu 
výrobků. 

Autoři Jan Kanuch, Dobroslav Kováč, Irena Kováčo-
vá, vydalo nakladatelství BEN— technická literatura, 
216 stran A5. 

httylishoo.ben.cz/121273  

Aplikace mikrokontrolérů ATmega644 
Tato kniha je určena všem zájemcům o progra-

mován í mikrokontrolérů řady Atmel AVR ATmega. 
Důraz je kladen na typ ATmega644. V textu jsou 
interpretovány a formou příkladů předvedeny nej-
podstatnější periferie. Knihu pak lze použít pro 
seznámení s mikrokontroléry ATmega a budování 
složitöjšich aplikací. Kromě vlastního popisu mik-
rokontroléru ATmega644 a jeho periferií jsou po-
psány a prakticky předvedeny postupy používané 
při realizaci běžných úloh z oblasti mikroproceso-

rové techniky s přihlédnutím k otázce měření elek-
trických i neelektrických veličin. 

Předpokládá se, že čtenář má znalosti programo-
vacího jazyka C a orientuje se v základních pojmech 
mikroprocesorové techniky. 

Autor David Matousek, vydalo nakladatelství BEN 
— technická literatura, 192 stran A4. 

Adresa knihy na Internetu: 
httn://shop.ben.cz/121353 

Aplikace mikrokontrolérů 
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Prodejní mista nakladatelství BEN — technická literatura:  

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

Internet: http:fiwww.ben.cz, knihy@ben.cz 

BRNO, PLZEŇ, OSTRAVA — prodejny zrušeny, možnost dodání přes system Uloženka nebo Zásilkovna 
k E N 
Veškerá techniche a počítačová 
literatura pod jednou stfechou 



Čtenáři AR mohou do 15.2.2014 uplatnit 5% slevu! 

GLP-1A 
- logická sord TTL, CMOS 
- generator logických impulzu 
- napájení 4 - 18 V00 
- rychlost pulzů 0,5/400 Hz (volit.) 
- detekce pulzů od 10 ns 

979,-Kč 

DS1052E>- 
- digitální osciloskop DC 7- 50MHz 
• 1GSa/s; 2mV-5V/d.; 5ns-50s/d. 
- 2 kanály; 145 mm TET displej 
- paměť 1M vzorků; 2xUSB, RS232 

8 390, rKe 

D,S2072 
- digitální osciloskop DC - 70MHz 
- 2 kanály; 2GSa/s; 0,5mV-10V/d. 
- 5ns-1000s/d.; paměť 14M bodů 
- trigger, dekodér (opt.) sér. sběrnic 
- LISO; LXI; AUX; OPIO (opt.) 

19 88044'6 _ , 

-me 8.89,398E:ail 

MS6100) 
- multifunkšní šít'aš-'10H4z až 1,3 GHz 
- displej 8 1/2 dig.; 2 vstupní kanály 
DH, auto test, velká přesnost 
- počítáni impulzů (TOTAL) 
- měřeni frekvence i periody 

-2 900,-Kä 

flůke,OEVT04,1. 
- vizuální infrateploměr -10°C až +250°C 
- prolínání viditelného snímku 
- ukládání snímků na SD kartu 4GB 
- teplotní alarmy, časosběrné snímáni 
- software SmartView součástí dodávky 

.zere‘ 71 19 t60,-Kč 

Andefige 
MS2108 

- TRMS klešfový multimetr 
UACMC 800V; lActoc 660A 
- R; C; f; test diod a spojitosti 
- funkce Min/Max, OH, I rozběh 

9,99,-116 

P.S-PJ 1 99 ° 
2-kanál' USO osciloskop DC:50MHz 
spektrální analyzátor do 25MHz 
záznamník přechodových jevů 
2 x 60MHz oscil. sonda, USO kabel 
a software součástí balení 

491338,.,:,K6 

"Z;t:g.• 

b§g,Tia01 
- spektr. analyzátor 0715 3GHz 
- RBW,30kHzj DANLe <-100dB 
- 3 stopy v odlišných barvách 
- USI3 host/device; RS-232 

e, • 
q 

AF,G1-210 _ 
- generator libovolných průběhů n 
- 1 kanál; 0,1Hz - 5MHz 
- vzorkování 20MSa/s; rozliš. 10bitů 
- rozlišení 0,1Hz; šítaš do 150MHz j 
- AM/FM/FSK; rozmitáni 
- rozhraní USO 

8:850--Kät 

MS8229 
- multifunkšni multimetr 
- měří U, I, R, T, C, f, RH, 
' Lux, dB, DH, dioda, spoj. 
- podsvíc. displej 3 3/4 dig 
- automat. volba rozsahů 
- CAT II 1000V; CAT III 600V 

1, 7,55;;'Kä 

DS,1,102D; 
- digitální osciloskop DC - 100MHz 
- 1GSa/s; 2mV-5V/d.; 2ns-50s/d. 

OE - 2 kanály 16-bit. logická analýza 
ji - parněf 1M vzorků; 2xUSB, RS232 

528' -eel 

spektr. analyzátor 9kHz 1,5GHz 
- ROW: 100Hz; DAM:. -135dB 
- 1,5GHz tracking generMor 
- LAN/USB, VGA, OPIS (opt.) 

314 -itä8b2K6 

Stgli0-11S2229D 
- 2-kanálový laboratorní zdroj 
- výstupní napěti 2 x 0 ai 40 V 
- výstupni proud 2 x 0 až 2,5 A 
' - displej 4 x LCD 
- zviněni - 2 mVeé;OE 2 mAg 

e 

w— e , 

LF,.48600 
paled a od pájecí systém 

- - pájení: 150 - 480°C 
odpajeni: 300 - 450°C 
spínání v nule; odsávačka (1,5s) 
odsávač splodin 
horkovzdušně pájeni (pero HAP80 - opt.) 

9 900;-Ke 

_ 

MY-68 
- ruční multimetr 3 1/2 dig. 
- U 1000Voc 500VAc 
- I 10AAcmc; R 32,6M0 
- frekvence, kapacita, hrE 
- automat. volba rozsahů 

690,-.Kä 

4.1313Ar7,01; 
- digitální LCR měřič 
- měří L, C, R, D, Q, EsR, O 
- test. frekvence 0,1-100kHz 
- základní přesnost 0,2% 
- software + piné přislušenstvi 

6)9,90,t,-e 

M19:404TOD 
- digitální LCR měřič 
- L (100nH - 200H) OE 
- C (0,1pF 20mF), 
R (1mQ 20MQ); D; Q 
- základní přesnost 1% 

3 600,-M 

jY, Fl"U ka T110 
indikace napětí 12 až 690VACMC 
H indikace pomoci 12 LED diod 
- test spojitosti a sledu fází 
- vibrace, jednopól. detekce faze 
- indikace polarity, zátěž pro RCD 

534;-Ke 

Uvedené ceny jsou bez DPH! 

Profesionálni měřici technika 

ČR: Antala Staška 33a, 140 00 Praha 4, tel.: 225 282 703, fax: 225 282 724, merici@micronix.cz, www.micronix.cz 
SR: Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 00421 48 47257 30, fax: 00421 48 47257 39, e-mail: meracia@micronix.sk 

Púchovská 8 - budova ASV, 831 06 Bratislava, tel.: 0905 917 301, e-mail: bratislava@micronix.sk, www.micronix.sk 
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