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%boucle den 
V sobotu 21. června se v pražském 

Kongresovém centru uskutečnil 11. roč-
nik největší české akce v oblasti amatér-
ské robotiky. Zájem o Robotický den se 
rok od roku zvyšuje a letos bylo přihláše-
no 152 robotů a 235 účastníků celkem 
z 5 států. Ani diváci se nenechali zahan-
bit, letos se jich vystřídalo přes 1000. Na 
soutěžní den, v němž se týmy utkávali 
některé ze šesti základních disciplín, 

navázal potom den týmových workshopů 
na Matematicko-fyzikální fakultě Univer-
zity Karlovy, která se stala vedle občan-
ského sdruženi Robonika hlavním orga-
nizátorem. 
0 co vlastně na podobné akci jde? Pře-

devším o popularizaci techniky, protože 
v amatérské robotice se protíná mnoho 
oborů. Je potřeba zvládnout návrh mecha-
nické části a technologii její výroby, návrh 
elektroniky i výrobu, programování, urče-
ni vhodné strategie a v neposlední řadě 
take precizní péči o svůj výrobek, pří pad-
né rychlé improvizované opravy, když se 
něco poškodí. O Robotický den projevila 
zájem i televize. ÓT 24 připravila pro své 
diváky dva živé vstupy, akci se věnovalo 
Studio 6 a stanice Metropol. 

Kategorií, které se asi nejbouřlivěji fan-
di, je Mini Sumo. Dva malí roboti, kteří se 
musí vejít do půdorysu 10x 10 crn, se vzá-
jemně snaží dostat soupeře z ringu, tím 
je kruhová černá plocha o průměru 77 cm 
s bílým okrajem. I když název budí do-
jem, že to nejdůležitější je přetlačováni, 
není to tak. Konstrukce robotů je podříze-
ná zvolené strategii a může být velmi od-
lišná. Jednou z možnosti je třeba rozjet 
se rychle podél okraje a vrazit do soupeře 
z boku, zatímco on se ani nepohnul a jeho 
čidla ještě zjišťuji, kde vlastně protivník 
je. Některé souboje skonči za necelou 
sekundu jasným vítězstvím, někdy také 
vyletí oba soupeři z ringu a rozhodčí čeká 
nelehký úkol určit, kdo jej opustil dřív. 
Nastala dokonce situace, kdy rozhodnutí 
nepomohl ani videozáznam. 

Mém medvěda, tad' rychle zpátky! 

Finále soutěže Mini Sumo se stalo čis-
té polskou záležitostí, celou kvalifikací leh-
ce prošli roboti Storm I a Storm II stejno-
jmenného týmu z Krakova. Jejich povrch 
s rovnými plochami z leštěného nerezu při-
pomínal konstrukci moderních stealth lodi 
a také tak fungoval, pro infra i ultrazvuko-
vá čidla soupeřů byl obtížně viditelný. Vý-
konné motory a přední brit tlačený široký-
mi přilnavými koly klouzal po povrchu 
a dovolil podebrat soupeře a vyhodit ho do 
vzduchu, až často přeletěl kraj stolu. I pro-

fesionální přípravě věnoval polský tým 
velkou pozornost, před každou jízdou očis-
til kola od prachu a na gumu nanesl kapa-
linu, která zvýšila měkkost gumy a přilna-
vost. Třetí místo si odvezl robot Lump 
slovenského týmu eMZet z Handlové. 

Asi nejnáročnější disciplinou je Bear 
Rescue, neboli „zachraňte medvěda". 
Robot vyjíždí z rohu obdélníkové arény 
140 x 280 cm ohraničené vyššími manti-
nely. Musí projet meandr vytvořený z hra-
zení a v druhé volné polovině plochy najít 
plyšovou hračku medvěda, uchopit ji a do-
pravit co nejrychleji zpět na místo startu. 
Není to vůbec snadné, protože měkký ply-
šový medvěd je pro čidla špatně viditelný 
a při pokusu o uchopení se prohýbá a klou-
že. Proto také byly uchopovaci čelisti často 
vybaveny hroty a z pohledu medvěda ur-
čitě nešlo o příjemnou „záchrannou" ope-
raci. 

Robot Robolympic 
z kategorie Line Follower 

Bear Rescue se ještě dělí na dvě, re-
spektive čtyři kategorie. Začátečníci mo-
hou mít roboty pině dálkově ovládané, tak-
že vlastně ani nejde y pravém smyslu 
o roboty, jako spíš o RC vozitka. Pokroči-
lí mají pině autonomní roboty. Obě verze 
pak mohou být stejně jako i ostatní kate-
gorie rozdělené podle původu na vlastní 
konstrukce a výrobky postavené v převáž-
né míře z libovolné univerzální stavebni-
ce. Mezi stavebnicovými roboty napříč ka-
tegoriemi převažovalo Lego Mindstorms, 
tu a tam se ukázal Merkur dopiněný v sou-
ladu s pravidly o řídici jednotku jiné znač-
ky. V začátečnické kategorii nebylo výjim-
kou, když ze stavebnice byl důsledně 
nejen robot, ale i oviadač, přestože to pra-
vidla nevyžadují. Někteří šli tak daleko, že 
z dílků stavebnice měli i popruh, kterým 
se ovladač zavěšoval na krk. Mezi začá-
tečnickými roboty ovládanými vysílačem 
zvítězil tým robotika.sokolska z Brna, mezi 
autonomními robot Krock pražského týmu 
Recyklon. 

Robotický den piní více úloh, je to se-
tkání, propagační akce i mezinárodní sou-
těž, na kterou se může kdokoli přihlásit 
bez předchozího výběru. Zaměřeni i věk 
účastníků mají velké rozpětí. od dětí 
z první ho stupně základní školy po ctihod-
né kmety, kteří si s roboty „hrají" s napro-
sto stejným zaujetím. Většina soutěžících 
patří do věkové kategorie středoškolských 
a vysokoškolských studentů. A nad tím 
bych se rád trochu zastavil. Zahraniční 
účastnici předvedli dobrou či výbornou 
úroveň a byl na nich vidět dlouhodobý zá-

(Praktická elektronika  



jem, ostatně i to, že přijeli z docela velké 
dálky, o něčem svědčí. Určitá část domá-
cích ale tento zájem viditelně postrádala 
a na akci byli zjevně proto, aby „měli čár-
ku' ve škole. 

Některé výtvory postrádaly třeba jen 
základ technického citu a demonstrovaly 
spíš pozoruhodně silné ego autora. Jaký 
jiný dojem může zanechat robot, který má 
projet vyznačenou závodní dráhu na čas, 
ale jeho vlastní rychlost je taková, že se 
ve velmi benevolentním časovém limitu 
„dohrabe" ani ne do poloviny dráhy? Když 
se to týká dítěte, je to ještě pochopitelné, 
získává zkušenosti a „otrkává" se, ale 
vážně patří na mezinárodní soutěž robot 
dospělých studentu poslepovaný a obto-
čený hnědou lepicí páskou? Opravdu vel-
ký kontrast vedle čistého a téměř profe-
sionálního přístupu jiných účastníků. 
Zajímavý byl i nečekaně vysoký podíl dí-
vek v závodních týmech, a rozhodně 
v nich nebyly jen do počtu. 

Další z kategorií je Ketchup House. 
Ova roboti spolu soupeři ve „skladu" vy-
značeném pravoúhlou sítí černých čar, 
kdo najde. uchopí a odnese v časovém li-
mitu na svou základní čáru víc konzerv 
kečupu. Roboti si mohou plechovky i vzá-
jemně brát nebo vykrádat základnu pro-
tivní ka, ale nesměji soupeře napadat nebo 
ho vytlačovat z pole. 

Problémem více robotů v soutěži bylo 
to. že jejich konstrukce i program byly 
odladěny v situaci, kdy byli ve skladu sami, 
pak hledali a sbírali plechovky bez chyby, 
Když se ale dva roboti vzájemně považují 
za plechovku, zaklesnou se do sebe a sna-
il se soupeře uchopit, skonči většinou pro 
oba soutěžní kolo nulou. A když jeden ro-
bot podobně považuje druhého za plechov-
ku a vytlačuje ho z dráhy i přes snahu toho 
druhého o vyhnutí, může nakonec dojit na 
diskvalifikaci. Zkrátka, mnozí „měli natré-
nováno", ale bohužel ne v podminkäch, 
které jsou při reálné soutěži. 

Elektronická stavebnice 
z kroužku robotiky DDM Děčín 

Posedávající postavy s notebookem na 
klíně horečně upravující na poslední chvíli 
program asi k robotickému setkání patří. 
Ne vždy se však „oprava" povede a může 
vésti k tomu, že robot už vůbec není scho-
pen v klání pokračovat. V jednom přípa-
dě se ale oprava puvodně úsměvné 
i poučné chyby opravdu podařila. Robot 
byl naprogramován tak, aby sbíral ple-
chovky a vozil je "domů", šlo přece o vý-
hru. ale nepočítal s tím, že by mohl vyhrát 
tak přesvědčivě. Plechovky jsou do hry 
postupně rozhodčími doplňovány až do 
maximálního počtu 12 kusů. Robot vyjel, 
a zatím co jeho pomalý soupeř zvládl sot-
va pár plechovek, měl jich už „doma" 8. 
Měl tedy nadpoloviční počet a vítězství na 

dosah, ohrozit ho mohlo už jen vyjeti z plo-
chy. Nebo také něco, s čím nikdo nepočí-
tal. Program nepředpokládal tak jasnou 
převahu, jakmile bylo plechovek víc než 
8, program se „zbláznil", robot ztratil orien-
taci, začal brát svoje už uložené plechov-
ky a vozil je pryč. I takové věci se mohou 
stát. V dalších kolech po opravě už robot, 
když se mu podařilo sebrat 8 plechovek, 
zastavil a čekal. Dočkal se tak vítězství, 
které putovalo s týmem Frankie do sloven-
ských Košic. 

Sledování čáry vypadá na první pohled 
proste, ale když se k tomu přidá požada-
vek na co nejrychlejší projetí klikaté drá-
hy v kategorii Line Follower, už to tak jed-
noduché není. Mezi roboty ze stavebnice 
zvítězila Beruška týmu ZSRuda z Rudy 
nad Moravou. mezi konstrukčními roboty 
vyhrál dost vyrovnané finale robot Beleg II 
týmu RTO z Ostravy. 

Vítězný robot Joggl 
v kategori RoboCarts 

V kategorii RoboCarts jde v podstatě 
o totéž, ale z boxů startuje současně až 
5 robotů a musí projet co nejrychleji sta-
novený počet kol. Není nutné držet se 
čáry, naopak, při úzkostlivém sledování 
čáry nejde přece soupeře předjet. Hlav-
ním problémem jsou ostatní roboti a vzá-
jemné střety, které někdy vedou ke ztrátě 
orientace, robot pak bloudí a hledá čáru, 
zablokuje se o mantinel, nebo se dva sou-
peři zaklesnou a místo závodu předvádějí 
zběsile rotující tanec. Vyhrát tak nakonec 
múže ten, kdo na startu chvíli počká, až 
se ostatní „pobijí". a pomalu a jistě dojede 
po čáře do cíle, pokud se tedy dokáže vy-
hnout bloudícím soupeřům. Je to nejen 
o technicky spolehlivé a rychlé konstruk-
ci robota, ale také o taktice, o zhodnocení, 
jak mule dopadnout střetnutí se soupeři, 
a mimo jiné o štěstí, protože těžko lze 
počítat třeba s tím, že jeden ze závodní-
ku se „chytí" čáry opačně a pojede v pro-
tisměru. Z Prahy vítězství tentokrát puto-
valo s týmem JECC a jeho robotem Joggl 
do německého Deggendorfu v Dolním 
Bavorsku. 

Kromě soutěži ve vypsaných kategori-
ích se na akci také prezentují výrobci nebo 

Pracoviště Diametral varioLAB 
připravené na opravy robotů 

prodejci v oblasti amatérské robotiky, tře-
ba na stolech Hobbyrobotu bylo možné si 
prohlédnout a doslova osahat různé pod-
vozky, manipulatory, malý dopravníkový 
pás nebo stroj na pokreslování vajíček či 
míšků na ping-pong, prolistovat si příruč-
ky nebo se informovat na připravované 
kurzy. K tornu snad až příliš vytrvale hrál 
robotický xylofon. 

Velkou pozornost au se vysloužil vý-
robek, který se teprve chystá na trh, mini-
aturní robot velikosti vlašského ořechu 
s názvem Azobot vytvořený Ondřejem 
Staříkem z Prahy. Základní funkce vychází 
ze sledovače čáry, ale umí toho mnohem 
víc. Čte barvu čáry, po níž jede. a ve stej-
né barvě se rozsvítí. Krátké úseky barev-
ných čar bere jako programovací povely 
a umi je provést, zahnout, otočit se, zpo-
malit nebo zrychlit. Do paměti lze uložit 
vlastní sekvence pohybü, které pak při 
přečteni příslušného povelu na čáře ro-
bot provede. Jeho dráha může být nakres-
lená fixem na papír, ale také může být 
zobrazena na tabletu nebo smartphonu, 
povely se pak vysílají jako blikání teček 
umístěných na vykreslenou dráhu. Robů-
tek může operovat sám, ale jde také ovlá-
dat skupinu společně. Programovatelná 
robotická hračka, která by se dala scho-
vat i do kindervajíška, se právě začiná 
vyrábět y Ciné a měla by být brzy dostup-
ná asi za 50 USD. Výborný nápad, který 
na rozdíl od mnoha jiných tento autor do-
kázal dotáhnout jak ideově, tak technicky 
a ekonomicky. 

• 

Ka 

Miniaturní Azobot na tabletu 

Studenti VUT z Brna přivezli velmi pěk-
ně zpracovaný originální výukový projekt 
robotické ruky. která hraje s člověkem hru 
ušlověče. nezlob Ruka je sestavená 
z korejské stavebnice Bioloid, ostatní je 
vlastní konstrukce. Každé ze sedmi serv 
na třívodičové sběrnici má svúj mikrokon-
trolér ATmega8, pod základnou se sní ma-
cí mi kontakty polohy figurek je další mik-
rokontrolfär pro serializaci dat, hru fie 
originální jednotka s ATmegou128. Připo-
jený počítač se podílí jen jako grafický 
terminal. 
K vidění toho bylo mnohem víc a je 

dobře, že se podobné setkání orientova-
né na popularizaci techniky a technických 
škol u nás koná. Snad někdy příště zaví-
tají na další ročníky i ti, kteří se letos byli 
jen podívat, také jako soutěžící nebo vy-
stavuj í cí . 

Ing. Michal Černý 
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SVĚTOZOR 

Operační zesilovač 
pro aplikace napájené z baterií 

Firma Diodes Incorporated (www 
diodes. com) nabízí vlastní verzi ope-
račního zesilovače TLV271. sloužící 
jako kvalitnější prima náhrada těchto 
v prümyslu standardně užívaných 
součástek. Pracuje s napájecím na-
pětím od 2,7 V (±1,35 V při symetric-
kém napájení) do 16 V (±8 V) v prů-
myslovém teplotním rozsahu -40 až 
+125 °C a navíc s možným rozkmitem 
výstupního signálu rail -to-rail. To je 
zajímavé např. pro přístroje s napá-
jením z jediné baterie Li -ion či jiných 
typů baterií a využívající mikrokont-
roléry s malou spotřebou. Klidový od-
běr 550 pA umožní minimalizovat spo-
třebu aplikace. šířka pásma je 2 MHz. 
rychlost přeběhu 1,4 V/ps. Verze TLV271 
od Diodes Incorporated má i zlepše-
nou stabilitu a fázovou rezervu, což 
umožňuje funkci s kapacitní zátěží až 
100 pF. Velká vstupní impedance 
a minimální vstupní proudy předurčují 
TLV271 pro použití v signálových pře-
vodnících širokého spektra senzorü 
včetně těch s velkou výstupní impe-
dancí. Zesilovač je k dispozici v pouz-
drech SOT23-5 a SO-8. 

Integrovaný obvod 
pro měření kolektorového 

proudu výkonových MOSFET 

Nový integrovaný obvod IR25750 od 
International Rectifier (wvvw.irf.com) 
určený pro měření kolektorového prou-
du výkonových tranzistorü MOSFET 
a IGBT v rozsahu 10 až 100 A využívá 
neobvyklý způsob, při kterém místo 
měření úbytku na velkém snímacím 
rezistoru, kdy dochází ke ztrátám až 
desítek wattů, snímá napěrový úbytek 
na odporu RDs(on) sepnutého MOSFET 
nebo napětí UcE(on) na sepnutém IGBT. 
Ovládací signal pro hradlo výkonové-
ho spínače slouží současně pro napá-
jení měřicího 10 a k synchronizaci mě-
ření a spinání. Výstupni vývcd je během 
rozepnuti spínače oddělen od napětí 
Ups či UcE 600 V interním tranzistorem 

MOSFET obsaženým v IR25750. Sní-
mací 10 se vyrábí v pouzdře SOT-23 
s pěti vývody a poslouží zvláště v prü-
myslu, např. při řízení pohonü a indukč-
nich ohřevů, ve výkonových měničích 
DC/DC, pohonech vysokozdvižných vo-
zíků a ochranných obvodech bránicích 
proudovému přetížení. 

Nové výkonové 
tranzistory MOSFET 

Řada výkonových tranzistorú MOS-
FET firmy Texas Instruments (tmfvw. 
ti.corn) NexFET byla rozšířena o 14 
nových součástek s N-kanálem v pou-
zdrech TO-220 a SON pro kolektoro-
vé napětí 40 až 100 V vyznačujícich 
se odolností vůči vlivům teploty. Jsou 
určeny zvláště pro řízení motorů s vel-
kým odběrem, synchronní snižovací 
měniče DC/DC a další výkonové apli-
kace, kde jejich využití zvýší účinnost. 
Dva z nových tranzistorů mají (podle 
Texas Instruments) v současnosti ve 
srovnáni s konkurenci ve své katego-
rii nejmenší odpor v sepnutém stavu. 
U 80V tranzistoru CSD19506 snáše-
jícího trvalý kolektorový proud 100 A 
jsou to 2 mš2, u 100V typu CSD19536 
s kolektorovým proudem až 150 A pak 
2,3 mü. Texas Instruments nabízí pro 
urychlení vývoje aplikací i několik vý-
vojových stavebnic. 

Mid-voltage NexFETTm MOSFETs 
support 80 V and 100V 
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Nový analogově 
kompenzovaný TCXO 

Pro funkci přenosných přístrojů 
a komunikačních systémů jsou často 
zapotřebí vysoce stabilní oscilátory, 
problémem je však nedostatek prosto-
ru a energie pro použití termostatova-
ných oscilátorů (00X0 — Oven Con-
trolled Crystal Oscillator). Praktickou 
alternativu poskytne teplotně kompen-
zovaný krystalový oscilátor (TCXO - 
Temperature Compensated Crystal 
Oscillator) z řady IQXT-200, který pro 

toto použití vyvinula firma IQD Fre-
quency Products (www.igdfrequency-
products.com) a představila na výsta-
vě Embedded World 2014. Oscilátory 
s kmitočtovým rozsahem 10 až 50 MHz 
jsou umístěny do keramického pouz-
dra 7 X  5 mm a vyznačuji se kmitočto-
vou stabilitou ±0.28 ppm. Pracují v prů-
myslovém rozsahu teplot -40 až 
+85 °C a uživatel múže zvolit typ s na-
pájením 3 V, 3,3 V nebo 5 V, přičemž 
typický odebíraný proud je menší než 
5 mA. Výstupní signal může být har-
monický nebo impulsní HCMOS. 

Přesný digitální senzor 
osvětlení s malou spotřebou 

Firma Intersil Corporation (www 
intersitcom)oznámila dostupnost nové-
ho digitálního senzoru osvětlení, který 
označujejako v současnosti nejpřesněj-
ší, nejmenší a nejúspornější součástku 
tohoto druhu. Senzor 1SL29125 měří 
osvětlení 3 řadami fotodiod se spekt-
rální citlivostí odpovídající červené, ze-
lené a modré barvě ve dvou volitelných 
rozsazích 5,7 mix až 375 lx a 0,1521x 
až 10 klx a jeho úroveň převádí integru-
jícím Alé převodnikem (vylučujícím vliv 
kmitočtu sítě při umělém osvětleni) 
s rozlišením 16 bit' na digitální ekviva-
lent. Data jsou k dispozici na sériovém 
rozhraní I2C, přes které probíhá i volba 
rozsahu a programováni přerušovacích 
úrovní. Senzor pracuje s napájecím 
napětím 2,25 až 3,63 V s odběrem 
56 µA, který se v režimu shutdown 
zmenší na 0,5 µA. Výstupní data se při 
stejném osvětlení liší mezi jednotlivými 
senzory nejvýše o 10 %. K širokému 
spektru předpokládaných aplikací patří 
např. řízení jasu displejů mobilních te-
lefonii, tabletü, LCD televizorů, fotorá-
mečků a fotoaparátů, dynamické vyrov-
návání barev displejü, kompenzace 
vlivu stárnutí na OLED displeje, rozli-
šování barev v průmyslu nebo měření 
kvality vody. Senzor se vyrábí y pouzdře 
ODFN se šesti vývody o rozměrech 
1,65 x 1,65 x 0,7 mm a múže pracovat 
při teplotě od -40 do +85 °C. 

JH 
tS4T-ajliebb 

IndusteyLsaelost Accurate, 
LowesiPintrersand Smattest 
RGB Digita rt-Siiisor 
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AR ZAŠINAJiCiN1 A ililiRNÈ POKROČILÝM  
Feritové antény 

(Pokračování) 

Feritová anténa (ferrite rod antenna) je 
smyčková anténa s cívkou o malé ploše, 
navinutou na feritové tyčce. Feritovy ma-
terial zvětší intenzitu magnetického pole 
v cívce, což je důsledek jeho vysoké per-
meability p — schopnosti vést a koncent-
rovat magnetické pole. Její účinnost (i) 
je určena poměrem vyzařovacího odporu 
Rv vůči ztrátovým odporům Rz a Rf 

Vyzařovací odpor 

senA)2 
Rv zz; 31 200 (I  

2.2 

feritové antény roste s faktorem pe2. 
S jeho velikostí se zvětšuje účinnost an-
tény. Plocha cívky je označena A. n je 
počet závitů, Â vinová délka. peje relativ-
ní efektivní permeabilita feritu, závisí na 
volbě materiálu, rozměru a tvaru tyčky. 
V závislosti na jejím tvaru totiž malá část 
magnetického toku tyčku opustí, mine civ-
ku a nepřemění se v elektrický signál. 

Pro kmitočty několika set kilohertz lze 
použít ferity s pe v rozsahu od 100 do 
10 000. Například s feritem, jenž má Me = 
= 1 000, se zvětší vyzařovací odpor Rv 
milionkrát! Ferit tak může dramaticky zlep-
šit účinnost antény. Vyzařovaci odpor a tím 
účinnost antény také stoupá s větší plo-
chou cívky. 

Ztrátový odpor ve vodiči cívky Rz za-
hrnuje skinefekt. 

R - z - d 
yzru 

kde / je délka vodiče cívky, d je průměr 
vodiče, f je kmitočet signálu a aje vodi-
vost vodiče. 

Ztrátový odpor Rz se zvětšuje nejen 
s délkou navinutého vodiče, ale i s kmi-
točtem. Vlivem skinefektu se totiž signál 
šíří po povrchu vodiče. Hloubka vniku sig-
nálu pod povrch vodiče klesá se vzrůsta-
jícím kmitočtem a signál protéká menším 
průřezem. 

Feritové jádro absorbuje určitou část 
výkonu signálu, jež je potřeba ke změně 
orientace magnetických domén v materi-
álu feritu. Tomu se nelze vyhnout. Bez 
magnetických domén by materiál nebyl 
ferit a neměl by použitelně vysokou per-
meabilitu Pe. Pro feritovou tyčku lze vyjá-
dřit tuto absorbovanou energii (ztráty) jako 
ekvivalentní ztrátový odpor Rf 

Rie ,tt 2inite it n2 is 

kde p" je část permeability určující ztráty 
(imaginární), p' je reálná (neztrátová) část 
permeability feritu, Af je průřez feritové 
tyčky, If je její délka, n počet závitů. Tento 
odpor se přičítá k odporu vinutí. Volbou 
vhodného materiálu jádra lze udržet na-
výšení ztrát (Rf) velmi malé y porovnání 
se zvýšeným vyzařovacím odporem R. 
V důsledku tedy feritové jádro podstatně 
zlepší účinnost antény. 

Ztráty ve feritoyém jádru Rf se zvětšu-
jí s průřezem feritového jádra a zmenšují 
se s jeho délkou. Z hlediska ztrát je tedy 
výhodné použít dlouhou feritovou tyčku 
s menším průřezem a menší počet závitů. 

Permeabilita feritové antény 

Výrobce magnetických materiálů udá-
vá permeabilitu materiálu plot při uzavře-
ném magnetickém jádru - toroidu. Tyčo-
vá feritová anténa je otevřený obvod a jeho 
permeabilita je podstatně menši. Vloží -Ii 
se feritovä tyč do homogenního magne-
tického pole, zjistí se permeabilita tyčová 
j.4 a při buzení cívkou permeabilita cívko-
vá pc. Z toroidní permeability se dä určit 
tyčová permeabilita z grafu na obr. 97, na 
němž je parametrem poměr /Id, tj. délka 
feritové tyče k jejímu průměru. Na obr. 98 
je závislost tyčové permeability na pomě-
ru lid pro různé toroidní permeability pity 
[1]. 
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Obr 97. Závislost tyčové permeability 
na toroidní permeabilitě 

—  

Obr 98. Závislost tyčové permeability 
na rozměrech tyčky pro různé toroidní 

permeability 

Velikost tyčové permeability určuje účin-
nost antény, měla by být co největší. Záro-
veň je žádoucí mit pro zvolenou indukč-
nost co největší počet závitů, což vyžaduje 
nízkou cívkovou permeabilitu. U feritové 
tyčky lze velikost pf a pc předpokládat kon-
stantní a nezávislé na kmitočtu, proto se 
mohou použít údaje získané měřením na 
nízkých kmitočtech 0,1 až 1 MHz. 

Permeabilita, činitel jakosti a počet 
závitů závisejí na použitém feritoyém ma-
teriálu, na jeho umístění se zřetelem na 
blízké kovové předměty, na rozměrech fe-
ritové tyčky, na geometrických rozměrech 

cívky, na provedení vinutí i na druhu pou-
žitého vodiče. 

Pro dosažení co největšího počtu zá-
vitů vzhledem k potřebné indukčnosti je 
výhodné bud rozdělit cívku do více sekci, 
umístěných na obou polovinách anténní 
tyčky, nebo navinout dlouhé cívky po vět-
ší části feritové tyčky. V druhém připadš 
vineme několika paralelními vodiči nebo 
s mezerami mezi závity. 

Anténní obvod se dolaďuje posouvá-
ním části vinutí nebo celé cívky po tyčce. 
Vždy tak, aby celé vinutí zůstalo na tyčce 
a nepřesáhlo její okraj. 
U vinutí ze dvou částí, spojených do 

série, může dojít vzhledem k malé vzájem-
né indukčnosti obou částí k nežádoucí 
parazitní rezonanci každé z dílčích cívek 
s vlastní kapacitou. Aby se tyto parazitní 
rezonance posunuly až nad rozsah SV, 
kde nebudeme přijímat touto anténou, roz-
děluje se cívka do většího počtu sekcí. 
Například anténní cívka s indukčností L = 
= 180 µ H, rozdělená do dvou částí na tyč-
ce CD 8 x 160 mm z materiálu N2N, mivä 
parazitní rezonanční kmitočet na 6 až 
8 MHz. 
U dlouhé jednovrstvé cívky se dosáh-

ne vysoké účinnosti obvodu při délce vi-
nuti asi 0.5 až 0,7 délky feritové tyče. Delší 
by nešlo doladit posouváním. 

Volba průměru cívky 

Ze závislosti nakmitaného napětí na 
poměru průměru cívky a feritu plyne, že 
nejvýhodnější je vinutí přímo na feritovou 
anténu pouze s tenkým izolačním podkla-
dem. U vícevrstyých cívek lehce klesá 
účinnost, přesto i ty ji mají velmi dobrou. 

Volba druhu vodiče 

U dlouhovInných a středovInných an-
tönnich cívek se většinou používá vinuti 
vysokofrekvenčním lankem. Lze však té-
měř bez zhoršení účinnosti použít normál-
ní měděný vodič, izolovaný lakem nebo 
hedvábím. Zhruba ekvivalentní jsou ná-
sledující typy vodičů: 

vf lanko ekvivalentní průměr 
lakovaného drátu 

6x 0.05 mm 
10 x 0,05 mm 
20 x 0,05 mm 
30 x 0,05 mm 

0,12 mm 
0,15 mm 
0,22 mm 
0,27 mm 

Pro pásmo krátkých vin se vf lanko 
vůbec nehodí, optimální průměr drátu je 
0,6 až 0,8 mm. Pro tento vinový rozsah 
lze vinutí uspořádat tak, že se laděné vi-
nuti vytvoří ze dvou cívek — každá na jed-
né polovině tyčky — zapojených paralelně. 
Obě cívky mají své vazební vinutí, jež jsou 
zapojena cio série. Tím se více než zdvoj-
násobí potřebný počet závitů a také se 
zvětší napětí na vazebním vinutí. 

VP 
(Pokračováni přiště) 

[1] Sieber, B.; Dräbek, J.: Navrhování 
obvodů tranzistorových přijímačů. 
SNTL 1967. 
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Periférie 
mikrokontrolérov (11) 

1-Wire 
DS18S20 

(Pokračovanie) 

V minulom diele sme si popísali zač ia-
tok komunikácie s obvodmi 1-wire cez 
prevodní k zberníc DS2484. 

Ako sa dá tušit', prostredníctvom nášho 
tImošnika je prirodzene možné (prešíta-
ním status registru) zistit, či sme nejakú 
odozvu vo forme „presence pulse" obdr-
žali, alebo nie. Tento krok však v našom 
prvom pokuse nie je dõležitý, preto ho vy-
necháme. 

Nišmenej, ak hl'adáme chybu a máme 
po ruke osciloskop, 1-wire reset nasledo-
vaný „presence pulsom" vyzerá nasledov-
ne (dižka prvého impulzu je asi 600 ‚is): 

Pokial' sa slave naspät' neozve, uvidí-
me niečo takéto: 

Týmto sme sa na našej 1-wire zbernici 
ozvali a náš slave obvod už vie, že chce-
me podebatovat V tejto chvíli od nás oča-
káva tzv. „ROM command". V našom pr-
vom prí klade by sme radi vedeli, akú má 
náš senzor adresu. Vyšleme preto pro-
stredníctvom nášho timočnika bajt, ktorý 
bude zodpovedat „ 1-wi re" prí kazu zvané-
ho „Read ROM" (33h) — inak povedane, 
prešítanie jednoznačnej identifikácie. 

TImošnikovi musí me povedat, že má 
na „1 -wire bus" vyslat' hodnotu 33h. 
Príslušný prí kaz obvodu DS2484 má hod-
notu A5h — „1 -wire Write Byte". 

Pozrime sa teraz zblízka na prislušný 
podprogram: 

:1-wire write byte 
byte to be written is in; ow_buffer (BANK 2) 

ow_write 
flop 

call i2c_slart 
movlw 13'00110000' 

call i2c send 
movlw 

call 
bsf 
movf 
bcf 
call 

i2c send 
STÄTUS,RP1 
ow_buffer,0 
STATUS,RP1 
i2c_send 

call i2c_stop 

return 

;(1) 
:12C Address of 
;the brdige + write 
;(2) 
;command: 
1-wire Write Byte 
;(3) 

;(4) 

;byte to be written to 
;1-wire bus 

;(5) 

Presne ako v predchádzajúcej časti 
začneme I2C komunikáciu (1) a oslovi me 
tlmošníka (2) s požiadavkou zápisu. Ná-
sledne vyšleme príkaz A5h (zápis na 
1-wire zbernicu) (3) a vyšleme bajt, ktorý 
chceme na zbernicu poslat' (4). Ked2e 
chceme našu rutin ku používat' na prenos 
akéhokol'vek bajtu, požadovanú hodnotu 
(v tomto prípade 33h, čo predstavuje 
1-wire príkaz „Read ROM") najprv uloží-
me do registra ow buffer. Následne I2C 
komunikáciu ukončíme. 
V d'alšom kroku sa náš senzor „pred-

staví" — začne vysielat na 1-wire zbernicu 
svoju identifikáciu uloženú v ROM pamäti 
senzoru. 

Jednoduchou logickou dedukciou je 
možné dospiet k záveru, že táto procedür-
ka möie fungovat len v prí pade, že je pri-
pojený senzor práve jeden. Ba čo viac — 
le je pripojené len jedno 1-wire zariade-
nie na celú zbernicu. Nijako sme totiž do-
teraz neuviedli, s ktorým zariadením chce-
me komunikovat, a teda ani ktoré sa má 
predstavit. Pokial' by ich bolo pripojených 
viac — zašnú sa prekrikovat a nezistí me 
nič... 

Ako však zistime, čo nám senzor ho-
voile? Opät nám pomôie tImošnik. balšírn 
prí kazom (96h — 1-wire byte read) preší-
tame jeden bajt z 1-wire zbernice. Prísluš-
ný podprogram je opät relatívne jednodu-
chý; 

:1-wire read byte 
; byte will be stored to: ow_buffer (BANK 2) 

ow_read 
flop 

call i2c_start 
movlw S00110000' 

call i2c send 
movlw H'9-6' 

call i2c send 
call i2c stop 

call ds2484 da read 

bsf 
movf 
movwf 
boř 
return 

STATUS,RP1 
ds2484_data,0 
ow_buffer 
STATUS.RP1 

;(1) 
;12C Address 
;of the brdige + write 
;(2) 
;command: 
;1-wire Read Byte 
;(3) 
;(4) 

;(5) 

Ako sme si práve spomenuli, tImošni-
kovi pošleme prí kaz 96h (1, 2 a 3), a po-
tom — kedie chceme čítat, ukončíme 120 
komunikáciu. Následne využijeme podpro-
gram, ktorý sme si popisali v predchád-
zajúcej časti — v príprave na výlet — na 
prečitanie obsahu registra (5), len s tým 
rozdielom, že nešítame „Device Configu-
ration Register, ale požadujeme obsah 
„Data Register". Oproti spomínanému 
podprogramu je jediný rozdiel v tom, že 
v kroku 4 posielame adresu E1h ("Data 
Register") namiesto hodnoty C3h, ktorú 
sme použili pre našítanie ,, Device Confi-
guration Register'. Prešitané dáta z 1-wire 
zbernice sú napokon uložené naším pro-
gramom do registra ow buffer. 

Ked'±e 1-wire slave obsahuje 64-bito-
vú adresu, musime z 1-wire zbernice pre-
M'ar spolu 8 baj toy. 

Napokon ukončí me 1-wire komuniká-
ciu znova „1 -wire resetom" (tak, ako sme 
začínali). 

No, a to je všetko. Ak si tieto všetky 
küsky spojíme dohromady, dostaneme 
nasledovný programí k na načítanie hod-
noty ROM z nášho teplotného senzora: 

ds1820 read rom 
call ow rst 

bsf 
movlw 
movwf 
bcf 
call 

call 
bsf 
movf 
movwf 
bcf 

call 
bsf 
movf 
movwf 
bcf 

call 
bsf 
movf 
movwf 
bcf 

call 
bsf 
movf 
movwf 
bcf 

call 
bsf 
movf 
movwf 
bcf 

call 
bsf 
movf 
movwf 
Ixf 

STATUS,RP1 
11'33' ;Read ROM 
ow buffer 
STÄTUS,RP1 
ow write 

ow read 
STÄTUS,RP1 
ow buffer,0 
ow ROM 0 
STATUS API 

ow read 
STÄTUS,RP1 
ow buffer,0 
ow ROM 1 
STATUS API 

ow_read 
STATUS ,RP1 
ow_buffer,0 
ovv_ROM_2 
STATUS,RP1 

ow_read 
STATUS,RP1 
ow_buffer,0 
ow ROM 3 
STÄTUSAP1 

ow_read 
STATUS,RP1 
ow buffer,0 
ow_ROM_4 
STATUS ,RP1 

ow_read 
STATUS,RP1 
ow_buffer,0 
ow_ROM_5 
STATUS,RP1 

call ow read 
bst STÄTUS,RP1 
movf ow buffer,0 
movwf ow—ROM 6 
bel STÄTUS,AP1 

call ow read 
bsf STÄTUS,RP1 
movf ow_buffer.0 
momf ow ROM 7 
bet STÄTUS.P1 

call ow_rst 
return 

Program našíta 64-bitovú identifikáciu 
obvodu a uloží ju do registrov ow ROM 0 
až ow ROM 7. 

Na tomto mieste si möžeme spomenút. 
že presne týmto spôsobom je možné na-
tat obsah ROM aj z mých typov 1-wire 

slave obvodov, nťelen z DS18S20. 
Doteraz sme si sporní nah, že sa jedná 

o jednoznačnú identifikáciu obvodu, čo je 
pravda, ničmenej dva bajty majú špeciál-
ny význam. 

Prvý načítaný bajt (ktorý bude naším 
programom uložený do registra ow_ 
ROM 0) predstavuje „Family Code" — kód 
rodiny — dalo by sa povedat typ obvodu. 
Posledný načítaný bajtje kontrolná suma 
predchádzajúcich siedmich baj toy — CRC 
(obr 35). 

CPraktická elektronika  5 



8-bd CRC 48-bit SERIAL NUMBER r 8-bit FAMILY CODE (10h) 
MSB LSB MSB LSB MSB 

Obr. 35. Obsah 64-bitovej pamäte ROM obvodov 

Pri komunikácii je možné CRC sumu 
vypošitat a porovnat s prijatým úclajom, 
čím sa dajú odhalit' pripadné chyby 
v komunikácii. 

Aka vidíme (a spomínali sme si tiež na 
začiatku výletu) - „Family Code" pre 
BS18S2Oje 10h. 
S demo programom je možné prešítat 

ROM code príslušného obvodu prostred-
nictvom menu ROM ID v časti Basic Func-
tions pri 1-wire (postupnost' klávesov zo 
základného menu je:S -> 1 ->B --> R). 
V prípade, že máme pripojený jeden 
1-wire slave zobrazi sa obsah ROM: 

ROM Code ( CRC- SN- -Farh) : 

DA*00-08-02-00-3D-9B-10 

Pričom prvý zobrazený bajt je posled-
ný načítaný, teda CRC (v tomto pri klade 
DAh), potom nasleduje 6 bajtov identifi-
kácie a posledná zobrazená hodnota pred-
stavuje prvý načítaný bajt, a je teda kó-
dom rodiny (v našom prípade 10h). 

Pokial' 1-wire obvod (ši prípadne 
bridge) nie je pripojený správne, načita sa 
len FFh: 

ROM Code (CRC---SN----Fam): 

FF-FF-FF-FFET-FF—FF 

Pokial' pripojíte naprí klad obvod typu 
0S24633 (šo je EEPROM pamät s kapa-
citou 4 kbit). nasledovný údaj sa určite 
nezobrazí: 

ROM Code (CRC---SN—Farn): 

DF*00-00-0.1-AO-CA-80-23 

a to preto, že je to ID möjho exempláru.., 
(23h je kód rodiny pre tento typ EEPROM). 
V tejto chvíli sme zvládli Základy 1-wire 

komunikácie a vieme prečitat identifikáciu 
akéhokofvek 1-wire slave obvodu (za pred-
pokladu, že vie odpovedat na otázku 33h 
- Read ROM - šo ale vedla všetky). 

A möžerrie ist' ment' teplotu... 

Myslim, že nadišla vhodná chvil'a 
zoznámit sa s kompletným komunikaš-
ným protokolom nášho senzora. Vlastne 
nám do celkového výpisu chýba už len 
jeden krok, ale pekne po poriadku. Celá 
komunikácia s DS18S20 prebieha y troch 
krokoch: 

1. lnicializácia („Initalization 1). Ako sme si 
spomínali, pozostáva z dvoch časti: 

a) 1-wire Reset (zašiatok komuni-
käcie master obvodom), 

b) Presence Pulse (odpoveď od 
slave obvodu). 

2. Vykonanie ROM prikazu („ROM com-
mand"). Na prí klade sme si ukázali je-
den ROM prikaz - 33h - Read ROM. 

3. Vykonanie požadovanej funkcie 
čipu (,.DS18S20 Function Com-
mand"). 

Na to, aby sme mohli naozaj zmeraf 
teplotu, potrebujeme sa naučit ešte jeden 

LSB 

1-wire 

„ROM command", a tiel dva „function 
commands". 
V predchádzajúcom pri klade, kde sme 

zistovali adresu nášho čipu, sme po jej 
prečitani komunikáciu ukončili resetom. 
V pripade merania teploty pöjdeme pocho-
piteine cfalej, takže celý proces bude vy-
zerat nasledovne: 

1. Vykonáme inicializáciu. 

2. Použijeme nový ROM pri kaz s kódom 
CCh („Skip ROM"), ktorý v preklade zna-
mená, že chceme komunikovat' so všet-
kými zariadeniami na zbernici, a je poväč-
šinou využitel'ný len vtedy, ak je na zbernici 
zariadenie len jedno (šo je náš prípad). 
Týmto zjednodušením sa vyhneme nut-
nosti adresovat náš teplomer prostredníc-
tvom jeho 64-bitového ROM kódu. 

3. Vyšleme kód nami poiadovanej funk-
cie, ktorý naštartuje právo jedno odmera-
nie teploty - 44h - „Convert Tento krok 
je špecifický oproti ostatným, preto sa ph 
horn trochu zdržíme. Meranie teploty je 
energeticky náročná operácia, pri ktorej 
sa musí me trochu starat' o napájanie. Pri 
našom senzore máme dye možnosti: buď 
ho pripojí me prostredníctvom vodičov 
troch - šiže pin Vcc nepripojí me na zem, 
ale naozaj na napájanie, potom máme po 
starosti, ale zase o jeden dröt viac. Pokiat 
senzor pripojime len dvoma voclišmi (tak, 
ako sme si popisali na začiatku), musíme 
nášmu tImočníkovi (082484) vysvetlit, že 
po vykonaná tohto pri kazu má vyhlásit tak-
povediac výnimošný stav až do oclvolania, 
čo v praxi znamená, že na 1-wire zbernici 
je potrebné ukončit' všetku komunikáciu 
a aplikovat tzv. „strong pull-up", ktorý za-
bezpečí dostatok energie pre näš slave 
obvod na vykonanie merania teploty. 
O správne časovanie začiatku výnimošné-
ho stavu sa postará náš tImošnik, kedle 
pozná všeobecné zvyklosti. Ako dlho mä 
však tento stav trvat, musí povedat náš 
aplikačný program. A tu sa oplatí mrknút 
do katalógového listu, pretože poldar za-
čnete len tak triafaf (ako som začal aj ja) 
a odhadovat, kol'ko milisekúnd to asi tak 
möže byť, a s týmito odhadni experimen-
tovat, asi aj tak neprídete na to, že to pred-
sa len svoj čas potrebuje a treba byť na-
ozaj trpezlivý - prevod möže trvat' až 
trištvrte sekundy (750 ms). Pokial' je vý-
nimošný stav ukončený priliš skoro, ne-
nameriame 

4. Ak sme boli dostatočne trpezlivil 
máme v tomto momente teplotu odme-
ranú, ale neprešítali srno ešte nič. Preto 
začneme komunikovat znova od začiatku: 
vykonáme 1-wire reset a vyšleme ROM 
prikaz CCh („Skip ROM"). 

5. Teraz - kedie teplota je už od mera-
ná -je možné ju (spolu s niekol'kými dal-
šími üdajmi pripadne) z teplomeru preší-
tat. Na to pošleme na 1-wire zbernicu kód 
funkcie BEh (tzv. „Read Scratchpadd). Na 
tomto mieste sa oplatí znova krátke vy-
svetlenie: Scratchpad je SRAM pamät 
senzora s kapacitou 8 + 1 byte („+1" je 

opät CRC), v ktorej sú prvé dva bajty 
využité na uloženie nameranej teploty. 
balšie sú použité na funkciu alarmu a po-
dobne, ktoré ale pre náš prvý výlet nepo-
trebujeme. Podrobný popis je možné 
v prípade záujmu nájst' v [2]. 

Na to, aby sme mohli meranie teploty aj 
naprogramovat, potrebujeme vediet ešte 
jednu maličkost - a sice, ako vyhlásit' na 
1-wire zbernici spomínaný „výnimošný 
stav". Na dosiahnutie tzv. „strong pull-up" 
slúži v DS2484 jeden bit konfigurašného 
registra, ktorý je potrebné aktivovat' pred 
tým, ako zapíšeme na 1-wire zbernicu bajt. 
Pokial' sme príslušný bit aktivovali. DS2484 
sa postará o to, že pri nasledovnom zápise 
na 1-wire (po jeho ukončení) bude zberni-
ca pripojená na Vcc, a to až do najbližšej 
požiadavky na komunikáciu po zbernici 
dalšie možnosti ukončenia výnimošné-

ho stavu je možné nájst v [1] - ničmenej, 
toto je najbežnejši prípad. . 

Podprogram slúžiaci na vyslanie bajtu 
na 1-wire s následným aktivovaním strong 
pull-up potom möže vyzerati nasledovne: 

1-wire write byte and use strong pull-up (SPU) 
z byte to be written is in: ow_buffer (BANK 2) 

• 

ow write_spu 
flop 

PART I. - setup device configuration register 
: to enable strong pull-up 

call i2c_start 
movlw n0110000' ;12C Address of 

;the bridge + write 
call i2c_send 
movlw 1-11D2' 

call i2c_send 
movlw B10110100' 

;command: Write 
;Device Configuration 

;activate SPU bit of 
;configuration register 

call i2c send 
call i2c stop 

;PART II. - send a byte to 1-wire bus 
call i2e_star1 
movlw B100110000* ;12C Address of 

;the bridge + write 
call i2c send 
movlw 11/575' ;command: 

:1-wire Write Byte 
call i2c send 
bdSTÄTUS.RP1 
moví ow_buffer.0 
bcf STATUS.RP1 
call i2c send 

call i2c stop 
return 

:byte to be written 
:lo 1-wire bus 

Ako möžeme \tidier, s obvodom 
DS2484 prebehne I2C komunikácia vlast-
ne 2x. Prvýkrát pracujeme s Device Con-
figuration Register, a v druhej časti (ktorá 
je mimochodom totožná s podprogramom 

ktorý sme si uviedli predtým) 
vyšleme dáta na 1-wire zbernicu. Konfi-
gurašný register obsahuje 4 bity, ktoré je 
možné nastavit, pričom strong pull-up je 
bit 2 (SPU), ostatně necháme v našom 
prí klade na pokoji (neaktívne). Möžeme si 
všimnütt, že do registra posielame hodno-
tu 1011 0100, pričom nastavenie jednotli-
vých bitov registra je dané „spoclnými" šty-
rmi bitmi celého slova a bity 5 až 8 musia 
byt negáciou bitov 0 až 3, inak ich DS2484 
neakceptuje. 

Miroslav Cina 
(Pokračovanie nabudüce) 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENI PRO VOLNÝ ČAS  
Univerzální zdroj impulsů 
pro MT, EIT a LEDT (2) 
Tento příspěvek je pokračováním 

článku Univerzální zdroj impulsů pro 
MT, EIT a LEDT, který byl otištěn na 
straně 7 této rubriky v PE 6/2014. 

Rozebráním CD a DVD mechanik 
získáme několik téměř stejných mo-
torků, ale při ověřování jejich funkce 
zjistíme, že mají odlišné parametry 
otáček při připojeni na stejné napětí. 
Proto jsem dořešil změny v zapojení 
zdroje impulsů tak, aby každý moto-
rek byl pro tento eel použitelný. 
U motorku, který je umístěn přímo 

na unašeči disku, jsem zjistil, že pro 
počáteční otáčky 300 ot/min: což od-
povídá kmitočtu impulsů 5 Hz, mu 
stačí napětí 0,4 V a pro otáčky 1500 
ot/min (kmitočet 25 Hz) pouze 1,4 V. 

Schéma zapojení zdroje impulsů 
s tímto motorkem je na obr. 1. Napětí 
pro motorek je stabilizováno dvěma 
křemíkovými diodami D1 a D2 zapo-
jenými do série v propustném směru. 

Otáčky motorku a tím i kmitočet 
impulsů se ovládají potenciometrem 
R2 zapojeným jako proměnný před-
řadný odpor do série s motorkem. 
Trimrem R3 se upravuje maximální 
velikost předřadného odporu taková, 
aby při nastavení R2 na minimální 
otáčky (na maximum odporu R2) bylo 
na motoru napětí asi 0,4 V. 

Napětí na motorku není vhodné 
regulovat od nuly: protože po připoje-
ní napájecího napětí 12 V ke zdroji 
impulsů by se motorek měl vždy roz-
točit. Pokud by totiž po připojení na-
pájecího napětí ke zdroji impulsů 
zůstal motorek stát a magnet na una-
šeči by byl v poloze, kdy je jazýčkový 
kontakt sepnut, bylo by na výstupní 
svorky zdroje impulsü trvale přivádě-
no (přes žárovku Z1) pine napětí 12 V. 
Cívkový aplikátor by to vydržel (pou-
ze žárovka by poněkud více svítila), 
avšak při použití zdroje impulsů pro 

+12 V 

NAPÁ-
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Cl -71 

ZEM 
••• 

D1 

D2 'k 220 
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Ral 
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K1 + 
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2x 1N4007 KMITOČET 

Obr 1. Schéma zapojeni inovo-
vaného univerzálního zdroje impulsů 

pro MT EIT a LEDT 

LEDT by LED připojené k výstupu 
byly vystaveny proudům nad katalo-
gové maximum. V připadě, že se při 
nastavení R2 na maximální otáčky 
(na nulový odpor R2) při napětí 1,4 V 
motorek roztočí nad 1500 ot/min, nic 
se neděje, mechanicky zajištěný a 
osciloskopicky potvrzený režim s po-
měrem impuls/mezera 1 : 10 je už 
pro diody naprosto bezpečný. 

Proti původní verzi zapojení zdro-
je impulsů je dále mezi výstupními 
svorkami osazena ochranná dioda 
D4 polarizovaná v závěrném směru. 
D4 zabraňuje tornu, aby se při větší 
indukčnosti aplikační cívky jazýčkový 
kontakt v okamžiku rozpojeni slepil 
samoindukčním proudem. 

Pokud bychom chtěli optickou 
kontrolu zdroje impulsů diodou LED 
dopinit ještě zvukovou indikací, stačí 
paralelně k žárovce připojit piezoslu-
chátko SP1. 

Ocejchování potenciometru regu-
lace otáček bude popsáno v dalším 
navazujícím příspěvku. Prozatím sta-
čí, že určitě odhadnete, kdy LED blik-
ne 5x za sekundu a kdy už blikání ne-
rozeznáte, takže je to určitě nad 25 Hz. 

Nyní si popišme několik aplikátoru 
pro specifická použiti, které se připo-
jují k výstupu zdroje impulsů. 

Na obr. 2 je aplikační cívka na fe-
ritovém jádru z televizních vychylova-
cích cívek, která je určena pro MT 
Achillovy šlachy. Tuto terapii používá 
s úspěchem jeden fotbalista Bundes-
ligy z mužstva Freiburgu. Cívka má pů-
vodní vinutí, její indukčnost je 10 mH. 

Na obr. 3 je dutá aplikační cívka 
použitelná k léčení poraněných prstů. 
Cívka je navinuta na plastové trubce 
o vnějším průměru 46 mm a je široká 
45 mm. Vinutí má 800 závitů mědě-
ného lakovaného drátu o průměru 
0,2 mm a má indukčnost 22 mH. 

Na obr. 4 jsou aplikační cívky 
s válcovými feritovými jádry. Jako 
válcová jádra jsou netradičně použity 
feritové toroidy, které se hojně vysky-
tují jako odrušovací prvky ve vracích 
obrazovkových televizorü nebo moni-
torů. Jádra jsou opatřena kruhovými 
plastovými bočnicemi a na vnější ob-
vod jader je pak mezi bočnicemi nevi-
nuto válcové vinutí. Cívka A je navi-
nuta na toroidu o vnějším průměru 
31 mm, má 400 závitů lakovaného 
drátu o prüměru 0,25 mm a má in-
dukčnost 9 mH. Cívky B mají totéž 
jádro, indukčnost 4,5 mH a jejich vi-
nutí má 400 závitú lakovaného drátu 
o průměru 0,4 mm. U cívek A i B je 
magnetické pole výrazné do vzdále-
nosti nejméně 50 mm v ose civky. 

Na obr. 5 je schéma zapojení apli-
kátoru pro EIT (elektroimpulsní tera-
pii). Základem aplikátoru je zvyšující 

Obr. 2. Aplikační cívka na feritovém 
jádru z vychylovací cívky z televizoru 

Obr. 3. Dutá aplikační cívka 

Obr. 4. Válcové aplikační cívky 
s feritovými jádry 

transformátor TR1 : který přes usměr-
ňovací diodu D1 dodává na aplikační 
elektrody (destičky) EI a E2 impusy na-
pětí o amplitudě 40 až 160 V. Ampli-
tude impulsu se reguluje potenciomet-
rem Pl : přes který je primární vinutí TRI 
připojeno k výstupu zdroje impulsů. 

TR1 je navinut na malém ferito-
väm jádru EEr primární (vstupní) vi-
nun má indukčnost asi 0:28 mH. 
sekundární (výstupní) vinutí má in-
dukčnost asi 215 mH. Vine se mědě-
ným lakovaným drátem o průměru 
okolo 0,2 mm, potřebné počty závitů 
je nutné určit zkusmo podle použité-
ho jádra na základě měření indukč-
nosti. Lze ovšem použít i jakýkoliv 
malý transformátor z různých napáje-

TR1 
D1 El 
1N4007  

dto ai 166 V .11 

E2 

Obr 5. Schéma aplikátoru pro EIT 
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Obr. 6. Aplikátor pro EIT 

cích adaptérů, který má vinutí 230 V 
a 5 až 12 V. 

Aplikátor pro Ell je vestavěn do 
krabičky o rozměrech 40 x 40 x 40 mm 
spájené z kuprextitu (obr. 6). 

Aplikace EIT byla popsána v člán-
ku Magnetoterapie s impulsní elektro-
terapií publikovaném v PE 9/2008 na 
stranách 6 a 7. 

Pro úpině posledni realizaci zdro-
je impulsů zapojeného podle obr. 1 
jsem použil nejstarší díly u mne se 
nacházející. Jednak jsem probudil ze 
spánku žhavicí transformátor 2x 6,3 V 
ze Sonorety, asi 60 let staré, a z té-
hož období plastovou krabičku TES-
LA od krystalového mikrofonu. Račte 
posoudit ze snímkü na obr. 7 a obr. 
8, že to nevypadá ani tak staře. 

Na zadní straně krabičky jsem 
umístil síťový vypinač a na přední 
straně je konektor CINCH pro výstup 
impulsü, LED blikající podle kmitočtu 
impulsu, otvor pro kontrolu svitu žá-
rovky Z1, která slabě bliká při zátěži 
výstupu aplikátorem, a úpině napra-
vo je knoflík řízení otáček motorku. 

Obr 8. Vnitřek skříňky zdroje impulsů 
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Obr. 7. Zdroj im pulsů s aplikačními cívkami y obalech z koženky 

. - . 

K tomuto provedení zdroje impul-
sů jsem použil dvě sériově spojené 
shodné cívky s feritovými jádry. Jed-
ná se o cívky B z obr. 4, které jsou 
vložené do čtvercových obalů ze se-
mišové koženky. 

Cívky jsou zapojené do série, pro-
tože je požadována soušasná léčba 
obou ledvin. Při aplikaci na jiném 
místě se mohou obě cívky položit 
vedle sebe a obsáhnou tak větší plo-
chu, popř. při léčbě např. kolena se 
mohou umístit z obou stran a zvětší 
se tak účinek magnetických impulsú. 

Veškeré informace k použití MT 
s odkazem na lékařské indikace k jed-
notlivým diagnózám jsou uvedeny 
v PE 1/2011 a PE 2/2011. 

OKIACP 

Anodový zdroj ZD90 
90 V/30 mA 

Tento anodový zdroj patří do páru 
se žhavicím zdrojem Z02, který byl 
popsán v této rubrice v PE 7/2014 na 
s. 7 až 10; oba zdroje spolu tvoří kom-

Obr. 9. Deska se součástkami anodového zdroje ZD90 
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pletní síťový zdroj pro napájení bate-
riových elektronek v amatérských i to-
várních přístrojrch. 

Anodový zdroj mění síťové napětí 
210 až 240 V/50 Hz na hrubě stabili-
zované ss anodové napětí 90 V a je 
schopen dodávat proud až 30 mA. 

Aby mohl být zdroj využíván v pra-
xi, byl zkonstruován na desce s ploš-
nými spoji. Fotografie desky se sou-
částkami je na obr. 9. 

Popis funkce 

Schéma anodového zdroje je na 
obr. 10. I u tohoto zdroje byl jeho ná-
vrh podřízen požadavku zhotovit ho 
z běžně prodávaných součástek (to 
se týká především síťového transfor-
mátoru). 

Zdroj obsahuje dva síťové trans-
formátory, zdvojující usměrňovač 
a stabilizátor s pevným výstupním 
napětím a proudovým omezením. 

Protože se běžně neprodávají si-
tové transformátory s potřebně vyso-
kým sekundárním napětím, byly ve 
zdroji použity dva transformátory TR1 
a TR2 se jmenovitým sekundárním 
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napětím 2x 12 V zapojené tak, aby se 
všechna jejich sekundární napětí sčí-
tala. Primární vinutí obou transfor-
mátorů jsou spojena paralelně a sí-
tové napětí se na nä přivádí přes 
šroubovací svorkovnici Kl. Byly po-
užity transformátory pro výkon 3,2 VA, 
takže jejich celková výkonnost 6,4 VA 
je více naž 2x vyšší než výstupní 
výkon zdroje (90 V x 30 mA = 2,7 W). 

Transformátory jsou jištěny tav-
nou pojistkou P01, ale asi je to zby-
tečné, protože ve zvoleném provede-
ní jsou odolné vůči zkratu. 

Protože i přes použití dvou trans-
formátorü je jejich výstupní napětí 
relativně malé (naprázdno 70 V při 
napětí sítě 230 V), je k jeho usměrně-
ní použit zdvojující usměrňovač s D1, 
02, Cl a 02, který již na svém výstu-
pu poskytuje dostatečně vysoké ss 
napětí pro následující stabilizátor. 
Měřením bylo zjištěno, že při napětí 
sítě 250 V je na výstupu usměrňovače 
(na 02) naprázdno ss napětí 214 V, 
zatímco při napětí sítě 205 V a zatě-
žovacím proudu 30 mA je na C2 stied-
ní ss napětí 112 V (při zvinění o me-
zivrcholovém napětí 3 V a kmitočtu 
50 Hz). 

D1 a D2 jsou zablokovány odrušo-
vacími kondenzátory C3 a C4, aby 
případně nerušily síťovým brumem 
rádiový příjem AM. 

Parametry kondenzátorů Cl a 02 
nejsou kritické, mohou mít kapacitu 
od 150 do 330 pF a mohou být i na 
větší napětí, pokud se vejdou na des-
ku s plošnými spoji. Pouze při změně 
kapacity kondenzátoru C2 se nepří-
mo úměrně měni rozkmit zvinění. 

Stabilizátor je velmi jednoduchý, 
je to jen emitorový sledovač s tranzis-
torem N-MOSFET (TI), na jehož řídi-
cí elektrodu G je přiváděno referenční 
napětí okolo 98 V ze Zenerových diod 
D3 až D6. Tyto diody jsou napájeny 
ss napětím z C2 přes předřadné re-
zistory RIA a R1B. Referenční napětí 
je filtrováno dolnopropustným RC 
článkem s R2 a C5. R3 omezuje vy-
bíjecí proud kondenzátoru C5 při ote-
vření tranzistoru T2, rezistor R7 za-
mezuje kmitání Tl. 

T1 typu MOSFET je použit proto, 
že u něj neexistuje druhý průraz, tak 

10. Schéma zapojení anodového zdroje ZD90 

jako u bipolárních tranzistorů. Může 
tedy na něm být při piném výkono-
vém zatížení piné povolené kolekto-
rové napětí. Přibližně taková situace 
nastává při zkratu na výstupu stabili-
zátoru, kdy mezi kolektorem a emi-
torem T1 je téměř celé napětí z 02 
a tranzistorem protéká značný, i když 
omezeny, zkratový proud. V takové 
situaci by se bipolární tranzistor prav-
děpodobně prorazil. 

Tranzistor T2 spolu s bočnikem 
R5 a několika dalšími součástkami 
tvoří omezovač výstupnlho proudu 
stabilizátoru. Mezi bázi a emitor T2 
se přivádí napětí z R5, kterým proté-
ká výstupní proud zdroje. Když při 
zmenšování odporu zátěže stabilizá-
toru dosáhne výstupní proud velikosti 
přibližně 20 mA a úbytek napětí na 
bočniku je asi 0,36 V, T2 se začne ote-
vírat. Průtokem kolektorového proudu 
T2 se vytváří na rezistorech R2 a R3 
úbytek napětí, o který se zmenšuje 
referenční napětí na řídicí elektrodě 
Tl. Při dalším zmenšování odporu 
zátěže doprovázeném zvětšováním 
výstupniho proudu stabilizátoru se T2 
stále vice otevírá, jeho kolektorový 
proud vzrůstá a výstupní napětí sta-
bilizátoru plynule klesá. T2 postupně 
přebírá proud tekoucí Zenerovými di-
odami D3 až 06. Když kolektorový 
proud T2 dosáhne velikosti proudu 
původně tekoucího Zenerovými dio-
dami, tyto diody se zavřou a přestane 
se uplatňovat jejich diferenční odpor. 
Při dalším vzrůstu kolektorového prou-
du T2 pak napětí na řídicí elektrodě 
T1 klesá velmi strmě, protože úbytek 
napětí úměrný kolektorovému proudu 
T2 se vytváří nejen na R2 a R3, ale i na 
R1A a RIB. Po uzavření Zenerových 
diod tedy klesá při zmenšování odporu 
zátěže napětí na zátěži prudce a proud 
zátěží vzrůstá jen málo. Při úpiném 
zkratu výstupu stabilizátoru dosáhne 
výstupní zkratový proud velikosti asi 
50 mA. R4 omezuje proud báze T2, 
06 zabraňuje kmitání T2 a Zenerova 
dioda D7 chrání řídicí elektrodu tran-
zistoru T1 před přepětím. 

Jak vyplývá z předcházejícího po-
drobnějšiho popisu, musí být zkratový 
výstupní proud stabilizátoru (určova-
ný odporem bočniku R5) podstatně 

VÝSTUP 

90V/30wĂ 
K2 

A+ 

AO 

větší než požadovaný maximální vý-
stupní proud stabilizátoru, neboť ji-
nak by výstupní napětí stabilizátoru 
začalo zřetelně klesat ještě před do-
sažením tohoto maximálního proudu. 
Nepříliš dokonalá funkce omezovače 
výstupního proudu je způsobená ab-
senci regulační smyčky výstuprdho 
napětí stabilizátoru. 

Přítomnost napětí na výstupu sta-
bilizátoru je indikována bílou LED D9. 
Bílá LED jasně svití už při proudu 1 mA, 
takže zbytečně nezatěžuje zdroj. Do 
serie s LED je zařazena Zenerova di-
oda D8 se Zenerovým napětím 75 V, 
která se při poklesu výstuprdho nap& 
tí stabilizátoru pod asi 75 V zavře, 
takže LED zhasne. Díky tomu je zhas-
nutím LED po připojení zátěže indiko-
váno přetíženi stabilizátoru. LED též 
funguje jako piedzáté± zajišťující 
správnou funkci stabilizátoru i při od-
pojené vnější zátěži. 

Na výstupu stabilizátoru nerd zá-
měrně připojen blokovací kondenzá-
tor, aby se jeho vybijecim proudem 
(který by mohl být podstatně větší 
než omezený zkratový proud) ne-
mohla poškodit nedopatřením připo-
jená choulostivá zátěž. 

Výstup stabilizátoru je vyveden na 
šroubovací svorkovnici K2. 

Vlastnosti zdroje byly ověřeny mě-
řením. Při napětí sítě 210 V bylo na 
výstupu zdroje ss napětí 94,4 V na-
prázdno, resp. 91,8 V při zatěžova-
cím proudu 25 mA. Při napětí sítě 
240 V bylo na výstupu zdroje ss na-
pětí 95,4 V naprázdno, resp. 93,0 V 
ph zatěžovacím proudu 25 mA. Po 
připojení nebo odpojení zátěže se vli-
vem změny teploty Tl a Zenerových 
diod D3 až D6 měni výstupní napětí 
zdroje až o 1,5 V. Uvedené vlastnosti 
odpovídají velmi jednoduchému za-
pojení zdroje a pro elektronková zaří-
zení jsou naprosto vyhovující. 

Konstrukce a oživeni 

Anodový zdroj je zkonstruován 
převážně z vývodových součástek na 
desce s jednostrannými plošnými 
spoji. Jediná SMD součástka, rezistor 
R7, byla na desku přidána dodateč-
ně, aby zamezila kmitáni Tl. Obra-

(Praktická elektronika -  9 
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Obr, 12. Rozmístěná součástek na desce anodového zdroje ZD90 

zec spojů je na obr. 11, rozmístěná 
součástek na desce je na obr. 12. 

Při osazování desky součástka-
mi dbáme na správnou polaritu diod 
a elektrolytických kondenzátorů. Ti je 
přišroubován na žebrovaném chladiči 
o délce 40 mm, který se v GME pro-
dával pod označením V7142B. LED 
D9 nepřipájíme na desku, ale umístí-
me ji na panel skříňky zdroje a s des-
kou ji propojíme lanky. Propojku PP1 
zhotovíme z vodiče se silnou plasto-
vou izolací - musí vydržet sítové na-
pětí. Kondenzátory Cl, C2 a C5 autor 
vytěžil z vraků spotřební elektroniky. 

Při oživování zkontrolujeme vý-
stupni napětí a popř. upravíme jeho 
velikost výměnou 06 za diodu s ji-
ným Zenerovým napětím. Zatěžová-
ním zdroje vhodnými rezistory ověří-
me, že je schopen dodávat proud až 
30 mA. Změříme výstupní zkratový 
proud, který by měl být asi 50 mA. 

Oba zdroje ZD90 i ZD2 vestavíme 
do dobře větrané plastové skříňky 
(transformátory i chladiče regulač-
nich tranzistorü se značně zahřívají). 

Na zadním panelu skříňky umístíme 
síťovou přístrojovou vidlici a dvoupó-
lový síťový vypinač, na předním pa-
nelu budou indikační a ovládací prvky 
a čtyři zdířky nebo čtyřpólový konek-
tor (zásuvka) s výstupními napštími 
zdrojů. 

ZD2 i ZD90 byly záměrně konci-
povány jako analogové, aby nerušily 
rádiové přijimače nebo radiostanice, 
k jejichž napájení jsou především ur-
čeny. I když jsou dnes již rozšířenější 
impulsní zdroje, autor považuje jejich 
použití pro sledovaný účel za proble-
matické, protože by se musely odru-
šovat a dokonale stínit a navíc se pro 
ně neprodávají vhodné síťové trans-
formátory s feritovým jádrem. 

Seznam součástek 

R1A, R 1 B 4,7 kQ./2 W/5 °A), metal. 
R2 560 š2/0,6 W/1 %, metal. 
R3 330 Q/0,6 W/1 %, metal. 
R4 1 W/0,6 W/1 °/$9, metal. 
R5 18 Q/0,6 W/1 %, metal. 
R6 15 kSI/0,6 W/1 °A, metal. 
R7 100 Q/5 SMD 1206 

Cl 220 pF/160 V, radiální 
C2 220 pF/250 V, radiální 
C3, C4 47 nF/K/400 V, fóliový, 

RM 7,5 
C5 22 pF/100 V, radiální 
06 1 nF/K/100 V, fóliový, 

RM 5 
Dl, 02 1N4007 
03, 04, 05 ZD24 (Zenerova dioda 

24 V/1,3 W) 
06 ZD22 (Zenerova dioda 

22 V/1,3 W) 
D7 ZD9V1 (Zenerova dioda 

9,1 V/1,3 W) 
D8 ZD75 (Zenerova dioda 

71 V/1,3 W) 
09 LED bílá, 5 mm 
T1 IRF820 (T0220) 
T2 BC337-25 (T092) 
chladič V7142B pro T1 (1 kus) 
TR1, TR2 transformátor do ploš-

ných spojů 
230 V/2x 12 V/3,2 VA 

K1 ARK210/3, svorkovnice 
šroubovací třípólová 

K2 ARK210/2, svorkovnice 
šroubovací dvoupólová 

P01 T0,2A, tavnä pojistka 
20 mm 

pojistkové kontakty (2 kusy) 
deska s plošnými spoji č. Z090 

MM 

Bezdrátový mikrofon 
Na obr. 13 je schéma zapojení 

jednoduchého VKV vysílače pracují-
cího v pásmu FM (88 až 108 MHz), 
kterým lze do vzdálenosti několika 
desítek metrů přenášet hlas snímaný 
elektretovým mikrofonem MI1. Vysí-
laný signál se přijímá běžným rozhla-
sovým přijímačem na rozsahu FM. 

Vysílač je tvořen LC oscilátorem 
s tranzistorem Tl. Vf signál je modu-
lován změnou pracovního bodu T1 
mikrofonem MI1. Cívka Li je samo-
nosná a má 8 závitů izolovaného drá-
tu o průměru asi 0,6 mm navinutého 
na tužku. Anténou ANT je izolovaný 
drát o délce '10 až 20 cm. Vysílač se 
naladí do volného mista v pásmu FM 
roztahováním závitů Ll. 

Redakce upozorňuje, že provozo-
vat tento vysílač není legální. 

MM 
Šwiat Radio, leden 2014 
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Obr. 13. Schéma zapojení 
bezdrátového mikrofonu 
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LED osvětleni 
schodišté 

Ing. Ivo Strašil 

Za současných nízkých cen součástek pro LED osvětlení je 
možné snadno vytvořit i složité světelně scény s desítkami jednot-
livě ovládaných prvků. Samotné diody LED jsou levné a snadno 
dostupné - horší situace však panuje s LED kontroléry. Můžeme 
použít bud' jednoduché jednokanálové či RGB stmívače bez mož-
nosti vzájemné interakce, nebo použít komplexní systémy z oboru 
inteligentnich elektroinstalací nebo jevištní techniky. 

Mezeru mezi těmito možnostmi se snaží zapinit popisovaná 
konstrukce řadiče LED osvětleni. 

Řadič slouží pro ovládáni desig-
nového osvětlení schodiště s nanej-
výš třinácti stupni. V každém stupni 
schodiště nebo v podstupnici je ve-
stavěn jeden LED pásek; na začátku 
a konci schodiště jsou umístěny mik-
rovinné detektory pohybu. Přijdeme-li 
ke schodišti, postupně se před námi 
ve směru naší chůze plynule rozsvě-
cují jednotlivé schodnice. 

Během dne je osvětlení automatic-
ky vypnuto soumrakovým spínačem. 

Technické parametry 

Napájení (ss): 10 až 15 V. 
Počet výstupů: 13. 
Max. odběr LED pásku: 

2 AJLED pásek; celkem max. 6 A. 
Klidová spotřeba: <0,5 W. 
Rozměry 100 x 74 x 28 mm. 
Provozní teplota: 0 až 50 °C. 

Popis zapojení 

Elektrické zapojení řadiče (obr. 2) 
je velmi jednoduché. Základním sta-
vebním kamenem je mikrokontrolér 
ATMegal6 (IC1), který je taktován in-
terním oscilátorem na frekvenci 8 MHz. 

Jednotlivé LED pásky, vestavěné 
do schodiště, jsou spínány v zápor-
ném pólu tranzistory N-MOSFET Q1 
až Q13 typu IRLML0030. Tyto tran-
zistory v miniaturních pouzdrech 

Obr. 1. 

SOT-23 jsou schopny za daných 
podmínek (napětí UGs 4,5 až 5 V) 
spínat proud až 4,3 A. Hradla tranzis-
torů jsou řízena přímo softwarově 
generovaným PWM signálem z mik-
rokontroléru IC1. Rezistory 1 1(52, řa-
zení mezi výstupní pin mikrokontro-
léru a hradlo tranzistoru, omezují 
rychlost přebšhu výstuprilho signálu 
a tak omezují spínáním generované 
rušení za cenu zvýšení spínacích 
ztrát. Další rolí rezistorů je ochrana 
mikrokontroléru v případě zničení 
tranzistoru a průrazu napájecího na-
pětí diod LED na hradlo tranzistoru. 

Každý výstupní kanál je vybaven 
kontrolní diodou LED (LED1 až LED13). 

Konektor SV1 užíváme k progra-
mování mikrokontroléru ICI rozhra-
ním SPI, například programátorem 
ATMEL Dragon. Mikrokontrolér také 
můžeme osadit do objímky a progra-
movat v externím programátoru. 

Pro nastavení parametrů světel-
ného efektu slouží pětice odporových 
trimrü, jejichž polohu vyhodnocuje 
mikrokontrolér vestavěným A/D pře-
vodníkem. Mikrokontrolér používá 
jako referenční napětí převodniku 
vlastní napájecí napětí, proto případ-
né kolísání napájecího napětí neo-
vlivňuje měřenou hodnotu (polohu 
trimru), která je rovněž odvozena z na-
pájecího napětí. 

Mezi svorku X1-1 a záporný pól 
napájecího napětí (např. svorku GND) 

Fotografie osazeně desky 

VYBRALI JSME NA 
OBÁLKU >c) 

müžeme zapojit spina, kterým ručně 
rozsvítíme celé schodiště. Signál 
z tohoto spínače je veden vodičem 
IN1 na vývod PB2 mikrokontroléru. 

Za povšimnutí stojí ochrany tohoto 
vstupu, u nějž se předpokládá připo-
jení kabelu o délce až deseti metrů: 
RC člen R2/C1 filtruje vysokofrek-
venční rušení. Jedna polovina dvoji-
tého transilu D1 zajišťuje přepétovou 
ochranu: krátké špičky je transil 
schopen přímo zachytit, déletrvající 
přepětí povede ke zničení rezistoru 
R2 a případně i průrazu DI bez po-
škození mikrokontroléru. Rezistor R43 
omezuje průtok proudu z uzlu R2/C1/D1 
do vstupu mikrokontroléru i v případě 
přepětí v tomto uzlu. To se zde může 
vyskytnout například při vybití static-
kého náboje do vodiče, připojeného 
na svorku X1-1. Transil D1 totiž není 
ideální prvek. Průtok proudu transi-
lem roste z hodnoty v řádu nA při na-
pětí 5 V až na 1,7 A při 14 V, tedy ph 
připojení napětí asi 184 V na svorku 
X1-1 bude na uzlu R2/C1/D1 napětí 
14 V. V takovém případě bude rezis-
tor R43 omezovat proud do vývodu 
mikrokontroléru, jehož interní ESO 
dioda mezi vývodem a kladným na-
pájecím napětím se otevře, na přibliž-
ně 1 mA. Tedy na hodnotu význam-
ně menší, než je absolutní maximum 
40 mA stanovené katalogovým lis-
tem [1]. 

Trvalé namáhání takovým vstup-
ním napětím nemůže samozřejmě 
obvod vydržet, prvky budou tepelně 
přetíženy o nékolik Řádů ' ale jako 
o impulsním jevu musíme o takovém 
scénáři uvažovat - je realistický při 
výboji statické elektřiny (ESD) nebo 
úderu blesku do bleskosvodu budovy, 

Vzhledem k tomu, že připojený 
spínač bude pravděpodobně umístěn 
v elektroinstalačni krabici, kde může 
být zejména u novostavby vlhko a izo-
lační stav spínače může klesat do 
řádu stovek kŚ2, je klidová úroveň na 
vodiči IN1 zajištěna namísto interní-
ho npull-up° rezistoru mikrokontroléru 
(asi 40 kŚ2) rezistorem R1 (10 ki)). 
Tím je zaručeno, že ani vedení se 
špatným izolačním stavem (až asi 
15 k.(2) nemůže narušit funkci zařízeni. 

Použijeme-li pro spínání obvodů 
s minimálními proudy a nízkými na-
pětími spínače, určené pro elektroin-
stalace, můžeme se v některých pří-
padech setkat s postupnou oxidaci 
kontaktů spínačů, který znemožní je-
jich správnou funkci. Při použití tako-
vého spínače v silnoproudém obvodu 
se tenká vrstvička oxidů při každém 
sepnutí obvodu a zajiskření spinače 
prorazí; při použiti takového spínače 
v obvodu s malými proudy toto čiště-
ní nenastává a vrstva oxidů se po-
stupně zesiluje. Z tohoto důvodu je 
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výrobcem u některých přístrojových 
spínačů definován minimální proud 
spínačem (wetting current, šistici nebo 
fritovaci proud). U elektroinstalačrach 
spínačů není běžné tuto hodnotu 
udávat, obvykle se však jedná o hod-
noty 2 až 20 mA. V našem případě se 
při sepnutí spínače proti zemi vždy 
vybije kondenzátor Cl přes kontakt 
spínače a rezistor R2 a vznikne tedy 
krátký průchod proudu asi 50 mA. 

Spuštění celého efektu zajišťuje 
dvojice mikrovinných snímačů pohy-
bu; každý snímač je umístěn na jed-
nom konci schodiště. 

Mikrovinné snímače pohybu vysí-
lají v pásmu 2,4, 5 nebo 10 GHz 
a detekují signál odražený od pohy-
bujících se osob, který má vlivem 
Dopplerova posuvu odlišnou frekven-
ci. Snímače je možné umístit zcela 
skrytě pod nevodivý kryt. Snímací 
charakteristika bývá zpravidla přibliž-
ně kulová s nastavitelnou citlivostí. 

Byly použity komerčně dostupné 
snímače RD1 (obr. 3) nebo ADM10 
v cenové relaci kolem 300 Kč/ks. Tyto 
snímače jsou vybaveny spínacím vý-
stupem typu otevřený kolektor. Sní-
mače připojujeme do svorkovnic X2 
a X3. Napájení 12 V pro snímače je 
odrušeno filtry R4/C2/C4 a R5/C3/C5, 
výstup snímače je přiveden vodiči 
INS1 a INS2 do mikrokontroléru IC1 
po průchodu poněkud zjednodušeným 
ochranným členem stejné koncepce, 
jaká byla použita pro vstup tlačítka. 

Mezi svorky X1-2 a X1-3 připojuje-
me fotorezistor pro funkci soumrako-
vého spínače. Připojený fotorezistor 
tvoří odporový Mlle s rezistorem R3. 
Střed děliče je přiveden přes ochran-
ný rezistor R44 na vstup A/D převod-
niku mikrokontroléru. 

Napájení o jmenovitém napětí 12 V 
připojujeme na svorky X1-4 a X1-5. 
Anody LED pásků dimenzovaných na 
12 V připojujeme přímo mimo desku 
radiče na kladný pól napájecího na-
pěti, katody na svorkovnice X4 a X5. 

Nastaveni zařízení 

Mikrovinný spínač spouští světel-
ný efekt. Rychlost postupného roz-
svěcováni LED pásků nastavujeme 
trimrem TR3. Po rozsvícení všech 
pásků zařízení vyčkává po tzv. dobu 
svitu, nastavitelnou v rozsahu 10 až 
60 sekund trimrem TR4 (opakovaná 
aktivace mikrovinných snímačů vede 
k restartu měřené doby svitu). Po 
uplynuti doby svitu všechny LED pás-
ky plynule zhasínají. Trimrem TR5 
nastavujeme intenzitu svitu LED pás-
ků během světelného efektu. 

Funkce světelného efektu je za-
blokována při dostatečné úrovni okol-
ního osvětlení. To zajišťuje soumra-
kový spínač, jehož spiv-lad úroveň 
můžeme nastavit trimrem TRI - při 
vytočení do levé krajní polohy TRI je 
aktivace LED pásků nezávislá na in-
tenzitě okolního osvětleni, v pravé 
krajní poloze pak LED pásky svítí jen 
za úpiné tmy. 
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Zapnutím spínače rozsvítíme LED 
pásky na intenzitu, nastavitelnou trim-
rem TR2, bez ohledu na stav sou-
mrakového spinače. 

Činnost zařízení je indikována pro-
střednictvím LED14. Je-li nastaven 
soumrakový spínač tak, že je možné 
spustit světelný efekt, LED13 bliká; 
v opačném případě svítí trvale. Během 
světelného efektu je LED14 nečinná. 

Pokud při připojení napájení k za-
řízení aktivujeme trvale oba vstupy 
pro připojení mikrovinných snímačü 
(např. spojením svorek X2-2, X2-3 
a X3-2), spustíme testovací sekvenci 
cyklické rozsvěcování a zhasínání 

páskú v obou směrech. Testovací 
sekvence běží do doby, dokud jsou 
aktivovány oba vstupy pro mikrovin-
né spinače. 

Konstrukce 

Celá elektronika řadiče je umístě-
na na jedné jednostranně osazené 
desce s plošnými spoji v konstrukční 
třídě 5 s potiskem strany součástek 
a nepájivou maskou (obr. 4). Desku 
upevníme na dno vhodné krabičky 
nebo panel rozvadšče čtyřmi distanč-
ními sloupky se šrouby M3. 

Osazení a oživení 

Vlastní osazení a oživení řadiče 
nemá žádné záludnosti a je možné je 
zvládnout i bez mikropáječky. Nejpr-
ve osazujeme součástky SMD, ná-
sledně klasické součástky; nakonec 
vložíme do objímky mikrokontrolér. 

Pro první připojeni řadiče k napá-
jeni je vhodné použít zdroj s proudo-
vým omezením nastaveným na asi 
150 mA. Hrubé vyzkoušení funkce 
s využitím kontrolních LED na desce, 
případně programování nenaprogra-
movaného mikrokontroléru konekto-
rem SV1, uskutečnit takto bez rizika 
poškozeni obvod ti zkratovým prou-
dem z výkonnějšího zdroje. 

Seznam součástek 

R1, R11, R21, 
R43, R44 10 K2, SMD, 0805 
R2 100 a SMD, 0805 
R3 22 kQ, SMD, 0805 
R36 470 2, SMD, 0805 
R4, R5 2,2 Q, SMD, 1206 
R6, R10, R19, 
R28, R35 10 kü, trimr CA9V 
R7. R9, R12 až R18, 
R2.0, R22 až R27. 
R29 až R34, 
R37 až R42 1 kQ, SMD, 0805 
R8 SN035 vratná pojistka polyswitch 
Cl 220 nF, SMD, 0805 
C10 470 pF/16 V 
C12 1 nF, SMD, 0805 
C2, C3, C13 100 pF/25 V 
C4 až C9, 
C11, C14 100 nF, SMD, 0805 
D1, D3 MMBZ9V1AL 
D2 LL4148 
04 SMBJ 5V8 
ICI ATMegal6(A)-P 
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Obr. 4. Deska s plošnými spoji 

IC2 78M05CDT 
LED1 až LED13 červená, SMD. 0805 
LED14, LED 3 mm červená 
Q1 až Q13 IRLML0030 
SV1 koliková lišta 2x 3 vývody 
X1 až X5 svorky násuvné (lx 11p, 
Ix 2p, 2x 3p, lx 5p), rozteč 5 mm 

Závěr 

Zdrojové kódy pro mikrokontrolér 
v jazyce C jsou uveřejněny na www 
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stránkách autora. Program je relativ-
ně jednoduchý (314 řádkü) a přehled-
ný a je tak vhodným základním ka-
menem pro další úpravy, a to i pro 
první seznámení s mikrokontroléry 
řady AVR. 

Pokud máte jakékoliv náměty, do-
tazy nebo připomínky, kontaktujte 
prosím autora na ivo@strasitnet. 

Podklady pro konstrukci a případ-
né doplňuj ácá informace jsou dostup-
né na webu www.strasitnetlpe. 
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Obousměrný 
regulátor otáček 

Ing. Zdeněk Budinský 

Regulátor je především určen pro řízení otáček stejnosměrných 
elektromotorů (s permanentními magnety nebo cize buzených) 
v obou směrech v elektrických vozidlech, v motokolech nebo i v na-
vijácích pro modely s příkonem až 5 kW. Otáčky a smysl otáčení 
jsou buď řízeny pouze pomocí potenciometru (případně napětím 
O až 5 V), nebo lze potenciometrem řídit pouze otáčky a smysl otá-
čení volit spínačem. Regulátor může motor brzdit rekuperaci nebo 
protiproudem. Rozsah regulace (mezní polohy potenciometru 
a maximální otáčky v jednom i druhém směru), brzdný výkon (re-
kuperací nebo protiproudem), minimální napájecí napětí, proudo-
vé omezení a zpomalení rozběhu (až 12 vteřin) si může uživatel li-
bovolně nastavit. Napájecí napětí regulátoru může být v rozmezí 
15 až 55 V, zatěžovací proud do 90 A. Regulátor mã vestavěnou 
tepelnou, EMF a přepětiovou ochranu. Pro jeho konstrukci byly 
použity klasické součástky, aby bylo možné regulátor zhotovit 
i v amatérských podmínkách. 

Základní technické údaje 

Napájecí napětí regulátoru: 
15 až 55 V. 

Zatěžovací proud: až 90 A. 
Regulační rozsah: O až 100 % 

(nastav, maximum v každém směru). 
Proudově omezení: nastavitelné 

od 9 do 90 A (v 10 krocích). 
Zpomaleni náběhu napětí: 

nastavitelné na 0! 1, 2, 3, 4, 
6 a 12 s (na celý regulační rozsah). 

Rekuperačnf brzda: nastavitelná 
O až 100 °k (z maximální 
možné síly, v 10 krocích). 

maximalnl 

ve směru 1 

maximalni 
tx2cletni 

rekuperaci 

maximální 
PWM brzděn' 
prollproudem 

maximální 
br:dění 

rekupe raci 

maximeni 
MM brzdění 
protiproudem 

brzdění 
protiproudem 
ve smíru 2 

«SS 

444,44 

reg ulac.e 6••• 

Brzdění protiproudem: nastavitelné 
O až 20 °k (z maximálního 

PWM, v 10 krocích). 
Další ochrany tepelná a přepětová. 
Kmitočet spínání; 8 kHz. 
Rozsah pracovních teplot: 

O až 40 °C. 
102 x 94 x 31 mm. Rozměry 

Režimy ovládáni regulátoru 

Režim I (pouze potenciometr): 
V tomto režimu se vše ovládá pouze 
potenciometrem nebo řídicím napě-
tím O až 5 V. Průběh závislosti vý-

REŽIM 1 
(potenciometr) 

Obr. 1. 
Režim činnosti 
1 - ovládáni 

potenciometrem 
regulace KAM 
ve směru 1 

re lefenT t COE .4 
vo směru 2 

regulace PWM 
ve směru 2 

...i. .•••• feizeillt r 
•-... brzd ěn i 

I . ve směru 1 

neutial 1 

".•• 
at 

••.4. brzdění 
••••• protiproudem 
• ve směru 1 

C řídicí napětí [V] > 

REZIM 2 
(potenciometr spínat) 

Obr. 2. Režim činnosti 
2 - ovládání potenciometrem 

a přepínačem 

te 

•., regulaCeisf ty 
brzdění •,, rekublirgir a0 

preproudern 
ve směrech *. ve směrech 
I nebo 2 •..1 nebo 2 

...... 

t... 

OV 

neutral 

regulace IDIMI 
vo smíru 

řídicí napětí (V] 

maunšIrt. 
PWM 
vo směru 2 

maonze 
rek ni 

cjugracl 

maximální 
PIIMA brzdění 
probproudem 

O 5V 

matornálni 
PWM 
ve Wieru 2 

maximální 
PWM 
ve směru 1 

5V 

VYBRALI JSME NA 
>ci OBÁLKU 

stupního napětí na řídicím napětí (po-
loze potenciometru) je na obr. 1. 

Regulace otáček: pro regulaci 
mají důležitý význam body A, B. C a D 
na řídicí charakteristice. Je-li řídicí 
napětí před bodem A, je na výstupu 
maximální napětí ve směru 1. Je-li ří-
dící napětí mezi body A a B, je vý-
stupni napětí regulováno ve směru 1. 
Je-li řídicí napětí mezi body B a C, je 
výstupní napětí nulové. Je-li řídicí na-
pětí mezi body C a D, je výstupní na-
pětí regulováno ve směru 2. Je-li řídi-
cí napětí za bodem D, je na výstupu 
maximální napětí ve směru 2. Body 
A, B, C a D si uživatel zvolí při nasta-
vování regulátoru. 

Rekuperační brzdění: rekuperační 
brzdění se automaticky zařadí, jakmi-
le řídicí napětí dá povel k reverzaci 
otáček, zatímco se motor setrvačnos-
tí stále točí původním směrem. Re-
kuperační brzdění se automaticky 
ukončí, jakmile otáčky motoru kles-
nou pod 5 °k maximálních otáček. Po 
zastavení se motor rozeběhne opač-
ným směrem nastavenou rychlostí. 
Účinek rekuperačniho brzdění je úměr-
ný tomu, jak daleko od bodu B (smě-
rem k bodu A pro směr 2) nebo od 
bodu C (směrem k bodu D pro směr 
1) je nastaveno řídicí napětí. Maxi-
mální brzdný účinek rekuperačniho 
brzdění si uživatel müže zvolit při na-
stavování regulátoru. 

Brzdění protiproudem: brzděná 
protiproudem se automaticky zařadí, 
jakmile řídící napětí dá povel k rever-
zaci otáček, zatímco se motor setr-
vačnosti stále točí původním směrem, 
a zároveň se těsně přiblíží k bodu A 
(pro směr 2) nebo k bodu D (pro 
směr 1). Brzdění protiproudem se au-
tomaticky ukončí, jakmile otáčky mo-
toru klesnou na nulu (motor se zastaví). 
V případě, že bylo brzděno protiprou-
dem, začne blikat dioda LED střídavě 
červenožlutě a motor nelze rozeběh-
nout, dokud uživatel nestáhne řídicí 
napětí do neutrálu (mezi body B a C). 
Tím se pojistka nechtěného rozjezdu 
vynuluje a je možné opět motor roz-
točit v libovolném směru. Síla brzdě-
ní protiproudem nezávisí na velikosti 
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řídicího napětí (ale uživatel si ji volí 
při nastavování regulátoru). 

Režim 2 (potenciometr a pře-
pínač): V tomto režimu se regulace 
napští ovládá potenciometrem (nebo 
řídicím napětím rychlosti 0 až 5 V) 
a směr přepínačem (nebo řídicím na-
pětím směru 0 nebo 5 V). Průběh závis-
losti výstuprilho napětí na řídicím na-
pětí (poloze potenciometru) je na obr. 2. 

Regulace otáček: pro regulaci 
mají důležitý význam body C a D na 
řídicí charakteristice. Je-li řídicí napě-
tí mezi body C a D, je výstupní na pěti 
regulováno ve směru daném řídicím 
napětím (sepnutý spínač nebo řídicí 
napětí směru 5 V = směr 2, rozepnu-
tý spínač nebo řidicí napětí směru 
0 V = směr 1). Změní-li se za jízdy 
požadavek směru, je motor ihned vy-
pnut (volnoběh). Současně začne bli-
kat dioda LED střídavě červenožlutě 
a motor nelze rozeběhnout, dokud 
uživatel nestáhne řídicí napětí do ne-
utrálu (mezi body B a C). Tím se po-
jistka nechtěného rozjezdu vynuluje 
a je možné motor roztočit v požado-
vaném směru. Body C a D si uživatel 
zvolí při nastavování regulátoru. 

Rekuperačni brzděni: rekuperač-
ní brzdění je zařazeno, je-li řídicí na-
pětí rychlosti mezi body A a B. Re-
kuperačni brzdění se automaticky 
ukončí, jakmile otáčky motoru kles-
nou pod 5 % maxima. Účinek rekupe-

račniho brzdění je úměrný tomu: jak 
daleko od bodu B (směrem k bodu A) 
je nastaveno řídicí napětí. Maximální 
brzdný účinek rekuperačniho brzdění 
si uživatel může zvolit při nastavová-
ní regulátoru. 

Brzděni protiproudem: je-li řídicí 
napětí blízko bodu A nebo pod níml 
je zařazeno brzdění protiproudem. 
Brzděni protiproudem se automaticky 
ukončí, jakmile otáčky motoru kles-
nou na nulu (motor se zastaví). V pří-
padě, že bylo brzděno protiproudem, 
začne blikat dioda LED střídavě čer-
venožlutě a motor nelze rozeběhnout, 
dokud uživatel nestáhne řídicí napětí 
do neutrálu (mezi body B a C). Tím 
se pojistka nechtěného rozjezdu vy-
nuluje a je možné motor opět roztočit 
v libovolném směru. Silo brzdění pro-
tiproudem nezávisí na velikosti řídici-
ho napětí (ale uživatel si ji volí při na-
stavování regulátoru). 

Popis zapojeni 

Schéma zapojení je na obr. 3 Lze 
ho blokově rozdělit na několik částí: 
napájecí a stabilizační obvody, řídicí 
procesor, obvody měření proudu a na-
pěti, budiče a koncový tranzistorový 
můstek. 

Napájecí napětí je přivedeno na 
konektory X1, X3 (plus) a X3, X36 
(minus). Jedná se o zlacené válcové 
konektory, které jsou zapájeny přímo 
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do desky s plošnými spoji. Toto řeše-
ní uspořilo prostor a snížilo ztráty na 
pasivních odporech. Na každý pól 
jsou k dispozici dva konektory, které 
umožňují použít misto jednoho tlus-
tého dva tenčí kabely, každý na polo-
viční proud. Na vstupu napájeni jsou 
kondenzátory C3, C5, C12 a C14, 
které ulehčují výměnu energie mezi 
regulátorem a zdrojem při komutaci 
tranzistorů. Paralelně ke kondenzáto-
rům jsou zapojeny varistory R8 a R25, 
které omezují případné napěťové špič-
ky přicházející od napájecího zdroje 
nebo od motoru. 

Řídicí mikroprocesor 102 je napá-
jen přes spínač, který se zapojuje 
mezi svorky X2 a X4. Na svorku X4 
lze přivést i externí napájecí napětí 
15 až 24 V v případě, že by hlavní 
napájecí napětí bylo nižší než 15 V. 
Pokud by to bylo nutné, je možné 
na količky X13 (plus) a X21 (mi-
nus) připojit ventilátor. Za vypínačem 
je odrušovací tlumivka L1 a předsta-
bilizátor napětí 19 V, složený z T7, 
Zenerovy diody D9 a rezistoru R15. 
Tento predstabilizátor napájí budiče 
a zároveň odlehčuje výkonové zatíže-
ní stabilizátoru 101 pro napájení mik-
roprocesoru. Stabilizátor má na vstupu 
i výstupu kondenzátory C6, C7 a blo-
kovací C8. Napájení samotného mik-
roprocesoru je ještě odděleno rezisto-
rem R6 a blokováno kondenzátorem 
C11. Paralelně k napájení je i Zene-
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rova dioda D8, která omezuje při pad-
né špičky napětí, které by mohly po-
škodit mikroprocesor. 

Mikroprocesor využívá pro svou 
činnost čtyři analogové vstupy (měře-
ní proudů v obou směrech, napájecí-
ho a řídicího napětí), dva digitální 
vstupy (přepínání směru a nastavo-
vací tlačítko) a osm výstupú (dva pro 
LED diodu, dva pro přepínáni citli-
vosti měření a čtyři pro řízení výko-
nového můstku). 

Řídicí potenciometr se připojuje 
na svorky X5, X9 (jezdec) a X17: pří-
padně řídicí napětí 0 až 5 V se připo-
juje mezi svorky X17 (minus) a X9 
(plus). Rezistory R2, R20 a R7 oddě-
lují potenciometr od mikroprocesoru, 
kondenzátor C9 filtruje řídicí napětí, 
přivedené na vstup ADC2. Rezistory 
R5 a R17 zajišfuji definované napětí 
na řídicím vstupu, pokud by nebyl 
připojen potenciometr. V připadš, že 
jsou zkratovaci propojkou spojeny 
koláčky X6 a XT je bez připojeného 
potenciometru na řídicím vstupu na-
pětí 2,5 V (tj. v režimu 1 neutrál); je-li 
propojka odstraněna, je bez připoje-
ného potenciometru na řídicím vstupu 
napětí 0 V (tj. v režimu 2 opět neut-
ral). Tím je zajištěno zastavení moto-
ru v případě odpojení potenciometru 
během činnosti regulátoru. 

Napájecí napětí je přiváděno na 
analogový vstup ADCO přes polyme-
rové pojistky Fl a F2 a dělič: složený 
z rezistorů R3 a R16. Kondenzátor 
04 filtruje měřené napájecí napětí. 
Polymerové pojistky slouží jako ochra-
na proti tepelnému přetížení. Jsou 
umístěny mezi chladiči tranzistorové-
ho můstku. V připadš, že se chladiče, 
a tím i pojistky, které jsou v těsném 
kontaktu, ohřeji nad 110 °C, tak se 
odpor pojistek prudce zvýší a změní 
se dělicí poměr děliče R3, R16. V dů-
sledku toho dostane mikroprocesor 
„falešnou" informaci, že napájecí na-
pětí pokleslo pod minimální hodnotu, 
a mikroprocesor odpojí motor. Jak-
mile se teplota chladičů opět sníží, 
odpor pojistek se vrátí na zanedbatel-
nou velikost a regulátor obnoví svou 
činnost. 

Proudy v obou směrech jsou mě-
řeny vstupy ADC4 a ADCS. Na ně 
jsou přiváděna napětí z tranzistorů 

dolní polovině müstku. Tyto tranzis-
tory jsou při regulaci trvale otevřeny 
(vždy jedna skupina v každém smě-
ru) a mohou být a jsou použity jako 
bočniky pro měření proudu. Rezisto-
ry R32 a R40 oddělují vstupy pro-
cesoru od výkonových tranzistorů 
a spolu s kondenzátory C16 a 018 
filtrují úbytky napětí na tranzisto-
rech. Pro přepínání citlivosti měření 
slouží tranzistory T12 a T13 a re-
zistory R31 a R35. Tyto tranzistory 
jsou spínány mikroprocesorem přes 
rezistory R23 a R24. Je-li měřen 
proud, jsou tyto přepínací tranzistory 
uzavřeny a citlivost měření je maxi-
mální (měří se proud). Jakmile se je-
den nebo druhý tranzistor otevře, tak 
se zvětší rozsah měření jedenáctkrát 
a mikroprocesor může změřit napětí 
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Obr. 4. Deska s plošnými spoji 
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Obr. 5. Rozmístění součástek strana 

na obou svorkách motoru. Z rozdílu 
vypočítá napětí motoru, a tak určí 
jeho otáčky. 

Je-li regulátor v režimu 2, tak je 
možné potenciometrem řídit otáčky 
a spínačem jejich směr. Řídicí napětí 
pro zménu smyslu otfičení se privädí 
na svorku X15 (SMER). Jakmile se 
na této svorce objeví napětí 5 V, roz-
svíti se dioda LED v optočlenu 104, 
napájená přes rezistor R18. Informa-
ce se přenese na výstupní tranzistor 
optoélenu a tím i na příslušný řídicí 
vstup mikroprocesoru. Rezistor R22 
udržuje na výstupu optodlenu napětí 
5 V. není-li buzen. 

Mezi mikroprocesorem a müst-
kem je zapojen budič tranzistorů. Mi-
kroprocesor ovládá můstek čtyřmi 
signály. Jedna z dolních skupin tran-
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zistorü můstku je trvale sepnuta. V té 
samé době je PWM signálem spina-
na skupina tranzistorů v horní pro-
tilehlé polovině můstku. Motor se 
otáčí jedním směrem. Pokud se sku-
piny prohodí, tak se motor začne otá-
čet druhým směrem. Při rekuperač-
nim brzdění je sepnuta jedna dolní 
skupina tranzistorů a druhá dolní sku-
pina je spínána PWM signálem. Po 
vypnutí teto modulované skupiny se 
proud může uzavřít pouze přes diody 
v horní skupině tranzistorů a baterii. 
Tím je motor elektricky brzděn a ba-
terie dobíjena. 

Řídicí signály z mikroprocesoru 
(výstupy PBO až PB3) jsou vedeny 
vstupy budičů. Na desce jsou k dis-
pozici kolíčky X18: X20, X25 a X28, 
na kterých je signál pro připadne rí-
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Obr. 6. Rozmístění součástek - strana spojů 

zení druhého regulátoru Lze tak pa-
ralelně propojit dvě desky (u druhého 
regulátoru by nebyl osazen řídicí pro-
cesor), a tak zdvojnásobit výstupní 
proud. Signály pro řízení horních 
skupin tranzistorů jsou připojeny pří-
mo na vstupy HIN budičů. Signály 
pro řízení dolních skupin tranzistorů 
jsou nejprve invertovány hradly 106C 
nebo 1060, pak sečteny hradly 106A 
a 1068 se signály pro řízení horních 
skupin tranzistorů, opět invertovány 
a přivedeny na vstupy LIN budičü. 
Hradla zajišťují, aby se nemohly sou-
časně otevřít horní a dolní skupiny 
tranzistorü, které jsou přímo nad se-
bou (zkratovalo by se napájení a zni-
čil můstek) v případě chyby mikro-
procesoru. 

Budiče 103 a 105 proudově zesilu-
jí buzeni všech tranzistorü, aby se 
rychle otevíraly a zavíraly, a také si 
vyrábějí energii pro buzeni tranzisto-
rů v horní polovině můstku. K tomu 
slouží diody D7 a Dll a kondenzáto-
ry C11 a C13. Jakmile se sepnou 
tranzistory v jedné z dolních skupin, 
nabije se kondenzátor přes diodu na 
napětí asi 19 V. Z energie těchto kon-
denzátorů se potom budí tranzistory 
v horní polovině můstku. 
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Obr. 8. Montáž izolovaných chladičů 

Obr. 7. Posíleni proudových cest 

Nyní zbývá již jen popsat samotný 
tranzistorový müstek. Ten se skládá 
ze čtyř skupin, levé horní T1, T2, T3, 
D1 a D2): pravé horní (T4, T5, 16, 05 
a D6), levé dolní (T8, 19, D14, D15 
a D16) a pravé dolní (T10, T11, D17. 
D18 a D19). Tranzistory jsou buzeny 
pře ochranné rezistory R9 až R14 
a R27 až R30. Schottkyho diody, při-
pojené paralelně k tranzistorům, jsou 
komutační diody. Transily D3, 04, 
012 a D13 chrání tranzistory před 
přepětím vznikajícím při komutaci. 
V horních skupinách je více tranzisto-
rů a méně diod a v dolních skupinách 
je tomu naopak. Je tornu tak proto: 
že v horních skupinách jsou tranzis-
tory buzeny PWM signálem (v dol-
ních skupinách jsou tranzistory bud' 
sepnuty, nebo rozepnuty), takže jsou 
více tepelně namáhány, a je vhodné 
toto zatížení rozložit na více součástek. 
Členy RC R1, 02; R4, Cl; R33, 017 
a R40, C15 tlumí zákmity napětí při 
vypínání tranzistorů. 

Motor se připojuje na konektory 
X10: X12 a X24, X26. Opět se jedná 
o zlacené válcové konektory, které 
jsou zapájeny primo do desky s ploš-
nými spoji. Na každý pól motoru jsou 
k dispozici dva konektory, které umož-
ňuji použít místo jednoho tlustého 
dva tenčí kabely: každý na poloviční 
proud. 

Popis konstrukce 

Deska s plošnými spoji je na obr. 4. 
Tloušťka mědi by měla být s ohledem 
na protékající proudy 105 pm. V části 
desky, ve které je tranzistorový můs-
tek, musí být široké spoje ještě prou-
dově posíleny přídavným měděným 
vodičem. Na obr. 6 jsou tyto vodiče 
zakresleny tmavší čárou. K pájení lze 
použít pistolovou páječku s pájecí 
smyčkou z drátu o průměru 03 mm, 
na široké spoje, které je nutné posílit, 
použijte odporovou páječku. Nejprve 
zapájejte všechny SMD součástky na 

spodní straně desky. Pak připájejte 
konektory a izolujte je teplem smršti-
telnou bužirkou, aby se nemohly vo-
divě dotknout později montovaných 
chladičů. Potom připájejte posilující 
měděné vodiče a proudové spoje po-
cínujte silnou vrstvou cínu (obr. 7). 
Následně připájejte všechny drátové 
propojky. Použijte izolované vodiče, 
v jednom místě se dvě propojky kříží. 
Pak zapájejte všechny součástky v ří-
dicí části regulátoru. Pro mikroproce-
sor použijte objímku. Při návrhu roz-
místění chlazených součástek byl 
využit fakt, že většina z nich má stej-
ný potenciál na pouzdře. Proto byly 
tyto součástky vybrány po vhodných 
dvojicích, aby je bylo možné umístit 
na společný chladič. Navíc je bylo 
možné vybrat tak, aby v jednu chvíli 
byla jedna součástka zatšžována, 
zatímco ta druhá z dvojice ne. V dů-
sledku takového uspořádání má kaž-
dá součástka chladič o dvojnásobné 
ploše, a proto je lépe chlazena. Je tu 
jedna výjimka. Jde o diody D14 a 017, 
které musí být od sebe izolovány. Jak 
to udělat, je naznačeno na obr. 8. 
Obě součástky a jejich chladiče mus' 
být od sebe izolovány. K izolaci slou-
ží celkem dvě průchodky, které od-
děluji diodu D17 a její chladič od 
šroubu, a dvě slídové podložky, kte-
ré oddělují od sebe oba chladiče. 
V od šroubu izolovaném chladiči je 
nutné předem zvětšit otvor pro šroub 
na vnější průměr průchodky. Do to-
hoto otvoru průchodka (obroušená 
na 1 mm) zapadne. Po montáži zkont-
rolujte ohmmetrem, zda jsou oba 
chladiče od sebe odizolované. Smon-
tujte všechny zbylé dvojice výkono-
vých součástek s oběma chladiči 
a celky připájejte do desky. 

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

(Dokončení příště) 
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Ono se řekne 
atenuMor... 

Ing. Michal černý 

Pasivní útlumový článek neboli atenuátor je asi nejjednoduš-
ším obvodem, který najdeme vestavěný ve většině zařízení, a slou-
ží od zvukových frekvencí až po mikrovinné. Používáme ho jako 
samostatnou pomůcku pro přizpůsobení úrovně signálu, zejména 
v oblasti vf. Co na těch několika rezistorech může být zajímavého 
a pro funkci podstatného? Především to, co se do schématu větši-
nou nezakresluje. 

Úlohou atenuátoru je definovaně 
zeslabit signál při pokud možno kon-
stantní a předpokládané impedanci 
jak vstupu, tak výstupu. Jak se při ná-
vrhu počítají potřebné hodnoty odporu 
a jaká jsou základni zapojení atenuá-
torů, tím se nyní nebudeme zabývat. 
Soustředíme se především na jeden 
snad dostatečně ilustrativní příklad: 
reálnou konstrukci atenuátoru v uspo-
řádání „T" s útlumem 19 nebo 20 dB 
pro vstupní i výstupní impedanci 50 Š2 
a meze jeho použitelnosti z hlediska 
frekvence a částečně i výkonu při růz-
ném zpüsobu konstrukce. Atenuátor T 
je méně používaný, nicméně nám 
lépe poslouží pro předvedení podsta-
ty problému (obr. 1). 

Na internetu najdeme bez přehá-
nění stovky „kalkulátorü", které po 
zadání požadovaného útlumu vypíší 
potřebné odpory rezistorů. Je úsměv-
né, jak často jsou výsledky výpočtů 
pečlivě uváděných třeba na osm plat-
ných desetinných mist následně 
převedeny do konkrétní podoby zao-
krouhlením na nejbližší hodnotu od-
poru z řady E12 nebo E6. Jak tedy 
bude vypadat náš atenuátor? 

Odpory rezistorů R1 a R3 vychá-
zejí pro 20 dB shodně 40,9 Q„ R2 
10,1 Q. Nejbližší běžně dostupné 
hodnoty z řady jsou 39 a 10 Q. Pokud 
budou přesné, bude mít reálný ate-
nuátor teoretický útlum 19,75 dB. 
Odchylka 1/4 dB je myslím dostateč-
ně malá. V některých případech bu-
deme na místě R2 používat rezistor 
1112, sním je teoretický útlum 19,1 dB. 
Chyba je pro naše účely nepodstatná 
stejně jako menší změna vstupní 
a výstupní impedance; budeme věno-
vat pozornost především změnám při 
rostoucí frekvenci. 
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Řekněme, že nejprve chceme ate-
nuátor schopný rozptýlit výkon asi 
3 W, tak použijeme výkonové drátové 
rezistory 5 W (obr. 2). Ono sice, když 
už v návodech vůbec něco o kon-
strukci je, tak zmínka, že se drátové 
rezistory nedají používat, ale "odpor 
jako odpor", ne? Pro nás toto porušení 
pravidel poslouží výborně, protože uká-
že mnohem zřetelněji podstatu věci. 

Na obr. 3 je na žluté křivce útlum 
reálného atenuátoru z vinutých dráto-
vých rezistorú v rozsahu kmitočtú 
O až 5 MHz. Analyzátor neměří od 
nuly, pod 100 kHz jsou výsledky zatí-
ženy chybou, ale při 100 kHz (a níž) 
je změřený útlum 19,7 dB, což výbor-
ně odpovídá teorii. Malý zoubek na 
křivce je způsoben generátorem kmi-
točtu. Charakteristika však není rov-
nä, při vyšších kmitočtech útlum klesá 
až na 14.5 dB při 5 MHz. Atenuátor 
z drátových rezistorů tedy není zcela 
nepoužitelný, záleží na frekvenčním 
rozsahu, popřípadě přesnosti, kterou 
potřebujeme. Když si stanovíme 
možnou odchylku 1 dB (2 dB), mů-
žeme ho upotřebit asi tak do 1,1 MHz 
(1,9 MHz), pro nf účely poslouží cel-
kem bez problémů. 

Proč útlum s rostoucí frekvencí 
klesá? Každý reálný rezistor nemá 
jen odpor, ale take sériovou indukč-
nost a paralelní kapacitu. V prvním 
přiblížení můžeme uvažovat jeho ná-
hradní schéma takto (obr. 4), v dalším 
lze brát samostatně náhradní schéma 
součástky bez vývodü (to nemůžeme 
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Obr. 2. Atenuátor s drátovými rezistory 
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Obr. 3. Útlum y rozsahu 
O až 5 MHz (1 dB/d) 
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Obr 5. Útlum v rozsahu 
0 až 1 GHz (6 dB/d) 

ovlivnit), a samostatně odpor, indukč-
nost a kapacitu vývodů (ty můžeme 
ovlivnit). Jde jen o to, jak jsou para-
zitní hodnoty velké a v jakérn jsou 
poměru. Vinuté drátové rezistory mají 
velmi výraznou parazitní indukčnost 
(je to vlastně cívka vinutá z odporo-
vého drátu) i parazitní kapacity (me-
zizävitově kapacity), které se projevu-
jí výše. Obojí se však jasně ukazuje 
již při kmitočtech, kde se celkem dob-
ře měří. Proto se hodí jako příklad, 
i když pro vf účely by je asi nikdo jen 
trochu soudný nepoužíval. 
S rostoucí frekvencí zpočátku pře-

vládá indukčnost R2, útlum klesá. 
Jak to vypadá dál až do 1 GHz, je na 
žluté křivce v obr. 5. Kolem 5 MHz je 
odchylka kolem +5 dB, pak ale začí-
ná charakteristika strmě směřovat 
k větším útlumům (převládá indukč-
nost R1 a R3 a uplatňuje se kapacita 
R2), kolem 200 MHz dosahuje útlum 
49 dB. To už je pořádná odchylka, 
rozdíl -29 dB proti záměru. To nejsou 
nějaká zanedbatelná procenta chyby, 
to odpovídá napětí 28x menšímu 
a výkonu skoro 800x menšímu, než 
jsme chtěli. Při dalším růstu frekven-
ce přestává již úpiné záležet na tom, 
jaký odpor rezistory měly; pokud by 
se lišily třeba i o řád při podobné kon-

R 
st —ea-0 

C 

Obr. 4. Náhradní schéma 
reálného rezistoru 
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strukci (počtu závitů a mezizávito-
vých kapacitách), dopadlo by to stej-
ně. Vlády se ujaly parazitní kapacity 
a útlum kolísá kolem 16 dB. 

Abychom si předchozí vlivy ověri-
můžeme nahradit R2 vrstvovým re-

zistorem s podstatně menší indukč-
ností (zelená křivka v obr. 3 a 5). 
Opravdu, při nízkých kmitočtech zce-
la zmizel počáteční pokles útlumu, 
ale dál je odchylka podstatně horší, 
protože chybějící indukčnost R2 už 
nepüsobf proti vlivu indukčnosti R1 
a R3. Jde-li nám o nižší kmitočty, po-
užitelnost (pásmo 1 dB) se podstatně 
rozšířila, a to až k 4 MHz (pro 2 dB 
k 6 MHz). Na místě R2 nebyl výkono-
vý rezistor 5 W od počátku vübec po-
třeba, protože hlavní část výkonu se 
musí vyzářit na Rl. Další pokles je 
mnohem strmější, při 100 MHz se 
dostáváme k útlumu 55 dB a při re-
zonanci u 370 MHz na 60 dB, nad 
500 MHz je však již průběh velmi po-
dobny jako v předchozím případě. 

Poslední, červená křivka na obr. 3 
i obr. 5 ukazuje charakteristiku ate-
nuátoru, v němž jsou naopak R1 
a R3 vrstvové rezistory, R2 je vinutý 
drátový. Na začátku je chyba podob-
ná jako y první případě (1 dB kolem 
1 MHz), ale dál je vývoj úpině jiný 
a útlum kolísá mezi 6 a 12 dB. Vrst-
vové rezistory mají mnohem menší 
indukčnost, ale nikoli kapacitu, chyba 
je až +15 dB, v podstatě se neuplatní 
odpory. Co ve všech třech případech 
dělá na vyšších frekvencích vstupní 
i výstupní impedance a ztráty z nepři-
způsobení, to necháváme stranou, 
vše zahrnujeme do útlumu. 

Opakuji, nikoho nenabádám, aby 
ke konstrukci atenuátorú používal 
drátové rezistory. je to jen příklad pro 
názornost. Vtírá se však myšlenka: 
Při paralelním řazení se kapacity sčí-
tají, při sériovém se sčítají jejich pře-
vrácené hodnoty, u indukčností je to 
naopak. Nebylo by tedy rozumné na-
hradit některé z (drátových) rezistorü 
sériovou nebo paralelní kombinaci 
dvou nebo vice kusů rezistorů, aby 
se pásmo s přijatelnou chybou roz-
šířilo? 

Na obr. 6 je zachycen takový pří-
pad. Žlutá křivka je útlum atenuátoru 
při použití drátových rezistorů (R1 = 
= R3 = 39 Q e R2 = 11 9). Teoreticky 
by útlum měl být 19,1 dB, což per-
fektně odpovídá počátku křivky, im-
pedance úpině nesedí, ale není výraz-
ně odlišná. Pro přípustnou odchylku 
1 dB lze použít do 1,5 MHz, pro 2 dB 
do 2,25 MHz. Nyní nahradíme R2 pa-
ralelním spojením dvou drátových re-
zistorù 22 12, dostaneme zelenou 
křivku. Parazitní indukčnost klesla asi 
na polovinu, pásmo se výrazně rozší-
řilo. Nakonec nahradíme R2 trojicí 
paralelních drátových rezistorů 33 Q. 
Teoreticky se útlum nezměnil, v praxi 
se ale chyba 1 dB projeví až na 
16 MHz a 2 dB kolem 20 MHz, to je 

hodně velký rozdíl. Kromě vlivu para-
lelního řazení se tu částečně projevila 
i změna konstrukce mezi rezistory 22 
a 33 12, ty druhé jsou z jiného drátu 
a mají méně závitů. Všimněme si, že 
takto „kompenzovaný" atenuátor jde 
přesně proti postupu, který bychom 
zvolili ph snaze zvýšit přípustné zatí-
ženi. Totéž z jiného úhlu pohledu: 
složíme-li R1 z více paralelně řaze-
ných rezistorů (posílíme výkon), vel-
mi výrazně se zhorší chyby, respekti-
ve frekvenční rozsah. 

Dostáváme se k jádru věci. Stejné 
principy platí i při použiti obvyklých 
vývodovych nebo SMD součástek. 
Není prostě jedno, jestli jeden rezistor 
nahradíme dvěma nebo více kusy 
v paralelní (sériové) kombinaci, i když 
jejich odpor bude totožný. Vlivem pa-
razitních parametrů se budou chovat 
výrazně různě. Velmi často se lze se-
tkat s tím, že autoři návodú používají 
více rezistorů paralelně bud' kvůli zvý-
šení přípustného výkonu (rozdělení 
na vice součástek a lepši chlazení), 
nebo kvůli tomu, aby různými hodno-
tami jemně doladili odpor kombinace 
na přesnou velikost. Snaží se docílit 
odchylky odporu třeba do 1 %, nic-
méně při vyšších frekvencích tím zpü-
sobí změny v mnoha desítkách pro-
cent útlumu. 

Doporučuji podívat se na interne-
tové stránky nizozemského radioa-
matéra PA1B [1], kde je problematika 
rozdělení výkonu v atenuátoru a do-
ladění přesných hodnot odporu velmi 
přehledně uvedena. Jenže náhradou 
jednoho rezistoru dvěma podstatně 
ovlivníme přesnost atenuátoru; mů-
žeme ho zcela zkazit i vylepšit, to zá-
leží na tom, v jakém případě jakou 
kombinaci použijeme. Obecně drátové 
rezistory mají velkou indukční složku 
a znatelnou kapacitní, vrstvové mají 
mnohem menší, ale stále znatelnou 
indukční i kapacitní složku a SMD re-
zistory mají nepatrnou indukční slož-
ku a relativně významnou kapacitní, 
která záleží na typu pouzdra a jen mi-
nimálně na odporu. 

Dostáváme se ke stejnému ate-
nuátoru, ale postavenému v duchu 
mnoha vzájemně podobných a využí-
vaných návodů s použitím přesných 
(1 °A) vrstvových metalizovaných re-
zistorů 0,25 W. Vývody rezistorů bu-
dou pokud možno krátké. k připojení 
stále poslouží konektory BNC. Nebu-
deme uvažovat jakékoli atenuátory 
s přepínatelným útlumem. Přepínače 
v cestě signálu, pokud nejsou vy-
zkoušené: přesně daného typu a od 
daného výrobce, zpravidla znemožní 
reprodukovatelnost výsledku při vyš-
ších kmitočtech, i když se pri stejno-
směrném měření atenuátor jeví jako 
výborný. Přepínatelné atenuátory jsou 
velmi praktické při používání, ale dě-
lat je bez možnosti kontroly chování 
v celém povoleném rozsahu frekven-
cí a jen věřit, že fungují správně 

Obr. 6. Atenuátor s paralelními 
rezistory O až 15 MHz (1 dB/d) 

Obr. 7. Atenuátor 19 dB 
s metalizovanými rezistory (1 dB/d) 

R1 39R 19dB R3 39R 

Obr. 8. Atenuátor s kompenzaci 

podle výpočtu, je spolehlivá ,.cesta 
do pekel". 

Charakteristika atenuátoru s me-
talizovanými rezistory RM0207 (R1 = 
R3 = 39 LI R2 = 11 š2) v rozsahu 
0 až 1000 MHz je na obr. 7. Je vidět, 
že asi do 100 MHz není příliš důvod 
se chybami zabývat (±0,1 dB). v da-
ném případě při chybě 1 dB můžeme 
do 130 MHz a pro 2 dB do 270 MHz. 
Naprosto stejně jako u drátových re-
zistorů se tu uplatňuje indukčnost R2, 
takže ho nahradíme paralelní kombi-
nací tří rezistorů 33 Q - výsledek je 
na zelené křivce. Trochu to pomohlo, 
ale ne moc, y této oblasti se již více 
uplatňuji kapacity a „střední čára" 
křivky je nad požadovanými 19 dB. 
Stačí však nasadit malou kompenza-
ci v podobě sériového článku R4, Cl 
(obr. 8) aby se situace upravila podle 
červené křivky. Výsledek je překvapivý, 
chyba 1 dB nastává okolo 280 MHz 
a 2 dB na 1000 MHz. To je myslím 
lepší výsledek, než by se od vyvodo-
vých rezistorů RM0207 dalo na první 
pohled čekat, dokonce bez stíněné 
krabičky. Důležité je to, že R1 je jedi-
ný rezistor a R2 paralelní kombinace 
více kusu, ač to je proti logice rozdě-
lení výkonu. 
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Obr 9. Atenuátor 19 dB 
s SMD 1206 (1 dB/d) 

20 dB 
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Obr. 10. Atenuátor 17 

Je-li potřeba vyšší výkon, nahra-
díme R1 rezistorem 1 W nebo 2 W; 
zkoušel jsem jak uhlíkové, tak me-
talizované i metaloxidové rezistory, 
a neměly horší parametry než použi-
té RM0207. I když se někdy dočteme, 
že uhlíkové rezistory podobné veil-
kosti (0,125 nebo 0,25 W) by měly 
mít mnohem menší indukčnost než 
metalizované, toto se mi nepotvrdilo 
a chovaly se téměř identicky. 

Dostáváme se ke stejnému ate-
nuátoru z SMD rezistorü velikosti 1206. 
Přesnost rezistorů byla stejná (1 %), 
ale BNC konektory nahradil delší ka-
bel s lepšími konektory N. Od SMD 
již většinou čekáme, že dovolí při při-
jatelné chybě jít až do oblasti mikro-
vin. Na obr. 9 žlutá křivka ukazuje vý-
sledek s atenuátorem, v němž je R2 
složen ze dvou rezistorů 22 Q. Není 
špatný, s chybou do 1 dB múžeme 
do 260 MHz, pro 2 dB do 640 MHz. 
Na průběhu nenajdeme výraznější 
projevy parazitní indukčnosti; od po-
čátku, který je však y tomto rozsahu 
frekvenci o dost výš, se projevují pa-
razitní kapacity. Pokud podobně jako na 
obr. 8 zavedeme kompenzaci 68 SI 

I. •OEIN.— • la • 
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Obr. 11. Atenuátor fl 20 dB 
s rezistory RM0207 (0 až 1,5 GHz) 

(1 dB/d) 

4,7 PF: dostaneme se v pásmu 1,1 dB 
přes rozsah O až 1 GHz. 

Podívejme se ještě na používaněj-
ší atenuátor 1-1 (obr. 10), podstata zů-
stává stále stejná. Na obr. li je na 
žluté křivce útlum v rozsahu kmitočtu 
O až 1,5 GHz pro variantu, kdy byly 
použity pouze tři rezistory RM 0207, 
nejbližší hodnoty z řady E24. Podob-
ně jako u atenuátoru T přibližně do 
100 MHz nemusíme chyby příliš sle-
dovat, pásmo 1 dB je překročeno 
u 280 MHz a pásmo 2 dB u 430 MHz. 
Výkyvy křivky jsou o něco menší než 
na obr. 7, ale take je vidět, že „střední 
čára" křivky v celém rozsahu stoupá, 
převládající indukčnosti R11 a R13 
útlum snižuji. Zkusme pro ověření 
nahradit R12 paralelní kombinací tří 
rezistorů 820 Q. - výsledek je na zele-
né křivce. Omezením indukčnosti R12 
se přestal částečně kompenzovat vliv 
R11 a R13 a útlum klesá podstatně 
rychleji (křivka roste). Omezíme-li ale 
indukčnost R11 a R13 jejich náhra-
dou paralelní kombinací tři rezistorů 
(2x 68 Q. lx 270 12): dostaneme sho-
dou okolností téměř optimálně vy-
kompenzovaný průběh, který je na 
červené křivce. Odchylky opustí pás-
mo 1 dB u 1,1 GHz a pásmo 2 dB 
zdaleka není využito na okraji měře-
ného intervalu 1,5 GHz. A opět, výko-
nové posílení R11 je sice užitečné, 
ale při úpravě dvojice R12, R13 mu-
síme jít proti logice posílení výkonu. 
I zde platí: Než použít vice menších 
paralelních rezistorů na pozici R12 
a dosáhnout větší (stejnosměrně mě-
řené) přesnosti odporu, je pro vyšší 
kmitočty lepší použít jediný výkonový 
vrstvový rezistor, byr je méně přesný 
co do odporu, a významně vyrovnat 
charakteristiku a rozšířit použitelný 
rozsah frekvencí. 

Atenuátor 11 s SMD rezistory již 
nebudu podrobně uvádět, výsledek je 
velmi podobný jako u T atenuátoru, 
tady jsou indukčnosti minimální. Má 
ale smysl zmínit se o jiné věci. Je-li 
potřeba kompenzovat průběh malou 
kapacitou (zlomky až jednotky pF), 
nemusíme shánět odpovidajíci kon-
denzátory, stačí vést dva několikami-
limetrové kousky vodičů paralelně 
blízko sebe vzduchem a změnou 
vzdálenosti kapacitu doladit, případně 
mužeme použit SMD rezistory stejné-
ho typu jako ty „funkče, jen s odpo-
rem řádu stovek kQ. Na změně odpo-
ru se taková kombinace znatelně 
neprojeví, ale parazitní kapacita re-
zistorů se uplatní dokonale. 

Ze všech měření charakteristik 
byly vyloučeny vlivy, které do útlu-
mu zanášejí vstupní i estupní kabely 
a konektory. Uvedené výsledky mají 
posloužit jako příklad pro ilustraci 
souvislostí a jejich pochopení, není 
je možné slepě interpretovat takto: 
„když použiji štvrtwattové vrstvové 
metalizované rezistory, bude chyba 
podle obr. „,"_ Bude pravděpodobně 

Obr. 12. Atenuátor 
Florida 30 dB/3 GHz 

podobná, nicméně stačí, aby rezisto-
ry byly od jiného výrobce, měly jiné 
"čepičky" na koncích (jsou skryté pod 
lakem), jiný způsob dobroušení na 
požadovanou hodnotu, tudíž i jiný po-
měr parazitní kapacity a indukčnosti, 
a výsledek múže být ve vyšších frek-
vencích dost odlišný. 

Zatím jsme věnovali pozornost 
atenuátorúm s výkonem stovek mW 
až jednotek W. Pro podstatně vyšší 
výkon bych rád upozornil na „integro-
vané" útlumové články s napařenými 
tenkovrstvými rezistory a rozsahem 
do 3 GHz. jejichž základna z tvrdé 
pocínované slitiny mědi dovoluje i při 
ploše jen 6 x 10 mm přenést 100 W 
na uzemněný chladič. Vývody jsou 
páskové a mohou se přímo připájet 
na impedančně přizpůsobené vedení 
na plošném spoji. Podle mých zkuše-
ností tyto atenuátory při intenzivnim 
chlazeni spiňuji očekávání co do vý-
konu. Měděná pásovina s připájený-
mi trubkami, v nichž proudí voda, 
zvládne uchladit opravdu hodnä. Při 
nízkých kmitočtech jsou však tyto in-
tegrované obvody podstatně méně 
přesné než obvody z diskrétnich re-
zistorů. 

Pro vyrovnanou frekvenční charak-
teristiku má zásadní význam impe-
dančně přizpůsobené vedení v celé 
deice a kvalita konektorů. Na obr. 12 
je jako příklad prodávaný atenuátor 
Florida 30 dB/3 GHz, který přijde při-
bližně na 140 Kč. 

Závěrem bych chtěl připomenout, 
že všechny samostatně použitelné 
atenuátory, jejichž frekvenční rozsah 
na rozdíl od vestavěných neni z prin-
cipu omezen vstupem či výstupem 
daného přístroje, by měly být označe-
ny nejen útlumem: ale take frekvenč-
ním rozsahem a povolenou odchyl-
kou. Jak jsme si ukázali, odhad může 
klamat, dokonce „nepoužitelné" drá-
tově rezistory mohou fungovat pře-
kvapivě dobře i v oblasti krátkých vin, 
a naopak, dobře míněné a dost často 
používané výkonové posílení může 
parametry hodně zhoršit pod úroveň, 
kterou očekáváme od vrstvových typů 
rezistorů. 

[1] http://a29.veron.nl/palb-06.htm 
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Procesorový prepinaš 
PP/ZZ zálohového zdroja 
nie len pre RC modely 

Cyril Klein  

Ked' som po zalietani úpine nového 3,5-m vetroria Mini Nimbus 
so staršou LiPoly použil novu SharkPower, s hremou som zistil, že 
po nastúpani a a zrovnani do kl'udného letu, mój pekne prevedený 
lietajúci „aparát" je neovládaterný. Pri miernej termike a dobre vy-
váženom stave pobral sa smerom zrejme jeho obl'úbeným. V tomto, 
takmer infarktovom stave, som si povedal, že pokial' nejde o život, 
ide o a pobral som sa domov. Ešte som párkrát na kamošovom 
Stratone preletel predpokladaným smerom, ale bez zjavného efek-
tu. Modelárska pasivita ma prešla, ked' po viac ako pol roku donie-
sol mi traktorista z pora o dye dediny vzdialeného, zostatky Nim-
busa (mal som tam adresu) s takmer neporušenou „LiPol-kou". 

V prvom momente bolo analyzo-
vanie príčin a zmeranie aspoň zbyt-
kovej hodnoty napätia. Ale nič. Po 
opatrnom „odkrytovaní", ajhl'a, stude-
ný spoj medzi 2. a 3. člankom. Po 
preletovaní a opatrnom oživovaná mi 
dodnes slúži, i ked' pre druhotné pou-
žitie. Záver - bez náležitého otestova-
nia nových šlánkov v starších mode-
loch nikdy tieto nepoužite v novom 
modeli, prípadne, tak ako ja, sústav-
ne zálohujte napájanie elektronickým 
prepínačom zálohového zdroja, ktorý 
d'alej popišem. 
S ohl'adom na čo najmenšie roz-

mery som sa rozhodol pre aplikáciu 
SMD a pre monitorovanie napäto-
vých pomerov využit' obl'úbený proce-
sor rady PICxxx, ktoré v mojich pro-
jektoch rád využivam. 

Pre uvedený typ PIC12F675 -I/ P 
EEPROM organizácie 1024x14 je aj 
napísaný program a HEX súbor, kto-
rý uvotriujem k dispozícii. 

Pin B.5 tohto procesora je využí-
vaný pre spínanie výkonového FET 
Q2. Na B.3 je pripojený Jump 1, skra-
tovaním ktorého na 2 s sa nastavuje 
hodnota min. napätia hlavného zdro-
ja, kedy má zareagovat' do prepnuté-
ho stavu (log. 0/log. 1) na B.5, a tým 
prepnút' na zálohový zdroj. 

Deličom R8/R9, pripojeným na B.2, 
je nastavená meratel'ná vzorka napä-
tia s ohl'adom na max. U na J4 hlav-

Accu °  
Wee 
4,8V 

Hlsvný 

J1 

ného zdroja. Monitorovanie hodnoty U 
na J4 hlavného zdroja je programom 
nastavené na 100x/s. Pri inom Una 
J4 je potrebné hodnoty deliča upra-
vit. 

Na B.1 je pripojenä zelená LED 
s indikáciou napäjania z hlavného 
zdroja a na B.0 červená LED - pre-
pnutý stav na zálohový zdroj. 

Pre napájanie procesora je nutné 
použit' stabilizátor rady „LowDrop" 
LE33. Výstup je oddelený dvojicami 
diód Schottky, jednak kvôli eliminova-
niu strát na prechodoch, a jednak pre 
zabezpečenie spotahlivosti pripojenia. 

Oživenie a nastavenie 

Pri dôslednom osadení a letovaní 
SMD nie je problém s olivenim. Je 
potrebné akurát nastavit' velkost od-

Nast prep U 

Inpr.prl 4,8V spojit na 2 sek./ 
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chylky, kedy systém má zareagovat' 
a prepnút' do režimu „Záloha". 

Nastavenie - na J3 a J4 privedie-
me v danom pripade (BEC/Hlavný 
accu) z regulovaného zdroja +5 V. 
Na svorky J1 a J2 pripojíme iný 
zdroj, ktorým chceme napájatt prip-
maš + serva, pripadne iný účel. 

Na zdroji pripojenom na svorky 
J3. J4 znižujeme napätie, pri ktorom 
zariadenie má zareagova 
V tomto prípade z 5 V regulovaného 

zdroja, znážime napätie asi na 4.8 V. 
Pritom skratujeme Jump1 na asi 2 s. 
Po rozpojení sa rozsvieti zelená LED1 
a aktivuje sa Accu-záloha. Na výstu-
pe J7, J8 je U Accu-záloha zmenšené 
o napätie na prechodoch D1, D2 asi 
0,2 V. tj asi 4,6 V. Po nastavení a pre-
vádzkovaní musia byť vývody JUMP1 
trvale rozpojené. 

Pre iný účel použitia s iným Umax, 
na hlavnom zdroji (svorky J3 a J4) je 
nutné zmenit' odporový delič R8 a R9. 

Zo schémy obvodového riešenia 
je známe, že prepinaš je priechodný 
aj bez zálohového zdroja, ale bez 
efektu zálohového poistenia. 

Mechanické prevedenie 

Doska s plošnými spojmi je navrh-
nutá programom Sprint Layout na 
rozmer 31 x 25 mm. Zo strany súčias-
tok sú osadené LED1, LED2, diódy 
D1, D2, rezistor R5 a konektory Jump 1, 
J3, J4, J6, J7. J8, ktoré si pripravíme 

38100 
LCIrA 

IRE-7416/31N Pken. 
aim 

SBIBO 
12.21), 

39180 tev k prijimači 
Lec e 

Obr. 1. 
Schéma 
zapojenia 
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Obr. 2. Doska s plošnými spojmi 

z lámacej lišty PLS. Zbývajúce sú-
časti sú v prevedení SMD a je len po-
chopitellné, že sú precízne letované 
zo strany spojov. Osadenú dosku opatr-
ne umyjeme toluénom, nastriekame 
ochranným lakom a umiestnime do 
vhodnej krabičky. Ja som pre tento 
účel použil krabičku z plochého relé 
typu Hengstler H45, v ktorej som ro-
bil otvory pre LED1, LED2 a Jack J1, 
J2, J3, J4, J5, pripadne použit inú 
vhodnú krabičku. Možno použit'i zmrš-
tovaciu bužirku a opatrit uvedeným 
štítkom s označením vývodov. 
K vývodom J6, J7, J8, je pripojený 

3-žilový káblik, fixovaný proti vytrhnu-
tiu sekundovým lepidlom, opatrený 
prijimačovým konektorom. 

Hotová krabička je opatrená štít-
kom o rozmere 26 x 35 mm s ozna-
čenými vývodmi. 

Použitý materiál 

R1 4,7 kš2, SMD, 1206 
R2 10 kš/, SMD, 1206 

R3 
R4 
R5 
R6. R7 
R8 OE R9 
R10 0 šè, SMD, 1206 
Cl, C2, C5 100 nF, SMD,1206 
C3, C4 10 pF/16 V. SMD, tantal., vel. A 
C6 10 pF/10 V, vel. A 
D1, D2 SB160, Schottky, 4 ks 
LED1 zelená, 3 mm, 2 mA 
LED2 červená, 3 mm. 2 mA 
VR1 LE33, SMD 
Procesor PIC12F675-1/P SMD 
Q1 BC547, SMD 
02 IRF7416, SMD 
Lámacia lišta 90 ° PLS RM 2,54 
Krabička z plochého relé Hengstler H45 

OPS, krabičku, štitok a naprogra-
movaný procesor mä2em po prod-
chädzajúcej dohode zastat' v obmedze-
nom mnoistve - cyritkie@gmail.com 

Program pro procesor si lze stáh-
nout na vuww.aradio.a. 

-L 

Obr.Fotogra3fie 

dosky 

1 kš2, SMD, 1206 
47 kš2, SMD, 1206 
33 kg miniat. SMA0204 
560 SI, SMD, 1206 
10 kš2, SMD, 1206 

- 

Obr. 4. Štitok 

Vícenásobný 
krodžkový sběrač 

Občas je potřeba vést menší svazek 
vodičů tak, aby mu nevadilo otáčeni 
a kroucení, i když se stále opakuje 
jedním směrem. Lze si to představit 
např. jako přenos signálu do věže 
tanku nebo z ukazatele směru větru. 
Je-li možné omezit se na několik otá-
ček, používá se někdy kroucený ka-
be!, jako je tomu u sluchátka telefo-
nu. Beze zbytku však tento problém 
řeší malý modul vícenásobného krouž-
kového sběrače (Slip Ring), který na-
jdete např. v internetovérn obchodu 
www. sna//shop. cz. 
K dispozici jsou dvě základní veli-

kosti, menší má podobu válečku o vněj-
ším průměru 12 mm a prochází jím 
6 nebo 12 vodičů, větší má průměr 
22 mm rozšířený v přírubě na 44 mm 
a je opět pro 6 nebo 12 barevně odli-

šených vodišti Každý z vodičů může 
být zatížen proudem až 2 A. povole-
né napětí je až 240 V. Otáčení jde 
velmi lehce, vnitřní válec s kontaktní-
mi kroužky je uložen do dvou kuličko-

Obr. 1. 
Otočné 
kontakty 

vých ložisek. Bez omezení životnosti 
je povolena rychlost až 300 ot/min. 
Cena většího z uvedených modulů 
s dvanácti vodiči je kolem 720 Kč. 

Ing. Michal Černý 
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Regulátor teploty 
pištole na horúce lepenie 

Miroslav Cina 

Už mnoho rokov použivam na lepenie všeličoho, či na drobné opra-
vy pištol' na horúce lepenie. Vidy som si vystačil s tými lacnými preve-
deniami — ničrnenej — predpokladám, že to poznáte: pištol' dáte do zá-
suvky aby sa zohriala, a po nejakej dobe ona na lepenie určená plastická 
hmota začne pozvorna vytekat z pištole a je stále redšia a horúcejšia. 
Nuž nezostáva nič ině, ako vytiahnuf zo zásuvky, nechať trocha ochlad-
nút' a ked' sa už nedá lepit', znova Nedávno som sa rozhúpal 
a vyrobil si jednoduchý regulátor, ktorý by som na tomto mieste rád 
v stručnosti približil. 

Popis zapojenia 

Jedná sa o regulátor teploty, ktorý robí 
presne to isté, čo by sme inak robili ma-
nuálne — kecl' sa pištol' dostatočne zohre-
je, odpojí napájanie, ked zase trocha vy-
chladne, napájanie (pomocou relé) opäť 
pripojí. Teplota je snímaná analágovým 
čidlom — zvolil som termistor KTY84-130. 
ktorý pracuje až do 300 °C. Pre túto apli-
káciu by bolo možné použif aj senzor 
s menšou maximálnou teplotou (napr. 
KTY83-110 pracujúci do 175 °C), ale ked-
že teplota neregulovanej pištole möže 
oných 175 °C prekročit a rozdiel ceny 
medzi týmito čidlami je nepatrný, siahol 
som radšej po „tom väčšom". 

Odpor použitého termistora so zvyšu-
júcou sa teplotou stúpa, a to tak, že pri 
„izbovej teplote" je jeho odpor pribliine 
600 D., pri teplote zhruba 100 °C bude 
odpor okolo 1 kü, a pri teplote 180 °C na-
pokon zhruba 1,5 kš2. 

Odpor termistora je sledovaný opera č-
ným zosilňovačom IC1, zapojeným ako 
komparátor, ktorého výstup má — dalo by 
sa povedae— hodnotu logickej „1" v prípa-
de, že odpor termistora je menší ako od-
por trimra R3. Trimrom R3 je teda možné 
nastavit požadovanú teplotu, v rnojom re-
gulátore som po pár pokusoch trimer na-
hradil pevným rezistorom s odporom 
1,1 k(2, čo spôsobí vypnutie pri dosiahnu-
tí teploty okolo 120 °C (na senzore). Fri 
vlastnom prevedení je pochopitel'ne mož-
né uíst do druhého extrému" a použit' po-
tenciometer, čím möieme požadovanú 
teplotu počas prevádzky menit. 

Operačný zosilňovač IC1 teda sleduje 
odpor termistora, a tým pádom teplotu 
pištole. Prš dosiahnuti nastavenej teploty 
sa hodnota výstupu zmení na „logickú 
nulu". Výstupom OZ by teoreticky bolo 
možné viac-menej priamo spine relé Kl, 
které pripája pištof na slet, ja som však 
použil jednoduchý mikrokontrolér od 
Microchip (PIC10F202, prip. PIC10F200), 
ktorý jednak signalizuje pomocou dvojfa-
rebnej LED stav regulácie, tiež potláča 
zákmity na výstupe OZ vznikajúce ph pre-
chode cez „hranicu" a v konečnom dösled-
ku tiež vytvára určité oneskorenie pri opä-
tovnom pripájani na sief. 

Program pre mikrokontrolér je napísa-
ný v asembleri a funguje nasledovne: po 
pripojení napájania zopárkrát zabliká LED 
striedavo na zeleno a na červeno, násled-
ne pripojí prostredníctvom tranzistora T1 
(na výstupe GP2 sa aktivuje logická 1, čím 
sa tranzistor otvorí) pištof na sieti a začne 
sledovat hodnotu vstupu GP3 pripojené-
ho priamo na výstup operačného zosilňo-
vača. Po kial' nie je teplota dostatečná, bli-
ká LED na červeno. V okamžiku, kecl je 
dosiahnutá nastavená teplota (výstup OP 
prejde z 1 do 0), procesor ešte chvírku 
počká a odpojí napájanie (výstup GP2 pre-
jde do logickej 0, čím sa uzavrie tranzis-
tor T1 a vypne relé). LED zasvieti na zele-
no. V tom momente sa prestane pištol' 
cfalej zohrievat', a kecl teplota opät klesne 
pod nastavenú teplotu, signál na GP3 sa 
zmeni opät na logickú jednotku. Od de-
tekcie klesnutia teploty pod stanovenú 
hodnotu procesor počká ešte zhruba 20 
sekúnd (LED bliká na zeleno), a potom 

Obr. 1. Zapojenie regulátora teploty pre pištof na horúce lepenie 
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opät pripojí pištol' na siet — a LED zosta-
ne svietif na červeno. Tento cyklus sa po-
tom stále opakuje. Priebeh regulácie 
prehl'adne ukazuje diagram na obr. 2. 

Výber operačného zosilňovača pre túto 
aplikáciu je vcelku nekritický. Ja som po-
užil A08032, ktorý som mal práve poruke 
(v schéme je uvedený AD8031, ktorý ob-
sahuje jeden OZ, na rozdiel od AD8032, 
ktorý obsahuje dva), ničmenej neskör som 
regulátor testoval aj s µPC4558C (ktorý 
je podstatne lacnejší) a fungoval tiež bez 
problémov. 
O napájanie celého regulátora sa sta-

rá malý transformátor so sekundárnym 
napätím 6 V. ktoré je usmernene 4 kre-
mí kovými dideciami v most' kovom zapoje-
ní, vyhladené kondenzátorom Cl a napo-
kon stabilizované obvodom IC3 — 78L05 
na 5 V. Sekundárne napätie transformá-
tora möže byt pochopiterne aj o niečo vač-
šie — čo ale spösobí vyššiu stratu na sta-
bilizátore 103, a tým pádom aj jeho väčšie 
zohrievanie. Použitá „L-verzia" je zataži-
terná maximálnym prúdom 100 mA, preto 
je döležité, aby relé nemalo velký odber. 
Operab'ný zosilňovač a mikrokontrolér „si 
toho veta nestiahnu", ale treba mysliet na 
LED, ktorej od ber möie byt až 15 mA. 
Mnou použité relé sa zmestí do 50 mA. 
Pokial' podobné relé peru ke nie je, a po-
trebujeme väšši prúd, je možné namiesto 
78L05 použiť 7805 (maximálny prúd je 
potom 1 A, ale treba sa väššmi starat 
o chladenie stabilizátora). 

Mechanická konštrukcia 

Kvöli sledovaniu teploty by mal byt sen-
zor umiestnený čo najbliišie ku „Ihavia-
cemu telesu" vo vnútri pištole, vid' obr. 3. 
Je pochopiterne potrebné mysliet na to, 
že termistor nie je možné prilepit napri-
klad pištol'ou na horúce lepenie... 

prvotne 95 
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Obr 2. 
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Jednoduchý tester 
polovodičových součástek 

Váciav Khun 

Tento jednoduchý tester polovodičových součástek by neměl chy-
bět v žádné elektrodilně. Zapojeni je velice jednoduché, takže jeho kon-
strukce by neměla dělat žádný větší problém ani začátečníkům. 

Tester je vlastně zapojení testované 
součástky jako spínače a umožňuje orien-
tačně zjistit stav „dobrý" nebo „vadný" 
u polovodičových diod, ale i LED, tranzis-
torů bipolárních i unipolárnich, tyristorú 
a triakü a při vhodně navrženém rozmístě-
ní kontaktů na desce i některých optočle-
nü. Schéma zapojení je na obr. 1. Použi-
tou žárovkou 21 protéká větší proud než 
LED, a proto je pro zkoušeni výkonových 
tyristorü i triaků vhodnější. Vzhledem k po-
ulité žárovce je napájecí napéti pro tester 
+6 V stejnosměrných, pro zkoušení triakú 
a tyristorú je zde možnost použít i napětí 

21 
eV 
50 (11A 

TL1 

Jj 
SW1 

o - 

R1 

R3 
--Í_I-

470k 

1 
- 

OEVAVCID 

Obr. 1. Schéma zapojeni testeru 

střidavé. Napájecí napětí je přes zatěžo-
vací a zároveň indikační žárovku 21 vede-
no na svorku s označením 1. A/A2/C/D 
jsou začáteční písmena elektrod, které se 
na tuto svorku připojuji: anoda (diody a ty-
ristory), anoda 2 (triaky), kolektor u bipo-
lárních a drain u unipolárnich tranzistorů. 
Na protilehlou svorku 3 pak patří katoda, 
anoda 1 (triak), emitor a source. 

Tlačítko TL2 restartuje sepnuty triak či 
tyristor při spínání stejnosměrným prou-
dem, ale může posloužit i k testu žárovky, 
není-li přepálená. Přepínač SW1 (já jsem 
jej nahradil u prototypu jumperenn) přepí-
ná mezi N-P-N a P-N-P typem vodivosti 

Obr. 2. Fotografie prototypu 

pro bipolární, a N- a P-kanál (u výkono-
vých typů MOSFET s kanálem P je třeba 
prohodit napájecí svorky kvůli jejich ochran-
né diodě mezi D a S!) pro unipolární tran-
zistory. Signál do řiclicich elektrod a bázi 
(svorka 2) se do součástky posílá prostřed-
nictvím spínacího tlačítka TL1, signál je 
omezen rezistorem R1, avšak vzhledem 
k tornu, že výkonové součástky vyžadují 
větší spit-tad proud, je možnost připojit 
paralelní rezistor R2, který zvětši proud do 
řídicí elektrody. Tento rezistor se připojí 
propojkou JUMPER J Pl. Rezistory R3 
a R4 chrání řídicí elektrodu unipolárnich 
tranzistorú, při stisku tlačítka TLI jsou. 
✓ závislosti na poloze přepínače SVV1, pře-
mostěny. Pei testu unipolárnich tranzistorů 
se může stát, že bude žárovka lehce svítit, 
a po stisku tlačítka se rozsvítí pině (nebo 
úpině pohasne při špatně zvolené vodivos-
ti); je to dáno citlivostí tranzistorů a rezis-
tory R3 a R4. U výkonových MOSFET tento 
problém ale většinou nenastává. Testova-
né tranzistory musejí vydržet testovací 
proud IC, popřípadě ID 50 mA! Typy pro 
velmi malé proudy by se mohly poškodit. 

LED se testují připojením mezi svorky 
2 a 3, jejich proud určuje R1 nebo paralel-
ní kombinace R1 a R2. Polovodičové dio-
dy se zapojuji přímo mezi svorky / a 3 
✓ obou směrech! Vzhledem k tomu, že 
pouzdra tranzistorů nemají vždy stejně za-
pojené vývody, je praktické kontakty vyvést 
na objímku DIL 3, na každé straně s jiným 
způsobem zapojení pouzdra. U prototypu 
jsou použité zpüsoby zapojeni vývodů: 
C-B-E (A-G-K) a naproti B-C-E (G-A-K), 
díky čemuž je možno testovati některé op-
točleny. Rezistory R3 a R4 jsou v prototy-
pu použity v provedeni SM D. Celý tester 
je sice sestaven ze šuplíkových zásob, ale 
✓ praxi se mi celkem dobře osvědčil. 
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Obr. 3. Senzor na sfedovanie teploty je 
umiestnený čo najbližšie ku topnému 

te/esu 

Celý regulátor je potom možné umiest-
nif priamo do pištole (pokial' sa zmestí), 
alebo do extra krabičky. Ja som použil kra-
bičku od bývalého spinača na diarkové 
ovládanie. Ku nej je potom potrebné potia-
hnuf dvojlinku od senzora, a samozrejme 
tiež siefavý kábel od pištole samotnej. 
Usporiadanie jednotlivých časti reguláto-
ra potom male vyzeraf ako na obr. 4 a 5. 
Program pre mikrokontrolér nájdete na 
http://www.aradio.cz. 

Záver 

Takto „vylepšenü" pištol' na horüce le-
penie použivam už nejaky čas a funguje 
naozaj k pinej spokojnosti. Aj pokiarzosta-
ne zapnutá dihší čas (naafi klad hodinu), 

nie je problém s odkvapkávaj tjcou lepia-
cou hmotou. Dôležité je však správne na-
stavenie požadovanej teploty trimrom R3. 
V prípade dotazov či pripomienok som 

dostihnuterný na mojej mailovej adrese: 
miroslav.cina@t-online.de. 

Zoznam súčiastok 

R1, R2, R6 
R3 

R4 
R5 
Cl 
C2 
D1 ai D5 
T1 
LD1 
ICI 
IC2 

1 kš2 
1,5 k.Q, odporový trimer 
alebo potenciometer 
termistor KTY84-130 
270 C2 
470 µF/16 V 
100 pF/10 V 
1N4001 
BC547 
dvojfarebná LED (zel/červ.) 
AD8031 N 
PIC10F202 (naprogramovaný) 

Obr. 4 a 5. 
Regulátor 

teploty som 
umietnil 
v skrinke 

od dialkovo 
ovbšdanej 
zásuvky 

4 I. 
4n,  tc,t 7t   

SesC :- :211-1..ingett S. 
ae315:e :C la• ;?rli 

1C3 78L05 
K1 relé. cievka 5 V, max. 

prücl cievkou 80 mA, 
spínanie 230 VAC 

TR1 transformátor 230/6 V. 
1,5 W (napr. Takamisa-
wa JV5S-KT) 

:. ...-..- • a z --z --"i•-:dr ̀-PSIT10.1s4 
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KTS - AME s. r. o., K. Čapka 60, 
500 02 Hradec Králové 

fax: 495 212 588 

tel.: 495 263 263 
mobil: 605 263 263 
email: amexdame.cz 



AEC ELEKTROTECHNIKA spot s ro. 
Member of the Kathrein Group 

AEC ELEKTROTECHNIKA, spot s to. 
Na Rovinách 6/390. 142 00 Praha 4 
Tel.; +420 241 710 018, -48 
Fax: +420 241 710 003 

info@aecreltech.cz 
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• • ; 2,.•  -•  ts. 

7:1 Isis -‘ • OE. Air d =4, -saes 

HCTHHEIU 
Antennen • Electronic 

VELMI KOMPAKTNÍ SATELITNÍ HDTV PŘIJÍMAČ 
KATHREIN 

DVB-S/S2, EP.3, 
HDMI výstup(1080í) 
Rozměry pouze: 
226 x 38 x 170 mm 
Cl modul, IR čidlo 

_ 
Přenosný měřici přistroj pro měřeni DVB-S/-S2, DVB-C, 
DVB-T/-T2, analogovou TV, FM-radio a zpětný kanál. 

Provedeni MSK130/0 disponuje optickým měřicím 
vstupem (který je možno dodatečně vestavět ido MSK130). 

Zobrazeni analogových î digitálních signálů y MPEG-2 
i MPEG-4 je možně na kvalitním 9" dotykovem TFT displeji. 

Integrované CI rozhranní (možno zobrazit i zakódované 
programy). 

RAM P2 Fs 

REtElEr 

ON 01-

ekš entaini hloubky—nová generate komponent RAFIX 22 FS 

laticriovirtami zletkitebigy-XPMEOZ2E(''E• 
îĘîút šroubové isamdišvoiner il• 

fetonové j sbörnicov 

"•_ 

Tlačítka — různé barvy, 
tvary kontakty, ne/ 
podsvicenä (LED) 

zie • Signälky, přepínače, 
potenciometry, bzučäky 

• Kontaktni bloky 
různých provedená 

komp•¡portfolio výrobků naleznete na www.aec-eltech.cz 
lnternetový obchod na htto://obchod.aec-eltech.cz . . 

ši 

COMPONENTSspol. s r.o. 
riles 
ProtectiCapTM 

KERAMICKÉ KONDENZÁTORY SMD 
se zvýšenou odolností 

proti povrchovému výboji 

PŘI aplikaci keramických kondenzátorů malých 
velikostí na vysoká napětí vzniká nebezpečí výboje 

na povrchu mezi elektrodami. 
SYFER nyní vyvinul kondenzátory ProtectiCap 
opatřené speciální vrstvou na povrchu keramiky, 
která nežádoucí výboj do značné miry eliminuje. 

Tato nova technologie umožňuje používání 
kondenzátorů na vyšší napětí než dosud. 

Kondenzátory ProtectiCap jsou dostupné 
ve velikostech 1206 až 2220. 

Michelska 12a. 140 00 Praha 4 tel.: 241 483 138 tax 241 481 161 

ELI)  
71-/E Waela Of COHOENOEVie4770/VS 
ZVEME VÁS NA NÁŠ STÁNEK V HOLICÍCHOE-gai, 
ŠIROKÝ SORTIMENT A ZAJÍMAVÉ CENY ( 19 

HOLCE 

LETI%1 SLEVOVA AKCE vette-su 
Sleva 60 EUR na transceiver FT-857D a 50 EUR na FT-817ND 

Vice info na www.elix.cz 

YAE SU 
\bW› 

ViVeti LI X kJ ti KC. tar*.r2SO 
Nový QUAD band s Pult duplex Cross-band repeaterem 

poslech AIR, výkon 50W, CB, VHF, UHF o wouxury 

iEt r E ii--S e.:--- %Ls -it...OE—el *t_ 
Neadanšjši dual-bandova radiostanice na trhu. 
Prodáno již vice než 1000 kusů! aA OFENS e 

TAEGU FT-V30001) 
Nový KV transceiver 100W 
s rychlým antennim tunerem 

RUN Esel) Xr_,' PI tr.; 
Vysoce odolný 
ANDROID 
smartphone/UHF 
radiostanice 

Prodej a antis redlokomunIkani **thrift. Auto:hone deafer YAESU, KENWOOD, ALNICO, AOR, 
DIAMOND, UNIDEN a Match. Servisní středisko pro veškerý nimi doctivaný sortiment. 

Obehodni 

EUX spol.s KO. 
lUapkovis 48. I e2 00 Praha '3 
tchkš republika 

VeVIVe.tiťlt.C7 

crivickenwoodradio.ez 
wwwyaesu-1 Rafe cz 
iel. *420 2X4 680 656 +420 284 680 695 

Sidle firmy 
ELIX spol. s re. 
labium:eke 358. 19000 Pniha 9 
it: I 58 90 IRO. C7191901110 



Laboratorní zdroj V140R51D 
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RZ3F40(1060 AC2501007S 
Třífázový oddělený 
autotrensformátor 

AC zdroj 0-250V/ 1A 

Akční 
sleva 20% 

I. 

• 

• 
• •• • 2 : 
: le 

• 
, _ 

• zdroj s plynulou regulaci napětí 
v rozsahu 0 4- 4011 

• možnost nastaveni .omezeni proudu 
od 0.1e -10A - 

• tepelná beipeenostni pojistka 
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CoU edi Parts for Electronics4. t\5e 

g • - 

* Samonosné a tvarové cívky 
Anténní cívky 

cívky a senzory • 1- • ,OE• J. 3 

tlumivky a převodníky 
1jÝTransformátory a tlumivky ido spinanýcf!,reltojC.:..7i * 

r- Toroidni sitover transformátory a tiurnivkjetOE .1 .,..štr/itt? 
* VN transformátory srAr•--.0;p4 
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BS ACOUSTIC CZ, s.r.o., Brno - CZ tel.: 00420 541 633 797 e-mail: bsacousticebsacousticcz 
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BeeProg2 
BeeProg2C 

11 Podpora: 
BeeProg2: 113100 

BeeProg2C: Peen 
obvodov 

BeeProg2 extremne rýchly univerzalny programátor 
BeeProg2C ekonomicka verzia. extremne rýchly 
univerzálny programalor 
• možnost nšsobneho programovania pripojenim 
viacerych programatorov k jednernu PC 
• konektor pre 1SP e zaruka • 3 roky 

11.1.4-• 

Beellive204 EXTREMPIE 'WM Nun PROGRAMATOR 
• 48 univerzalnych pin-driverov. nie su potrebne 

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

zaruka - 3 roky 
• podpora ISP 

Podpora: 
> ref» 
obvodov 

SmartProg2 UNIVERZALNY PROGRAMM 
s mount au ispi 

• výkonný a rýchly univerzalny •-rt •-•• 
programator - 
• pripojitelnost k PC: 
USE port 
• konektor pre ISP 
• záruka • 3 roky Podpota: 

OE 31 400 
obvodov 

Programovacie adaptéry 
• viac ako 1300 modelov • vysoka životnost 
• pre obvody: PLCC. LCC, SDIP, SO1C, SOP,. PSOP, 
SSOP, TSOP. , • 
TSOPII, TSSOP, El n 
OFP, POFP, TOFP, 
VOFP, UN, MLF, 
BGA, EBGA, 
FBGA, VFBGA, 
UBGA, FTBGA, 
CSP, OLP, OlPr 
SOT23 a i. 
• počet pinov: in  in ni in 
od 3 do 676 
• prevadzkova životnost ZIF palice - 10.000 at 
500.000 (BGA) cyklov • vääšina modelov na wade 

L 
.:yraba a dodati Elnec s.r.o. 

& Jär a SK Bollu- 080 01 Pfešzt 

Olaf .''el.e7ec@ehec".s.k, eivi77 ti 343 28 tli elrec.S.g 
$PI 051 ' 

Cron software, a.s. tsr.1 vis a zastüpenie we CH) 
Rostislavovo en 12, 612 CO Brno, tel 5 4952 2511 
tax: 5 4952 2512. eShop bhp:elicit eInec.cz 

Fanda elektronik s.r.o ,Terliexti 475/22 73515 Horn; Sudiä 
e,e1 603 531 605, fax. 59 642 58 19, elnec@fandatz 

HW U Pily 103(3,143 00 Plana 4, mice= 
ief, 241 492 940, tax. 222 513 833 tivrahw.ci, 

Ryston electronics s.r.o., Mcdrariskä 621/72, P.O.Box 13, 
143 00 Praha 4, rei. 225 272 111. fax: 225 272 211 

' S.O.S. electronic MO.. Pi i preen' 16. 04011 Košice 
:e.I.055/786 04 10-16. fax: 055/786 0445. info@sos sk 

S.O.S. electronic s.r.o., Hybešova 42. 602 00 Bute , 
!el 5 43 427 111, infceisoseletronic.cz 

Elex - Selská 27 
Brno 61400 

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

KONEKTORY - BRNO, sto. 

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

e-mail: brno@konektorcz 

* CNC a konvenční frézováni a soustružení dilů 
jednotlivi kusy, malé i velké serie) 

* Výroba přípravků a nástrojů 
Nlechanickš, ůprava polotovarů krabiček) 
Montai a výroba mechanických sestav 
* Distribuce technických Oast(' 

tyče, desky a přifezy z tyči i desek) 

TeliFax.: +1420 371 585 262 
Huai' mecotronic@mecotronic,c2 

httpliwww.mecotronic.cz 
335 44 Kasejovice 389, 

www.aradioacz 

inzerce@aradion 

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@eltipecz www.eltip.cz 
distribuce elektronických součástek všech světových výrobců 

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

AKČNÍ NABÍDKA - LED ŽÁROVKA 6W (--160W) E27 180° - 159,-

AKČNÍ NABÍDKA - LED ŽÁROVKA 5W NUM} GU10 120°- 145,-

velko a malo-obchodní prodejna y Pardubicích 

Pondělí — Pátek 8:00 až 17:00 

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

Borská 33, 301 00 Plzeň 

tel/fax: 377326701 mobil: 603264981 

www.e/ektrosound.cz e-mařl.-obehoci@elektrosound.cz 

V 



TECHNICKÁ LITERATURA 
Elektřina v kostce 

Barevně ilustrovaná kni-
ha "Elektřina v kostce" shr-
nuje záměrně už historické 
poznatky z řady oblastí v 
oboru elektrotechniky, kte-
ré účelně uvedené na 
pokračování se zmíněním 
většiny závislostí mezi jed-
notlivými elektrickými veli-
činami, které mají základní 
vliv na vlastnosti a funkce 
elektrických obvodů. 

Začíná ucelenými výta-
hy ze základů elektrotech-
niky, které pokračuji 
popisem skládání elektro-
technických prvků, a vzni-
kem střídavého proudu a 
jeho usměrňováním, a po-
kračují výkladem podstat-

ných vlastností elektrických prvků v obvodech s měřením všech 
základních elektrických veličin s matematickými vztahy, fyzikálními 
zákony, definicemi a jednotkami v soustavě SI. 

Popis elementárních projevů elektřiny a magnetismu zde s pří-
kladným zobrazením poodhaluje roušku současné technické doko-
nalosti a ukazuje návod, jak dospívat k pochopení principů 
elektrických zařízeních a jejich složitých funkci. 

Autor Václav Zemänek, vydalo nakladatelství BEN — technická 
literatura ve dvojím provedení s identickým obsahem a cenou: 

• 240 barevných stran A5 (na ležato) 
• 120 barevných stran A4 (na stojato) 

Adresa knihy na Internetu: 
httplishop.ben.cz/121354 
httplishop.ben.cz/121355 

Umělá inteligence 
Rozpoznáváni vzorů v dynamických datech 

Ihnělä 
inteligence 
Rozpoznáváni vzorů v dynamických detach 

Eva Sink • Martin Marta 

Michel Janata • Ilkley Koclan 

Cílem knihy je navázat na 
úspěšné publikace z oblasti umě-
lé inteligence nakladatelství BEN 
technická literatura. A právě v 

rámci této publikace jsou prezen-
továny vytvořené metodiky pro 
analýzu a rozpoznávání struktury 
časově závislých datech. Konkrét-
ně je čtenář seznámen s vytvoře-
nými detekční systémy 
umožňujícími rozpoznávat struk-
tury vzorů, jež reprezentují cho-
váni komplexních systémů, jako 
jsou například struktury Elliotto-
vých vin a jejich deformací. Všech-
ny zde prezentované klasifikátory 
jsou založené na umělých neuro-
nových sítích a jejich funkčnost 
byla ověřena v experimentálnch 
simulacích. Velká část knihy se 

proto věnuje samotným vzorům, jejich popisu, reprezentaci a přípravě 
trénovacích množin pro adaptaci vybraných neuronových sítí. Časově 
závislá data reprezentují chování systémů, na které nahlížíme ,zdola-
nahoru`, a proto zde uplatňujeme přístup bottom-up se znaky samoorga-
nizace a emergence. Nejprve vždy vymezíme jednotlivé entity systému a 
vzory jejich chování, přičemž interakce mezi entitami včetně chování 
systému jako celku poté vyplynou během činnosti systému — emergují za 
jeho běhu. Čtenář jev rámci této publikace seznámen s různými klasifiká-
tory na bázi umělých neuronových sítí jako nástroje pro klasifikaci a 
rozpoznávání vzorů v grafech, které jsou použitelné v běžném (komerč-
nim) prostředí burzy či při simulacích. 

Autoři E. Volná, M. Kotyrba, M. Janošek, V. Kocian. Vydalo nakladatel-
stvi BEN — technická literatura, 176 stran 85, vyšlo ve dvojím provedení: 

httplishop.benn/114562 (barevná, dražší) 
http://shop.benm/114566 (černobílá, levnější) 

Prodejní místa nakladatelství BEN — technická literature:  

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

Internet: http://www.ben.cz, e-mail: knihy@ben cz 

BRNO, PLZEŇ, OSTRAVA — prodejny zrušeny, možnost dodáni přes system Uloženka nebo Zásilkovna 

Výprodej součástek za poloviční ceny 

'• •'• 
: •>9 .. 

-. • sTe. 

dvouřádkové LCD mod* (16x2) za 65 Kt", 
bezdrátové vf moduly 433 MHz Aurel (stíněné i nestíněné), 
doutnavky, mikrokontroléry Microchip PIC, lithiové baterie, 

— piezo piskálka, patice s nulovou silou TEXTOOL, 
akumulátory Li-Pol, tělesa žárovek E27/E14/GU10, 
modul GSM modemu SIM3OODZ, paměti EEPROM, 

síťové vypínače, krystaly, filtry, elyty 105 °C a s nízkým ESR, 

různé polovodiče (na dotaz) T, D, Ty, Tr, LED, 10, TTL, optočleny 
a další různé další součástky = VŠE VELMI LEVNĚ 

www.hezkyden.cz 
Výdejní místo v Praze 

v prodejně BEN — technická literatura 
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Trenčín 



r..-c -' •:1 - I!" k..k..R.4...0.L.V.IOE.ra':••:1 11 
'1 ; J. .: )1.- 11•Y••#.-1'1•12 

• .r 
211 a. a -131:-‘.> •"r• I • 4- • - ••%• 6 i •• l 1" -Lyrr- • %. •1.4 -)t• • . • _ 4•••• • • r . ' • • „:-‘2_ • • • ' - •-• ••• :C - - .% 

2.71' •• ••• • • _ E,Z; • 1-"el-- i -4 LI•J •• ` :•. ' LIX •;•:•;•ts(rer-,.'.12 'la ,: . 1 ',..• 

OE. .;- e. II .h • a 

4f1 . •••1 4' - • •••••• . . 

• 

L • 5.;• •OEJ•• _ au- .F- '1".1.17-2.7/112,7-31'9 . • I-1- • •OE-rrit • • •-•' '• • • • . I - ••••2 Jr.: 1-••;r • • OE • .1.1. OE - • . .••••1 .•" ••• J'r ' • _ • - . - • , - ;4•- • • • OE _L ,a m ); • 

2%.!., -r ..; ' • • " ' ' f-;;.. Is' . m. .; • mm s':,•:•5./- • . • sis "OE:r1;-• ▪ •.. ' p : • • • , - • . 

•• • La re • • . T- • i  ."d 
• _ N 

irie.••1,=9-:j••• 1.!, • r r • ••• • e ._ • ••,.r 
59 • / • he. 
n . ••••-••• r 

- a i • .. 

v" _,.....-0-vr 1- :-. • •11, 

ru e• 1.- op 
.. 

. . •eld 

. L. •‘C- 7te•t•-•OE 3 ••--  - 
J . .- • Lan 

!I• • -.. . • 11 • ! e47, rL : 1:1. a" ' • L 

.i.71  • -.7 a • 

CHI • tš  
Va->..-111.".----;(L-11.-12--- . 

L ' fl-?! .r 
• 4 ir fr. 1- 2. OE .% 1 .:j 

1 2. • 1:25,..t..... 
J 

•.•• e r• 

yams, 

f - 

. 

161 L .. ,OE., . 
...a2v a. 

• 
a 

. 1, 51•-• 
s : ••• r••r- - •• 

'11€.i. 0;-; 1 OE; 4L4;• 1.?-i•••• .• • .? J r • h• Fli••••9 "72 • OE . • - • 1.7 -•• . • • • • 
OEile.;7 1;OELL5 - 
L' Z21:5 a k •4" *-L 

et .471 

4 I'm 

- ..„ L, • . _ „ _ ; 

4._%:•60! % ,  y • • ra • it, • .1 _ 
•-. 

r14 2,11.„' 

14!>11-2•11 • i 'ki13.1-1 IL 

.2:17:Jr-cyrjm • II-.1.r.rir:dra-11 '.• ' •rt r_ ľ' "am  

▪ ;;:.;.31.; ::.6 
Ai. 11 • ‘4•-••••••;OE .1 • la rt. • L • -• ••••• .1.•Ir -57' .).%1 6-,L411 ! . 

•1• 2- ••••• i_••411.012-.1A7•,..1.1.1.•!./.4.1e-'«fr-•• 
• _ s __-. • Cena •Mfloz 4' a  

MI1OZStVO. •:'•••";;; ••••••.., 
• - OE 

Op E -- - m- ' 

- 

I 

-IANIATERSKE IZAD101996*--1998: A.OEh:r tnarr . me- .• 

'Vs OE 

-2:,AMATERŠKE RADIO 119875....--;,1995.1(Aae-e-ic::r 
r   OE • -OE. • OE • •" 

.-• . - . 

• ).2:1;7:; tkOVW;;ANIATERSK .RAD 1011952 . icr:r e - • _ _ _  
ef-J7zW.-->OVDT-77-kIVIARO 1996,až,2010 :Radth tétl.flektronik 

,. ••• .• 7 , 

•-• >":..• .•-•\ • • 
r . • id. • • 

• 'TY' mYr-; 07(-
1 :IF, eir. 2 • , , - A RADIO 1998' rcri • . • • • •Iira-

-- A RADIO 1996 - • 
-ARAM 1997, 

hr. I IA- A.m.'*./ • , - • •r , • 

-7-71% •-• • 
- • •-• I, 

• •r• 11.44 • • •LOE'• 

I I !.• OED. m . • h ; 

37,90 € 
_6750 €  

----- 51 00 € 
12,00 € 
12,00 € • 

• .-1 a. re. OE 

• 's 'to • 
L -1 ;r:j.•;•:-- • ! •-••• •,.." 8 

r• •• I 'rd.' Sl• OE7' • • OE 13 

•7 r ••••:-._OE OE 

, imm 
„Těr • • ''. WOO,. 

'A-RADIO 1999 
RADIO 2000 

_ 

Li•q• tf",Ad 
'I .n • ra - AL . r 
.ii: r I r ni (ICV, - IC pre ---▪ -----------DP1-1:;5,.1.61.•iiax-:-e•;marire---:.%- a • I • •"" •"' • ]• • •14;1"•!...: :••;•-if-1••-• ale .7.7;14-77•7 • • ": ** -1; .............. 

•, e - . . 

- ,• t mat 

..••••.- .4 Lm •J; • ▪ 'OE m, mi.• . • e . ri • 1••••! • 1-•,c1.YEe'er..t.y.:••- ? • r I-Lmlhig• 
1 '4E3 S.217.2;. 7  I 3"; rs : /2. 't '••'-i1- l'•% • -Afrt 1-Objedriávkú zaslite. na . _ • :;>11z.C;LI 

• 

r.r -
• ' ; • .-.OES 

• ••(-
i,:- . _..i_1(:1-75" I,C , ....5.  . ‘• . . _ • _ h .• ee_..- .. • 
/••• ril E .:17 ;.2: CD rOE.4k,RADIO 2001- • .-. i ; .--: . 7 ..Fg‘?3(17Š13.--;tret.e'-;---::i.;1-17-1 1'7•3Q• ree: Yeillsla ,.  

.•''.OEL:L1 .1: • 
-.".•:-2.;OE▪ Ili-7,\ CDA-RAD102002 ;ii e •74"...:1::••-i •tt•-;2]•;-1.-fir-rrM.': - i. -•  . . !;.-ic...7.e..-4;ïi.-feali. -3:47 14700‘Še_.-._ ,...„:„..5,7.....,,,,  . •4.--d --w.ea-an. 

•71-1-..r.71av CaNsA7RAD101..200-3i,\:•-:fe'r':'hag.zi..47:7174;ti-i3;7'1441/411.1èr:i.- ltiii-Ptr:1:-kr:Itrit'2":;i1.:1; t-Te:24-14 .00 to...?.. , ..., „,..........B.M.IIMMIL....MM -ley -.„-m .._ - 
OE 

• ''''' ' • !I''.0:--,..%.14ir n . An A min enne, ;kw. --.. inp 7-1e, ..."....- OE_ OE•:,•d•,.."[•2•...•!•--Lo.:. ._-- „...-,,,_r01,,.. .....,:,,,.._;;•••j_:, . ...cv_-_, .-v „,- ..• 01A-en 6. , ., : ...:•S.7% h,o1::L.,jel I'.OE11:Y219 %Ili Le tOE -.7. OE iirti i Netts. iihmi 'SYIn . 4e...I %. OE'L"..! Lehr. '• f• me/ •I. 1 III4•••••C or_1-...V.91 .' : • .r.,7.1:52/0m,hr rel.T.4,•MI M7r0r ri../ iy.•••••••••1,,,,_-;:a :: 4 ii, • A 1-7,. .• 4.,i, .... =,.. -7-7.--........-_,....-„-#-- - J'e. i...:% -......- i • , 0 0 OE. , _ , . . e ,/ s , ....gzei _.. .5.-5-er •Tr•-iiiir.I.I.r• C .- - 14-700.e" -'-
:14.•:•;;2; .fi\ 7.CD I -_ARADIC1-2 5:' 't --.• I 3OEY '  •- !̀;;;I:OE.-1.11 ---.:217-1 • • - - • i. __•OE;; - __ _ , ,.-...-.1 . ......1 ...rari.1-..... - •• ,:z -...•• •?..,...:., _}....i.s.-.• • t r. 

IL:: :::•-; ;-r:J.e.;«‘.\.".• ,::`-i•--CD-C2AR- Arr i2006 .-- . ,- „2:-...«,..,-..-41‘e5.7OE,:e7t.š.t.t 1, 0 --. - ,a,----_ . .  !------------  -a  

I •. 7,,t-t-.1•,-.,..7.-...- 1- 74...-,•.4•,-....t.'k. .- :••••••.! ••-•-• -€1 A 
a 7. 'T -1,11:•!2.4  O'N' •MOE "- i2.-119L.L',. 1.11-: -EVr •OE' ši..2OE r.„... OElp 

, íri 2:i 4-0 
o 

14;00 
-14;00 € 

• 

.00 € - - 
4%00 

.%• 

CD.- A-RAD 0 2007 
RADIO 2008 •-j•,‘ . 

• _Tr 

ttleCa.-•;:; A RADIO 2009 _ _ . 
22•?.-7-....A.-::CD•t-:-A RADIO 2010 7,, -2... • . 0,- • RADIO 2011 

..• 
P 

3 •1; - -e •-

, , • -n 

• LI-• • V.; II. ' 
e 

r, •• ; " 

• ••••••• 

" AOERADIO 2012 _ ' 
• . • 

•9/ 4200 ;€7 -1.-.. 
i ‘ • 

;$ 42.:7i4; D.- A' RADIO 2013 _ 71. • rt17.0.1 ,71.• I : 

12: • .OEIJA 

m.5:OE lc " ir • 

1.! ;111::;.e .;-.; .)74  D;77rresp: DVD zasl rte. na 
. 7 i•:H .7•• ;•e : .-1g h:T ret•-523• 

-2 ....tn.'''. eiLmm •• • Lip_ „t7= 1- 47•7-..:--4-• - 

mi.. .-ge • 2S „ -I- • rt-K-J-OECYP-1:•••c2V'il ' 
r" 

- w  

mih Ai m liSt•:/r t•I II.Lr • d' 

-•••• 

.L;.• -1 
• •sLe-.• -• • Li • F • -Sy ••• •-• -•• 

• - -•i--1••••OE2 I • Tat.i..r .••:•OE 
- • 

'7:••••bil••• OE • •'• 0•Át tj. tirol" • 1  
• I 

E-mail ***************** * -•;« :1•••-•••• • • • •OE'ri.•• -1 • 
C. - - • -2 7. ••5- :At. 41.-rrkg7: .1.1.'..1J- 7 TJVI 7 • "-. • 2 1.5(1•0•7••irrOEE !, • -4}re.ir.:2( 

r r.<', • -eš, er- - • • • - 
1:. el': ' '7;:ickzr.::.;:...1•..,.:%;•:¡:•2 •:-...,;!.723.--±"..vd:2-144.L.•7•. .-G Ii•:...2.7. • , 

ir ere:- • --7...i. •-- '•• •I• • -.• • ••12. •• el. I ••• •-2:-..-1.%:C.,:d.1. 47•Iel\ -r.„-r7*.ř .16 .k-17, C-72>rier- ,1 :7 1 1 „.-, • 1 S. J-: . I . • ••I .720 i . • LOE,e'FOEY-•• :I II' 7.: r 'e,¡;•.-,•,:190-.1š. _ • 
Ist-s_e .. -- L%-• r.  ." - • • .--"•• 7-. Ltra, C.7. • '1)" "OE'rmer_mme="2,.mm . L5..m ..;_. _ 

fil '''-- 1: .2....Lr:f -3T,•-I. • -il - •-••.:1. • 'OE. • I ... ......••• -I- u 

.0 a -.I] • . ere . r - • _ 
• 

Objednavku•zaslite-Aaria resuy 
• - 

..M..!-L... .-:-. - li• r > . 1.- I li.17.  : • • ..1 ... j.7-2!:54.« ARAG  • - --..,„..v.....;......,„...j... ii.„.. ..iiL...i„,,...,. .L,-,.:.,,,.,._:,.....--..i: -..._-•.•.!... 
t.el E.? .1,,RESS,irSLOVAKIA-s -r o'Y'•P 0 -80X5i169 830 00 Bratisläv%-ä-r:-3725zZ:it OE- .:34erti. .:  :--mtr.ttý.,. 

r.›- "1. - ••11 • R• • 

2 ii - I . « a 7 
.11 a re II 1 % • 

I% a a r •• • "- r". ehifax: 02 67-20 1931 -r - 33 e-mall:is redplatne@prešs sk •••• .rdi-i'3zOEtt.- --.2,-•_;• • •-- t-• --.5”,,,. . L 
 _...„ --,,•.._•i,• _ • •... •,.. • .. . a , • .i 

Ia... • .1.4; I r5.1229298e4t. 

• L, ••• 

J. J .OE. • 

e I mm • L • .ti• .. dr..* 2. .7.r•L 9 hhiar .r - • -•-•• _c •31:-. .1. , -.F.,- : --...• • ,-.-4- , :•-; 7.-..€.;if-.- -..2.-p. ; . •:, • --.. • -: - .• : es-..12.2'4K-1756 ile...,, ,.4..i,..1.:,..as -,;.-.-4•:•:,. . .. 1,_....š.äzr. . •%.-...,._,„ , -f "rt.; •_. .. - . 1-•, - 11--'• ". •ri '''' IN .•i -• 4019 .i..:•,.• 
474. • . - -- -57! • ' 

a v• 

s •• - .- - - - n. . •-•••-s" .. ., . ...-...:. • . _.. ii • OE ..(-6. -.-rj,iiš iz.„ ,F -1 •,_ : . :•-• •• vs. OE- ii7 .Q. . !OEW-dt'l.tr 2.. r.> r • 
. .. - • 
. . 
• - ".. - • i y :-

1-. 11,.2 .. -,..'": e.y: li•-i l y •" . 1-r as L..3 •-.2OE .1": -..-V iL  i I. OE •mi• . II 1• 
•ätei - ccri„:: :-.1.1- pi ...:3,--.:...:,OEF..-......]..... ...,,..;,-• • . 

. .. ._•.- -_......-2.-- . •,-..... há...-i.•,.. 

Ý,   r. 
,. . • ,  •-- eOEt ----t,- . - . • , . .•....-. 0.kri-iry...g.:7g.ii..;•ri.!--..11.•isir. - 1.21.1•1•••SICÁC.  

• rm. -9. - 3 L.. .m m..el% L. ena., I, 1 
LOE.Pla er ay -• 

1...-• •-;,..., i :hrr Ale' . i F.; sr to 2' ki--= . a 1.0..-• '- '- -•ar k•-•:-...-- ••.•rms.....5.•_:0-k2...;:ro jee Ai • 

. d .6";•TIU. 

r• ••¡ . .. LI 
M. T.... il. .,:er ..10.-„, .' ...:•,,,rilli; -

i• .. • ••% . •. ?4,-; i! • - e . 
•jr 

-.-1.-1r:  ..•.4L'1431:4:.1/1-.:.71,flu:j..4 -Ire * • 

N-i led 1952 at 1.995 
_a.l. i --. 11 , .. rip( •••,•-::,ine 
,••.., ..• 11 • OE'i ... . • 

• •••••: • - FT •••• • I. -1}OEi 
• r • - .....1 • ,•er hr 

• •171, -,--L. .-• 9 11 I" e .1e 
%7 j FOE it 13 Ille  .1.:12. . I .11••61:%212;91ta tt21 de •••14. lic..-ir.....£•yr.rj. ->_. ....i .. M • , . _i.. . - OE, rear a> r 1/4 1:1:.4 • a 

1 ork 4  057 DVD .1. . - 
f • ' r • 14? • J• • •-. i: ,!?ii• .. ,OE.I. .,,•-ii •-', '. 1: OE - •:`• Y IA ; - I, 200CL I, • J. .1 i. ... 

sr.. il •- 1 -r olus'-predpiatnym2iskateimaviac.vyra_znui2lavirina,.;:nakup CD a DVDi i OE. L.--3'.6-R.J7.._. .,,,:.1.• JOE,.•.. .: .. . ,• ... r25:--• k . i • • " '- • • '14• 3' • '' ."; kii--• ¡: : •OEtIjil: 1,e . m4... m.t ,.. • AIS I h.. 
H ...... 11 :•1 .L •3 1: ...2 Li ..... ... .-• .e..... .. ....it .......... w • . 

14 r..-¡:---‘ OE .2: Pt "..1. -6. - .......•,.‘. .. ; A ..> .... iv., : 1. 1 -r .. .. i -.2 , -,, • ., ?,- ., ,,..-, e_4.,..,... , ,.. , a. _ 
..-ä. .  f . .. OE -J:2v : u'i^1-41- . AOCne -k ik-..? .i.•=...4.-P:rp!ri.9 .94.119:51r:2" :. ' • Objeclnáyka - M.noistvcir •,-.....-A?-4,2_:_:.:‘ ,,.. ,...„.,.• i . .zr, ., -- e, . - -,•,. .: • .- i ne...-1' V ,...,. 

, ._,..._•• ..,.....-,--predplatne -...-p_,Irl:OE --;! redplatner .i...-.' . od čísla. • ..,.....,... :.•••• -. , ___ _.,,.... . -,i: . .:..Lei:.,..i.... 3...,-.--...., • ; -91 • . •_• .. ...„.• 
to - .. OE 1- '• - • .., ..--,-- --.' • -9.---..;.•?! _ -E. : .., . - - '" -▪ .-...,,k.r. 
........•....". - • 1 z . , . II I A • .. 'K. 151.. :2": 

rEhl.IIT:1/4: 1?!.r.,-21-P.raktickaelellronikaArnatéršké,Radio±,-7;38-,0.0:€112čišellš) 2leOEŠ.0,_€ (d -čiSdi).. .. ; 
;,...,i.--•:i--;.. . - ,•; i ii %a .. •1_, - -2.,,- •• 

. • • •.i. e:Ii_itj- :27'35 r. • „, • ••• .- 40. 2. C• • ,I.• .*.o. •' !''.!1' 0'-', • j- ' Á - II .- -i• -AL OE •••11.-- .1••f•I-1... - ••- • -Tr Irr“.• • s• 
11 :.; A. - '3 rtOE1 ' OEI;,'OE'144411.-1;15;344:a 4fLOE-717-.Z•::11;a14:;r1321.14OEr';'.-er.-1.....:L:..- . _-...---1-'01 > ,.•.!_N,r!,)-„rjr.,4,73y. r.,•d.y...;.7..-y.,?....n..$i;.,...._, C.,:-g.h:2.P. r`r...yd2. ;: . cr 'sx:in".->h.e...1: €ättl i Si...7. ..._.....5., ..r .... . _ . ,..._ .. . •,....4.e., kp;.,-..• 4,..74.r.ei:z3,.k,OE ..,....-..t- ,- c.p.-,-- .:,-,- ,• 15.74_,_-_,v•;i11_,L 11,t>i ..:...:- OET -'-•?..--1' r›.77-4 •!..;.( i.e.-• •;•••-• ▪ -•'. .0 ' -t•-• z-ekl• nee: ••-• • .;.:e.c.-- -1•:•••••• ---•1 r•- ••...- "lc'. J." •eil•-• • .. •-1•,..e.. -...• ...l-e ,. ...,..- , YOE:. . .. . ..., .. . - • • t -12 1‘... ' .' • . OE ••••• 47' -'i YOE:, - OE-'2.r r 1 . .2e--- ,c,--y.,.-_----:•,.. • a_ i ._ , .. .. _._ . - .6. _..... ,• , _ : - . • g•rr") • 

'\k't*-;7:nštst'7?-a: --asopisy zasielajterna:adréšiLL.L-7:;•r.Éj-..h,-;,•-• sp_-:.:,....4g_.rr-ti.Š.7...,.-_,' --'..i.,-..-Fs-_,--,r-_,-- _--•-•-•-•.L,OEL:41.7- -A.*•-•,-•-:g4±...-1-- • - -- - - .-.1 ” -----,,11,4t.:,-, • eee -,--.1 .... ..,. • • •4 •_;....` r••,..) 2 taw . 
-1. °tin • %.ä7;7- -.3 • irf SI- i---t .....Z.4;it .. I''-..'.,h... --27'..--r -• • ..; -. 4 . '2.. '"E 'S7'It Cia-f S  2.2--933:3--lit -111"« :131 • • •---j- -.1-.73-----r--2:.--"9.:1.1.-irre; .'., L . -1,' d imiia.m.• 

ver->ekir•--2 -..r" , - i --" .-- • . -OEL. - ....7 -7- I I 4 i • en ri 1 ''''':,. -21'2. '''`ir OE- -. .- • i_- i.. .,-i- - • - • .. - -...rr-a-t- • • -- - 11 .'--;.-.1-- -c•-• m• 'Jr • -• ',,••-•eiOE_.v+-e..-1-e.- '2' OETeli• -• J-4 -1.1'.': • • •-• ••• - •• 

: • - • JO .•-• • OE •-- •2  e ..• •• Le_, • 2 t-7--t•t•--4 :.•3 1.- • -.7A1 . 1.1).27 3.., •77 ,••• 47: ;.-- ---71t%•.:::::;:71Crr•-:•.;fe%n<:•-512•;;;t4•Iri.;:r1.-.. 
•.• • • • OE • ••••-*- • 04' •r• J• 4. ?'• • •r • • • • • it.. •• •••L'Im • • 

le. .) ,:44 ‘fr>4.11 riezviskotra arena/i:tsir . t.,....z.:.: . .n.:17.7 • : . _;:e:?:, 1.?;7:: -_1...,;(1{7.  .- 4 y,9,r, ....• e --..., tr:z!:-....:, h• i .r.i:. •OE ,Ji 7 ..- ....:.7...‹ ,;s i: .,....... ‘..1  •-_"......-:'--i‘..., • • • . J -L-. ..Z•K -- . -- . .1 • -2.0 - - • . j d - '-e• • - - 1L' • • 11. - t 1" I: ... ; - • i -'1 le ....„.7.,--,.., h• i..., A:is A-, _ , n ,.1 
24,,I Ld ik'''..3i€ 1.1.2OE -•-ir - '..-- 4•:!"..Cr i- .2:14;427 catiz,-7,-Šicy-kerš.:rige--$e-} • "i- -1 • • ....• • 
4.- •-.. resa ****** . ... .-,.. . . ..i i,. .;-!..Tti-t-:..%,4:-•.•;•-.............::-.7:ini":•:_:::?2:-- .T.'. -.:,1..,.. . .;1-;?-•,.,OET--i›. . . . -.OE .;.. .: ..-• ... ........ -1. -- .-z• . e:m...»LOE'l- --'r.i.',Rvi,iz2i'--'.--.-:..„, -.3-J .-1 1-- ,- • • • •ilio - : • • Ibui'• • C••I• ••• • • 

OEOE r- 12Lc..- _,.OE.T . tilg--'nct l. '''' .., - -... 
. ., ---, ; - • ,OE- I. :.a.- . • OE-11111Yro1/42) -7.- • -idle: - a 

. : it -17S r!T - - -- - -ii  A I.:\ -Ir • .. ' rie.H. 212C .. li .6.% ;.2.; -.-.?.,:r.-;šýti.: ;_ -. 1:1-j.'lf:;:, • .-.._ - ' 1-- . :::- • "ri;":;:21J:."..-e",;:ÝT-2 jrE SI: r''-'. I :- .- .?! ''...r.OEI.ji I 
... --' - ate.i..i.:1(12• 

-7-• • "-:••• - OE-1- In -. --• Cirl is .-. •- ...C.0 • • 
W47-4 • ' - ' Firma (1CO -IC pre' °PH :těllfgx)."-. ''.7. , , 2.1.1.•-i • 5 ' 3 :4-.11 *********** ' •OE -• .... .... .• .. -42. 201:7 q OEÈ1?:- i i‘• r•tee•7:1:1•" ;•47•71•7 ::•::-.•:j...)•1. j..E-j r-!> :1:;:s571;1 1e ri.:•••11.1.1 1;•A::: 5:-..hrjorr • 7•1[•471j::::::1?!..76.9 1.:: 

I rli • I« • Mr 

Alr •OE T alr •i 1 t• ft. ." I. : re • ill.. OE, 
SO .r... •m• • JOE.L.I•eke....›..:1.-..p. • a • 3.1 - • 'I  • 

. ati....-

.. r es d'• 1" ' •iii • . .: r --Pm r J4. - : r• 
• -' " • . -: .- -6: . 

r' 1 •• . ..,2 , _ a, - • - I ; ". Ina -:,..., • ., 

• • • 4 . --.1 
....., er ‘OE I I . 

- i - % i • ..4 3 • . • • in. ...3-.'-'..e..r ' . 4 !ilil 

iv .%), ..1. . . i i - ' 
• •k r.r, %C. : • 7. 

''.'..i.Obje najte..stpredplatne.ut AGNEa ;PRESS '... K.E - ii ,-, Is-a, , 7 s -: - . . • ••• : m• .. ' - . 
. 

• • : . L •• • = 1 .•••".• M ..., ..mirC iet.r.m,  
1. ii- • d,:-OES •1:-  Im Im • • - ý l; 'OE . .r te a j ag: I' • 1 "1 -.CI, • • . a. 

• , ., - 1 • 'OE) • ' 
II? ii"le • 1 
r• f - " gir 

• 

•:". • r OE 
17 ..•••• 1-  l••-•-,1 ••• I e 

OE  

N  

-1" •• 7 

•-• , .1 

.;.•••••" • ,.... Ill • '' i.6.••`• . 

• 

d 

EDN 

• 

• • tr'r • . - • 2. 

. umm .Tri'Ne T OEIL 

. . • •; •mi 

• '••• 

•.},- 11..1211 ?;•..<•!••-•-_•. 

• •• 

•_..1 
• -• 

.41er • 
OEfl 

FIRM TIC A 
e , fa: KT RO NjKA 

[In/um 

•:••ir 'e :1; . . 
-;.•?`,....-".1.2::•1% -• . . • • . . 

, 
• - - - rill • 1 • rm, 

• L L 

L r 

•e • 
• I m le/. riOEI :•r_, 

I • .3 

•n•• . • "Iii- .".11:1 9 6..r•- :. 11.ted• . • • . r.... y....2 .p.".-_..,,,.. ...!...; .. 

. • •-•: .....• ., -. .... • • .; -. .. • , • 1 . •0!. • .-.„1. 7 i r • :41_ .... i.i.- . 
. C. -..2.• 'e..-....1-4.H.e.i„Lic 7 ...«. .. :e. -.1 ...-!•• r- • - • •• iL.1) •• . -.7. 1 -_,..s...-.i =. j•.,-,-•,- .6 •Irt• i ... is•:;'.7' ...hilne.7.." ..:• 4- t''' ' E 

- Li, • .,1. OE • a. ••if - - - 
• 

1.• . 

. ••R• •,.• . ',Vie. 

• - •••• .••• r .- • • ; 
fl 'Vs 

'• ; Irla.-4 •1217'4OE-JOE 5.2•297; 

-K. • - 4.• , 
, • • • - • . 1 •• ? ey,r •.•• s • • - • •". .• i•rr • 9.1.1. .'• 

• e r'_•••,,. 

• • •••1‘,.e.:::' -•• • 49. .1 e• 

- •• • r. 
z. .1,".7r1.;tr:/e i -2.. • ; 21; 

! 

7t•-• 5%7 ' -; 

'L L i,. 
I- YIE? •• "11'1,1.3 , 

.. 

p (1.4 

-.I • .= OE . 
s% 

• 11•.• ••••• si' t'1 Sr. r; •It 

OE • •OE•rii - • r ..1•11-1 r 2-• - 

• 
• 

- . :-••• •... • -. . ••• i• I • 2. 

• • • 
. 

: no. • 1-0 

• 
• .• •  

• I, 
4' - OE• •••-• - 

• • • ' •Lm, • rie m-

OE :•1716:15ä;-17 , 

La a • • •r. m. 

moriadne  

6e• • •• F 

Il 

g.e- ) It .7--_ re. ye., •• • . - 3 - - _g °Br I ..OE• 
92 ..H.•1•". • •••• rer:r71 v - zr • 

• .,,LE• - r • I . • «. •-•tr 'r •••• m • -r1 •• •OE 
• -• • • • • I • • • • • 20 • ta li ********* 41 • - • r. -•zh•z esi • • ••• •••• .•••• • •• • .6.• :6•,r. -„jr „ 

.• • -,•••••10 • - 
2.1.• 

OE le. • I ee 

LOVENSKU R - ROK 2014 r;I:,"1-.' ft I -- -, • IC" e ,-.... .i.....«,... - - .._ ...-.21..-t• .... ; .. '-i•ite...4PL >72P-errcl.e....:L 7' i ..- • • ;--• •••%,.s..• 21'11. • • • i• ... 1. ••• it r• -ii,, • _ •••••__,..,I . ; ._ l nOE. i , m, ., • M.• M .. 

a Li •11 I • • .1 in .75 r . - . • . . • ..m„.,... ...- . • . • •r i• i.••••• . 1_., • • I 

.1.10  - • 
Z.. I' "" ••••••,.. r."•,.• 041 ¡ : 

•'• •2-..• • I •••., 143. 1-rnsY 7 • 

lfg ?rid L. 1....e4 1mM a 
„.... • :›11. •..2.1:7I Ir.. Q.:AV.:re 'pi° 2.:1":1• : i ... e..-ka:•• .  

..1-•!. ..-77.3•. 'irt--  -A  •1' 
•- •L ,- .J.:'.. • 1. -n - 

rOE , _ . _ . . . i -- • 
. -. T..: _ - --,1-7-7.:,-1-:-;:•:..iii•I:.111'e•II 

- •'•:'OE------ri;•?Ir.:.:77;OE;-k.?i1311.1.--«1:.::.5;ei7;:::11°0:0°1°3.EE .. i..? -r I 

. z A:" -- m.56 • , 

..., 

,.te, -.•.1.-...rp_u• 1.X 
• '' -,-- t II 

. ...id:ZS:Cirri. li •ii. ,•4/1, 
"SI '-'71.3'..:1 ! - -... .. -• -.OE.2!'t• A-...,---•OE ;I . 

-.-1„.• ••- ,:.j i .. ;2 ....- - ..;:i..0 ., • ii,l-,,-1 
L 1- e 2:2- ....._ •,:.` ._ -as'? r 

I - 9 

::441.a:11.6jel:rialOEC..4 LOE'.:•1 10 00 € 4 -1 7 . 1 • ,-, •• -fin• i i: 1..7;:11.5,: 

r• 1 

e ,•,........-5.:-......: _.. irl..- • 7:3.. -... !. .._..• ii 
... ...t. •-... ! ..,....‹ •,... 

... .. . ,, ,, - • .6. -2•11 1 r$ .1. 
. .9,'4' 'L • • . ..J. :..•••-f., - Lc' 

,..e.   

r. gr.'''. .: • .1...1(.2::::::11;3: •;;i:im,,i 
S-_•• '-••• -1-_-> -.' E ''' - • if • 

•-• 

• • • - • . ••-. - • ' • 

.7' OE -OE- tr-ti-*.i rr•I-32; rb ********* • • • • • • ••,• • •ribi••4•-•.•,,,t-",•:-_ sa•i•L• • • • * ******* 
• .-42 • IA • . r . ir . 

¡• airy 

1- A._ • L. .? • •  •  ..1 
I • m • a- .5. me T rd. 

tit s.i.OE-;;'• .2 - .;ice' - Sr • • 
Zg.:11 7;:• 7 7. 7 • I.> ‘Ir Iii'Srr7).•••• 1/5;19‘i • • OE OE 

" OE ,Š2r 

. . • •OE .-1211-1 

.• srLrd 'e•_( • • tel ifaxr.02 67201951 -1/4-1•53..e-marl:iknrhy _ . 
t •••.:•-•te;••E • 1--.21_. s `••••,-- - •• • ig• .2 . •••• I OE.• "IC • "¡OE- •-•• -'"•• I • MJ • I • •M-1.111 9k:la• 1•••;nro- r -tiOE •• • A.- z•nri• 

- 3 •"'Zil "r"... • •11 • •;. JOE/ -.SU.- I t_ • •% VOE: ,J• I. • .r .•"•• ••114 ••• • . 7.'1 • •" 7.1"r" L"...• • 1-OE•Á"igr. .1••1"0''' I 11211 :.•1 m• OEOEZ: 

ev. • a. L 

, •.„ - • 

em•I 

t. n inn 
Wi U U 

. • 

II at: •• •OESOE 
4ritr brri 

.•;• 

. • . . - 
-.1, .••• . • • - ' i 4 -14---!•114 1--

'• • • e • i• ._.. ,• s.6.-. :Ln•-vitt-. e .-...-:.,..---.,k•r5...k.-;:efšv . 42 3. ....,,:. .. E,-.h....;¡4........7?....,. - 
-s"-•,,,,'i-:!.-,.e..,-.1-5:: OE_::,,ri„;.'1.'...:F ....-•...-...1- . i. i l' 

I.. i. L. ., __ 

• •laaOE 'r771...- - 1-.12.-1 .71' 
„1-• • I --,..--.... -OE LE. .r fi.----.1.:,•.• ...• 7.,vi, ilz ni ...r.m....... 

ez :.ri ...▪ I.: 7 ; 2 11 .:., 1.1 7:Nfink1.37 171r.miramIll 
`, 1. . • I LI:II:re .IFIL., .." Ir.,: ...E. 

.: .i...... i km .•e..-•?...., .-,.. ,, ,.....1„ le:,•:-
1.. .... 5_ I.' c.. 1:....:"...,.....-,•..,::,•-;.: .r.rúa.zie.....- 2. .r1 

. . . 
- .. ‘''.1.,,?-2'7.1. ::‘ 1 0 00 € p.„......r..„-. 

.: 201.---(10,00 € P . '. 1 ....41. .. 4 -1.; If.-.41«.; %I a • -.741'14:9 ..- I a ••• - • -n .- ,... s• 

- - I  

; •••• 

-• . m 1. • 10 00 €. r • . -;'-,-•;!,'...Ľ •25. -1 'IA ••• - ••-• I 
• 

1•Ii%4:1:7 ts7d710r00 €U I LI.' • r9)37111•137.1.2131 
. . m - • an. 

ii• 5 mr",:m ,OEIOE..m. • .d.  
-- ; r- • •I'ad"- :•'.--..1 -L-- il. ri i  I 00 . ..11:11; OES:iIi 11..1:i -,...";; :71....•••:?......- 17 E:' - :::::..irrsr:.1::::: 

• 1 • ''' -.-10 Of - ... a---- i - J-L.! • . . .. I le 
.. L • • '• e I e -..„....,....... ,, %..z...„-i...„ ..,..' - .'': 

_e_ -.• ... - •• -i ..:.•:z "...Ste „j •-• ..••-•11',2•14-.Ifd•y• 

•- ...',.. 11.N.11"-

J...bi- g; 
'..._.., .3_3: ....: ..- ri...OEt."7 m•TJ1."' 7Fr ' ..• • I '1 .1 hr...N.S•11•17•71¡:: idc,1":\ 4. (1 OE' , et

E., nr ri'''::•'!••.7[•e;-.i.-- f-04....."1/47: ...a .c9l'av-
,, 11. -. 2 •••••••2. -• ........ L ti.-..--74-••• -.1.•OE •• u-•  •••ve •••••Ieri''': 

:•-11.-1•.-•i•r*-.,...•,.•..,!.•-•-;.*i.tiirr:.-;:_-Ki'iLOE_±..!k•-,:i...11„;:i.,-;"---•,;:21 0 / IC I' j• 1•••!C•k- 7 ; ...-1:•;).-t.rl .4' Z•iir'' • 7-- . 
i....•Li• -

'Ft 10,00 € 
'00 € 

• - • 9. . OE 2' . - ha (K7 •  .:-4•• • 1 • ••• • Zr•g • 
• .. !V .71k1.1Z •Lm- -• • :11.;•-i 3rirezvisko a meno Firma - - • - VL• as- - •Z , • _ aril. • 

• • • • .•_• •••;•,,-•••••• • • • .4. • ••, • . ******** 

• - - • ri • •   

resa • • ▪ • • • • • • • • • • I•.•;-.• • • .• • al. • L•Lr• • Ss . • • . • ••••• • - I hhamC 

• • el: eý•l••,• • •1 7.4•••• 41, 0 •- • „2.••••• 
, -J.; 7 lc •- LI JJ. e; -41 1- 2 .1.. e r2 

I" •••:R14- 00 €- -• 
I" • 

. • -1-,122,_ . v! • 2.4.. 

- 
• . 'Lt.:. • h • 

-.1 •• r•I • 
***** 

1, 

• 14 -4.." 
OEr 

'• 1;1 • • • •rtsi. E•.L. Y.'414 11-• -•;.- • 2-% -47.1-2 4. 'II?. Ò.'1•4-2 

. 

IVIAGtsiET PRESS ihSLOMAXIA 
• .1 •OE7 siiikLr..- • OE:te 

-• 1: 
r ct  _ • • . 



OBJEDNÁVKA PRO ČESKOU REPUBLIKU NA ROK 2014 
Zajistěte si předplatné u naši firmy AMARO a získáte až dvě čísla PE-AR zdarma!!! 

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

Titul Předplatné 12 čisel 

Praktická elektronika • Amatérské Radio 756,-- Kč 

Předplatné 6 čísel Objednávku od č.: 

Adresa pro doručováni: 

Příjmení Jméno   
Adresa  

Množství 

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

Objednávku zašlete na adresu: Amaro spol. s r. o., Karlovo nám. 30, 120 00 Praha 2, tel/fax: 257 317 312; mail: odbyt@aradion 

•r: 

CD ROM AR 1996 -98 
CD ROM PE a KE ročník 1996, 1997 1998 
CD ROM rank 1999 2000 2001 2002 
CD ROM rank 2003 2004, 2005 2006 
CD ROM ročník 2007 2008,2009 2010 
CD ROM ročník 2011 2012 

o 290 - Kč 
0 350 --

CD ROM ročník 2013 [březen 2014)  
DVD (1945 - 1951) + (1996 - 2010) 
DVD AR ročníky' 1952 - 1995  

Tituly prosím zasílat na adresu: 

Příjmení 

Adresa  

JO 350,-- Kč 
350,-- Kč 

po 350,-- Kč 
350,-- Kč 

1250,-- Kč 
350. -- Kč 

220,-- Kč 
I po 1701-- Kč 
uo220'-- Kč 
po 220,-- Kč 

_po 220 - Kč 
po 220 - Kč 

850,-- Kč 
1150,-- Kč  

 Jméno  

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

Objednávku zašlete na adresu: Amaro spol. s r. o., Karlovo nám. 30, 120 00 Praha 2, tel./fax: 257 317 312; mail: ocibyt@aradion 



Automatické 
dálkové ovládáni 

Michal Zajačik 

Automatické dálkové ovládání zastupuje dálkové ovládáni TV v sys-
tému, kde TV slouží pouze k reprodukci videa a zvuku, ale příjem digi-
tálního televizního vysílání (DVB) zajišťuje samostatný přijímač (set-
top box, satelit, dekodér kabelového vysílání). Řeší situaci, kdy některý 
z uvedených přístrojů nepodporuje automatické zapnutí nebo vypnutí 
TV při zapnutí nebo vypnuti přijímače DVB. 

Uživatel v takové situaci musí zapnout 
TV manuálně dálkovým ovládáním TV 
nebo tlačítky na přístroji. Přitom ostatní 
funkce potřebné pro běžné sledování te-
levize (přepínání programů, nastaveni hla-
sitosti apod.) se ovládají v přijímači DVB. 
K ovládání takového systému jsou obvykle 
potřeba dva dálkové ovládače nebo uni-
verzální dálkové ovládání a řada úkonü. 

Automatické dálkové ovládání (ARC) 
zachytává všechny povely dálkového ovlá-
dání, které uživatel vyšle. Pokud ARC 
detekuje povel pro zapnutí nebo vypnutí 
přijímače DVB, potom ARC vyšle odpoví-
daj ící povel pro TV. Funguje to i opačné. 
Pokud uživatel vyšle povel dálkovým ovlá-
dáním TV. potom ARC vyšle odpovídající 
povel přijímači DVB. 

Automatické dálkové ovládáni pracuje 
nezávisle na přijímači DVB a TV nebo se 
může synchronizovat s přijimašem DVB 
přes konektor SCART. Všechny funkce 
ARC se nastavují uživatelsky tlačítkem 
MODE. Stav ARC je signalizován třemi 
červenými LED. 

Všechny uvedené varianty ovládání lze 
nakonfigurovat současně: 

• Když uživatel zapne přijímač DVB dál-
kovým ovládáním, potom ARC zapne TV 
(obr. 1 b), 
• když uživatel zapne TV dálkovým ovlá-
dáním, potom ARC zapne přijímač DVB, 
• když uživatel zapne přijímač DVB tla-
čítkem POWER na přístroji, potom ARC 
zapne TV (obr. 1c), 

a) 

0 DVB 

• když uživatel zapne ARC tlačítkem 
MODE. potom ARC zapne přijímač DVB 
a TV (obr. 1d). 

Vypínání funguje analogicky. 

Pozn.: Slovem „zapne je myšleno pře-
pnuti daného přístroje z pohotovostního 
stavu, tzv. režimu STAND-BY do režimu 
ACTIVE. 

Technické údaje 

Napájecí napětí: +5 V, ±10 %. 
Napájecí proud 
böhem vysílání IR povelů: 120 mA, 
✓ režimu ACTIVE: 15 mA, 
✓ reiimu STANDBY: 450 pA. 

Max. proudové zatížení výstupu OUT1: 
max. 250 mA. 

Max. napětí na výstupu OUT1: 42 V. 
Rozsah napětí vstupu INV O až 12 V, 
Napětí 11111 
✓ režimu ACTIVE: 3 až 12V, 
✓ režimu STANDBY: O až 0,5 V. 

Vnitřní odpor vstupu IN1: 100 ka 
Kmitočet IR přijímače a vysílače: 

36 kHz. 
Vlnová délka IR: 950 nm. 
Max. počet povelů v paměti: 8. 
Rozměry desky: 23 x 34 mm. 

Popis funkce 

ARC je logický automat. Automatické 
dálkové ovládáni střídá režimy STADBY 
a ACTIVE. Tyto režimy zrcadlí základní 

TV 

I I 

(5 ARC 

/ OEIR DVB 

b) 

0 DVS 

provozní režimy přijimaše DVB a TV. Po-
kud je ARC v režimu STANDBY, měly by 
se v režimu STANDBY nacházet i přijímač 
DVB a TV. Obdobná podmínka platí pro 
režim ACTIVE. Pro správnou funkci celé-
ho systému je nutná počáteční synchro-
nizace všech začleněných zařízeni. 

Po zapnutí napájení je ARC v režimu 
STANDBY a LED SYS je zhasnutä, v re-
žimu ACTIVE svítí. Výstupní tranzistor Q1 
jev režimu STANDBY zavřený, v režimu 
ACTIVE je otevřený. Výstup OUT1 (ote-
vřený kolektor tranzistoru 41) je v zaříze-
ní navíc a slouží k volitelnému použití. 
Může zde být zapojeno relé, které spíná 
např. napájení anténního zesilovače. 
ARC identifikuje povely z dálkového 

ovládání. Do paměti ARC lze uložit osm 
povelů dálkového ovládáni. Každý povel 
je v paměti uložený s určitými atributy, Ede-
ré definuji způsob použití daného povelu 
v systému. Povel s atributem ON přepíná 
systém z režimu STANDBY do režimu AC-
TIVE. Povel s atributem OFF přepíná sys-
tém z režimu ACTIVE do režimu STAND-
BY. Povel s atributem EXCLUDE-IN 
nebude ARC vysílat, jestliže popud k akci 
přijde ze vstupu IN. 

Jeden povel může mít všechny atribu-
ty současně (jedno tlačitko na dálkovém 
ovládáni může být zapínací a vypínací 
zároveň). 

Vyvolat akci, která přepne systém 
z režimu STANDBY do režimu ACTIVE 
nebo °pact* lze tlačítkem MODE, pove-
lem dálkového ovládáni, případné úrovni 
napětí na vstupu IN1 (signálem z přijíma-
če 

Tlačítko MODE 

Pokud je ARC y režimu STANDBY 
a uživatel klikne na tlačítko MODE, potom 
se ARC přepne do režimu ACTIVE a po-
stupně odvysílá všechny povely s atribu-
tem ON, které jsou uloženy v paměti. Stav 
atributu EXCLUDE-IN se nekontroluje. 
Přepnutí systému zpět do režimu STAND-
BY funguje analogicky. Dále platí, le po-

IR TV 
SCART 

(,) ARC 
c) 

DVB 

()ARC 

Obr. 1. Zapínání dvěma dálkovými oviadači (a), jednám DO s využitím ARC 04, zapnuti TV ph zapnuti DVB (c) 
a zapnutí přístrojů tlačítkem na ARC (d) 

d) 

(Praktická elektronika  25 



vely vysílá ARC v pořadí, v jakém jsou 
uloženy v paměti. Při každém odvysílání 
povelu s atributem ON blikne LED ON a při 
každém odvysílání povelu s atributem 
OFF blikne LED OFF. 

Dálkové ovládáni 

Jakmile ARC zachytí povel dálkového 
ovládání, hledá se jeho kopie v paměti. 
Pokud je kopie povelu y paměti nalezena, 
vyhodnotí se přidružené atributy. Pokud 
kopie v paměti není, zachycený povel je 
ignorován a žádná akce se neprovede. 

Pokud je ARC v režimu STANDBY 
a ARC zachytí povel s přidruženým atri-
butem ON, potom se ARC přepne do re-
žimu ACTIVE a postupně odvysílá všech-
ny povely s atributem ON, které jsou 
v paměti, kromě zachyceného iniciační-
ho povelu (ten právě odvysílal uživatel 
dálkovým ovládáním). Stav atributu EX-
CLUDE-IN se nekontroluje. Přepnutí sys-
tému zpět do režimu STANDBY funguje 
analogicky. 

Pokud ARC zachytí povel s přidruže-
ným atributem ON a nachází se již v reži-
mu ACTIVE, je zachycený povel ignoro-
ván. Obdobně to funguje, pokud je ARC 
v režimu STANDBY a zachytí povel s při-
druženým atributem OFF Zádná akce se 
neprovede. 

Vstup IN 

Režimy STANDBY a ACTIVE lze pře-
pínat take pomocí napětí na vstupu IN 
např. signálem z konektoru SCART. 

Pokud je ARC v režimu STANDBY 
a aktivuje se vstup IN, potom se ARC pře-
pne do režimu ACTIVE a postupně odvy-
sílá všechny povely s atributem ON, kro-
mě povelü s atributem EXCLUDE-IN. 
Pokud užje ARC v režimu ACTIVE, akti-
vace vstupu se ignoruje, žádná akce se 
neprovede. Analogicky to funguje při ztrá-
tě napětí na vstupu IN a přepínání do re-
žimu STANDBY. 

Tab. 1. Výběr funkce 

Stisk 
tlačítka Funkce Popis 

LED 
ON OFF SYS 

> 5s NORMAL Uloží do paměti povel s atributy ON nebo OFF 0 — 
> 7s EXCLUDE-IN Uloží do paměti povel s atributy EXCLUDE-IN a ON nebo OFF - 0 - 
> 9s ERASE Smaže všechny povely uložené y paměti - - 0 
>11 s END Opuštěni menu - - - 

Atribut EXCLUDE-IN zajisti, že ARC 
neodvysílá povel pro zapnutí nebo vypnu-
tí DVB přijímače' který má uložený v pa-
mšti, pokud tuto akci již provedl uživatel 
pomocí tlačítka POWER na přijímači 
DVB. 

Informace o tom, le uživatel zapnul 
nebo vypnul přijímač DVB tlačítkem 
POWER na přístroji, se odvozuje ze sig-
nálu na konektoru SCART (pin 8) přijíma-
če DVB, který napěťovými úrovněmi sig-
nalizuje stav videosignálu (OFF, 16:9, 4:3). 
Tento signál se přivede na vstup IN ARC. 

Systém lze ovládat uvedenými pro-
středky v libovolném pořadí. 

Ovládáni a nastaveni 

Všechny funkce přístroje se ovládají 
tlačítkem MODE a jsou indikovány červe-
nými LED. Běžným klikánim na tlačítko 
MODE se přepínají provozní režimy 
STANDBY a ACTIVE. Stiskem tlačítka 
MODE na dobu delší nef 5 s se aktivuje 
výběr funkce v menu. 

Výbér funkce 
Stiskněte tlačitko MODE a nepouštěj-

te. Za 5 s se rozsvítí LED ON. Pokud uvol-
níte tlačítko, když svítí LED ON, aktivuje 
se funkce NORMAL. Pokud chcete akti-
vovat jinou funkci, držte tlačítko MODE 
stisknuté delší dobu, viz tabulka 1. Vidy 
svítí pouze jedna LED. Po opuštění menu 
se ARC přepne do režimu STANDBY (ne-
svítí žádná LED a výstup CUTI je vypnut). 

Funkce NORMAL 
Pomocí funkce NORMAL může být do 

paměti uložen jeden povel s atributy ON, 
OFF. Požadovanou kombinaci atributů vy-
berete klikáním na tlačítko MODE. Vybra-
ná kombinace atributů je signalizována svi-
tem LED ON nebo LED OFF. Po aktivování 
funkce NORMAL je předvybraná kombina-
ce atributů ON a OFF, viz tabulka 2. 

Funkce EXCLUDE-IN 
Pomocí funkce EXCLUDE-IN může být 

do paměti uložen jeden povel s atributem 

Tab. 2. Volby funkce NORMAL 

Stisk NORMAL Popis 
LED 

ON OFF SYS 

0 ON, OFF Uloží do paměti povel s atributem ON a OFF 0 0 - 
1 ON Uloží do paměti povel s atributem ON 0 - - 
2 OFF Uloží do paměti povel s atributem OFF - 0 - 
3 END  Opuštěni menu - - - 

Tab. 3. Volby funkce EXCLUDE-IN 

Stisk EXCLUDE-IN Popis 
LED 

ON OFF SYS 

0 ON, OFF Uloží do paměti povel s atributem EXCLUDE-IN a ON a OFF 0 0 - 
1 ON Uloží do paměti povelsatributem EXCLUDE-IN a ON 0 - - 
2 OFF Uloží do paměti povel s atributem EXCLUDE-IN a OFF - 0 - 
3 END Opuštění menu . - - - 

Tab. 4. Volby funkce ERASE 

Stisk ERASE Popi • s 
LED 

ON OFF SYS 

> 5 s 
< 5 s 

ERASE 
END 

Smaže všechny povely uložené v paměti 
Opuštění menu 

0 0 0 
- - - 

EXCLUDE-IN a ON nebo OFF Atributy 
zvolite opět tlačítkem MODE. Vybraná 
kombinace atributů je signalizována svi-
tem LED. Po aktivováni funkce EXCLU-
DE-IN je předvybraná kombinace atributů, 
EXCLUDE-IN, ON a OFF, viz tabulka 3. 

Funkce ERASE 
Pokud je aktivována funkce ERASE, 

rozsvítí se všechny tři LED. Paměť sma-
žeme stiskem tlačítka MODE na dobu del-
ší než 5 s. Na znamení úspěšně provede-
ně operace mazání se současně rozblikají 
všechny tři LED a postupně zhasnou 
v pořadí ON, OFF, SYS. Pokud bude tla-
čítko MODE uvolněno za kratší dobu než 
5 s, mazání se neprovede, všechny LED 
zhasnou a menu se opustí, viz tabulka 4. 

Uloženi povelu do paměti 

Uvedený postup funguje pro všechny 
kombinace atributů. 

1 Chcete použit atribut EXCLUDE-IN? 
2. Aktivujte funkci NORMAL nebo EX-

CLUDE-IN. 
3. Klikáním na tlačítko MODE zvolte 

požadovanou kombinaci atributů ON 
a OFF. 

4. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládá-
ní, rozsvití se navíc LED SYS. 

5. Znovu stiskněte stejné tlačítko na dál-
kovém ovládání, zhasnou všechny LED. 

6. V paměti ARC je uložený povel dálko-
väho ovládáni se zvolenými atributy. 

7. Bylo opuštěno menu a ARC je v reži-
mu STANDBY 

8. Vyzkoušejte, zda ARC reaguje na ulo-
žený povel např. s atributem EXCLU-
DE-IN a OFF. Kliknšte na tlačítko 
MODE a přepněte ARC z režimu 
STANDBY do režimu ACTIVE. Dálko-
vým ovládačem, právě uloženým po-
velem, přepněte ARC zpět do režimu 
STANDBY. 

Prázdná pamět Pokud v paměti ARC 
není uložený žádný povel, po zapnutí na-
pájení se rozsvítí všechny tři LED a po-
stupně zhasnou v pořadí ON, OFF, SYS. 

Modelový příklad 

Přijímač DVB-S (satelit) a TV. Přijímač 
DVB-S je propojený s TV konektorem 
SCART (video, zvuk). 

Televizní OF ma č neumí využit infor-
maci o stavu videosignálu na konektoru 
SCART (pin 8) a na signál nijak nereagu-
je. Uživatel musí zapnout TV dálkovým 
ovládáním nebo tlačítkem na přístroji. Po-
mocí DO se TV zapíná povelem pro volbu 
kanálu „1", „2", „3" atd. a vypíná se červe-
ným tlačítkem „POWER OFF". 

Přijímač DVB-S se zapíná a vypíná tla-
čítkem „POWER" na přístroji nebo čer-
veným tlačítkem POWER na dálkovém 
ovládáni. 

Konfigurace systému: 
1. Do paměti ARC uložte povel „POWER" 

pro zapínáni a vypínání přijímače OVO-
-S s atributy ON, OFF a EXCLUDE-IN. 

2. Do paměti ARC uložte povel pro zapí-
náni TV, tedy povel pro volbu kanálu 
např. „1" s atributem ON. 

3. Do paměti ARC uložte povel „POWER 
OFF" pro vypínání TV s atributem OFF 
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4. Propojte ARC (IN1 a GND) přes ko-
nektor SCART (pin 8 a 18) s přijima-
čem DVB-S. 

5. Vypněte napájení ARC a přepněte při-
jímač DVB-S a TV do režimu STAND-
BY. 

6. Zapněte napájeni ARC, systém je při-
praven v režimu STANDBY. 

Jak se to bude chovat? 
Systém se nachází v režimu STAND-

BY. Uživatel vezme do ruky dálkové ovlá-
dání přijímače DVB-S a vyšle povel 
„POWER" pro jeho zapnutí. Tento povel 
odchytí ARC, nalezne jeho kopii v paměti, 
a protože je systém v režimu STANDBY 
a povel má mj. atribut ON, je tento povel 
vyhodnocen jako požadavek na přepnutí 
systému do režimu ACTIVE. Automatické 
dálkové ovládáni se přepne do režimu 
ACTIVE a postupně odvysílá všechny 
povely s atributem ON, kromě iniciačního 
povelu. V tomto případě je to pouze povel 
„V pro zapnutí TV. 

System je ve stavu ACTIVE. Pokud 
uživatel klikne na tiačitko MODE, ARC 
odvysílá všechny povely s atributem OFF 
v pořadí, v jakém jsou uloženy v paměti, 
a přepne se do režimu STANDBY. Nejpr-
ve vyšle povel „POWER" pro vypnuti při-
jí mače DVB-S, potom povel „POWER 
OFF" pro vypnutí TV. 

Systém se nachází v režimu STAND-
BY. Pokud uživatel zapne přijímač DVB 
tlačítkem POWER na přístroji, na pinu 8 
konektoru SCART se objeví napětí, které 
signalizuje přítomnost videosignálu. Pro-
tože se ARC nachází v režimu STANDBY 
a aktivoval se vstup IN1, přepne se ARC 
do režimu ACTIVE a odvysílá všechny po-
vely s atributem ON, kromě povelů s atri-
butem EXCLUDE-IN. V tomto případě 

L 
+WO  

P2 
GND 

3v3 

pouze povel pro zapnutí TV, tedy povel „1" 
Pozn.: Pokud TV umožňuje připojit sig-

nál videa a zvuku různými způsoby 
(SCART, HDMI. VGA apod.), musí být 
zdroj signálu dopředu přednastavený (po-
kud TV neumí zdroj signálu detekovat 
automaticky). 

Konstrukce HW 

Automatické dálkové ovládání je navr-
ženo s ohledem na elektromagnetickou 
kompatibilitu (EMC). Vstupy a výstupy 
jsou odolné vůči elektromagnetickému 
rušení (EMI) a elektrostatickému výboji 
(ESD). Zařízení se skládá z jednoduchých 
periferií okolo řídicího mikrokontroléru 
a firmware. 

Napájecí napětí ARC 5 V ±10 % může 
být zajištěno běžným AC/DC sítbvým 
adaptérem. Napájecí vstup je odolný vůči 
přepólování. Vstupní napájecí svorky jsou 
blokovány varistorem VR1 pro maximální 
provozní napětí 5,5 V a keramickými kon-
denzátory C2 a 03. Napětí 3,3 V pro mik-
rokontrolér je ziskáno lineárním LDO 
stabilizátorem MIC5205 (U1). Pokud je vý-
stupní proud zátěže menší než 100 µA, je 
vlastní proudová spotřeba stabilizátoru typ_ 
80 pA. 

Obvod ISO P34136 (U3) je přijímač IR 
povelů dálkového ovládáni s nosným kmi-
točtem 36 kHz. Přijímač má velkou citli-
vost a je odolný vůči okolnímu osvětlení. 
Obsahuje fotodiodu PIN, předzesilovač, 
pásmovou propust a demodulátor s tran-
zistorem na výstupu. Relativní spektrální 
citlivost fotodiody je nejvyšší na vinové 
délce 950 nm. Tranzistor na výstupu je 
v zapojeni se společným emitorem s při-
pojeným kolektorovým rezistorem 30 K2. 
Přijímač pracuje při napětí od 2,5 do 5,5 V, 
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spotřeba je typicky 350 až 450 JA podle 
intenzity okolního osvětlení. Firma VISHAY 
vyrábí různé varianty tohoto přijímače, mj. 
s různým rozložením vývodů. Rezistor 
RU a kondenzátor C11 slouží jako filtr na-
pájecího napětí pro přijímač. 

IR diodu 04 spíná tranzistor BC817-
-40 (Q3) buzený PWM signálem IR_TX 
s kmitočtem 36 kHz a střídou 1:1. Para-
lelně zapojené rezistory R9 a R1 O omezu-
jí proud LED na 85 mA, rezistory jsou dva 
pro rozložení výkonového zatížení. 

Výstup OUT1 je s otevřeným kolekto-
rem (tranzistor Ql). Lze jím spínat např. 
relé. Spínat lze proud až 250 mA a napětí 
až 42 V. 

Vstup IN1 mä vnitřní odpor asi 100 ki-2. 
K sepnutí je třeba napětí 3 až 12 V. Re-
zistor R1, Schottkyho dioda 02, Zenero-
va dioda D3 s napětím 15 V a kondenzá-
tor Cl chrání vstup proti přepětí a rušeni. 

Mikrokontrolér U2 je 32bitový ARM® 
Cortee-M0+ firmy FREESCALE. Spotře-
ba proudu U2 v režimu STANDBY jev řádu 
stovek nanoampér. Konektor P5 není na 
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Obr. 2. Automatické dálkové ovládáni - schema zapojeni 
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20 svetelných efektov 
bez mikrokontroléra 

Miroslav Cina 

Kedysi dávno som bol poverený školským výborom vyrobit' dis-
kotékové svetelné efekty na naše školské diskotéky. V tom čase 
mikroprocesory na takéto účely vermi pouiiterné neboli (ani do-
stupnost'ou, ani cenou), preto som sa začal prehrabávat' klasikou 
a narazil na posuvný register MH74164. 

S nim som potom vyrobil „blikačkuK 
s ôsmimi žiarovkami na 220 V, a tá nás 
potom niekorko rokov úspešne spre-
vädzala školskými diskotékami, kým 
neskončila v „prepadlisku dejin". Teraz, 
ako rastú deti a pomaly sa začínajú oni 
zaujímat' o diskotékové efekty, rozho-
dol som sa toto zapojenie oprášit 
a postavit'znovu, tentokrát v provedení 
„bezpečnostnom", a preto len so žia-
rovkami na 24 V. Rád by som ho na 
tomto mieste predstavil. 

Obvod 74HC164 

Na začiatok si v stručnosti popíše-
me použitý posuvný register. Obvod 
má dva vstupy predstavujúce sériový 
vstup: A a B (niekedy označované aj 
OSA a DSB podra výrobou). Hod-
nota zapisovaná do prvého registra je 
vždy logické AND medzi vstupmi A a B 
- čiže logická jednotka bude zapísa-
nä len v pripade, že oba vstupy sú na 
logickej jednotke. Kedže sa jedná o 8-
bitový register a zároveň vlastne pre-
vodník sériového toku dát na paralel-

ný, obvod má 8 4stupov (QA až QH, 
pripadne OO až Q7). Vstupný tok dát 
je synchronizovaný hodinami - vstu-
pom CLK (príp. CP), pričom výstup 
sa „posunie" o jeden bit vždy so vzo-
stupnou hranou signálu CLK (ph zme-
ne 0 na 1). Posunutie znamená, že 
hodnota A-B sa zapíše na prvý výstup 
(QO), pôvodná hodnota OO sa presu-
nie na Q1, no a tak d'alej. Celé sa dá 
znázornit nasledovne: 
A•B -> QO -> Q1 -> Q2 -> Q3 -> 
Q4 -> 05 -> QS -> Q7, 
pričom peivodná hodnota bitu Q7 „vy-
padne". 

OSA 

CIS8 

vOE 

MS. 

1 

Všetky výstupy je možné vynulo-
vat (nastavit' na logickú 0) aktivova-
nim vstupu CLR (alebo MR) - čiže jeho 
pripojením na úroveň „0". 

Funkéný diagram obvodu je na 
obr 1. Mo vidíme, obvod je pomerne 
jednoduchý, zvládne však velké úlo-
hy... Fungovanie posuvného registra 
na jednoduchom príklade ukazuje 
priebeh na obr 2. 

Popis zariadenia 

Celú blikačku möžeme rozdelit na 
riadiacu a výkonovú east' + napája-
nie. Riadiacu east' tvorí posuvný re-
gister, oscilátor a - hoci - riadiaca 
jednotka (jeden obvod 74HC00). Vý-
konová čast potom spina žiarovky po-

0 0 D 

CP -0 CP 
FF4 
Rc RD 

-0 CP -0 
FFI3 FF? 

IRc RD 

O 

CP 

FF8o  
RD 

00 01 7 7 7.7, 05 

Obr 1. Funkáný diagram obvodu 74HC164 

desce s plošnými spoji osazený, slouží 
k naprogramování mikrokontrolěru U2 
a vývoji firmware. 

Výběr součástek není kritický. Rezis-
tory jsou s přesností 1 %, kondenzátory 
keramické s dielektrikem X5R, X7R apod. 

Sadu součástek včetně desky s ploš-
nými spoji lze objednat za cenu 490,- Kč 
vč. DPH, oživený modul (viz fotografie) 
za cenu 780,- Kč vč. DPH na adrese 
zajacik@stomisi.cz, web: www.sfomisi.cz. 

Seznam součástek 

R1, R2, R6, R7 
R3, R12, R15 
R4 
R5, R8 
R9, R10, R11 
R13, R14, R16 
Cl, C3, 04, C7 
02, 08 
C5, 09, 

C10, C11 
C6 
D1, 02 
03 

1 kS2, 0805 
10 k.Q., 0805 
100 K2, 0805 
47 Ica, 0805 
47 .(2, 0805 
330 S2, 0805 
100 n F/50 V, 0805, ker. 
10 µFM 0 V, 0805, keram. 

2,2 pHs' 0 V, 0805, ker. 
470 pF/50 V. 0805, ker. 
BAT46VVFILM, SOT323 
BZX84-B15, SOT23, 
Zenerova dioda 15 V 

D4 

LED1 až LEIB 

Q1 až Q3 
Ul 

U2 

+51/ 

'SND 

OUT1 

IN1 

Obr. 3 a 4. Deska s plošnými spoji (1:1) a osazení desky 

TSUS5400, IR LED 
5 mm, 950 nm, ± 22 ° 
TLMS1000-GS08, 0603, 
LED červená 2/15 mA, 
4 mcd, 628 nm 
BC817-40, SOT23 
M105205-3.3YM5TR, 
SOT23-5, 
LOO 3,3 V/150 mA 
TSOP34136, 
IR přijímač 36 kHz 

VR1 

U3 MKLO5Z32VLC4, 
32LQFP, 
ARMS Cortex®-M0+, 
naprogramovaný 
V5.5MLA0805H, 0805, 
varistor 5,5 V 

SVV1 mikrospínač, 13 mm 
deska s plošnými spoji SRC13, 23 x 34 mm 
krabička KP32C RED 
kabel 4x 0,19 mm, bílý, 1 m 
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Obr. 2. Pr/klad šasovej postupnosti v posuvnom registri 

mocou obvodu ULN2803 a stabilizátor 
7805 („s prislušenstvore) slúži na zís-
kanie 5 V pre riadiacu east'. 

Riadiaca east' 

Jadrom riadiacej časti je spomenu-
tý 8-bitový posuvný register. Okrem 
neho využívame ešte jednoduchý os-
cilátor s obvodom 74HCOO, pričom je 
samozrejme možné použif aj mé rie-
šenie oscilátora — hoci na báze obvo-
du 555. Potenclometrom Pije mož-
né menit' frekvenciu zhruba v rozsahu 
5 až 40 Hz — čím sa zvyšuje ei znižuje 
rýchlost' „utekania svetla". V zapojení 
näjdeme ešte jeden obvod 74HCOO 
v úlohe — povedzme „kontroléra", či 
poskytovatera spätnej vazby, ktorý na 
základe výstupov posuvného registra 
riadi jeho vstup. 

Ako je patrné zo schémy na obr. 3, 
polovica riadiaceho 74HCOO je zapo-
jená ako klopný obvod RIS, zvyšné 
dye hradlá sú použité ako invertory. 
Prepfnačom S3 — „Feedback" sa pre-
pinajú dva v principe odlišné spôso-
by riadenia: bud je vstup posuvného 
registra pripojený priamo na výstup 
jedného invertora (nazvime ho „mód 

1"). V tomto móde klopný obvod R-S 
nehrá žiadnu úlohu. V druhonn móde 
je vstup posuvného registra pripoje-
ný na výstup klopného obvodu („mód 
2"), čím je možné vygenerovat rafi-
novanejši efekt. 8-polohovým prepi-
načom S4 potom pripojíme vstup jed-
ného z inverto rov na jeden z výstupov 
posuvného registra. 
Z dôvodu rozsahu sa nebudem pú-

štat' do detailného popisovanie riade-
nia posuvného registra v jednotlivých 
módoch, popíšeme si len v stručnosti 
spomenuté dva módy viac-menej 
z hl'adiska uživaterského. 

Ku riadiacej časti je dôležité spo-
menüt: že kondenzátor C4 sa stará 
o stabilitu posuvného registra a mal 
by byt' umiestnený čo najbližšie ku 
tomuto obvodu (ICI). 

Mód 1 
V tomto móde je aktívny len jeden 

invertor, ktorý riadi vstup (A, B) po-
suvného registra negáciou signálu 
jed něho z výstupov. Týmto spôsobom 
je možné dosiahnut dva základné 
efekty: pokial' je vstup invertoru pri-
pojený na prvý výstup posuvného re-
gistra — QO (čiže na vstupe bude vždy 
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opačná hodnota ako na prvom výstu-
pe), dosiahneme toho, te najprv budú 
svietit' všetky „párne ziarovky" (a ne-
párne budú zhasnuté) a v nasledov-
nom takte sa situácia zmení na opač-
nú. V podstate máme len dva rôzne 
stavy výstupov. 

Druhý základný efekt vznikne pri-
pojen ím vstupu invertora na posled-
ný výstup posuvného registra — Q7. 
V tomto prípade dosiahneme, že naj-
prv postupne po jednej všetky žiarov-
ky zasvietia (najprv svieti len QO, po-
tom QO a Q1, potom QO, Q1 a Q2 
atd'.) a následne všetky vtom istonn 
poradí zase zhasinajú. 

Prepnutím vstupu invertoru na „nie-
čo medzitým" (Q1 až Q6) vzniknú 
dalšie efekty zhruba „medzi" dvoma, 
ktoré sme si popísali. Prosím vyskú-
šajte... 

Mód 2 
✓ tomto prípade je aktívna celá 

„centrálna riadiaca časr, čiže klopný 
odvod R-S a dva invertory. Týmto za-
pojením je možné „poslat' na cestu" 
informáciu, a túto potom stale opako-
vat'. Stále opakovanie je docielené 
tým, že klopný obvod je nulovaný jed-
notkou na výstupe Q7, pričom kedy 
je preklopený spat' je dané pripojením 
druhého vstupu na výstup QO až 06 
(podra nastavenia prepinača). 
✓ prípade, le je tento prepinaterný 

vstup pripojený na výstup Q0, vyrobí-
me „bežiaci bod" — čiže všetky žiarov-
ky sú zhasnuté okrem jednej a tä jed-
na sa postupne posúva z Q0 na Ql, 
d'alej na Q2 atd'. Poki& prepínač pre-
hodíme na Q1, máme „dva bežiace 
body", až pokie ho pripore na Q6, 
dostaneme „bežiacu dieru" (všetky žia-
rovky svietia okrem jednej — „diera"), 
Využitie polohy 07 v tomto móde 
nemá zmysel (kedze Q7 nadi druhý 
vstup klopného obvodu R-S). 
✓ tomto móde — záleží od momen-

tu aktivovania — sa meiže star, že „všet-
ko postoj ľ' — napríklad všetky žiarov-
ky sú zhasnuté a nedeje sa nič. Je to 
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daní tým, že klopný obvod má práve 
na výstupe (výstup hradla IC2C) logic-
kú 0 a všetky výstupy posuvného ob-
vodu sú tie2 neaktívne. Tým pádom sa 
klopný obvod nepreklopf a treba ho 
zase »nahodit. K tomu slúži tlačidlo 
S1, ktorým je možné preklopit R-S 
a tým vyslat na vstup posuvného re-
gistra logickú „1". Pokial' toto urobíme 
v móde „bežiaci bod" (druhý vstup ph-
pojený na Q0), vygenerujeme d'alší 
be2iaci bod, takže ich máme dva atd'. 
Všetko mäte postát, aj ked' máme na 
výstupoch posuvného registra samé 
logické jednotky, v takomto prípade 
môžeme celý register vynulovat stla-
čením tlačidla „S2" a potom vyslat zno-
va nejaký ten „bod na cestu". 

Výkonová east' 

Obvod ULN2803 je tvorený osmi-
cou dvojíc tranzistorov v Darlingoto-
novom zapojení vždy s predradným 
rezistorom vhodným pre TTL úroveň. 
Preto ho je možné pripojit' priamo ku 
výstupom posuvného registra. 

Žiarovky som použil 24 V/100 mA, 
mól2eme však použit'akékolVek mé. Pri 
ich výbere treba brat' ohl'ad na obvod 
ULN2803, biže maximálny prúd všet-
kých aktívnych výstupov by nemal pre-
kročit 2,5 A — ea v prfpade, že sú za-
pnuté všetky žiarovky predstavuje limit 
zhruba 310 mA na jednu žiarovku. Ma-
ximálne povolené napätie je 50 V. 

Žiarovkám je potrebné prispösobit 
aj použitý zdroj. Pre moj variant 24 V 
som použil starý zdroj od notebooku 
s výstupným napätím 20 V — čo pre 
zvolené žiarovky postačuje. Zdroj 
musí byt' schopný dodat' prúd aspoň 
1 A (pre použité žiarovky: 8x 100 mA 
+ trocha rezerva). 

Napájacie napätie pre TTL logiku 
(riadiacu čast) je získané bežným sta-
bilizátorom 7805. 
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Mechanická konštrukcia 

Celá „diskotéka" — čiže žiarovky aj 
elektronika v krabičke — je umiestne-
ná na jednej doske z laminátu o roz-
meroch 1300 x 200 mm (obr. 4 a 5). 
Prvá žiarovka je umiestnená 10 cm od 
okraja dosky a ostatní majú potom 
vždy odstup medzi sebou 12,5 cm. 

o 
CD ® •••• 

100 1 125 4I 125 I 
-11 

Obr. 9 a 5. Efekty só umiestnenée na laminátovej doske 130 x 20 cm 

Elektronika sa bez problémov zmes-
tí na univerzálnu dosku 50 x 100 mm, 
tá je potom umiestnená v plastovej 
krabičke 124 x 72 x 51 mm (dá sa na-
kúpit v Conrade), ktorá je tie2 pripev-
nená na laminátovej doske „za posled-
nou 2iakovkou". 

Všetky káble od faroviek sú vede-
n6 po zadnej strane laminátovej dos-
ky a prechádzajú spät' priamo do 
spodnej časti plastovej krabičky 
s elektronikou. 
V spodnej časti je tiež pripevnený 

konektor na prívod napájacieho napä-
tia 20 V/1 A. Všetky ovládacie prvky 
(8-polohový prepínač, prepínač módu 
1-2, potenciometer a 'dye tlašidlá) sú po-
tom umiestnené vo vrchnej časti, ktorá 
sa dá v pripade potreby „odklopir. 

Záver 

Pokial' chceme spočítat' počet 
efektov, v móde 1 je možné zvolit 8 
rÖznych efektov, v móde 2 potom 7 zá-
kladných + d'alšie postupným „púšra-
ním svetiel". Kol'ko z nich je „naozaj 
pekných", je na každého osobnom 
uvážení. V praxi si často vystačíme 
s menším počtom zvoliterných efek-
tov. Rozumný kompromis je namies-
to 8-polohového prepínača S4 poet' 
len „obyčajný" prepínač (2 polohy) 

Obr. 7. 
Riadiacia 
elektronika 

je y krabičke 
na univer-

zálnej doske 

a umožnit' spätnú väzbu len z výstu-
pov QO (QA) a Q7 (QH). 
Möžeme ešte spomenüt, že pokial' 

sa chceme len „pohrar a nemáme 
v úmysle stavat efekty so žiarovkami, 
je možné obvod ULN2803 (aj žiarov-
ky) vynechat' a pripojit' priamo na 
výstupy posuvného registra LED v za-
pojeni so spoločnou katódou a pred-
radeným rezistorom okolo 270 Q (zá-
taž jednäho výstupu by nemala 
prekročif 20 mA a celková 50 mA). 
V prípade dotazov či pripomienok 

som dostihnutelný na mojej mailovej 
adrese: miroslav. cina@t-online . de. 
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minimum 

Přijímací anténa G3LNP 
se smerovanum 

v azimutální i elevační rovině 
Přednosti antén s možností směrování nejen v horizontální (azimutálni) rovi-

ně, ale i roviné vertikální (elevační) jsou dostatečné známé. Směrování v obou ro-
vinách je však obvyklé spíš na VKV, u antén pro krátkovinná pásma se s ním 
prakticky nesetkáváme. Přesto však existují přijímací antény pro KV pásma, kte-
ré lze směrovat jak v horizontální (azimutálni) rovině, tak i v rovině vertikální (ele-
vační). 

Takovou anténu zkonstruoval Tony 
Preedy, G3LNP, úpravou známé antény 
K9AY Loop [1] a dosáhl s ní velmi zajíma-
vých výsledků — v odpoledních hodinách 
ve svém QTH v Shrewsbury poslouchal 
na 1,8 MHz polskou stanici, ačkoli ze stej-
ného směru přicházely signály německé 
stanice v síle S9. Tento rušivý signál bylo 
možné směrováním v elevační rovině 
zcela potlačit a přijímat nerušený signál 
polské stanice. Analýza ukazuje, že sig-
nály, šířící se v denni době povrchovou 
vinou, lze potlačit na středních vinách až 
o 60 dB, na 1,8 MHz o 50 dB a ještě na 
10 MHz o 30 dB. Podmínky šíření od 
soumraku do půlnoci mohou být méně 
stabilní, proto bývají hodnoty potlačení až 
o 20 dB horší, avšak od půlnoci do úsvitu 
lze dosáhnout opět potlačení přes 40 dB. 
Výsledky jsou tedy ve značné míře ovliv-
něny podmínkami šíření, na pomalé změ-
ny lze reagovat opětovným nastavením 
bzovače. 

Princip antény 

Směrování zde není dosaženo obvyk-
lým nakláněním celé antény ve vertikální 
rovině, ale fázováním. Přesnější je hovořit 
spíš o naklánění minima vyzařovacího di-
agramu, tedy o ovlivňováni úhlu ç (obr. 1, 
2). 

Možnosti ovlivňovat polohu minima 
(úhlu (b) se dosahuje úpravou antény 
K9AY Loop (obr. 3). 

Tohoto efektu je dosaženo změnou 
RLC prvkú, tvořících komplexní zatěžo-
vací impedanci. Závislost úhlu na nasta-
vení RLC prvků znázorňuje obr. 4. 

Rozměry a celkové zapojeni antény 
včetně fázovače ukazuje obr. 5. 

Konstrukce antény 

Ke konstrukci byly použity zbytky sta-
ré antény Vagi pro KV pásma, která po-
sloužila jako materiál ke zhotoveni dvou 
šikmých částí o délce 4,57 m a vertikální 
nosné trubky (obr. 6), spojené s rotáto-
rem, která nese texgumoidovou nosnou 
desku, ke které jsou pomocí šroubových 
U svorek upevněny šikmé části. Na této 

Totimin 

3 525MHz 

165 

desce je rovněž upevněna plastiková 
skříňka, obsahující transformátory 5 2. 
K jejich zhotovení je použito dvouděrové 
feritové jádro, 7 x 6,1 x 4,1 mm BN 73-
-2402. Primární vinutí (směrem k anténě) 
má 5 závitů, sekundární (směrem ke ka-
belu) 2 závity. Vineme drátem CuL prů-
měru 0,3 mm. Taková konstrukce má mi-
nimální kapacity. Je samozřejmě možné 
použíti větší jádro BN 73-202 (13,3 x 14 
x 7,5 mm), důležitý je pouze materiál 73. 

Do horní části vertikální nosné trubky 
je uchycena vertikální nosná podpěra, 
tvořená laminátovou tyčí délky 6,1 m, ne-
soucí horní část antény, zhotovenou 
z měděného drátu o průměru 2 mm. 

Schematicky náčrtek znázorňuje kon-
strukční uspořádání antény (obr. 7). Pro 
šikmé části antény byly použity inkurantní 
trubky o průměru 30 mm, které se kdysi 
vyskytovaly ve výprodeji v třímetrových 
délkách. Používaly se jako stožárky u ra-
diostanice R-118. Jako střední nosnou 
podpěru jsem zkoušel využít spodní část 
zničeného vertikálu Cushcraft. Důvodem 
byl její vnitřní průměr, který přesně odpo-
vídal vnější mu průměru laminátové pod-
pěry, kterou jsem měl k dispozici. Celko-
vá délka spodní části zničeného vertikálu 
a laminátové podpěry je 6,1 m. Konce šik-
mých části antény jsou spojeny mědě-
ným drátem, který je veden přes vrchol 
podpěry (tj. konec levé šikmé části — vr-
chol podpěry — konec pravé šikmé části). 

Na obrázku chybí propojení se zemí. 
Na střední trubce (spodní části zničeného 
vertikálu Cushcraft) je upevněna objímka, 
ke které bylo připojeno opleteni ze staré-
ho koaxiálního kabelu, jehož druhý konec 
byl spojen se 4 vzájemně propojenými 
zemnicími kolíky (půlmetrový kus beto-
nářského železa, zatlučený do země), 
rozmístěnými kolem paty antény. Při pou-
žití rotätoru musí být připojení ohebné 
a trvanlivé, proto bylo opleteni z koaxiální-
ho kabelu natřeno Resistinem. Bohužel 
jsem musel anténu brzy odstranit, šikmé 
části překážely na zahrádce, proto se 
vhodnost tohoto řešeni nestačila projevit. 

Velkou pozornost je nutné věnovat 
skříňce s transformátory. Ty jsem umístil 
do elektrikářské krabice a propojil podle 
obr. 8. 

Weed plane 

Obr. 1. Vyzařovací 
diagram antény pod-
le G3LNP ve verti-
kální rovině s vy-
značeným Citzlem ď, 
který je možné měnit 

Obr. 2. Vyzařovací diagram antény 
G3LNP v 3D zobrazení s vyznačeným 

minimem 
9,15 m 

= 3,75 MHz 
vodivost it 5 mSim 
diel. konst x 13 

Obr. 3. Úprava antény KMY — zařazeni 
komplexní impedance s proměnnými 

RLC prvky 

0 10 20 30 44:1 9 60 70 

- etevace minima (st.) 

Obr 4. Závislost úhlu na nastavení 
RLC prvků 

Propojení primárních vinutí s anténou 
vyplývá z obrázku. Kabely jsou připojeny 
bez jakéhokoli dalšího zemnění přímo 
k sekundárnímu vinutí (2 záv.) transfor-
mátorů. Použil jsem konektory BNC (byly 
po ruce), ale vyhoví jakékoli jiné typy. Ka-
bel použijeme ,,televizní" 75 Q RG-6/U, 
který lze často levně koupit na různých 
setkáních. Použijeme dva naprosto stejně 
dlouhé kusy. Je třeba zajistit, aby se vněj-
ší plášť nikde nedotýkal země; zemnění 
a propojení zemí je u této antény kritické. 

Fázovaš 

Cívka 30 µH (ve skutečnosti 34 pH) 
pro fázovač antény G3LNP má dle origi-
nálního provedení [1] 32 záv. 0,5 mm 
CuL, vinuto těsně na 0 32 mm. Jako 
kostra byla použita kulatá plastiková kra-
bička na kinofilm. Odbočky na 23., 19., 
16. a 13, záv., což odpovídá indukčnosti 
20,3 - 15,1 - 11,8 a 8,2 µH. Zkoušel jsem 
cívku navinout i na toroid T106-2 (červe-
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Obr. 5. Rozměry a zapojeni antény 
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G3LNP s fázovadem 

ný). Pro požadovanou indukčnost měla 
cívka 50 závitů s odbočkami na 39., 33., 
30. a 25. zäv. Výsledky jsou naprosto 
stejné, výhodou cívky vinuté na toroidu je 
kompaktní provedení, takže ji lze umístit 
přímo na přepínač. Vývody cívky a odbo-
ček jsou dostatečnš tuhé, aby cívku udr-
žely. 

Kondenzátor jsem použil vzduchový 
500 pF ze starého přijímače. Potenciome-
tr jsem získal z vraku starého přístroje 
(snad videopřehrávače). Měl 250 Q, plas-
tový kryt a plastovou osičku. Použil jsem 
takový proto, aby byly dodrženy minimální 
parazitní kapacity celé konstrukce. Přepí-
nač byl použit šestipolohový keramický 
z vyřazeného měřicího přístroje. 

Předzesilovač je použit v osvědčeném 
zapojení dle W71UV [2] (obr. 9). Poslední 
verze předzesilovače (rev. 6) mä zisk 
20 dB a zlepšenou linearitu. 01P3 (bod 
zahrazení 3. řádu) je nejdůležitějším pa-
rametrem. S tranzistorem 2N5109 do-
sahuje 01P3 minimálně +41 dBm (až 
+44 ern), podmínkou je napájecí napětí 
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Obr. 6. Pate antény G3LNP s rotátorem 
(foto G3LNP) 
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Obr. 7. Konstrukční uspořádání antény 
G3LNP 

Vcc = 13,0 ±0,6 V. Kritická pro 01P3 je 
především hodnota R4, je vhodné použít 
bud' součástku s 1% tolerancí, nebo jej 
vybrat měřením. 

Při vyšším napětí se tranzistor neú-
měrně zahřívá, při menším napětí je 
01P3 výrazně nižší. Předzesilovač odebí-
rá 75 ±5 mA. Zesilovací činitel hFE 
2N5109 se pohybuje mezi 40 až 120; po-
užijeme-li tranzistor s menším zesilova-
cím činitelem, bude pro dosažení uvede-
ného proudu třeba nastavit R3. Zvětšení 
odporu R3 způsobi snížení proudu a ob-
ráceně. Bod 1dB komprese předzesilova-
če PldB by měl být vyšší než +21 dBm, 
obvykle bývá +24 až +27 dBm. Pro vý-
sledný 01P3 a zisk je nutné použít rezis-
tory s tolerancí 2 % nebo nižší, případně 
vybrat měřením z vice kusů. Kondenzáto-
ry jsou keramické na napětí 50 V, pro CS 
použijeme nejlépe tantalový ,elektrolyt'. 

0,1 uF J. uF 22uF/50V 
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+12V 
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trubce 

Obr. 9. Předzesilovač 
s tranzistorem 
2N5109 (vlevo) 

Obr 8. Zapojeni skříňky o 
s transformátory v paté 
antény G3LNP (dole) 
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k pravé šikmé 
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Pro dosažení uvedeného 01P3 je nutné 
dodržet i materiál jádra, na kterém je na-
vinut transformátor. Je nutné použít ma-
teriál 75, vhodná jádra jsou tedy FT50-75 
(Amidon), 5975000301 (Fair-Rite) nebo 
35T0501-10H (Steward, DigiKey # 240-
-2524-ND), která mají průměr 1/2 palce 
(12,7 mm). Lze použít i menší jádro 
35T0375-10H (Steward, DigiKey # 240-
-2522-ND), které má průměr 3/8 palce 
(9,5 mm). 

Odkazy 

[1] Preedy, Tony, G3LNP: An Orthogo-
nally Steered Antenna that Reduces Inter-
ference. QST (ARRL), October 2010, str. 
30 — 33. 
[2] Molitor, Larry, W7IUV: Low Band High 
Performance Preamp. http://www.wliuv. 
corn/preamp60/preamp r60.pclf 

RR 

Palstar BPI 500A 

Obr 1. Přední panel tuneru 

Firma Palstar uvedla na trh další mo-
del anténního tuneru s označením BT-
-1500A se symetrickým výstupem. Je 
schopen přispüsobovat antény od 160 až 
do 10 m. Obsahuje dvojitý L-článek, pře-
pínatelný pro ladění spodnich nebo hor-
ních pásem, od 160 do 20 ma od 15 do 
10 m. Jsou v něm vestavěné dvě spojené 
tandemové otočné ladicí cívky, každá 
s indukčností 44 j,tH. Ladicí kondenzátor 
pro vysoké napští 4,5 kV má dvě sekce: 
65 pF a 960 pF, které jsou přepínatelné. 
Kondenzátor je možno připínat buďto na 
vstup, nebo na výstup. Veškerá spínání 
zajišťuji masivní relé, která přepínají po-
lohy Hi-Z nebo Low-Z impedanci. Tuner je 
schopen ladit výstupní výkon až do 1500 W 
PEP, na CW kolem 1000 W. Vstup je 
50 D. a výstup je na svorkách pro symet-
rické napájení antén. Dvojitý analogový 
měřič ukazuje PSV a výstupní výkon 
a zároveň také odražený výkon. Má dvojí 
přepínání měření — 300 W a 0 — 3000 W. 
Napájecí napětí tuneru je 13,8 V/200 mA 
max. Celý tuner je vestavěn do hliníkové 
skřině, která je galvanicky ošetřena čer-
nou barvou. Rozměry jsou: 337 x 165 x 
429 mm. Váha 7,7 kg. Cena 795 USD. 
Webová stránka: 

http://www.palstaccornIen/bt1500a/ 

OK2JS 

Obr. 2. Pohled dovnitř tuneru 
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1SHEELD - ROZHRANÍ K ARDUINU 
UIVIOŽSUJIM POUŽIT SMARTPHONE JAKO SHIELD 

Arduino je otevřená elektronická platforma postave-
ná na mikrokontroléru ATMega od firmy Atmel a grafic-
kém vývojovém prostředí. Může být použito k navrho-
vání samostatných interaktivních zapojení nebo může 
být připojeno k počítači. Desky mikropočítače Arduino 
obsahují kromě mikrokontroléru Atmel i další podpůrné 
obvody. Většina vývodů je přístupná přes kolíkové Mi-
ce, do kterých se připojuji další přídavné desky s různý-
mi funkcemi, kterým ve světě Arduina říká „shieldy". 

V článku popisovaná přídavná des-
ka 1Sheeld je právě takovým shieldem, 
ale velmi univerzálním. Umožňuje totiž 
připojit k Ardu/nu libovolný "chytrý" te-
lefon s operačním systémem Android 
a využívat veškeré vybavení telefonu 
— všechny senzory, optiku (kameru), re-
produktor, mikrofon, dotykový displej, 
GSM, GPS, Wi-Fi ad., to, co zrovna po-
třebujete. 

1Sheeld má dvě části —jednak je to 
fyzický shield, destička se součástka-
mi, která se standardním způsobem 
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Přídavná deska 1Sheeld nasazené na mikropočítač Arduino 

připojuje (nasadí) ke konektorům mi-
kropočitaše Arduino a zajišťuje Blue-
tooth bezdrátové propojení s telefonem. 
Druhou součásti je pak softwarová plat-
forma a aplikace pro operační system 
Android, která zajišťuje komunikaci me-
zi telefonem a touto destičkou a umož-
ňuje vytvářet různé funkce shieldu, pou-
žívat jednotlivé komponenty telefonu. 
Telefon a jeho prvky lze tak používat 
jako vstupy i jako výstupy pro Arduino. 

Základním záměrem při návrhu to-
hoto rozhraní bylo usnadnit a zrychlit 
vývoj projektů s mikropočítačem Ardui-
no — místo nutnosti navrhovat a kon-
struovat (nebo kupovat) potřebné pří-
davné desky (shieldy) zde je okamžitě 

Telefon ve funkci 
7-segmentového 

displeje 
pro mikropočítač 

Ardu/no 
— pomocI 1Sheeld 

k dispozici univerzální mnohoúčelový 
shield. Po ověřeni a vyladění funkce na-
vrhovaného projektu s mikropočítačem 
Arduino pak mohou být v definitivním 
zapojeni telefon s deskou I Sheeld na-
hrazeny konkrétním potřebným jedno-
účelovým obvodem (zapojením). 

Deska 1Sheeld používá standard-
ní Bluetooth adapter NC-06 s dosahem 
asi 10 m, řídí ji mikroprocesor Mine! 
ATMega162 na 16 MHz a s Arduinem 
komunikuje přes UART. 

Možností využití tohoto nápadu je 
bezpočet a záleží jen na tvořivém po-
tenciálu a představivosti vývojáře Lze 
např. ovládat celou domácnost — zapí-
nativypinat topení, světla, klimatizaci, 

_ 91 ill; I 

1 :OE; • 

Obrazovky aplikace 1Sheeld pro telefony s OS Android — nastaveni a některé shieldy (LED, spínač, Twitter, LCD, game-pad, klávesnice) 
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Schéma zapojeni univerzählho shieldu pro připojení telefonu s OS Android k rnikropotitadi Arduino — 1Sheeid 

zalévání ad. Lze použít jakoukoliv hard-
warovou událost ke spuštění akce y te-
lefonu (telefonování, SMS, mail, zvuk, 
foto, nahrávání, komunikace do sociál-
nich sítí ad.) a naopak událost v tele-
fonu (čas, příchozí SMS, dotyk na dis-
pleji, slovo do mikrofonu, údaj senzoru 
ad,) může spustit zvolenou hardwaro-
vou akci v „okolía Ardu/na. 

Aplikace pro Android je jednoduchá 
— na první obrazovce si můžete vybrat 
ze všech dostupných možnosti (shiel-
dů)ty, které budete potřebovat, na další 
obrazovce jsou pak vlevo všechny drive 
vybrané shieldy (jako dotyková tlačítka) 
a ve zbytku obrazovky se zobrazí ten 
präve zvolený. Od autorů jsou v aplikaci 
připravené následující shieldy: 

Senzorové: akcelerometr, tlak, svět-
lo, teplota, GPS, gyroskop, orientace, 
magnetometr, teplota, proximity, gravi-
tace. 

Základní I/0: bzušák, klávesnice, 
LED, mikrofon, sedmisegmentový dis-
plej, herní ovladač (game-pad), posuv-
nik, tlačítko, přepínací tlačítko. 

Komunikačni: telefon, SMS, e-mail, 
Skype. 

Specieint upozornění, kamera, hu-
dební přehrávač, hodiny (čas), řádkoW 
LCD displej. 

Sociální site: Foursquare, Twitter, 
Facebook. 

Další shieldy budou neustále přibý-
vat a lze si samozřejmě naprogramovat 
i svoje zcela specifické. Zatím účelem 
je od autorů k dispozici softwarová kni-
hovna, kterou lze používat ve vlastních 
aplikacích. 

Celý projekt 1 Sheeki je zcela otevře-
ný, jak hardware tak i software jsou 
Open Source a každý je tak může ne-
jen libovolně využívat, ale i upravovat. 

Projekt vznikl na bázi kolektivního 
financováni (crovvdfunding)v interneto-
vé »Mini" Kickstarter a požadovaných 
10 000 USD získal během prvního půl-
dne! Stojí za ním osmičlenný kolektiv 
z Egypta a I Sheet se již vyrábí (v Či-
ně) a prodává se za cca 46 EUR (viz 
odkazy). 

Odkazy: 
httplAivww>lsheeld.comi 

http://play.google.comIstorelapps/details?id=com.integreight.onesheeld 

http://www.kickstartercom/projects/integreight/ 
isheeld-replace-your-arduino-shields-vvith-youresma 

http.4Www.watterotticom/en/ISheeld (e-shop v Německu) 

i • 

4:A 

Osazená deska rozhrani 1Sheeld 

Obrazce plošných spojů desky rozhraní 
1Sheeld (1:1)— podrobná dokumentace je 
volnel ke staženi na webu lsheeld.com 
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MORSEOVKA V ANDROIDU 
PRO ZADÁVÁNÍ ZNAKŮ I JEJICH VYSÍLÁNÍ 

Zadávání textů je obzvláště u malých dotykových 
telefonů nesnadná záležitost, vzhledem k počtu znaků, 
ze kterých se na virtuální klávesnici musí vybírat. A tak 
velmi brzy někoho napadlo, že by se texty daly zadávat 
telegrafní abecedou, tzv. morseovkou, protože ta potře-
buje znaky pouze dva — tečku a čárku. Tlačítka pro ně 
tak mohou být dostatečně velká. Jistě je nutné se na-
učit morseovku ... ale to není zase tak složité a k dispo-
zici je samozřejmě řada aplikací (rovněž pro Android), 
které vám s tím pomohou. 

Typickým představitelem aplikací pro zadávání znaků 
morseovkou je např. Morse Code Keyer nebo Morse Code 
Keyboard. Některé aplikace se instalují se do telefonu jako 

Morse CodeKeyer L2.--V-4-; 

It is fun to enter text with morse 
code.? 

rirm 
04101 

treeiZeM4 

Quirk Search Box 

Obrazovky z aplikaci Morse Code Keyer a Morse Code Keyboard 

další klávesnice, takže je pak nenajdete jako samostatnou 
ikonu. Musíte v Nastaveni telefonu v Androidu najít volbu 
klávesnice a příslušnou klávesnici zaškrtnout. Místo obvyklé 
klávesnice s písmeny a číslicemi se vám pak bude při potřebě 
zadat do telefonu text zobrazovat něco podobného jako je 
na obrázku z uvedených aplikací. Standardní klávesnici mú-
žete samozřejmě kdykoliv stejným způsobem vrátit zpátky. 
Kromě tlačítek pro tečku a čárku bývá k dispozici i tlačítko 
(menší) pro mezeru mezi znaky, popř. tlačítko pro mazání 
a Shift (pro psaní velkých znaků, morseovka sama o sobě 
malá a velká písmena nerozlišuje). Tlačítka pro tečku a čárku 
mohou u některých aplikací fungovat ijako tzv. jambický te-
legrafní klíč s pastičkou (radioamatéři budou vědět), kdy 

llibletia tin9: 

Morse Coder a Morse Droid překládají psaný text z/do Morseovky 

1:11Spedal Characters 

kp 

4st liii { 

K dispozici je obvykle ‚nápověda" a někdy i pěkný „ručni klič" 

přidržení tlačítka způsobí opakování znaku (tečky nebo čár-
ky) a přidržení obou jejich střídání. „Psaní" je tak rychlejší, 
ale vyžaduje již určitý cvik 

Další podobné aplikace jsou např. Tap keyboard (morse 
code), DotDash Keyboard, Mail Tap — Morse Code Key-
board, Morse Keyboard, Morse Straight Key a v Google-
Play najdete jistě i řadu dalších. Některé aplikace umožňují 
nejen zobrazování „psaného" textu, ale i akustický odpos-
lech vysilané morseovky, některé i akustické zadáváni mor-
seovky přes mikrofon. Naopak jsou i aplikace, které nemají 
samostatná tlačítka pro tečku a čárku a mají jenom jednu 
plošku, která funguje jako klasický telegrafní klič — delším 
přidržením vznikne čárka, kratším tečka. 

Pak jsou zde programy, které neslouží přímo k ručnímu 
zadávání telegrafních znaků, ale zařídí převod běžně napsa-
ného textu na zvukem nebo světlem vysílanou morseovku, 

11-:•1'310 111 .155 

Convvit Morse Sound Sinnals to Text 

r• ,..,.  ,..., el 
lxi.t 

r e I 

Základní operace 

Konvertuji Nastaveni 

Závod s časem 

Text na Morseovka 
morseovku na text 

Skupiny Neliepši 
znaků výsledky 

Faster Than Morse 

Edituj 

Zvuk (pfp) 
na text 

it • 
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II 
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Statistiky 

S š 

ch i• 

Soubory nástrojů Morse Tools a Nejrychlejší v morseovce 

popř. na její grafické znázornění (tečky a čárky), umějí i její 
zpětné dekódování ze zvukových (přes mikrofon) nebo i op-
tických (přes kameru telefonu) signálú, naučí a procvičí vás 
ve znalosti telegrafní abecedy vysíláním cvičných text(' s na-
stavitelnou rychlostí a tónem ad. Jako přiklad uvádíme apli-
kace Morse Tools (výborná sada), Nejrychlejší y morseov-
ce (česká nejen výuková), Morse Code Toolbox, Morse Co-
der, Morse Droid, Morse Mentor (výuková), Morse Trans-
mitter nebo Simply Morse Code. 
U aplikací neuvádíme webové adresy pro jejich vyhledání 

na GooglePlay, protože jsou dlouhé a komplikované a aplika-
ci snadno najdete zapsáním jejího přesného jména do vyhle-
dávacího políčka. Nejlepší je si několik aplikací nainstalovat 
a vyzkoušet, každému vyhovuje něco jiného a výběr je dosta-
tečný. Všechny v článku uváděné aplikace jsou zdarma (exis-
tuji samozřejmě i aplikace placené). 
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BMP180 SENZOR 
RAKU VZDUCHU A TEPLOTY 

Senzor BMP180 od firmy Bosch je 
nejvhodnější levné řešení pro přesné 
měření barometrického tlaku a teploty, 
popř. nadmořské výšky (altimetr). Sen-
zor je zapájen na malé destičce s ploš-
nými spoji o rozměrech asi 18x16 mm, 
kde jsou zároveň i obvody napěťového 
regulátoru 3,3 V, obvod pro úpravu na-
pětových úrovní sběrnice I2C a potřeb-
né rezistory, takže lze použít napájení 
i logiku 5 V. 

Rozsah měření tlaku je 300 až 1100 
hPa (což odpovídá nadmořské výšce 
9000 m až -500 m) s přesností 0,03 
hPa (tj asi 0,25 m). Rozsah měření tep-
loty je —40 až 85°C s přesností ±2°C. 

Modul senzoru BMP180 (v meřltku 2:1) 
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Blokové schema senzoru a jeho zapojeni 

Propojení např. s mikropočítačem 
Arduino je velmi jednoduché (čtyři vo-
diče, viz obrázek). Na webu prodejce 
http://www.adafruit.com/products/1603 
je k volnému stažení softwarová kni-
hovna a jednoduchý program pro Ardui-
no k vyzkoušení a zabudování do vlast-
ních projektü. Modul se prodává za asi 
10 USD. 

Připojení BMP180 k mikropočítači Arduino 
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RÁDIO „HISTORIE" 

Ü 'chnika SSB na VKV 
před 50 léty 

Pavel Šír, OK1AIY; oklaiy@comanetcz 

Další zdokonaleni - 
nový budič SSB 

Jak ubíhal čas, zlepšovaly se technic-
ké možnosti v konstrukcích a umožnily vy-
generovat SSB signál na vyšším kmitočtu, 
prakticky až 10 MHz. V literatuře z DL bylo 
popsáno zapojení celého budiče včetně 
voxu a antivoxu s tranzistory na desce 
s plošnými spoji. Byla dostatečně velká 

(Pokračování) 

(dnes by se na ni pohodlně vešel celý 
transceiver), takže se na ni dalo i experi-
mentovat, a u nás se rychle rozšifila pod 
názvem HS1000 (obr. 6). Jednoduchý 
krystalový filtr se podle jména svého kon-
struktéra (W1ICP) vžil pod názvem „Mc-
Coy" (obr. 7). 

Sám jsem použil sovětské krystaly 
5,744 MHz v bakelitových pouzdrech, kte-
ré bylo možné skleněným štětcem nebo 
jódem snadno kmitočtově posunout. Kon-

Obr. 4. OK1AlY u svého zařízení v r. 1972 

Obr. 5. Pohlad pod šasi mého SSB vysílače (vpravo) 

Ob. 6. SSB bu fit HS1000 

(Praktická elektronika  AR  08/2014 

strukce byla snadná a přehledná, jediným 
trochu pracným prvkem byla bifilärně na-
vinutá cívka s jádrem, naladěná paralelní 
kapacitou na pracovní kmitočet. (Nesměl 
se zapomenout uzemnit její steed — take 
se to přihodilo.) Ukázalo se, že to jde 
i s krystaly řady B000 až 8900 ze zařízení 
RM31. Jestliže byl možný výběr z většího 
množství, vyměřily se potřebné kmitočty 
bez otvírání a úprav. Ale to všechno se již 
dávno zvládalo, a tak bylo možné filtry vy-
rálašt, jak se říká, jako „housky na krámě'. 
Aleš, OK1AGC, s tím měl již z KV větší 
zkušenosti, dokázal znázornit průběh filtru 
na obrazovce osciloskopu a změnou hod-
not C a R na výstupu tvar co nelépe „uče-
sat". Začátkem sedmdesátých let už take 
TESLA Hradec Králové vyráběla filtry 
9 a 10,7 MHz tak jako jinde ve světě a bylo 
je možné zakoupit asi za cenu jednoho mě-
síčního platu. (Dnes je za to celý transcei-
ver a možná dva.) 

Amatérská výroba 
transceiverů 

V tomto obdobi se i u nás rozpoutala 
era výroby 2m transceiverti (Podobně 
tomu bylo i v bývalé NDR.) V našich ob-
chodech se to neprodávalo a ani nebylo 
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Obr. 8. Základní 
blokové schéma 
mého vysílače 

147 6 - f5,6-3? MHz 

v dohledu, že by tomu v blízké budoucnosti 
bylo jinak. Za pozornost stojí historka, kdy 
náš námořník přivezl svému bratrovi (‚krát-
kovInní kovii) transceiver. Ten ho po něja-
kém čase používání prodal, protože mu 
bratr dovezl novější — lepší. Co se pak asi 
konalo, si čtenář snadno domyslí. Každý 
ale to štěstí neměl, že by sám nebo někdo 
blízký pracoval např. na ropné plošině nebo 
v diplomatických službách, a tak se to dě-
lalo doma. Lidé už tenkrát byli velmi šikov-
ní a bylo „chloubou" si zařízeni zhotovit 
vlastní ma rukama — samostatně. Některá 
byla „jak od firmy" a fungovala dokonale. 
Ty ůspěšné konstrukce byly popsány v ča-
sopisech (Klínovec, Fantom). Později také 
Kentaur, který po drobných úpravách byl 
velmi dobře funkční. Autor Jirka, OK1VVBK, 
na něj zhotovil i dokonalý „plošný spoj". Vy-
rábělo se to masově a někteří ho vlastní 
dosud. 

Profesionální výroba 
transceiverů 

Je to myšleno s jistou nadsázkou, ale 
již v r. 1974 se do sériové výroby i 2m 
transceiveru pustil Kamil Hříbal, OK1 NG. 
Podle velmi vyvedeného vzorku od Václa-
va, OK1 MWA, byl odvozen konstrukční typ 
pod pracovním názvem „Sněika" a v Hrad-

, OE! ! !! lii 11 61% 

Tjárififa. 

• • It. Jam... lama 

Obr. 11. Transceiver TXR210 Sněžka 
(vývoj od roku 1983, sériová výroba od 
roku 1987), viz http://www.ok2kkw.com/ 
00000104/snezka/txr210. htm. Dalším vel-
mi úspěšným transceiverem byl typ R2CW 
od firmy RA COM, jehož autorem je Jiří 
Hruška, OK1MMW, viz: http://www. 
o k2 k kw. com/00003016/r2cw/r2cw. zi p. 
Dale pak transceiver BMT225/BMT226 fir-
my NESCOM y Benešově od Martina Ma-
tějky, OK1UMA, viz: http://www.ok2kkw. 
com/00003016/bmt226/bmt226.htm 
a http://okl gth.nagano.cz/web/bmt226. 

PNG 

Obr 9. Pohlad 
dovnitř vysíla-
če s odkrytým 
PA (vpravo) 

ci Králové na Malém náměstí v objektech 
KV Svazarmu byla rozjeta první série 10 
kusů. V dílně byla i linka na výrobu ploš-
ných spojů, kde pracovala XYL od 
OK1 MHJ, takže jich bylo vyrobeno vlastně 
11. Kamil byl ale omezen materiálově a ani 
moc vytříbený cit k VKV konstrukcím 

Dokonce tvrdil, že se SSB na VKV 
nehodí. Nechtěl tam mít žádné „krabičky 
od sardinek", šasi bylo převzato z vyrábě-
ného KV TRXu „Petr 103", mf zesilovač byl 
od „Otavy" a všude byly tranzistory KSY62 
a jádra N05. 

Ten kus č, 11 jsme s OK1MHJ oživova-
li s každým lepším tranzistorem 
a správným jádrem se vlastnosti zlepšo-
valy a nakonec z toho bylo docela funkční 
zařízeni. Celek jsme ještě dopinili o malou 
„vychytávku", signál z VFO oddělený emi-
torovým sledovačem společně s pomoc-
ným krystalovým oscilátorem přivedli na 
příslušná hradla integrovaného obvodu 
MH7474. Krystalový oscilátor s možností 
doladění metl takový kmitočet, aby při pře-
ladění 144 — 146 MHz bylo na výstupu 10 
4 — 6 MHz. Pak stačilo připojit jen obyčej-
ný digitální kmitočtoměr a fungovala „fa-
lešná" digitální stupnice. To, že nerušila 
a pásmo zůstalo čisté (bez hvizdů), bylo 
pozoruhodné. Po dopinění o další mf zesi-
lovač pro FM z toho bylo docela hezké za-
řízení. O několik roků později to všechno 
nahradila se světovými zařízeními srovna-
telná Petržílkova »Sněžka" z podniku Ra-
diotechnika (obr. 11). 

Začátek 70. let, několik 
detailů z konstrukce 

Poněkud jsem odběhl od svého popi-
sovaného TXu. Současně s novým budi-
čem SSB na 5,744 MHz bylo třeba upravit 
i kmitočty oscilátorů, aby přeladění bylo po 
celém pásmu. Samozřejmě to bylo pracné 
a zdlouhavé, ale s tím se už muselo počí-
tat. Signál jsem kromě měření ještě poslou-
chal na přijímači, takže byla kontrola, zda 
to nikde nekmitá apod. 

Za pozornost stojí vyvážený symetric-
ky směšovač s vystupním kmitočtem 
144 MHz. Stálo za to si s tím opravdu do-
slova pohrát, elektronka 6CC42 na to byla 
právě určena. Sama je „symetrická" a celé 
zapojení musí být pečlivě souměrně pro-
vedeno a pak je potlačení nežádoucího 
kmitočtu dokonalé. Stači malá i mechanic-
ká nesymetrie a následně se to nepříznivě 
projeví. Celý řetězec následujícího 4stup-
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Obr 10. Zadní panel vysílače 

ňového zesilovače je navázán pásmovými 
filtry. Musely být 2 MHz široké a s přelado-
vánim se nepočítalo. Velké zlepšení časem 
přinesla EF184 jako náhrada za EF80. Ten-
krát se začala vyrábšt, stačilo jen „přestr-
čit" v patici a doladit. Další stupeň byl 
s EL83 a následovala QQE03/12. V posled-
ní m — koncovém stupni jsem použil GU29, 
později GI30. Ta se sice už pro tento kmi-
točet údajně nehodí (Ýnia„ 80 MHz), ale fun-
govalo to a hlavně se dala „snadno opatřit. 
Pracovní bod PA i předchozího stupně je 
nastavitelný potenciometry na zadní stra-
ně panelu ze stabilizovaného zdroje zápor-
ného předpští. Klidové proudy je možné 
měřit přístrojem na předním panelu. Rov-
něž tak mřížkový proud — Igi v případě pře-
buzení. O linearitě v provozu ve třídě B, 
AB či A jsme se zrovna v pátém roční ku 
na průmyslovce učili, tak jsem si to vyzkou-
šel. Mechanické provedeni rezonančního 
obvodu a výstupní vazby, správného stí-
nění, sondy reflektometru a anténního relé, 
to vyžadovalo velkou pečlivost. Z počátku 
se i stalo, že červík v knoflíku na ladicí ose 
se vpálil do prstu, ale z anténního konek-
toru nešlo takřka nic. (Nezbylo, než osu 
zhotovit z novotexu.) Ladilo se tak dlouho, 
až už to víc nedávalo. Protože byl k dispo-
zici vf voltmetr Rafena DVM 106A s proti 
koaxiální měřicí hlavou, nebyl problem měřit 
napětí na 70Q zátěži a spočítat výkon. Do-
sažených 55 W se mi zdálo jako obrovský 
výkon. Netušil jsem, že jednou to bude ka-
tegorie QRP s hranici dokonce na 100 W. 

Dlouhé období elektronek mělo svoje 
specifika. Kouzlo žhavé katody a neucho-
pitelná vůně vycházející z otevřených PA 
obvodů s vyšším napětím, vytvořená patr-
né ozonu na některé materiály 
v kombinaci s pálícím se prachem, dodá-
vala celé činnosti dobrodružnou atmosfé-
ru. Dík pokroku toto již další generace pa-
trně nezažijí... 

(Pokračování) 
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Dönitzova ponorková strategie 
za druhé světové války 

Ing. Jan Lexa 

Druhá světová válka je dodnes stálým zdrojem informaci, které se postupně 
dostávají na světlo světa, protože prohrávající německá armáda za sebou pálila 
veškeré dokumenty, manuály a ostatní materiály, které se neměly dostat do ru-
kou spojenců. Týká se to i materiálů, které hrály velkou roli ve vedení námořních 
bitev, v tomto případě řízeném admirálem Dönitzem, zvaným též yelký lev". 

Přesto se řada dokumentů a zápisü 
postupně nacházela, řada autorů je zpra-
covala a poskytla historiküm a veřejnosti. 
0 zdroj informací kolem šifrování a ko-
munikace s ponorkami (U-Boote) se za 
války velkou měrou zasloužila britská vý-
zvědná a dešifrovací služba, která shro-
máždila množství materiálu v Bletchley 
Parku (Buckinghamshire, Anglie, obr. 1, 
dnes muzeum). Tehdy se v budově na-
cházela tajná „Station X" pro odposlech 
a vysílání. 

Podobně jako v některých jiných ze-
mích, tak i německé námořnictvo bylo 
spíše konzervativní. Nezaváděli novou 
techniku rychle, ale i o deset let později. 
Hlavním dodavatelem komunikačních pří-
strojů pro námořnictvo byly hlavně firmy 
Lorenz a Telefunken. Byly to většinou při-
jímače vyvinuté už na počátku třicátých 
let. Ponorky typu VII a další byly např. vy-
baveny přímozesilujicími dlouhovInnými 
(15 — 20 000 kHz) přijímači Telefunken 
E381 S (obr. 2). Tento přijímač se našel 
i v květnu r. 1945 na ponorce U-889 (typ 
IXC/40), která se Kanaďanům vzdala 

Obr 1. Sídlo britské zpravodajské a de-
šifrovací služby Bletchley Park. Nyní 

muzeum 

u Nového Skotska. Protože pobřežní vy-
sílače měly výkony 10 kW a větší, tak 
i tyto „starší" přijimače zvládaly signály 
přijímat. Naproti tomu krátkovinné přiji-
mače v ponorkách byly modernější. 

Válečné loďstvo (Kriegsmarine) neu-
znávalo superhety, které byly na stupni 
vývoje třicátých let. Byly zde obavy z kří-
žové modulace a falešných signálů, které 
mohly být generovány palubními vysílači. 
V takovém případě byl přímozesilujicí při-
jimač dobrou volbou. Do výbavy ponorek 
přišly např. standardní krátkovinné přijí-
mače Lorenz Lo6K39 nebo dlouhovInné 
Lo6L39 (obr. 2), které měly velmi dobré 
parametry i pro odposlechy spojenců. 
Později (1941 — 1942) se do výbavy zařa-
dily také přijímače Telefunken T9K39 
s krycím názvem „Main", které měly tři 
vysokofrekvenční (vf) předzesilovače 
a celý vstupní blok byl laděný sedminá-
sobným ladicím kondenzátorem. Téměř 
před koncem války se na paluby ponorek 
„probojoval" středo/krátkovinný přijímač 
Telefunken E52b2 „Köln". Na palubě byly 
samozřejmě také vysí lače jako 200W 
T200FK39, 40W Lo40K39a, f, a 10W 
LoUK39. 

Na obr. 3 vidíme, že veškeré komuni-
kační a zaměřovací přístroje byly umístě-
ny uprostřed ponorky (Funkraum) pod 
můstkem. 
V době, kdy začala druhá světová vál-

ka (1939), Němci ještě neměli příliš silnou 
ponorkovou základnu. Budování této po-
norkové sáté začalo vlastně až dobytím 
západní Evropy, kdy mohli na západním 
pobřeží pro svoje ponorky postavit mo-
hutné ochranné bunkry (stěny silné 3,5 
až 7 m, obr. 4). Tyto bunkry jsou dodnes 
pro okolní obyvatele noční můrou. Jen 
částečně je lze nějak využít a zbourání by 
šlo do miliónů. Ponorky vyslané do moří 

Obr. 4. Bunkr v Lorientu pro némecke 
ponorky za druhé světové války 

byly ze začátku spíše menších rozměrů 
(typ VII), které pro jejich parametry neby-
lo možné vyslat do vzdálených vod AtIan-
tiku. Nemohly být na moři příliš dlouho 
a také počet torpéd omezoval jejich ofen-
zivni sílu. Americké pobřeží bylo pro ně 
tedy téměř nedostupné. Vznikající ponor-
ková flotila byla přísné řízena nejvyšším 
velením známým jako B.d.U. (Befehlsha-
ber der U-Boote), které řídil admirál Dö-
nitz nejdříve z francouzského Lorientu 
(Kernével) z vily obchodníka se sardinka-
mi a pak z bezpečnostních důvodu z Pa-
file. V r. 1942 se přesunul do právě vy-
budované řídici základny (krycí název 
Koralle) poblíž Lobetalu u Berlína [2], od-
kud až do konce války velel svým ponor-
kám. V Norimberském procesu byl od-
souzen k 11,5 rokům vězení. 

Přístavy Lorient, St. Nazaire, La Palli-
ce (La Rochelle) a Brest byly pro ponorky 
nejduležitějšími přístavy a tam se také 
stavěly ony ohromné ponorkové bunkry. 
Bunkr v Lorientu měl např. rozměry 192 x 
159 metrů. Byl spojenci mnohokrát bom-
bardován a v září 1944 obklíčen, ale 
20 000 německých vojáku jej tvrdě bráni-
lo až do května 1945. Celou dobu bunkr 
zásobovaly německé ponorky. Poslední 
ponorka (U-255, typ VIIC) připlula 3. 5. 
1945 a pak se vzdala. 

Ze strategických důvodu operova-
ly ponorky v houfech, nazývaných „vlčí 
smečky". Z hlediska řízení operací 
z B.d. U. to bylo snazší, protože komuni-
kace probíhala často jen s jednou vedou-
cí ponorkou celé smečky. Ostatní ponor-
ky ve smečce nemusely neustále vysílat, 
a tak se mohly vyhnout zaměřeni spojen-
ci. Ponorky pravidelně B.d.U. hlásily, jak 
jsou na tom s palivem, torpédy, náhradní-
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Vysílací a ptijimací místnost 

Obr 2. Přijímače použivané v německých ponorkách. Velmi- Obr. 3. Průřez německou ponorkou typu VII s vyznačením, kde 
dlouhovInný E3813 a krátkovinné E52b2, Lo6K39, T9K39 jsou umístěny rádiové komunikační přístroje. Vysílací a přijima-

a dlouhovInné Lo6L39 a T8L39 cí místnost se nazývala Funkraum 
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Perličky z historie firmy 
Collins 

(Dokončení) 

Hned po válce ovšem byl již připraven 
do výroby přijímač 51J, který byl na trhu 
od roku 1945, se standardním napájením 
115 V 'Lt a s překrytím rozsahu 0,5 až 
30,5 MHz ve 30 pásmech, jehož kon-
struktérem byl Roy Olsen. Po jeho odcho-
du jej upravil Lou Cuilllard a přijímač do-
stal typové číslo 51J-x, jen o rok později 
(1958) byl na trhu přijimaš 51S-1 s rozsa-
hem 0,2 — 30 MHz, o kterém bude zmín-
ka i dále. Později navrhl i řadu přijímačů 
75A-x. Všechny tyto typy se vyznačovaly 
unikátní kombinací elektricko-mechanic-
kého řešení, použitím lineárního osciláto-
ru, krystalem řízeného prvního oscilátoru, 
což vše dohromady zajišťovalo na tu dobu 
vynikající elektrickou i kmitočtovou stabili-
tu, možnost přesného odečtu kmitočtu 
a přesné naladění na požadovaný kmito-
čet. Na delší dobu tvořily standard, se 
kterým se srovnávaly obdobné výrobky. 

Dalším vynikajícím výrobkem pak byl 
přijímač R-390 (obr. 8) s překrytím kmito-
ötú 0,5 až 32 MHz ve 32 pásmech se 33 
elektronkami, stále ještě jen pro CW 
a AM provoz, který se začal vyrábět 
v r. 1951. Napájení 115/240 V Ust nebo 
115/28 V Uss na zvláštní požadavek. 
Jeho váha — 85 lb naznačovala, že se ne-
bude jednat o přístroj určený k častému 
přemisťování (1 am. libra je 0,453 kg); 
odebíralo je námořnictvo a přes vyšší 
cenu (2500 USD) přišly první objednávky 
i od státních organizací. Mimochodem — 
vzhledem (i vahou) silně připomíná ruské 
přijímače KROT. V roce 1956 pak byl při-
jímač upraven na model R-390A, aby fir-
ma zachytila i rozvoj SSB techniky. Tento 
přijímač byl sice se stejnými rozsahy, 
stejně těžký, ale obsahoval jen 26 elektro-
nek a umožňoval navíc příjem SSB signá-
lů. Osazen byl již moderními elektronka-
mi: 0A2, 2x 26Z5W, 3TF7, 7x 5814A, 2x 
6AK5VV, 3x 6AK6, 6x 6BA6W, 3x 6C4, 
6DC6. Vzhledem k velkému množství ob-

Obr 8. Přijímač R-390 

Rockwell 
Collins 

jednávek (do r. 1970 bylo vyrobeno přes 
50 000 ks) kooperovala firma Collins 
i s dalšími výrobci. 

Od r. 1959 pak začala produkce jed-
noho z nejznámějších přijimačů i mezi ra-
dioamatéry, který ve spojení s vysilačem 
téměř stejného vzhledu představoval sou-
pravu nazývanou S-line (obr. 9), přijímač 
měl typové označení 51S-1 a byl navržen 
pro rozsah 0,5 až 30 MHz, módy CW, 
AM a SSB a na přání bylo možné jej kou-
pit i s mechanickým filtrem. Vyrobilo se jej 
v období let 1959 až 1982 přes 12 000 ks. 

Po vstupu nových majitelů do firmy 
nastala i technologická inovace. Jedním 
z prvních modernizovaných přijimačú byl 
typ 651S-1, event. 651S-1B a vyrábělo jej 
Collins Division of Rockwell International. 
Byla změněna architektura konverze kmi-
točtů na up-konvertor (první mf 109 MHz 
s roofing filtrem) a přijímač měl také digi-
tální stupnici — první verze s digitronovým 
displejem, druhá pak již měla LED displej 
a ladění bylo kmitočtovým syntezátorem. 
Vyráběly se do r. 1977. Pak přišla na řadu 
rodina přijímačů HF-80, které se ovšem 
cenově odchylovaly od amatérských mož-
ností a byly vesměs dodávány spolu s vy-
sílači' zesilovači atp. ve skříních s jednot-
ným vzhledem. Kolem r. 1980 se dostal 
na trh přijímač 451S-1 se stejnou kon-

Obr. 10. Na obr. je TRX KWM-380, přiji-
(nač 451S-1 měl vzhled velmi podobný 

Obr. 9. Přijímač 
z řady S-line. Po-
dobný design pak 
měl také vysílač, 
později transcei-
very typu KWM-1, 
KWM-2... (vpravo 

dole) 
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Obr. 11. Přijímač HF-2050 patří k těm 
špičkovým 

strukcí, jako měl známější transceiver 
KWM-380 a přechod na digitální systémy 
začal přijímačem HF-2050 vyráběným od 
r. 1985 pro kanadské úřady s rozsahem 
14 kHz (!) až 30 MHz přeladitelný v kro-
cích po 10 Hz, s lp > +47 dBm pro CW, 
AM, SSB a FSK a posledním známým 
výrobkem z této oblasti je pině počítačem 
řízený přijímač (na obr. 5 v úvodní části 
je znázorněna obrazovka řídicího počíta-
če, samotný přijimaš je plochá krabička 
vpravo dole) s typovým označením 95S-1. 
V USA se pro skříni tohoto provedení 
užívá název „pizza bot 

Firma Collins pochopitelně vyrábělo 
i další přijimače pro rozsah krátkých vin, 
řadu dalších i pro VKV. Doufám, že jsem 
z těch krátkovinných vybral nejdůležitější. 
Ř'ada neuvedených zůstala jen jako 
prototypy vyrobené v několika kusech, 
některé z vyobrazených byly vyráběny jak 
v panelovém, tak skříňovém provedení. 
Podrobné technické údaje těch pováleč-
ných lze vyhledat na internetu, ovšem 
některé stránky jsou dostupné jen po při-
hlášení a zaslání „vstupního poplatku". 

Prameny 
[1] „Collins Radio Company history" na 
webu ripco.net 
[2] Encyklopedie VVikipedia — „Collins". 
[3] The Signal Q1/2014 — čtvrtletník CCA. 
[4] Další webové stránky zaměřené na fir-
mu Collins. 
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mi díly a zásobami vůbec. Aby se ponor-
ky nemusely stále vracet do doků (pla-
vební rychlost ponorek byla při vynoření 
kolem 17 km/h a ponořené jen 8 km/h), 
byly postupně postaveny ponorky typu 
XIV, které měly krycí název Milchkuh 
(dojná kráva). Ty připlouvaly ke smeč-
kám, doplňovaly jim palivo, torpéda, jídlo 
a na jejich palubě byl i lékař, který ošetřil 

nemocné, nebo nemocného námořníka 
odvezly na pobřeží. Tyto „dojné krávy" 
byly nejvíce vyhledávány spojeneckými 
silami. Němečtí radisté (nejen na ponor-
kách) byli také neustále školeni, aby do-
držovali všechny bezpečnostní předpisy 
ohledně utajeni před spojenci. K tomu 
byly vydány podrobné instrukce v manuá-
lu (Dienstvorschrift) M.Dv. 922. 

Prameny 
[1] Bauer, A., O.: Some hardly known as-
pects of German military communications 
during World War Two. Diemen, 11. 
October 2008. 
[2] Lexa, J.: Krycí název Koralle. Praktic-
ká elektronika 7, 8/2010. 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

Mistrovství ŠR děti a mládeže y radiotechnice Olomouc 

Obr. I Stavba měniče napětí 

Stále je mezi mládeží v CR dost tako-
vých, kteří mají zájem zvyšovat své 
vzdělání i praktickou zručnost. Nesedí jen 
u PC, ale hloubají, učí se a staví. Ale je 
žel poskrovnu dospělých, kteří se snaží 
tyto radiotechnické nadšence vest a pře-
dávat jim své zkušenosti. A to už nevzpo-
mínám radioamatéry koncesionáře, kteří 
by díky svým multiznalostem (součástky, 
zdroje, antény, obsluha vysílacích zaříze-
ní) mohli každý — podtrhuji, každý — si ně-
jakého mladého pod svá křídla vzít a po-
zvat jej do řad radioamatérů v Českém 
radioklubu jednoho ze sponzorů tohoto 
mistrovství CR. A tím se postarat o za-
chování našeho hobby. 

Nu a ti, kteří to dělají — v Domech dětí, 
Střediscích volného času i y radioklubech 
— své svěřence učí, jak na to. Výsledkem 
jejich snahy a hlavni dětí a mládeže jsou 
postupové soutěže mladých radiotechni-
WI Přes okresní a krajská kola si ti nej-
lepší zabezpečili v tomto roce účast na již 
37. mistrovství CR mládeže v radiotechni-
ce v Olomouci. Sjelo se zde ve dnech 23. 
— 25. 5. 2014 kolem padesátky těch nej-
lepších takřka ze všech krajů CR. 

Pořadatelství se zhostil tým Domu 
dětí a mládeže v Olomouci spolu se 
Střední školou logistiky a chemie. Ta po-
skytla vše potřebné, tedy střechu nad hla-
vou, stravu a prostor pro práci. 

Soutěž probíhala podle zadaných pra-
videl ve třech kategoriích: 21 do 12 let, 22 
do 16 let a M do 19 let. Soutěžící ode-
vzdali své domácí výrobky do místnosti 
rozhodčích a následně k výstavce, přesu-
nuli se do jídelny a před večeři jim byl 
předložen náročný test znalostí. V nera-
dostných výsledcích testů se projevuje 
základní chyba školství. Mladí neumí 
číst, opakovat si a vědomosti rozšiřovat. 
Proti minulým letům počet bodů za test 
průměrně výrazně klesl. Určitě to nebylo 
tím, že otázky byly náročnější. Prostě 
chybí důraz na vzdělávání. 

Následující den soutěž pokračovala 
stavbou zadaného výrobku. Nejmladší 
stavěli středovInný přijímač na klasickou 
desku plošných spojů. Z 11 soutěžících 
však funkční rádio stvořili jen 4. Ostatní 
pohoreli na nervozitu. Mnozí právě diky ní 
třeba záměnou polarity zničili 10. No, po-
třebují toho zhotovit vice. Kategorie do 16 
let se potýkala s konstrukcí indukčního 
snímače. Jisté úskalí zde představovala 

Obr. 2. instruktor7 pomáhali radou 

cívka, kterou si museli chlapci navinout. 
Pájeli na univerzální plošný spoj vyžaduji-
ci jistou dávku rozvahy v rozmístění sou-
částek. I zde byly problémy a funkční vý-
robek dokončili jen tři z 10 závodníků. 
1 zde se projevila jistá neznalost třeba ve 
čteni pin:310. 

Kategorie M do 19 let stavěla jednodu-
chý měnič napětí 12 V/±12 V/100 mA. 
Univerzální DPS, rozmístění součástek 
a opět drobné problémy s vinutím přísluš-
ných transformátorků (obr. 1). 1 zde se 
podařilo jen 4 z 12 soutěžících výrobek 
uvést do provozu. Že by náročné? Asi se 
opomněla skutečnost, že indukčnost je 
jeden ze základních stavebních kamenů 

elektronice. 
V době stavby zadaných výrobků hod-

notili rozhodčí dovezené domácí výrobky. 
Kvalita mírně poporostla. Ale musí být pro 
příští rok ještě lepší. Výrobek bez krabič-
ky jen s minimální dokumentací kontras-
toval s takřka „továrním" transceiverem. 

Jak řekl hlavni organizátor a autor otá-
zek i konstrukcí: »Podívejte se na otázky 
kdysi Teslou a Amatérským radiem pořá-
dané Integry. Byly náročnější než nyní! 
Proč bychom měli být méně nároční než 
před třiceti lety? Čas a doba letí neúpros-
ně rychleji a znalostí je potřeba mít vice!" 

Po obědě se soutěžící vydali do Mu-
zea veteránů. Mezitím rozhodčí dokončili 
hodnocení. Slavnostně pak předávali 
ceny a diplomy nejen pořadatelé, ale take 
zde po celou dobu soutěže přítomni zá-
stupci sponzorů: TME, ON Semiconduc-
tor, Elektronika.cz. Mimo jiné Pavel, 
OK2AIA, zástupce ON Semiconductor 
spolu s kolegou Radkem Václavikenn, 
OK2XDX, vidí právě v těchto soutěžích 
mladých zdroj budoucích spolupracovní-
ků (obr. 3). Stejně tak to vidí i TIPA 
v Opavě. Začínat kooperovat s vysoko-
školáky je již možná pozdě. Proto take 
součásti odměny nejlepším byla oficiální 
pozvánka na návštěvu některých pobo-
ček ON v Brně nebo Rožnov'. 

Výsledky: Kat. do 12 let: 1. František 
Vybiral, Olomouc, 2. Michal Hanus, Nový 
Jičín, 3. Dominik Trhlik, Plzeň; kat. do 16 
let: 1. Andrej Pala, Nový Jičín, 2. Jiří 
Čech, Vyškov, 3. Ondřej Pokorný, Zlín; 
kat. do 19 let: 1. Jan Karpíšek, Plzeň, 2. 
Jan Kopic, Pardubice, 3. Jakub Kmošek, 
Hradec Králově. 
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Obr. 3. Nejlepší v kategorii 21 

Obr. 4. Martina a Marcela 
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Nové následovnice vynikající Šárky 
Vaňkové — Martina Hanusovä (Nový Ji-
čin) a Marcela Minaříková (Praha) byly 
take odměněny sponzorem ON (obr. 4). 
Nejmladším závodníkem byl Jakub On-
dráček z Olomouce. Předčil svými zna-
lostmi i zručnosti mnohé starší. 

Radostným závěrem v hale školy bylo 
získáváni „hodnotných součástek" — pře-
bytky, dary a fine vhodné věci k násled-
nému použiti jedním slovem „hrabák". 

Jak v závěru řekl hlavni rozhodčí Ing. 
Jaroslav Winkler, OK1A0U, nestor a za-
kladatel těchto soutěži: jste, že 
všechno poskočilo dál a vy budete nositeli 
budoucích úspěchů a vynálezů (a peněz). 
Tak se snažte! A může to být v tomto 
mladém věku!" 
A tak věřím, že si mladí obohatili vě-

domosti, seznámili se a že se po roce 
opět setkají třeba 8. 5. 2015 v Opavě. 
Mnoho zdaru y bastlení a hlavně v získá-
vání nových znalostí! 

František Lupač, OK2LF 

www.CRK.oz-soutěže mládeže 
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Ten-Tec 1253 v SMD provedeni E i 1. 
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Luboš Matyásek, OK1ACP; oklacp@seznamecz 

Nejprve ve Funkamateuru 2/1999 a následně v časopise Konstrukční elektro-
nika A Radio č. 2/2002 vyšlo povídáni o KV zpétnovazebním přijímači Ten-Tec 
1253, který se ve formě stavebnice dovážel z USA a prodával v Německu tehdy 
za 129 DM. Na webu je stále dostupný manuál k úspěšnému zvládnutí jeho sesta-
vení a zprovozněni na devíti rozsazích KV od 1,76 do 21,5 MHz. 

Když si dobře prohlédnete púvodní 
schéma zapojení (obr. 1), určitě dáte za 
pravdu poznámce v českém překladu, 
která se dá vyložit tak, že proč by se něco 
dělalo jednoduše, když to jde složitě. To 
se týká hlavně elektronického přepínáni 
a světelné kontroly nastaveného pásma. 
Na YOU TUBE je ke shlédnutí také video 
s čtyřminutovým představením funkce 
přijímače: http://www. youtube . com/ 
wat ch?v=AMsOfabyUK4 

Při brouzdání na bastlifském webu 
jsem objevil v časopise RADIO (ru) 4/ 
/1997 schéma až na male detaily shodné 
se schématem vf části uvedené stavebni-
ce (obr. 2). 
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Rozdíl je pouze v použitých tranzisto-
rech, na schématu je uveden J330, ale 
může to být překlep; získat datasheet se 
mi nepodařilo. 
S důvěrou k předpokladu, že stavebni-

ce sériově vyráběná v USA musí mít in-
zerované vlastnosti, jsem začal realizovat 
zapojení v SMD provedení, ale hlavně bez 
ovládací elektroniky (obr. 3). 

Nejprve jsem vyloučil možnost použít 
„konfekční" tlumivky jako indukčnosti jed-
notlivých pásem, jak je v originále uvede-
no Zhotovit laditelné miniaturní cívky 
s potřebnými indukčnostmi není příliš vel-
ká práce za předpokladu, že máte čím 
měřit. Celou akci jsem začal zhotovením 
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Obr. 5. Přední panel přijímače 

ladicí soupravy kolem devítipolohového 
přepínače (obr. 4). Když bylo hotovo, vy-
šlo mi při použiti potenciometrů stejného 
provedení s hřídelkou 3 mm, reprodukto-
ru o průměru 60 mm, že přední panel 
může mít rozměr 9 x 14 cm (obr. 5). Na 
dráze vestavěných potenciometrů jsem 
umístil destičky se zapojenými částmi 
s tranzistory T1 až 14. Pod reprodukto-
rem bylo misto pro nf PA a na pravé stra-
në napájecí část s 102 a T5. 

Hrubé ladění všech pásem jsem svěřil 
malému ladicímu kondenzátoru z tranzis-
toräku s kapacitou 270 pF. Jemné laděni 
jsem ponechal s varikapem 65109G, 
spolu se sériovou kapacitou C18 22 pF. 
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Obr. 2. Zapojení podle časopisu 
RADIO (ru) 4/1997 

Obr. 3. Moje uprave-
né zapojeni přijímače 

Obr. 4. Pohled 
dovnitř přijímače 
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Tahle součástka si zaslouží trochu pozor-
nosti. Je důležité si uvědomit, že ladicí 
napětí se pohybuje od 0 do 6 V a v tomto 
rozsahu jde podle katalogu například 
u typu KA202 o rozmezí 52 al 29 pF. 
Když jsem ale měřil kapacitu přechodu 
bez přítomnosti napětí, ukázalo měřidlo 
80 pF, samozřejmě po odečtení kapacity 
měřicích vodičů. V podstatě jde o to, že 
kapacitní rozsah mezi nulou a napětím 
6 V představuje 23 pF a podobné to je 
i u typu BB(KB)105, 109. V původním 
manuálu pro hrubé laděni vychází při pro-
počtu potřebné ladicí kapacity k uvede-
ným indukčnostem tlumivek nejmenší 
hodnota 16 pF pro pásmo č. 9 a 32,6 pF 
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C40 S. 
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C4 C42 

IT mr 

č. rozsahu kmitočty indukčnost rozsah kapacit 
[MHz] [0] [pF] 

paralelní C 
[pF) 

1 t8 — 2 
2 3,3 — 4 
3 5,7 — 6,9 
4 6,8 — 8,1 
5 8,5 — 10,1 
6 9,7 — 11,5 
7 13,7 — 16,5 
8 15,5 — 18,5 
9 18 — 22 

68 
33 
12 
8,2 
4,7 
3,3 
2,2 
1,5 
1,2 

93 — 115 
48 — 70 
44,3 — 64,9 
47 — 67 
53 — 75 
58 — 81 
42 — 62 
49 — 70 
44 — 65 

64 
20 
13 
15 
23 
29 
10 
18 
14 

Tab. 1. Rozsahy a potřebné kapacity k indukčnostem 
pro Ten-Tec 1253 po úpravě 

pro pásmo č. 2. Takže to vypadá: le se 
za velkou louží příliš nevzrušovali, jestli 
pfijimač obsáhne šířku pásma uváděné-
ho u konkrétního rozsahu a vůbec jim ne-
vadilo, že kapacita kondenzátoru 018, 
který je v sérii s varikapem označen ka-
pacitou 20 pF umožňuje ladit tak nanejvý-
še v rozmezí 14 pF. Pfepočital jsem roz-
sahy jednotlivých pásem pro kapacitní 
diferenci maximálně 23 pF při ladicím na-
pětí O až 6 V. Kapacita kondenzátoru C18 
pro reálné rozladění podle tabulky pak vy-
chází 1200 pF. 

Ačkoliv je přítomnost KV rozhlaso-
vých pásem v nabídce možností tohoto 
přijímače pro většinu utivatelü nezajíma-

vá, respektoval jsem púvodni rozvrh pá-
sem a výsledek je v tab. 1. Navíc už tím, 
že jsem použil na všech rozsazích minia-
turní cívky laditelně jádrem, si může kaž-
dý následovník přesouvat rozsah pásem 
oběma směry v dost velkých mezích, jak 
se mu zlíbí. 

Ve schématu jsem provedl ještš ná-
sledující změny: U stabilizátoru 102 jsem 
misto R26 a R27 použil dvě křemíkově di-
ody v propustném směru. Integrovaný ob-
vod 101 TDA2611A jsem nahradil obvo-
dem LM386, tranzistory MPS6514 jsem 
nahradil BC238 a misto sluchátkového 
stereo jacku jsem použil provedeni mono. 

(Dokončeni příště) 
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O magnetických smyčkových anténách 
teorie/praxe/výroba 

Oldřich Burger, OK2ER; Marek Dvorský, OK2KQM; Hiroaki Kogure, JG1UNE 

(Pokračováni) 

V minulém čísle PE-AR jsem ve 
zkratce popsal výrobu QR P antény za 
dvě stovky, kterou jsem nazval MLA-E 
(economic). Popis další velmi levné anté-
ny M LA-A (almost for free, obr. 6) je vě-
nován magnetické smyčkové anténě 
z kategorie ,.skoro zadarmo". Podobně 
jako MLA-E-28 byla i tato anténa MLA-A-
28 navržena pro pásmo 28 MHz, ale na 
rozdi I od MLA-E-28 lze MLA-A-28 použít 
i pro vštši výkon, než je 5 W. 

Úvod 

Petr, OK1 DPX, mne před nedávnem 
upozornil, že mou někdejší myšlenku na 
řešení rezonančni kapacity překrytím die-
lektrikem oddělených konců plochého vo-
diče anténní smyčky (obr. 7) viděl ve vy-
lepšeném 3D řešení, na které narazil na 
internetu. Autor řešení do sebe zasouvá 
konce izolované Al trubky používané pro 
podlahové topení. 

Je nasnadě; že zasunout do sebe dva 
konce stočené trubky (konce o stejném 
průměru) není úpiné triviální záležitost. 
Pokud lpíme na řemeslně dokonalém pro-
vedeni záměru, je to dokonce úkol obtíž-
ně řešitelný. Kreativně dále rozvinutým 
řešením funkčně přibližně téhož 3D mo-
delu je uspořádáni MLA podle obr. 8. Re-
zonanční kapacita MLA je tvořena po-
dobně, jako se tvoří kapacita proměnného 
nesbéračového kondenzátoru (,split sta-
tor"). Po mechanické a výrobní stránce je 
moje uspořádání jednoznačně jednoduš-
ší, než jak je tato MLA popsána na http:// 
sivantoledotech. wordpress. com/2010/ 
09/03/hello-world/. 

Obr 7. MLA z měděného pásku 

Obr 6. Anténa MLA-A 

Možnost přeladěni antény je význam-
ně vštši díky větší vnořitelnosti kapacitu 
tvořících částí koaxiálního kabelu do 
vnější Cu trubky. 

Pointa řešení 

Dva konce koaxiálního kabelu zasune-
me do světlostí odpovídající Cu trubky. 
Délka vnoření konců koaxiálního kabelu 
do trubky vytváří s vnější Cu trubkou re-
zonančni kapacitu MLA, přičemž teoretic-
ká napěťová zatiiitelnost je xi porovnání 
s citovaným originálem dvojnásobná, pro-
tože se jedná o dva virtuální kondenzáto-
ry zapojené v sérii (4x vštši výkon). Pro-
tože odpadají obvyklé ztrátové odpory na 
přívodních drátech k ladicímu kondenzá-
toru, je Q takovéto MLA extrémně velké. 
Potvrzuji to reálně změřené grafy ČSV 
pomocí AA-230PRO (obr. 10). Vzhledem 
k velmi vysokému napětí na virtuálním 
kondenzátoru nemusí být vnější izolace 
koaxiálního kabelu dostatečná pro bez-
břehé navyšování výkonu. Projeví se to 
kolísáním ČSV. Pozor i na extrémní E/H 
pole poblíž antény' 

Rozměry antény MLA-A-28 jsou patr-
né z obr. 8. Vazební smyčka je typu Fara-
day. viz obr. 9. Její polohou vůči hlavni 
smyčce účinně měníme poměr transfor-
mace typicky nízké impedance MLA na 
hodnotu co nejbližší 50 12 + jX O Q. 
(V ideálním případě je ČSV přesně 1:1.) 
Z reálně změřených parametru pruběhu 
ČSV lze dovodit, že díky vysokému Q 
této antény — při porovnání s průběhem 
křivky antény MLA-M a MLA-A — bude 
mít MLA-A teoreticky o 20 dB vyšší ERP 
než uspokojivě fungující MLA-M. Na prv-
ní pohled těžko uvěřitelné. Při prvních 
praktických zkouškách MLA-A na pásmu 
a při porovnávání signálů (v RX režimu) 
dvou antén — MLA-A versus 7B vertikál 
od firmy Cushcraft, funguje MLA-A-28 
zcela nepochopitelně. V průměru 2/3 za-
slechnutých stanic bývaji o 1 až 2 S sil-
nöjší na MLA-A-28 než na komerční verti-
kál, proti jehož fungování jsem 10 let 

"Faraday" shielded coupling loop - variations 
n 4- • !• 

. I - ; 
28.203 [MHz] 29_503 

Obr. 10. ČSV antény MLA-A-28 

neměl žádné námitky. Asi u jedné třetiny 
stanic byl signál z vertikálu lepší, než jaký 
produkovala nová MLA-A-28. (Vliv polari-
zace antén poslouchaných stanic?) 

(Pokračováni) 

Radioamatérskésetkäni 

Holice 
se koná v pátek älsoböttš 

22, a 23, 8, 2014 E 
viz: www.okiklitcom 

Magnetické smyčkové antény, o kterých 
tu pišeme, si můžete prohlédnout a vy-
zkoušet letos v Holicích v expozici firmy 
BTV Klimkovice. 

Srdečné vás zveme take k návštěvě 
stánku Vydavatelství AMARO! 
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Počítač v hammishacku CXX 
Modelováni antén 

',mod programu 4NEC-2 
(Pokračování) 

Podobni, jako jsme rozebrali omezeni   
metody MlNINEC, nyní rozebereme 
NEC-2 a ukážeme si, jak efektivně mode-
lovat antény pomoci této pokročilé imple-
mentace momentoví metody. I zde je 
totiž nutné připomenout, le úspěšně mů-
žeme modelovat jen tehdy, jsou-li spiněny 
počáteční podmínky, a proto je nutné tyto 
počáteční podmínky zrekapitulovat. 

Omezení segmentování 

Segmentování je i y NEC-2 omezené, 
podobně jako v MI NINEC. Zásadním roz-
dílem však je, že NEC (všechny verze) 
umísťuje pulsy doprostřed segmentu. 
Proto je třeba y případě použití NEC dělit 
vodiče, které obsahuji zdroje a zátěže, na 
lichý počet segmentů. Mnohde se dopo-
ručuje rozdělit půlvInný, uprostřed napá-
jený dipól nejméně na 10 segmentů. Roz-
dělíme ho tedy na 11 segmentů (obr. 10). 

Délku segmentu volíme zásadně men-
ší 0,1 Ä, optimální dílka je 0,05 X. 
Segmentům kratším než 0,001 X. se raději 
vyhneme. Tab. 7 uvádí doporučenou 
a minimální délku segmentu pro jednotli-
vá radioamatérská pásma. 

Je vhodné dávat přednost segmentům 
z tenkého vodiče. Podobně jako u MINI-
NEC, obvod vodiče vztažený k vinové 
deice musí být mnohem menší než 1, ji-
nak dostáváme nepřesné výsledky. Dále, 
poměr délky segmentu k jeho průměru 
musí být větší než 4 — pak je výsledná 
chyba menši než 1 96. Pokud model vyža-
duje menši poměr, je třeba postupně opa-
trně zkracovat délku segmentu a hlídat 
případná upozorněni programu na ne-
vhodný poměr délky segmentu k jeho 
průměru. Značná opatrnost je na mistš, 
pokud modelujeme čtvercovou smyčku 
a v blízkosti rohů volíme segmenty s od-
stupňovanou délkou. 

Na rozdíl od MININEC nevyžaduji za-
lomené části antény žádnou zvláštní po-
zornost s výjimkou velmi malých poměrů 
délky segmentu k průměru vodiče. NEC-
-2 poměrně dobře zvládá např. čtvercové 
smyčky (Quad). 

Tab. 7. Doporučená a minimální délka 
segmentu pro jednotlivá radioamatérská 
pásma 

Kmitočet 
[MHz) 

Doporučená délka 
segmentu - 0,05 X 

[cm] 

Minimální délka 
segmentu - 0,001 X. 

[cm] 

1,8 832,9 

co co m
o
r
h
 NI: cl

. .— co cNi 
(6c6micricNin— 1— r

 r" ci
-ci 

n— 

3,5 428,2 
7,0 214,1 

10,1 148,3 
14,0 107,2 
18,068 83,1 
21,0 71,4 
24,89 60,2 
28,0 53,6 
50,0 30,0 

144,0 10,4 

Obr. 10. Vodiče, obsahující zdroje 
e zátěže, je v NEC vhodné dělit na lichý 

počet segmentů 

zdroj 

1 1 1 1 NI 1 1 1 1 
jednotná délka segmentů, uspořádané spoje 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Obr. 11. Paralelně umístěné vodiče 
je vhodné uspořádat tak, aby byla 
dodržena stejná délka segmentů 

Je třeba se vyhnout vodičům, vzájem-
ně se dotýkajícím y místě křížení, stejně 
tak i vodičům ve vzájemné těsní blízkos-
ti. Pravidlo, definující tuto „těsnou blíz-
kost" sice neexistuje, ale doporučuje se 
držet vodiče co nejdál od sebe. Doku-
mentace NEC-2 doporučuje paralelně 
umístěné vodiče uspořádat tak, aby byla 
dodržena stejná délka segmentů (obr. 
11). Tímto uspořádáním samozřejmě nic 
nezkazíme u jakéhokoli modelu, toto do-
poručeni lze tedy považovat za obecně 
platné. 

Dalším omezením NEC-2 je nemož-
nost modelovat male smyčky, tj. takové, 
jejichž obvod je 0,1 Ä nebo menši. 

Omezení 
při spojování vodičů 

Existuji v zásadě dva typy omezení. 
První omezuje počet vodičů, které lze 
spojit v jednom bodě. Platí, že počet vodi-
čů nesmi přesáhnout 30, pokud je jeden 
z nich napájený (tj. obsahuje segment se 
zdrojem). Toto omezení se týká např. 
vertikálních antén s laděnými radiály nad 
zemí (všechny systémy s elevovanými 
radiály apod.). 

Druhý typ omezení se týká soustav 
antén, napájených ve společném bodu. 
Neplatí to však y případě, kdy napájime 
jeden zahnutý (zalomený) prvek, jako je 
tomu např. u antény Inverted Vee, je-li na-
pájena ve vrcholu. Zde je možné pomoci 
si postupem, nazývaným ,,split feed", kdy 
z oddělených zdrojů napájíme segmenty 
z každé strany bodu spojení vodičů. 
Jsou-li segmenty krátké, bude výsledný 
součet impedanci velmi blízký celkové 
,,zdrojovérs impedanci antény (hovoříme-li 
o „zdrojové" impedanci, máme na mysli 
impedanci, do které se zdroj „dívá"). Ně-
které programy umožňuji z pohledu zdro-
je interpretovat toto „rozdělené' napájení 
jako jednu sadu hodnot (napětí, proud 
a impedance). 

Je-li y jednom bodu spojeno víc částí 
antény, není již možné použít výše po-
psanou metodu rozděleného napájení. 
Řešení pak spočívá ve vložení krátké 
společné sekce s napájecím bodem (mi-
nimální délky 0,02 X. se 3 segmenty), na 
jejiž konce navazuji spojené části antény. 
I zde je důležité dodržet jednotnou dílku 

(dipóly a středová část nejsou v měřítku) 

konce dipólů 
zdroj 

středově east 

konce dipálů 

Obr. 12. Spojeni Usti antény pomocí 
vložené krátké společné sekce 

s napájecím bodem 

prvek jednotného průměru 

střed prvku antény 

A, puvek s odstupňovaným průměrem 

Obr. 13. Prvek antény z teleskopicky 
uspořádaných trubek s navazujicími 
průměry a jeho náhrada prvkem 

jednoho průměru 

segment' — délka segmentü ve společné 
části by měla být shodná s délkou seg-
ment' y navazujících spojených částech 
antény (obr. 12). 

Tímto způsobem lze modelovat např. 
vícepásmovou anténu Inverted Vee se 
společným napájecím bodem. 

Omezení průměru 
NEC-2 poskytuje nepřesné výsledky, 

pokud je prvek antény složen z vice vodi-
čů s nestejným průměrem. Nelze tedy 
modelovat prvky z teleskopicky uspořáda-
ných trubek s navazujícími pc:miry, jak 
je obvyklé např. u antén Vagi pro KV pás-
ma (obr. 13). 

Je-li prvek antény složen ze dvou na 
sebe navazujících části různých průmě-
rů, je-li uspořádán symetricky a spoj je na 
každé straně poněkud více vzdálen od 
středového bodu, budou modelované vý-
sledky přesnější než u prvků, kde je spo-
jení trubek nestejného průměru blíže ke 
středu. Velké rozdíly v průměru trubek 
dále zhoršuji přesnost výpočtu. 

Řada komerčních implemented NEC-
-2 řeší tento problem poměrně efektivně 
pomocí rovnic, které vyvinul Dr. David 
Leeson (W6QHS, W6NL). Leesonova 
metoda umožňuje nahradit soustavu tru-
bek s odstupňovanými průměry jednou 
trubkou jednoho průměru. Výsledky toho-
to byly mnohokrát prakticky ově-
řeny a jsou poměrně spolehlivé za před-
pokladu, že prvek je homogenní, tj. bez 
ohybů a při jeho konstrukci nebyly použity 
žádné deal prvky, narušující jeho geo-
metrickou homogenitu. Nelze tedy použít 
např. kapacitní klobouky složené z tyček, 
které bývají umístěny kdekoli na prvku 
apod. Dalším omezením je poloha zdroje; 
ten musí být umístěn uprostřed prvku 
(jako např. u dipÖlu). Případné zátěže 
(trapy apod.) musí být rovněž umístěny 
symetricky vzhledem ke středu prvku. 
Vedení (přenosové úseky) často bývají 
v modelu zakázány. Prvek by se měl rov-
něž nacházet poblíž rezonančního kmito-
čtu, což komplikuje modelování vícepás-
mových antén. 

(Pokračování) RR 
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Předpověď podmínek šíření KV na srpen 
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Po sekundárním maximu jedenáctile-
tého cyklu (které jsme zažili letos na jaře) 
obvykle následuje spíše pozvolný několi-
kaletý pokles. Nebyl by to ale cyklus sou-
časný, aby nás opět nepřekvapil. Červno-
vý pokles nás sice nepotěšil, ale počítali 
jsme s ním a denní měření slunečniho 
toku 93 s.f.u. z 23. 6. 2014 bylo nejnižší 
od 14. 9. 2013. Poté ale zadal y rentgeno-
vém oboru svítit východní okraj sluneční-
ho disku, nato vyšly poměrně velké, ba 
i neozbrojeným okem viditelné oblasti slu-
nečních skvrn a sluneční tok během ne-
celých dvou týdnů překročil 200 s.f.u. 
Stanovit v této situaci dostatečně přesné 
R pro účel předpovědi šíření KV se jeví 
být ještě větší opovážlivosti než obvykle. 
V obvyklých čtyřech renomovaných 

centrech očekávají pro srpen následující 
čísla slunečních skvrn: y SWPC R = 
78,5 ±7, v IPS R = 50,0 a v SIDC R = 80 
±7 s použitím klasické metody, nebo R = 
78 ±8 pro metodu kombinovanou. Dr. Ha-
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thaway (NASA) udává R = 66,0. Pro radi-
oamatérské použití zvolíme optimis-
tickou předpověď a zkusíme dosadit R = 
80, tj. sluneční tok SF = 128 situ. 

Pokles sluneční aktivity v červnu, 
y období léta v ionosféře' stlačil podmínky 
šířeni KV do podprůměru a ještě se opoz-
dila sezóna sporadické vrstvy E. Konec 
června a počátek července ale vše změnil 
a na horních pásmech, včetně šestimet-
rového jsme se dočkali překvapivě dlou-
hých otevření, včetně transatlantických 
a transpolárních. Velmi aktivní a dosaži-
telný byl KP2/K3TEJ a v DX clusteru 
jsme díky jemu mohli sledovat pohyb ob-
laků sporadické vrstvy E podle postupují-
doh otevření pásma 6 m směrem od vý-
chodu k západu Evropy. Nejdelší spojeni 
s 0A4TT byla možná zejména 30. 6. Zvý-
šená sluneční aktivita zřejmě přispěla i ke 
vzniku sporadické vrstvy E v oválu polár-
ních září a výsledkem byla hlavně 2. 7. 
spojení evropských stanic y pásmu 6 m 
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s KL7KY, a to při směrováni antény nikoli 
na sever, ale např. u OK1 RD na 11 stup-
ňü místo 352. 

Zejména v první polovině srpna sice 
budou převažovat letní podmínky šířeni. 
ve druhé polovině měsíce ale budou stři-
dány příznivějšími podzimními. Méně čet-
né a nepravidelné výskyty sporadické 
vrstvy E občas vystřídají signály z vět-
ších vzdáleností diky odrazům od vyš-
ších ionosférických vrstev F. A během 
srpna se opět budou zmenšovat útlum 
i hladina atmosférického šumu ve pro-
spěch dolních pásem KV. 

Závěrem přidáme průměrná čisla za 
červen: sluneční tok 122,2 s.f.u., číslo 
skvrn R = 71,0 a geomagnetický index 
z observatoře Wingst A = 9,4. Poslední R 
dosadíme do vzorce pro vyhlazený prů-
měr a za prosinec 2013 a dostáváme 
R12 = 76,0, v rámci 24. cyklu opět nejvyš-
ší. 

OK1HH 

Radioamatérské expedice y září 
Saipan 

Obr. 1. Zšbér z ostrova Saipan 

Joe, OZOJ, bude aktivní z ostrova Sai-
pan (IOTA 0C-086) jako KHO/OZOJ od 
26. srpna do 2. záři 2014. Bude to však 
hlavně dovolenková expedice. Využívat 
bude místní stanici radioklubu, která je 
dobře vybavena transceivery i anténami. 
Činný bude na pásmech od 80 do 6 m, 
provoz většinou CW nebo DIGI, ale nevy-
lučuje i SSO. QSL direct, via bureau 
a Loll/V. Přednost dává žádostem OQRS 
via Club Log. Po návštěvě Saipanu se Joe 
přesune na ostrov Koror v republice Palau 
(TU), odkud bude aktivní od 2. do 9. 
září. Značka bude oznámena později. 

Nová Kaledonie 

Cézar, VE3LYC, a Bob, KD1CT, 
chystají expedici na vzácný ostrov 
Matthew do diplomu IOTA (0C-218). 
Ten se nachází asi 500 km východně od 
hlavního města Noumea na Nové Kaledo-
nii. 

Je to stratovulkán se strmými břehy 
(obr. 2). Tvar skoro kruhový o poloměru 
asi 400 m. Jsou to vlastně dva kuželové 
ostrovy spojené skalnatou šiji asi 200 m 
dlouhou. Tato šije je však při přílivu pod 
vodou a vysoké viny neumožňuji její pře-
chod. Ostrov je velice rizikovým místem, 
(infikovaná klištata, spousta krys a myši, 
emise sírových par ze sopky). Operační 
tým, který zajišťuje expedici, se musí vy-
pořádat se všemi různými nástrahami. 

Budou aktivní jako TX4A 4 dny mezi 
1. až 9. září. Výbava: 2x ICOM IC-7000, 
2 vicepásmové vertikály, 2 generátory + 
dvě velké gelové 100Ah baterie. Provoz 
CW a SSO. Jejich log bude nahrán do 
ClubLogu po návratu domú. QSL bude 
vyřizovat Cézar, VE3LYC. Požaduje QSL 
direct se SAE + 3 USD. Další možnosti je 
žádost via OQRS via ClubLog. Veškeré 
informace jsou na jejich webovä stránce: 
http ://tx4 e. yolasite. com/ 

Obr. 2. Ostrov Matthew 

2014 
Palau 

Z ostrova Koror — Palau (IOTA 0C-
-009) bude činný také Nobuaki, JAOJHQ, 
pod značkou T88ZD od 5. do 8. září. 
Bude na KV pásmech 80 — 10 m, provoz 
CW, SSB, RTTY nebo PSK. Jeho vyba-
veni je standardní 100W transceiver + 
vertikální anténa. QSL vyřizuje Nobuaki, 
JH10JU, direct nebo via bureau. 

Togo 

Obr. 3. Stavba antény české expedice 
do Afriky (XT) v loňském roce 

český tým ve složeni David, OK6DJ 
(5V7DB), Petr, OK1FCJ (5V7ST) a Pa-
vel, OK1FPS (5V7PS) budou na přelo-
mu záři a října aktivní z Toga. Podrob-
nosti na www.cdxpsz a v PE-AR 6/ 
/2014, s. 45. 

OK2JS 
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KV 
Kalendář závodů 
na srpen a září (um) 

1a-17.8 
16.-17.8. 
16.-17.8, 
1a-17.8 
17.8, 
23.-24.8 
30.-31.8. 
30-31.8. 
6.9. 
6,9. 
6,9. 
6.-7.9. 
7.9. 
7.9, 
8.9. 
13.9. 
13,-14.9. 
209. 
20,-21.9. 
27.-28.9. 
27.9. 

SARTGWW RTTY 
RDA Contest 
Keymen's Club (KOJ) 
N.A. Party 
Závod SNP 
OVA DX Contest 
SCC RTTY Contest 
YO DX Contest 
SSB liga 
Russian Radio RTTY 
AGCW Straight Key HTP40 CW 

SSB 
ON 
DIGI 
CW 

CVVISSB 

RTTY 00.0016.00 
CW+SSB 08.00-0820 

ON 12.00-12.00 
SSB 18.00-06.00 

CW+SSB 04.co-ce.00 
SSB 21.00-21.00 
RTTY 1200-12.00 

CVV+SSB 1200-12.00 
SSB 05.00-07.00 
RTTY 0000-24.00 

All Asia DX Contest 
Provozní aktiv KV 
DARC Corona 10m 
Aktivita 160 
OM Acbvity 
European Contest (WAEDC) SSB 
OK-SSO závod SSB 
Scandinavian Actie, (SAC) OW 
CQ WW DX Contest RTTY 
Závod Č.AV OW 

1300-16.00 
00.00-24.00 
05.00-06.00 
11.00-17.00 
1930-20.30 
04.00-06.00 
00.00-24.00 
04.00-06.00 
12.00-12.00 
00.00-24.03 
18.00-19.03 

Termíny uvádíme bez záruky, podle 
údajů zjištěných v závěru června U. 
Mimo uvedené závody je ještě srpnový 
víkend 23. - 24. 8. zapiněn „party" ame-
rických států Hawaii a Ohio (bližší po-
drobnosti o děleni na etapy viz podmín-
ky), 13. - 14. 9. Arkansas, 20. - 21. 9. 
Washington, 27. - 28. 9. Texas. Podmín-
ky většiny našich i mezinárodních závodů 
jsou ke staženi na internetových strán-
kách www.aradio.cz. Vzhledem k čas-
tým změnám doporučujeme kontrolu 
údajů přímo na stránkách pořadatelů 
Nejčastěji se měni adresy k odesílání de-
níků, někdy i několik dnů před závodem. 
SSB část závodu SAC má již trvale svúj 
termín v říjnu. Pořadatelem závodu SAC 
je letos dánská organizace EDR. 

Dříve propagovanou SSB část Polní-
ho dne na KV pásmech y 1. oblasti IARU 
zrušila, nyní ji pro své členy pořádá 
RSGB (6. - 7. 9. od 15 do 15 h UTC). Za-
hraniční stanice se zúčastnit mohou jako 
protistanice s tim, le jejich deníky budou 
přijaty pouze pro kontrolu. 
U CO WW DX RTTY závodu jsou 

podminky podobné jako u ostatních CQ 
závodů, ale jedním bodem se hodnot 
i spojení s vlastni zemí a dvěma body 
spojení s ostatními zeměmi na kontinen-
tš. üzemi Kosova y tomto závodě 
(i v dalších mezinárodních včetně CQ 
WW DX) platí za samostatný násobič! 

Adresy k odesílání deníků přes Internet 
(Zkontrolujte adresy z jednotlivých zhvodü 
před odesláním u pořadatele!) 

AGCW Streight Key: htp@agew.de 
All Asia: aeph@jari.or.jp 
CAV: contest@c-a-v.com 
Corona: c119qs@darc.de 
EPC: contest@epc-m.ru 
KCJ: kcj-log@kcj-cw.com 
Ohio Party: logs@oqp.us 
OK SSB závod: OKSSB@crk.cz 
OM Activity: omactivity@gmail.com 
Prov, aktiv přes web: 

httplikvpa.unas.czinahrat log.php 
RDA: rx3rc@maitru 
Russian RTTY: contest@radio.ru 
SAC: přes web www.sactestnet 
SARTG RTTY: contest@sartg.com 
SSB liga: ssbliga@nagano.cz 

WAE DC SSB: waessb@dxhtdarc.de 
CO WW DX RTTY: rtty@cqww.com 
YO DX: yocix_contest@hamraclio.ro 
Závod SNP: om3kfv@zoznam.sk 

VKV 

Kalendář závodů 
na záři (rm) 

2.9. VA/ aktivita; NA 144MHz 
3.9. MOON Contest') 144 MHz 
6.-7.9. IARU Region 1-VHF Cont. 2) 144 MHz 
9.9. VKV aktivita; NA 432 MHz 
10.9. MOON Contest') 432 MHz 
11.9. VKV aktivita: NA 50 MHz 
132. FM Poe 145a 432 MHz 
13,9. Mistr ČR dét 3) 145a 432 MHz 
13.-14.9. Contest IARU Reg. 1-MV 

432 MHz a výše 
16.9. VKV aktivita; NA 1,3 GHz 
18,9. VKV aktivita; NA 70 MHz 
21.9. Provozní VKV aktiv 144 MHz-76 GHz 
21.9. Kee CR MI 3) 144 a 432 MHz 
21.9. DUR Activity Contest 1,3 GHz a výše 
23.9. VKV aktivita; NA mikrovin. pásma 
27.9. AGCW OW Contest 144 MHz 
27,9. AGCW OW Contest 432 MHz 

QX 

17,00-21.00 
18.00-20.00 
14.00-14.00 
17.00-21.00 
18.00-20.00 
17.00-21.00 
08 00-10.00 
08.00-10.00 
18.00-12.00 

17.00-21.00 
17.00-21.00 
08.00-11.00 
08.00-11.00 
08.00-11.00 
17.00-21.00 
14.00-17,00 
17.00-18.09 

') Hläšeni na: ok2vbz.waypoint.cümc/ 
2) Deníky na: vkviavody.moravany.com 
3) Hlášení na: v.horak@barak.cz 

DVA 

VKV setkáni Gajów 2014 

Pod názvem „Sympozium integrowa-
ne - Radiokomunikacja radioamatorska 
Wes Gajów 2014" uspořádal Stanislaw, 
SP6MLK, setkáni ve vesnici Gajów vzdá-
lené jen několik km od Broumova v blíz-
kosti Stolových hor. Setkání bylo 4denni, 
hlavní den byl ten třetí, sobota 21. června. 
A protože jsme přijeli s OK1 UFL jen „na 
skoku, několik vět k průběhu sobotního 
dne. 

Po oficialnim zahájeni a proslovu bi-
novnikú 3Z6AEF a SP6HQT proběhlo vy-
hodnocení Top Aktivu 2013 a rozdání di-
plomů. Následovala tombola, taženo bylo 
48 cen, jako první cena byl benzinový 
agregát. V areálu hotelu bylo funkční 
EME pracoviště Zdeňka, OK1DFC (obr. 
1) s praktickými ukázkami provozu v pás-
mu 70 cm. Dále proběhla přednáška 
DF1SR o EME expedici do Lichtenštejn-
ska. (Byla y polštině, je to jeho mateřšti-
na.) Zdeňek, OK1 DFC, měl velmi pouč-
nou přednášku na téma: „Ne každý kabel 
je kabelem a ne každý konektor konekto-
rem". Byla v angličtině, ale prezentace 
byla tak dokonalá, že to bylo pro všechny 
srozumitelné. Další přednáškou „Spojení 

Obr. 1. Pracovišt é EME OK1DFC 

Obr. 2. Klaus, DL8SER spojeni světlem 

za pomoci světla" s praktickou ukázkou 
funkce a „super prezentací" byl transcei-
ver pro „terahertzyu. DL8SER (obr. 2) má 
na těchto pásmech již velmi dobré výsled-
ky. I když je konstrukce velmi odlišná, po-
žadavky na troposféru a technologie spo-
jeni je podobná pásmu 122 GHz. (Jen 
laserové diody pracuji s podstatně větším 
výkonem...) Dále následovala výstava 
elektronek s postupnou vinou (TWT) 
a příslušných napájecích zdrojů. V jedné 
z chatek byla i prodejna s mikrovinnými 
součástkami. Ke koupi bylo lecos a znovu 
se bylo možné přesvědčit, le naše hobby 
opravdu levné není... 

Na závěr obdiv a pochvala za precizní 
organizaci. Stanislaw, SP6MLK, to prostě 
»umí'. 

(FOTO OK1UFL) OK1AlY 

27. září 2014 - 
Radioamatérské setkáni 

ve Frenštátě p/R 

Podzimní setkání radioamatérů ve 
Frenštátš pod Radhoštěm se koná v so-
botu 27. září 2014 jako vidy v budově 
1 Střední průmyslové školy elektrotechnic-

Lá 

ké. Začátek je od 7 hodin ráno a akce trvá 
podle potřeby do odpoledních hodin. Na 
programu je mj. tradiční bleší trh a tom-
bola. Základní občerstveni je přímo v are-
lu školy. 
Srdečně zvou pořadatelé 

Franta, OK2VFS, a Bohouš, OK2VXVOE. 
_  

Silent key DJOAK 
Dne 21. června 2014 zemřel přispě-

vatel do našeho časopisu Georg „Jirka" 
Misik, DJOAK, z Garbsenu (SRN). 

Čest jeho památce. 
• 

- 

Vzpomínka 

Váženi kolegové, v těchto dnech si při-
pomínáme, že je to již 10 let, co naše 
řady opustil Milan Prokop, OK2PP (ex 
OK2BHV). Přední kontestman, DX-man 
a hlavně velký radioamatér. 
Milane. stále na Tebe vzpomínáme! 

Syn Petr, OK2PPI a Vítek, OMNI 
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CEN1K INZERCE (černobílá/barevná • ice bez DPH) 
1/2 strany 2/3 strany 

1_ 

celá strana 

19.600/23.520 Kč 9.800/11.760 Kč 13.060/15.670 Kč 171 x 264 m 171x 130mm 112 x 2647: 

. . 1 113 strany 1 1/4 strany 116 strany 

171 x 85 mm 54x 264 mm 112 x 130 mm 

6.530/7.830 ice 
171 x 63 mm 83x 130mm 

4 900/5 880 Kš 

'12 x 63 mm 54 x 13C mm 

3.260/3.910 Ke 
I 11 
111/9 strany 

11 
1 1/12 strany 

Specifické rozměry 
po dohodě 44/53 Kš/cm2 

I 
1 11 2.170/2.600 Kč I 1.630/1.950 Kč Banner na www. aradio.cz 

54 x 85 mm 54 x 63 mrr 5.000 Kč/měsíc. 

Obálka: vnitřní strana: 43.000 Kč, IV. strana: 53.000 Kč. 

Slevy pH opakované inzerci n , 
Ve 3 a více číslech se sazba snižuje o 5 7° 
V 6 a vice číslech se sazba snižuje o  10 °10 
Při celoroční inzerci se sazba snižuje o 20 °AD 

Podklady pro inzerci přip-
máme ve vystupnich formá-
tech PDF, JPG v rozlišeni 
150 LPI (300 DPI) na adrese 

inzerce@aradio.cz 

Kontakt: AMARO, spol. s r. o., Karlovo nám. 30, 120 00 Praha 2; tel. 257 317 313; e-mail: pe@aradio.cz 

sectpeoraciesouelteric€111.311r— teK 
emad : bucekeuceknartte 
www.buceknare 13 1) jarorn fr Tel/Fax : (05) 45 21 54 33 

Vranovská 14, 614 00 BRNO 

Výroba zakázkových 
plošných spoil 

* plošné spoje dle časopisů ARIPE OE KE,Radio PLUS (KTE) 
* plošné spoje zakázkové -Jednostranné, 

Oboustranné prokovené/neprokovené 
(měďáky, cínované, vrtané, s nepájivou maskou, s potiskem) 
* zhotovení filmových předloh 
* digitalizace plošných spojů 
*digitalizace dat pro strojní vrtání 
* výroba plošných spojů z hotových DPS, ke kterým nejsou 
výrobni podklady 

Bližší informace o vyrobě naleznete na www.bucek.name  

OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA  A ZÁVORY  
count' INFRA ZÁVORY 16m 

REFLEX. ZÁVORY 5m 
D1FUZNÍ ČIDLA 1,2m 

INDUKČNÍ ČIDLA 6 mm 

PROGRAMOVATELNÁ ČIDLA A ZÁVORY 

Použití: kontrola osob, předmětu, 
rozměru, ochrana objektů 

REHABILITAČNÍ A MASÁŽNÍ PŘÍSTROJE 

(ELFAS!!!) e-mail: ar@elfa.cz 

http: www. cz 
Atečice 22 

388 01 BLATNÁ tel. fax 383 423 652 

Seznam inzerentů v PE 8/2014 
AEC - TV technika a elektromechanické součástky   II 
BS ACOUSTIC - ozyučovaci technika  IV 
BEN - technická literatura VI 
DIAMETRAL - laboratorní přístroje a fóliové štítky  Ill 
ELEKTROSOUND - plošné spoje, el. součástky V 
ELEX - elektronické přístroje 
ELFA optoelektronická čidla  48 
ELNEC - programátory aj. 

 V 

 V 

ELTIP - elektrosoubástky 
ERA components - elektronické součástky .   
FOR ENERGO - pozvánka na veletrh  lil. str. obálky 
KONEKTORY BRNO - konektory  V 
MECOTRONIC - frézování a souse. dílů, plasty  V 
PaPouch - měřicí a komunikační technika IV 
P+V ELECTRONIC - vinuté a mechanické díly   IV 
Spezial Electronic - frézky na výrobu DPS IV, str.obálky 

 V 

48 (Praktická elektronika - AR 08/2014) 
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Laser Eti Electronics 

Frézky na výrobu DPS 
• profesionální prototypy 

• malosériová výroba 

• vhodné i pro školy 
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Software LPKF CircuitPro 
je součásti dodávky frézky a je určen pro 
ovládání frézky a importu nebo úpravě dat. 

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

- frézování a vrtání DPS 
- vyřezávání DPS (včetně odlamov. müstkú) 
- gravírování čelních panelů, štítků 

Software umožňuje volbu způsobu výroby 
desky (od systému dělicích čar až k 
přesné podobě DPS tak, jako je na návrhu), 
úpravy návrhu a multiplikaci motivu na 
základní material. 
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LPKF ProtoMat E33 
základní typ z řady ProtoMat 

prac. oblast 229 x 305 x 10 mm, 
mech. rozlišení ±0,8 pm (±0,04 mil), - 
opakovatelnost ±5,0 pm (±0,02 mil), 

otáčky 33.000 ot/min, manuální výměna , 
nástrojů, rychlost pohybu hlavy max. 50 
_ mm/s, rychlost vrtání 100 otvorů/min 
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spezial electronic 
Wuttke Immobilien KG, ci.s. 
Šärecká 22/1931 
160 00 Praha 6 
Česká republika 

A. 'et Split fe..2,i% tî 

tel.: 

fax: 
e-mail: 

internet: 

233 326 621 
233 326 622 
233 326 623 
spezial©spezial.cz 
www.spezial.cz 
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