Univerzální èítaè
1300 MHz LCD
Milo Zajíc
Pùvodní zámìr byl zmìnit typ displeje u èítaèe do 1300 MHz publikovaného v PE 5/97. Pøipojení LCD displeje k této konstrukci vak nebylo jednoduché a navíc program byl omezen kapacitou pamìti pouitého procesoru.
Proto vznikla zcela nová konstrukce, která má spoleèné pouze vstupní obvody. Vìtí pamì umonila i dalí funkce a rozíøení. Opìt byl kladen dùraz
na velký pomìr výkon/cena. Novinkou jsou vechny konstanty programovatelné jednodue uivatelem. Pro jednoúèelové aplikace lze také nastavit
výchozí stav pøístroje po zapnutí (funkce a rozsah).
Popsaný èítaè umoòuje svou
velkou univerzálností vìtinu mìøení i
dosti speciálních, potøebných v dílnì
radioamatéra èi jinde. Jako èíslicová
stupnice je pouitelný prakticky pro
vechny typy pøijímaèù od dlouhých vln
pøes televizní a po satelitní.
Z dosaených parametrù a poètu
funkcí (lze je doplòovat a roziøovat) je
vidìt, e stavba èítaèe z klasických obvodù je dnes ji neefektivní.

Základní technické údaje
Vstup A
Kmitoètový rozsah: 5 Hz a 30 MHz.
Citlivost:
< 100 mV (typ. 30 mV).
Vstupní odpor:
1 MW.
Rozliení:
100; 10; 1; 0,1 Hz.
Vstup B
Kmitoètový rozsah: 20 a 1300 MHz.
Citlivost:
< 100 mV (typ. 10 mV).
Vstupní odpor:
50 W.
Rozliení:
10; 1; 0,1; 0,01 kHz.
Mìøení íøky impulsù
Rozsah:
Citlivost:

0 a 999 s.
TTL.

Vstupní odpor:
Rozliení:

1 MW.
1 µs; 1 ms.

Dalí funkce
Zobrazení TV kanálu a odchylky.
Mìøení velmi nízkých kmitoètù:
pod 1 Hz rozliení 1 µHz.
Mìøení teploty.
Stav po zapnutí.
Otáèkomìr:
1 a 100 000 ot./min,
5 rozsahù - aut. volba,
dìlitel 1 a 6.
Prostý èítaè:
prostý èítaè,
7 dekád s pøedvolbou,
výstup koincidence.
Stopky:
do 24 hodin,
rozliení 0,01 s.
Externí pøeddìliè:
1:2, 1:4, 1:64, 1:128, 1:256.
Mf. kmitoèty:
15x,
volnì programovatelné
s krokem 10 Hz,
1x korekce SSB.
Zobrazovaè:
maticový LCD
16x 1 znak,
V2.0 pro 16x 2 znaky.
Ovládání:
3 tlaèítka:
Funkce +, Funkce -, Rozsah.
Osazení:
6 IO, 3 tranz., 11 diod.

Napájení:

5 V stab., max.
17 a 50 mA podle funkce,
nebo 7 a 12 V nestab.
Rozmìry:
80 x 85 x 40 mm
(desky s pl. spoji bez tlaèítek).

Popis zapojení
Schéma zapojení celého èítaèe je na
obr. 1. Jádrem je jednoèipový mikroprocesor øady 8051. Vzhledem k poètu
poadovaných vstupù a výstupù a velikosti programové pamìti je pouit typ
v pouzdøe DIL40 ATMEL 89C5x s pamìtí programu PEROM. Ta má výhodu
v monosti mnohonásobného programování (a 1000x) bez nutnosti mazání UV svìtlem. Procesor pracuje z dùvodu mení spotøeby na kmitoètu
12 MHz. Celkovì malá spotøeba a typ
displeje má pøíznivý vliv i na malou úroveò ruení. Pro pamì uivatelských
údajù (mf. kmitoèty aj.) je pouita sériová pamì EEPROM IO6 s kapacitou
256 bajtù. Její kapacita není plnì vyuita. Poèet pøedvoleb je omezen na 16,
aby krokování v menu nebylo pøíli
zdlouhavé. S pamìmi se sbìrnicí I2C
mám lepí zkuenosti ne s typy 93Cxx.
Firma ATMEL vyrábí procesor i s pamìtí EEPROM v jednom pouzdøe, ale
jeho cena je podstatnì vyí ne kombinace dvou samostatných IO.
Brána P0 procesoru je vyuita jako
osmibitová obousmìrná sbìrnice. Ta
zajiuje komunikaci s displejem, rychlým pøeddìlièem a klávesnicí.
Jako zobrazovaè je pouit inteligentní
alfanumerický zobrazovací modul 1x 16
znakù. V pøípadì potøeby lze pouít i typ
displeje s podsvìtlením LED nebo luminiscenèní folií. Je to jen otázka ceny a
spotøeby. Podsvìtlení je vak znaènì
energeticky nároèné v porovnání s ostatní
elektronikou èítaèe. Existuje verze programu i pro dvouøádkový displej.
Vstupní signál s kmitoèty do 30 MHz
je po oddìlení stejnosmìrné sloky pøiveden na omezovací ochranné diody a

Obr. 1. Schéma èítaèe do 1300 MHz s displejem LCD
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na oddìlovací stupeò s T1. Ten slouí
pouze k dosaení velké vstupní impedance. Dalí stupeò je navázán kapacitnì C7 a C5. Kapacita C7 urèuje spodní mezní kmitoèet vstupu A. Signál dále
prochází pøes elektronický pøepínaè
vstupù IO2. Vzhledem k pøepínání dosti vysokých kmitoètù musí být IO2
v provedení HC(T). Jeho funkce je ovládána programovì. Dalí èást tohoto
obvodu je vyuita pøi funkci mìøení
BFO. Tranzistor T2 slouí jako irokopásmový zesilovaè pro dosaení potøebné citlivosti. Pracovní bod T2 je
nastaven rezistorem R5. Na kolektoru
T2 je ji signál s dostateèným rozkmitem pro následující tvarovaè CMOS.
Z nìj pokraèuje ji signál s obdélníkovým prùbìhem do rychlého pøeddìlièe
IO4. Jeho výstup s kmitoètem 256krát
niím je po upravení R10, C13, D8,
IO3 na potøebnou íøku zpracováván
procesorem. Pøeddìliè zvyuje nízký
mezní kmitoèet èítaèe mikroprocesoru.
IO4 spolu s vnitøním èítaèem procesoru tvoøí hlavní binární èítaè o délce 32
bitù. Ten slouí pro témìø vechna hlavní mìøení.
Pøi mìøení velmi vysokých kmitoètù
je signál pøivádìn na dìlièku ECL IO1.

Ta dìlí pomìrem 64, take lze pouít i
typy od jiných výrobcù (napø. známý
U664BS aj.). Vstup dìlièky je chránìn
proti pøepìtí dvojicí Schottkyho diod D5,
D6. Citlivost a mezní kmitoèet vstupu B
jsou urèeny vlastnostmi IO1. Výstup je
pøiveden pøes C22 na pøepínaè IO2 a
zesilovaè T2. Napájecí napìtí dìlièky je
spínáno programovì pomocí T3. Tak je
napájení vstupu B zapnuto pouze tehdy, vyaduje-li to zvolená funkce. Vzhledem ke spotøebì dìlièky IO1 oproti zbytku zapojení je to výrazná úspora.
Pro mìøení impulsù se vyuívá vstup
C. Pro mìøení i velmi pomalých dìjù
musí být se stejnosmìrnou vazbou.
Vstupní signál pøichází pøes ochranu
tvoøenou R7, D3, D4 na tvarovaè IO3.
Jeho výstupy jsou pøipojeny na vstupy
pøeruení procesoru. Protoe pøeruení reaguje pouze na sestupnou hranu,
je signál pro druhé pøeruení invertován. Funkce prostého èítaèe vyuívá té
tento vstup.
Na desce je pøipraveno pøipojení
obousmìrného sériového kanálu
(RS232). Vzhledem k dostupnosti procesorù s dostateènì velkou pamìtí,
mùe být èítaè bez problémù rozíøen
o dalí funkce.

Popis programového vybavení
Celý program je napsán v asembleru a u verze 1.0 má zdrojový text asi
3000 øádek. Pøi vìtinì mìøení je pouita aritmetika s rozliením 32 bitù (10
dekád), u nìkterých funkcí a 48 bitù
pro dosaení poadované pøesnosti.
Program v procesoru je blokován proti
ètení.
Pro bìná mìøení vyích kmitoètù
je pouito klasického zpùsobu, tj. mìøí
se poèet impulsù za pøesnì definovanou dobu. Má to své opodstatnìní. Pouití zpùsobu (napø. AR 5/94) mìøení
poètu impulsù a jejich celkové délky za
pøiblinì konstantní dobu dává velmi
dobré výsledky pøi mìøení velmi nízkých
kmitoètù, ale celková pøesnost této
metody je omezena rychlostí pouitého mikroprocesoru (max. 5-6 dekád) pøi
stejné mìøicí dobì. Proto je zde tento
princip pouit pouze u otáèkomìru, kde
je výhodný. Pro mìøení velmi nízkých
kmitoètù je pouita funkce výpoètu kmitoètu z periody signálu.
Dále není pouito matematických
operací ke korekci pøeddìlièù. Koriguje se zmìnou délky mìøicí doby. Tím
odpadá pouití kritických aritmetických

Obr. 2.
Deska s plonými spoji
èítaèe a tlaèítek
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operací (hlavnì dìlení), pøi kterých se
údaj zaokrouhluje a vznikají nepøesnosti.

Stavba a oivení
Vìtina pouitých IO je typu CMOS
vèetnì displeje, a proto dodrujte zásady pro zacházení s tìmito souèástkami.
Celá elektronika èítaèe je na jedné
desce s plonými spoji (obr. 2). Malá
destièka s tlaèítky slouí v podstatì
pouze jako mechanický montání díl.
V pøípadì pouití jiných typù tlaèítek
(napø. kulatých do panelu) ji nemusíme
pouít.
Jako první osadíme 5 drátových propojek. Potom osazujeme postupnì dalí souèástky od nejmeních po nejvìtí. Pokud nebudeme pouívat variantu
SSB s mìøením BFO, nemusíme osazovat R22, R23, C18, C19. Té není
nutný stabilizátor IO7 pøi pouití stabilizovaného zdroje. Souèástky kolem IO1
by mìly mít co nejkratí vývody. Zde je

Obr. 3. Montá desky displeje a
tlaèítek

Obr. 4. Napájecí zdroj pro èítaè

mono pouít kondenzátory v provedení SMD.
Pro dosaení malých rozmìrù jsou
dva IO umístìny pod procesorem. Proto si pøedem pøekontrolujeme, zda je
pouitá objímka vhodná. Vìtina bìných objímek vyhovuje. Displej a deska tlaèítek jsou propojeny úhlovými
pièkami. Zpùsob montáe displeje a
desky tlaèítek je detailnì znázornìn na
obr. 3. Tuto operaci provedeme jako
poslední, pøièem dbáme na kolmost
obou desek. Pro zvìtení mechanické
pevnosti je vhodné displej s deskou tlaèítek spojit dvìma rouby M2 s distanèními podlokami tl. 3 mm.
Pro propojení vstupních konektorù
s deskou (zejména vstup B) musí být
pouit kvalitní vf koaxiální kablík pøimìøené tlouky.
Oivení je velmi jednoduché. Celá
konstrukce je podøízena maximální jednoduchosti a minimálnímu poètu nastavovacích prvkù. Pøi peèlivé práci (hlavnì pájení) by mìl pøístroj pracovat na
první zapojení. Pøi prvním zapnutí doporuèuji zdroj s proudovým omezením
na asi 50 mA a postupnì zvìtovat napìtí od nuly. Dají se tak bez pokození
identifikovat obrácenì zapájené obvody a jiné chyby vedoucí vìtinou k destrukci souèástek. Trimrem P1 nastavíme poadovaný kontrast displeje. Je
pøitom nutno brát v úvahu té úhel pohledu na displej.
Nejdùleitìjí èinností je nastavení
pøesného kmitoètu oscilátoru. Na vstup
pøivedeme signál z kvalitního generátoru nebo normálu o kmitoètu 10 a
20 MHz. Zvolíme rozliení 1 Hz a trimrem C15 nastavíme shodný údaj na generátoru a èítaèi. Nastavovat pøi vyím
rozliení nemá význam, protoe celková pøesnost tak velká není. Pokud rozsah trimru nestaèí, zmìníme kapacitu

C16 (C17) na potøebnou velikost. Rozptyl parametrù krystalù co do kmitoètu
a schopnosti kmitat v daném zapojení
je bohuel dost velký i od jednoho výrobce.
Pokud chceme dosáhnout maximální citlivosti, tak zkontrolujeme napìtí na
kolektoru T2. Mìlo by zde být asi 2 a
3 V bez signálu. Pøípadnì zmìníme
odpor R5 tak, aby citlivost byla co nejvìtí. Nastavovat pracovní bod tranzistoru je vhodné provádìt se signálem o
kmitoètu v horní polovinì rozsahu pøísluného vstupu.

Mechanická koncepce
Vzhledem k tomu, e se jedná o vf
zaøízení, mìla by být krabièka kovová.
Pouijete-li plastovou, mìla by správnì být uvnitø opatøena alespoò stínìním z izolované mìdìné fólie. Je to
vhodné z hlediska vyzaøování obvodù
èítaèe a naopak pøi pouívání èítaèe
v silném vf poli. U zobrazeného vzorku
je pouita kovová krabièka UAH 312
(GM Electronic). Nejpracnìjí je vyøezání otvoru pro displej. S pouitím plastikového rámeèku (GM) dosáhneme
perfektního vzhledu i pøi nepøíli pøesné práci. Na èelním panelu je nalepen
kontaktním lepidlem títek (obr. 4). Celkové provedení je vidìt na snímcích.
Deska elektroniky je upevnìna ètyømi
distanèními sloupky se závity M3.
V zadní èásti je umístìn zdroj na dvou
distanèních sloupcích. Zadní panel obsahuje síový vypínaè, zásuvku pro síovou òùru a konektor pro vnìjí zdroj
12 V.
Celkové provedení není nijak závazné, lze napø. pouít variantu s displejem rovnobìnì nad základní deskou
s plonými spoji. Tato monost je vhodná pøi konstrukci pøístroje do ruky. Celkové rozmìry potom jsou malé.
Zájemce o zmìnu obrazce ploného spoje musím upozornit, e vzhledem
k malým rozmìrùm zaøízení je návrh
desky dosti kritický. Deska byla dvakrát
pøepracovávána, protoe vstupní zesilovaèe byly rueny logickou èástí. Díky
vhodné konstrukci a vedení zemních
spojù byl tento problém odstranìn.
Upozornìní: Jednoøádkové displeje
16x1 znakù mají vývody na horní stranì. Proto je základní deska s pøipojeným displejem v normální poloze stranou pájení nahoru. Dvouøádkové
displeje jsou vìtinou obrácené, tedy
vývody dolù a deska je potom v normální poloze.

Napájení

Obr. 5. Deska s plonými spoji zdroje èítaèe
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Pøi pouití displeje LCD je spotøeba
pøístroje dosti malá. Pøi mìøeních, kdy
je signál pøiveden na vstupy A a C, je
asi 15 mA a pøi mìøeních se signálem
na vstupu B asi 45 mA (bez IO7). Ze
zkueností s pøedchozími typy èítaèù
vím, e je èasto znièen procesor nepozorností  pøivedením velkého napájecího napìtí. Proto je na desce umístìn
stabilizátor 78L05, který je mono na-
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hradit propojkou pøi napájení ze stabilizovaného zdroje. Dioda D7 slouí jako
ochranná.
V popisovaném vzorku je pouit síový zdroj dle obr. 4. Je tak jednoduchý, e není asi tøeba dalího komentáøe. Výstup zdroje je vyveden té na
konektor na zadním panelu. Konektor
lze pouít napø. pro napájení z autobaterie nebo naopak jako výstup 12 V pro
napájení rùzných doplòkù.
Pøi bateriovém napájení by bylo nejvhodnìjí pouít malý spínaný zdroj
z napìtí 9 V nebo naopak z 1 a 2 èlánkù. Velmi dobré obvody na tyto aplikace vyrábí firma MAXIM (viz AR B 6/96).

Návod k obsluze
Pro ovládání pøístroje slouí tøi
tlaèítka FUNKCE+, FUNKCE a ROZSAH. Tlaèítky FUNKCE si vybíráme potøebnou funkci. Její název je zobrazován na displeji. Jako první písmeno se
u kadé funkce zobrazuje název pouitého vstupu (A, B, C).
A vstup pro signály od 5 Hz do 30 MHz.
B vstup pro signály od 20 do 1300 MHz.
C stejnosmìrný vstup TTL pro mìøení
impulsù, velmi nízkých kmitoètù,
prostý èítaè a otáèkomìr.
Prvním stiskem FUNKCE+ nebo
FUNKCE se na chvíli zobrazí název
aktuální zvolené funkce. Dalím stiskem se po dobu zobrazení názvu dají
funkce pøepínat. Pokud se tlaèítko znovu nestiskne, zùstává aktivní zvolená
funkce. Tlaèítkem ROZSAH se volí
mìøící rozsah nebo parametr funkce.
Pøi vìtinì mìøení signalizuje hvìzdièka vlevo na displeji blikáním funkci
hradla (GATE).
Kadý ukonèený zápis do pamìti
EEPROM zobrazí kontrolní hláení:
Zapsáno O.K. Po zapnutí pøístroje se
asi na 1 s objeví èíslo verze programového vybavení.
U varianty s dvouøádkovým displejem je na horním øádku trvale zobrazen
název funkce a na spodním øádku mìøený údaj. Po stisku tlaèítek FUNKCE
se na spodním øádku objeví znaky =.
Nastavení výchozího stavu
Pokud pouíváme pøístroj èasto na
stejné mìøení, musíme normálnì po

kadém zapnutí nastavit poadovanou
funkci a rozsah. Tato nová funkce nám
zbyteènou práci uetøí. Postup nastavení:
a) nastavíme poadovanou funkci i
rozsah (pøípadnì i mf kmitoèet),
b) stiskneme tlaèítko FUNKCE+, dríme a souèasnì s ním stiskneme
FUNKCE. Obì tlaèítka stále dríme a asi po 3 s se objeví na displeji:
Zapsáno O.K. Tlaèítka pustíme.
Nyní se po kadém zapnutí automaticky nastaví èítaè do stavu, v jakém
jsme provedli zápis. Tuto funkci lze pouít napø. v pøípadì, e je pøístroj vestavìn do jiného jako jednoúèelový 
tøeba jako stupnice.

Popis funkcí
A : Frekvence nízké
Mìøení kmitoètù do 30 MHz. Jsou
k dispozici 4 rozsahy s rozliením 100;
10; 1; 0,1 Hz.
A : Stupnice nízké frekvence
Mìøí kmitoèet shodnì jako pøedchozí funkce, ale pøed zobrazením je pøièten nebo odeèten mezifrekvenèní kmitoèet  záleí na zvoleném údaji a
znaménku v následující funkci (té v závislosti na vnìjím vstupu, viz 2. èást:
Doplòky - vyuití vstupù a výstupù).
A : Nastavení MF nízké
Stiskem tlaèítka ROZSAH vybereme
potøebný údaj vèetnì znaménka. K dispozici je celkem 16 hodnot, kadá
s moností odeètení nebo pøiètení. Poslední pøedvolba je vyhrazena pro korekci íøky pásma filtru pøi pøíjmu SSB.
Je oznaèena zobrazením písmena S
vlevo na displeji.
Údaj mf kmitoètu lze nastavit jiný pro
nízké kmitoèty a jiný pro vysoké. Tabulka kmitoètù je ale pro obì funkce
shodná.
Mezifrekvenèní kmitoèet mùe být a
1000 MHz s krokem 10 Hz. Zmìníme
ho následujícím zpùsobem. Vybereme
pøísluný údaj. Stiskneme tlaèítko ROZSAH na dobu delí ne 3 s. Zapnutí
editaèního reimu se projeví blikající
teèkou. Nyní tlaèítkem FUNKCE+ a
FUNKCE nastavíme údaj v pøísluné
dekádì. Stiskem tlaèítka ROZSAH se

posuneme na následující dekádu. Krokovat je mono znovu dokola. Editaci
ukonèíme a údaj zapíeme do pamìti
opìt dlouhým stiskem tlaèítka ROZSAH. Zápis je potvrzen zprávou:
Zapsáno - O.K.
Èítaè je dodáván s pøedprogramovanými bìnými mf kmitoèty. Ty je mono samozøejmì jakkoliv zmìnit podle
potøeby.
B : Frekvence vysoké
Slouí k mìøení kmitoètù asi od
20 MHz výe. S mení citlivostí vstupu
lze mìøit i kmitoèty pod 20 MHz. Mìøí
s rozliením 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz a
10 Hz. Vìtina vf dìlièek bez signálu
kmitá, co se projevuje na displeji neustále mìnícím se údajem øádu stovek
MHz. Pro dosaení maximální rychlosti mìøení a citlivosti není pouito programové blokování tohoto jevu.
B : Stupnice vysoké frekvence
Mìøí stejným zpùsobem jako pøedchozí funkce, ale s korekcí mf kmitoètu.
B : TV kanály
Pokud mìøený kmitoèet spadá do
oblasti TV vysílání (vèetnì kabelové TV
i hyperband), zobrazí se na displeji èíslo
kanálu a jeho odchylka od nosné obrazu v této formì:
napø. Ch:R 41 -1,23 MHz
kanál 41, odchylka -1,23 MHz;
Ch:S 23 0.25 MHz
kabel. kanál 23, odchylka +0,25 MHz.
Pokud je mìøený kmitoèet mimo jakékoliv pásmo, zobrazí se údaj o kmitoètu. Tlaèítkem ROZSAH je mono
kdykoliv pøepnout ze zobrazení kanálù
na kmitoèet a opaènì.
Pøi tomto mìøení je vdy zapnuta korekce mf. kmitoètu. Pokud chceme mìøit pøímý kmitoèet (bez korekce) musí být
zvolen nulový mf kmitoèet. Je proto vhodné si nechat jednu pøedvolbu mf kmitoètu nulovou. Tabulka kanálù je podle normy CCIR - D/K, pøièem kabelové kanály
jsou dle CCIR - B/G. Tato kombinace je
u nás nejèastìji pouívaná.
B : Nastavení MF vysoké
Nastavení údaje o mf kmitoètu pro
vysoké kmitoèty. Postup je stejný jako
pro nízké, ale je mono nastavit jiný údaj.

Obr. 6.
Èelní panel
pøístroje
v krabièce
UAH 312
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Externí pøeddìliè
Pro mìøení vysokých kmitoètù a do
5 GHz je mono pouít externích pøeddìlièù. Funkce zajiuje korekci tak, aby
displej ukazoval správný údaj bez nutnosti pøepoètu. Nejsou té nutné ádné doplòující obvody pro dosaení dekadického dìlicího pomìru. Pouití
externích pøeddìlièù je vhodné z hlediska pøipojení. S pøenosem niích
kmitoètù delím kabelem jsou vdy
mení problémy. K dispozici jsou tyto
varianty:
a) 1:2  Vstup B. Rozíøení kmitoètového rozsahu dvakrát, tj. a do
2,6 GHz (SAB8726, U832).
b) 1:4  Vstup B. Rozíøení rozsahu do
3,5 a 5 GHz (podle mezního kmitoètu IO, napø. U834 do 3 GHz).
c) 1:64  Vstup A. Pro pouití s externí pøeddìlièkou jako sondou. Kmitoèet do 1,3 GHz, parametry jako
vstup B. Sonda obsahuje pouze 1
IO (SAB6456, U664BS, U813BS)
bez dalích dìlièù a tvarovaèù. Té
pro mìøení na starích TV kanálových volièích s vestavìnou dìlièkou.
d) 1:128  Vstup A. Pro externí dìlièku 128. Pouívá se hlavnì ve vstupních jednotkách satelitních pøijímaèù. Èítaè je mono pouít jako
stupnici pro starí pøijímaèe.
e) 1:256  Vstup A. Jako slouèená varianta b) + c) s externí pøeddìlièkou
64x a 4x (MB506).
Pøi pouití variant c), d), e) se pouívá vstup A. Tato skuteènost je zobrazována na displeji.
C : Impuls - íøka v log. 1
Mìøení íøky impulsu v logické úrovni H. Mìøí od 1 µs do maximální délky
999 s ve dvou rozsazích. Rozliení je
1 µs a 1 ms. Vstupní signál musí mít
úrovnì logiky TTL. Ke zmìøení staèí
jeden impuls. Do pøíchodu dalího zùstává zmìøená hodnota na displeji.
Pokud signál nesplòuje parametry popsané dále, mùe být údaj zobrazovaný na displeji nestabilní.
C : Impuls - íøka v log. 0
Mìøení íøky impulsu v logické úrovni L. Rozliení je stejné jako pøi pøedelé funkci. Pro zmìøení jsou nutné 2

celé periody signálu.
C : Impuls - perioda signálu
Pro mìøení periody signálu je zmìøena doba trvání v obou úrovních a zobrazen jejich souèet. Rozsah mìøení je
shodný jako u íøky impulsu.
C : Impuls - frekvence
Pro mìøení velmi nízkých kmitoètù
se pouívá metoda výpoètu kmitoètu
z periody. Pøepínání rozsahù je u této
funkce automatické. Nejvìtí pøesnosti je dosaeno na kmitoètech meních
jak 1 Hz. Smìrem k vyím kmitoètùm
se pøesnost postupnì zmenuje, take
pro kmitoèty asi od 100 Hz výe je lepí pouít vstupu A.
Pro vechna mìøení impulsù je maximální vstupní kmitoèet signálu omezen na asi 50 kHz. Minimální íøka impulsu je 1 µs.
C : Otáèkomìr
Pro mìøení otáèek je pouit algoritmus, pracující na principu mìøení poètu impulsù a jejich celkové délky za
urèitou jednotku èasu, která je zhruba
konstantní. Výpoètem je z tìchto hodnot získán poadovaný údaj. Tento algoritmus má svoje výhody i nevýhody,
jak ji bylo øeèeno. Zde je výhodný.
Mìøení otáèek pracuje v rozsahu asi
od 1 ot/min do 100 000 ot/min. V celém
rozsahu je pøesnost mìøení lepí jak
0,1 %, tj. vdy minimálnì 4 platné èíslice. Lze tedy mìøit napø. otáèky 600,0
ot/min s pøesností a na 0,1 ot/min. Pøepínání rozsahù je automatické. Mìøicí
doba je konstantní asi 1 s a prodluuje
se u velmi malých údajù na dobu délky
1 periody vstupního signálu.
Pro korekci zpùsobu snímání je
k dispozici dìlitel v rozsahu 1 a 6.
Udává poèet impulsù ze snímaèe na
jednu otáèku. Napø. pøeruovaè klasického ètyøválcového ètyøtaktního motoru dává 2 impulsy za jednu otáèku.
Dìlitel se pøepíná stiskem tlaèítka
ROZSAH. Jedním stiskem se zobrazí
právì nastavený údaj a dalím stiskem jej lze zmìnit.
Pro vstup signálu je pouit vstup C
s úrovnìmi TTL a stejnosmìrnou vazbou. Ta je nutná, protoe vstupní signál mùe mít velmi nízký kmitoèet. Ma-

ximální kmitoèet vstupu otáèkomìru je
asi 5 kHz (50 000 ot/min pøi dìliteli 6,
co je více ne dostateèné). Vstupní impulsy musí mít íøku minimálnì 110 µs.
Nìkteré snímaèe lze pøipojit na vstup
pøímo. Pøímé pøipojení mechanického
spínacího kontaktu nedoporuèuji.
C: Prostý èítaè
Jedná se o prostý èítaè impulsù
s pøedvolbou. Kadý impuls na vstupu
znamená zvìtení údaje na displeji o
1. Nuluje se stiskem tlaèítka FUNKCE+
nebo FUNKCE. Nulovat lze té vnìjím signálem v úrovni L pøivedeným
na vývod X. Èítaè èítá na nábìnou hranu signálu.
Novou funkcí je pøedvolba. Po stisku tlaèítka ROZSAH se zobrazí údaj
pøedvolby  napø. Pre : 12345. Dosáhne-li èítaè tohoto stavu, objeví se na displeji pøed údajem o poètu impulsù znak
P a na výstupu Y se zmìní signál na
úroveò L. Tímto signálem lze ovládat
napø. spínaè s relé.
Pøedvolby se zmìní stejným zpùsobem jako zmìna mf kmitoètù. Stiskem
tlaèítka ROZSAH na déle jak 3 s pøejdeme do reimu editace. Ukonèíme jej
stejným postupem.
Maximální kmitoèet èítání je asi
50 kHz a íøka impulsu min. 2 µs. Mechanický kontakt nelze pøipojit pøímo
bez oetøení jeho zákmitù.
Stopky
Slouí k mìøení èasového intervalu.
Start a Stop se ovládá tlaèítkem ROZSAH a nulují se jedním stiskem tlaèítka
FUNKCE+ nebo FUNKCE. Èasový
údaj je zobrazen ve tvaru:
1h 23m 45.67s
Stopky mají 24hodinový cyklus a
mìøí s rozliením na 0,01 s. Funkce
nulování i sputìní je mono ovládat
vnìjím logickým signálem.
Mìøení teploty
Do poslední verze programu byla
doplnìna funkce teplomìru. Pro snímání je pouito èidlo typu SMT 160-30-92,
které má výstup v podobì íøkovì modulovaného obdélníkového signálu. Ten
je zpracováván speciálním programem
v èítaèi a zobrazován. Rozsah mìøení
je -45 oC a 130 oC, rozliení 0,1 oC.

Obr. 7. Vnitøní a vnìjí provedení èítaèe
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MC3362,
MC3363 konèí
V posledních letech se objevilo na
stránkách naich èasopisù nìkolik konstrukcí pøijímaèù, které vyuívaly pøijímaèového èipu MC3362. Jedná se o
pøijímaè do 200 MHz s dvojím smìováním a s citlivostí 0,6 µV. Obdobou tohoto èipu je MC3363, který obsahuje
navíc vstupní tranzistor a jeho citlivost
je podle katalogu 0,3 µV. Tyto oblíbené
obvody se vak ji pøestaly vyrábìt.
Tímto èlánkem bych chtìl upozornit
konstruktéry, a je v nových konstrukcích nevyuívají. Náhradou, nikoliv vak
pøímou, je obvod MC13135DW.
MC13135 je obvod druhé generace,
také urèený pro úzkopásmové pøijímaèe FM s dvojím smìováním. Hlavní
rozdíl proti MC3362 je ten, e je preferována pouze verze SMD se sufixem
DW. Obvod mùe být pouit pro bezòùrové telefony, scannery, dìtské monitory, radioamatérské pøijímaèe èi rùzná datová pojítka. Základní parametry
jsou obdobné:
Kompletní úzkopásmový FM pøijímaè.
Kmitoètový rozsah do 200 MHz.
Výstup RSSI v rozsahu 70 dB.
Napájení 2 a 6 V.
Odbìr proudu 3,5 mA.
Impedance nf výstupu <25 W.
Integrovaný varikap.
Posílený výstup prvního oscilátoru pro
pøipojení PLL.
Oproti MC3362 obsahuje MC13135
posílený výstup RSSI (síla pøijímaného

>

Èidlo dodává GM Electronic a je uvedeno v katalogu pro rok 1998 na stranì XII (oznaèení je zde pravdìpodobnì chybné, uvedeno SMT 100 místo
160) . Najdete zde základní technické
údaje i zapojení pouzdra. Cena èidla je
asi 115 Kè. Je to sice o nìco více ne
za jiné typy s analogovým výstupem,
ale má to nìkteré výhody, které jsou
k nezaplacení. Èidlo toti pøipojíme a
mùeme okamitì mìøit. Není nutná
ádná kalibrace(!), protoe tu zajiuje
výrobce. Nemusíme tedy zdlouhavì nastavovat údaj pøi 0 a 100 oC, vìtinou
jetì opakovanì, jak je to nutné u naprosté vìtiny jiných zapojení. Dalí
výhodou je, e pøenos signálu z èidla je
digitální, take na pøívodní kabel jsou
kladeny minimální nároky. Nemusí být
stínìn a do 20 m vzdálenosti a jeho
prùøez mùe být velmi malý. Také lze
velmi snadno èidla zamìòovat nebo
pøepínat, co u nekalibrovaných typù
nejde.
Vlastní pøipojení èidla je velmi jednoduché. Výstup se pøipojuje pøímo do
vstupu C. Napájení èidla 5 V mùeme
odebírat z logické èásti èítaèe. Odbìr
je velmi malý, asi 0,2 mA.

Obr.1. Zapojení MC13135 jako pøijímaèe v pásmu 49 MHz
(Zapojení je pøevzato z katalogového listu firmy Motorola)
signálu), co je velmi uiteèné. Tato
funkce je spíe známá pod názvem
Smetr, mìøiè síly pole. Dále obsahuje
operaèní zesilovaè, který má vyvedeny
vechny vývody a mùe být zapojen
jako zesilovaè èi komparátor. Zmìnìn
byl i první smìovací oscilátor, který je
nyní typu Colpits. Má vyveden emitor i
bázi tranzistoru a je urèený pro krystalové zapojení (maximálnì krystaly na
3. harmonické do 60 MHz) nebo jako
VCO (napìtím øízený oscilátor). Pro
vyí kmitoèty mùe být pouit externí
oscilátor.

Rozpiska souèástek
deska èítaèe
R1, R22, R23
100 W
R2, R4, R6, R7,
R14 a 16
1 kW
R3, R8
1 MW
R5, R12
56 kW
R9
10 kW
R10
100 kW
R11
27 kW
R13
8x 10 kW
P1
10 kW, trimr
C1
100 µF/16 V
C2, C7, C8
47 µF/10 V
C3 a C5, C10 a C12, C18,
C19, C21, C22
1 nF
C6
100 nF/100 V, fól.
C9, C13
100 pF
C14
2,2 µF/63 V
C15
22 pF, trimr
C16, C17, C20
47pF
D1 a D4, D8 a D11 1N4148
D5, D6
BAT41
D7
1N4001
T1
BF245
T2
BFR90(91)
T3
BC556(557)
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Pouité dvojitì vyváené smìovaèe mají potlaèení lokálního oscilátoru
40 a 60 dB a oproti MC3362 lepí linearitu a odolnost. Podle údajù výrobce by mìl mít demodulovaný signál
MC13135 také mení zkreslení.
Myslím si, e nemá cenu podrobnì
popisovat vechny parametry. Zájemce najde kompletní dokumentaci vèetnì výkresù ploných spojù na internetu, napøíklad na adrese
http://motorola.com/sps/rf. Blokové
schéma obvodu je na obr.1.
Ing. Radek Václavík, OK2XDX

IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
IO6
IO7
X1
L1
Z1
Tl1 a Tl3

SAB6456
74HC4053
74HC14
74HC590
AT89C51,
naprogramovaný
AT24C02
78L05
12,000 MHz
68 µH
LM16155
P-B1720D

napájecí zdroj
C1
C2
D1
D2
IO1
Tr1

1000 µF/25 V
10 µF/25 V
B250C1500
1N4007
7812
WL4812-1

V druhé èásti èlánku budou popsány rùzné doplòky a rozíøení èítaèe.
Stavebnici je mono si objednat na adrese autora: Milo Zajíc, Hálkova 739,
289 11 Peèky, tel. 0321 / 785510
e-mail: milos@zajic.cz
http://www.zajic.cz
(Pokraèování)
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Doplòky k èítaèi
1300 MHz LCD
Milo Zajíc
Èlánek navazuje na èítaè popsaný v pøedelém èísle. V této èásti bych
chtìl popsat rùzné doplòky k èítaèi a dalí monosti rozíøení a zlepení
parametrù. Nìkterá zapojení jsou pouitelná i pro jiné typy èítaèù (PE 5/96,
12/96, 5/97). Vzhledem k velké univerzálnosti pøístroje jsou popsány jen
základní námìty, ze kterých si ètenáø mùe udìlat pøedstavu o monostech vyuití pøístroje.

Pøíklady vyuití vnìjích vstupù
a výstupù X, Y, Z
Èítaè má k dispozici v základním
provedení 3 univerzální vstupy/výstupy oznaèené X, Y, Z. Jejich význam je
rùzný podle zvolené funkce. Vechny
tøi vstupy mají jednoduchou základní
ochranu pøed pokozením, realizovanou sériovým rezistorem s odporem
1 kW. Je vhodné se øídit tìmito zásadami:
a) Pokud jsou pøívody ke vstupu dlouhé, zmeníme vstupní impedanci
zapojením rezistorù mezi vstup a
napìtí +5 V. Odpor mohou mít od 1
a do 22 kW. Pøi malých odporech a
sepnutém spínaèi se sice zvìtí
spotøeba, ale odolnost proti ruení
je vìtí.
b) Pokud pøístroj pracuje v blízkosti vf
zaøízení, je vhodné jetì vstupy blokovat keramickým kondenzátorem 1
a 10 nF, umístìným hned u svorek
X, Y, Z na desce.
c) Pe-li nutné pøipojit èítaè ve vìtí
vzdálenosti (kabel ke vstupùm dlouhý desítky metrù), je nejlepí pouít
galvanické oddìlení optoèleny.

paprsek není pøeruován, ale snímán
odrazem od fólie nalepené na pohyblivé èásti. Nevýhodou zapojení je citlivost
na silné okolní svìtlo. Tu lze omezit pouitím infraèerveného filtru pøed fotoranzistorem.

Obr. 4. Vstupní èást a) bezdrátového
otáèkomìru, b) klasického

Rozíøení kmitoètového
rozsahu

Obr. 2. Optický snímaè
Vyuití výstupu prostého èítaèe je
znázornìno na obr. 3. Relé rozepne,
naèítá-li èítaè èíslo shodné s nastavenou pøedvolbou. Relé mùe být pro
napìtí 5 a 24 V a proud do 50 mA. Pokud potøebujeme vìtí výstupní proud,
je lepí pouít tranzistory v Darlingtonovì zapojení nebo tranzistor MOSFE.
Výstupem Z je mono té spínat pøímo
optotriak (SSR) a tím i síové napìtí.
V pøípadì potøeby vìtího výstupního
proudu zmeníme odpor R14 (PE3/99).

Stopky
Na obr. 1 je znázornìno pøipojení
vnìjích spínaèù pro ovládání stopek.
Stopky bìí, pokud je spínaè START
sepnut.

klasický ètyøválcový ètyøtaktní motor) a
ve druhém dìlitel 1. Zapojení má tu
výhodu, e s ním lze mìøit i otáèky u
motorù, které mají elektronické zapalování bez klasického mechanického
pøeruovaèe: napø. moped Babeta.
Drobnou úpravou zapojení vstupu podle obr. 4b lze zapojení pouít i pro pøipojení na pøeruovaè.
Tato zapojení lze pouít i pro èítaèe
døíve publikované v PE 5/96 a 5/97.

Obr. 3. Aplikace prostého èítaèe
s pøedvolbou

Vzhledem ke komplikacím s pøenosem vysokých kmitoètù kabelem je výhodnìjí umístit dìlièku do sondy (co
nejblíe ke zdroji signálu). Jejím pøipojovacím kabelem jde potom signál
s kmitoètem asi do 20 MHz, co je zcela bez problémù. Vzhledem k poètu
souèástek (navíc pøi pouití SMD) mùe
být sonda velmi malá. V sondì nemusí
být ádné dalí korekèní dìlièky upravující dìlicí pomìr na dekadické násobky, protoe to provádí ji sám èítaè.
Pro mìøení do 2,5 GHz je v souèasné dobì asi nejlepí dostupný obvod
MB506 (Fujitsu). Je v klasickém pouzdøe DIL8. Bohuel zapojení vývodù je
zcela odliné od ostatních typù, take
jej nelze pouít pøímo do desky èítaèe.
Vyznaèuje se malou spotøebou a pøíznivou cenou (asi 100 Kè). Dodává jej
firma GES Electronics. Obvod má pøepínatelný dìlicí pomìr 1:64, 1:128 a
1:256. V zapojení na obr. 5 je nastaven
na 1:128. Tento údaj musíme nastavit
v menu Ext. pøeddìliè.

Otáèkomìr
Obr. 1. Ovládání stopek vnìjím
signálem

Prostý èítaè
Pro prostý èítaè mùeme snímat
impulsy napø. optoelektrickou závorou
podle obr. 2. Dioda i fototranzistor pracují s infraèerveným svìtlem, protoe
mají v této oblasti spektra lepí parametry. Snímací vzdálenost je urèena
vlastnostmi pouitých prvkù (vyzaøovací
úhel atd.) a pøi pouití optiky mùe být
a nìkolik metrù. V pøípadì potøeby lze
zvìtit proud diodou na 50 a 100 mA
podle typu. Lze pouít i variantu, u ní

Ke snímání otáèek z otoèných èástí
je mono pouít stejné zapojení jako
pro prostý èítaè z obr. 2. Pro mìøení
otáèek spalovacích motorù s jiskrovým
zapalováním lze pouít pøípravku pro
bezdrátové mìøení. Zapojení je na
obr. 4a. Ke snímání zapalovacích impulsù slouí anténa z asi 30 a 50 cm
dlouhého vodièe, kterou staèí pøiblíit
k motoru. Je nutno najít vhodnou polohu tak, aby zobrazovaný údaj byl stabilní a byl správný. U motorù s rozdìlovaèem je mono namìøit dva rùzné
údaje. A to pøed rozdìlovaèem (kabel
indukèní cívka  rozdìlovaè) a za ním
(kabel rozdìlovaè  cívka). V prvním
pøípadì musí být nastaven dìlitel 2 (pro
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Obr. 5. Pøeddìliè do 2,6 GHz s MB506
Pro kmitoèty o nìco vyí je mono
pouít obvodu TEMIC U834BS-FP
(pouze v provedení SMD). Pracuje do
kmitoètu a 3,5 GHz. Dìlí vak pouze
1:4 (typ U832 dìlí 1:2), proto je doplnìn dalí klasickou dìlièkou 1:64. Celkový dìlicí pomìr je potom 1:256. Zapojení je na obr. 6. Na tento obvod se
mi vak nepodaøilo získat dodavatele.
V naprosto shodném zapojení jako na
obr. 6 lze pouít té starí obvod
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Obr. 6.
Pøeddìliè do
3,5 GHz s U834

SAB8726, který dìlí 2 a pracuje asi do
2,6 GHz. Obvody pro jetì vyí kmitoèty u nejsou bìné a jejich ceny také
patøí do jiné kategorie.
Zde musím znovu upozornit na skuteènost, e prakticky vechny tyto obvody bez signálu kmitají, co se projevuje stále se mìnícím údajem na
displeji. Obvody odstraòující tento jev
témìø vdy zmenují citlivost, a proto
je nepouívám.

Obr. 7. Zapojení vývodù kmitoètového
normálu TCXO  121

toèet BFO a VFO sèítat i odeèítat. Údaj
je mono jetì dále korigovat nastavením mf kmitoètu v reimu stupnice.
Z pøijímaèe je nutno vyvést oddìlené
signály VFO a BFO a pøivést na vstup
èítaèe. Rezistory na vstupu slouí jako
zakonèovací pro pøívodní kabel. Amplituda signálu na obou vstupech by mìla
být stejná  asi 0,1 a 0,3 V. Pokud signály budou mít znaènì rozdílnou amplitudu, vznikne pøi pøepnutí velký pøechodový jev ve vstupních obvodech
èítaèe a zmìøený údaj bude chybný.

Zvìtení pøesnosti
Pøesnost mìøení èítaèe je urèena
stabilitou oscilátoru 12 MHz. Pro zlepení stability by bylo nejlepí pouít
termostatovaného kmitoètového normálu nebo alespoò teplotnì kompenzovaného oscilátoru (TCXO). Ceny kvalitnìjích normálù vak pøevyují i
nìkolikanásobnì cenu celého èítaèe, a
tak záleí na individuálních poadavcích. V nabídkách nìkterých firem
TCXO najdeme, ale podmínkou je odbìr vìtího mnoství kusù. Podaøilo se
mi sehnat TCXO121 výrobce Siward.
Modul lze zakoupit u firmy SEA Praha
(tel. 02 / 705255) za 980 Kè bez DPH
za jeden kus. Uvedený TCXO má udávanou teplotní stabilitu ±2 ppm v pracovním rozsahu teplot 20 °C a
+70 °C, monost doladìní a výstup
TTL. Zapojení je na obr. 7. Výstup normálového kmitoètu pøipojíme na vývod
è. 19/IO5 a vývod è. 18/IO5 bude nezapojen. Pøi pouití jiného typu oscilátoru
by signál mìl mít amplitudu minimálnì
2 V. V pøípadì potøeby stejnosmìrného oddìlení pouijeme vazební kondenzátor asi 100 pF.

Mìøení na vysílaèi
Pro mìøení na TX je mono pouít
pøípravku na obr. 8, který se zapojí do
pøívodu k anténì (nebo k umìlé zátìi). Autorem zapojení je K6LS. Kmitoètový rozsah je 1,8 a 450 MHz a max.
prùchozí výkon 200 W. Celý pøípravek
je vestavìn do malé plechové krabièky
s konektory BNC na obou stranách.
Vstup je pøipojen pomocí T kusu s konektory BNC. Výstup je urèen k pøipojení èítaèe nebo osciloskopu.

Aplikace èítaèe jako stupnice
v pøijímaèích pro pøíjem SSB
U pøijímaèù pro pøíjem s jedním postranním pásmem (SSB) pøi bìné korekci pouze o mf kmitoèet nebude displej zobrazovat správný údaj. Je nutno
provést dalí korekci zhruba o polovinu íøe pásma mf filtru (1,5 a 2 kHz).
Základní varianta na obr. 9 je urèena pro pøijímaèe s pøepínaným BFO.
Velikost korekce je programovatelná 
standardnì je nastavena na 1,5 kHz. Je

Obr. 10. Vstupní èást pro
mìøeni VFO i BFO
Obr. 8. Adaptér pro mìøení
na vysílaèích
to poslední hodnota v MF kmitoètech
a je oznaèena na displeji vlevo písmenem S. Nastavujeme ji zcela shodnì
jako ostatní hodnoty. Velikost není omezena a krok je 10 Hz. Vstupy X, Y jsou
pøipojeny na volnou sekci pøepínaèe
LSB, USB. Vstupem Z lze ovládat smysl
zpracování mf kmitoètu. Pokud je spínaè rozepnut, je smysl shodný s nastavením mf v menu, pøi sepnutém se
zmìní na opaèný. Lze si tak vybrat poadovanou polaritu s moností pøepínání z menu i externì.

Obr. 9. Zapojení vstupù
pro korekci SSB
Druhý zpùsob je o nìco komplikovanìjí. Je urèen pro starí pøijímaèe
s plynule laditelným BFO. V tomto pøípadì èítaè mìøí kmitoèet VFO i BFO
souèasnì a z nìj výpoètem získává výsledný údaj. Aby nemusely být pouity
dva èítaèe, pouívá se pouze jeden
s pøepínáním vstupù. Celý cyklus je automaticky øízen programem a støídavì
mìøí VFO a BFO. Displej zobrazuje
celkový výsledek mìøení. Daní za toto
zjednoduení je dvojnásobnì dlouhá
mìøící doba. I tak je odezva stupnice
na kmitoètech KV stále dostateènì
rychlá. Funkci lze pouít pouze pro
vstup A.
Mìøení ze dvou vstupù se aktivuje
spojením vývodu 1/IO5 s nulovým potenciálem (zemí). Dále je nutno propojkou spojit vstup A s 15/IO2. Vechny
souèástky znázornìné ve schématu na
obr. 10 jsou i na desce s plonými spoji. Vstupem Z se volí, zda se bude kmi-
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Jak zachovat nastavení èítaèe
Pokud pøeruíme práci s pøístrojem,
je nìkdy vhodné, aby se znovu po zapnutí nastavil do pùvodního stavu. Na
rozdíl od funkce pro nastavení po zapnutí se zde stav pøístroje zapíe do
EEPROM pøi kadém vypnutí. Potøebná úprava je velmi jednoduchá. Zapojení je na obr. 11.
Vzhledem k jednoduchosti není
oetøen stav pøi rychlém støídání zapínání a vypínání. Proto se mohou údaje
nesprávnì zapsat  program pak nastaví standardní hodnoty. Dokonalé
oetøení této funkce by vyadovalo pouít speciální obvod pro generování signálu Reset. Jako vypínaè se hodí dvojitý typ s mikovým pøepínáním, protoe
se pro jednoduchost vyuívá u jedné
èásti sepnutí a u druhé rozepnutí. Bìný kvalitní páèkový spinaè vyhoví. Kondenzátor slouí pro napájení èítaèe po
dobu, ne se zapíou údaje do pamìti
(asi 30 ms).

Obr. 11. Zapojení pro zachování stavu
pøi vypnutí

Závìr
Èítaè je pøipraven pro dalí rozíøení, která jsou závislá od zájmu ètenáøù.
Pokud máte nìjaký rozumný námìt pro
dalí funkce, rád jej uvítám. V souèasné
dobì je sice pamì programu ji zcela
zaplnìna, ale pouitím typu s vìtí pamìtí je mono opìt roziøovat dále.
Stavebnici èítaèe (i jiné) je mono si
objednat na adrese autora: Milo Zajíc, Hálkova 739, 289 11 Peèky; tel.
0321 785 510.
POZOR  zmìna internetových adres!
e-mail: milos@zajic.cz
www.zajic.cz
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