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www.iskrateling.com 

S sodobno zasnovanimi korporativnimi rešitvami in uporabo 
najsodobnejše tehologije ustvarjamo omrežja naslednje generacije.

Razvoj rešitev je zasnovan na korporativnem sistemu SI2000. 

Z integracijo ostale telekomunikacijske opreme ustvarjamo 
rešitve in pokrivamo potrebe najzahtevnejših kupcev.

Z vodilnimi rešitvami Tripple play poslovnim uporabnikom 
zagotavljamo višjo kakovost bivanja, prihranek pri poslovanju, 
racionalizacijo stroškov ter stalen pretok informacij.

Celovite 
korporativne 
rešitve 
za zahtevna 
poslovna okolja

Skupina Iskratel
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Naročnina za 11 številk 14.850 SIT, poštnina za SLO in DDV sta vključena v ceno. Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih
delov je dovoljen samo z dovoljenjem založnika in vedno z navedbo vira. Nepodpisane fotografije so iz fotoarhiva uredništva revije
Avtomatika. Naklada 2.500 do 5.000 izvodov. Revija izhaja 6-krat letno.

Spoštovani,

Leto še ni okoli, pa vendar smo pred sejmom elektronike. Le ne imenuje se več tako. Združeni sejmi Infos, TeleINFOS in seveda
Sodobna elektronika pod imenom HEVREKA! bodo ponovno združili vse napredne tehnologije na enem mestu. In prav je tako,
saj lahko na ta način razstavljavci bolj poglobljeno predstavijo svoje izdelke ali rešitve, kot pa, če morajo razmišljat o dveh, treh
ali celo več nastopih letno.

Tokrat smo tematsko bolj usmerjeni v profesionalno elektroniko, kar je tudi naš cilj, vendar kljub temu nismo imli spajkalnika na
mizi ravno mrzlega. Našli boste kar nekaj zanimivih projektov, ki jih lahko uporabite v različne namene...

Vidimo se na sejmu Hevreka!05.

Vaš           D.Selan
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Informacije: Mitja Eržen, RT-TRI, d.o.o., www.rt-tri.si, E-mail: info@rt-tri.si

Mobilna energija!!! si je zamislil gospod ANSMANN, ko
se je leta 1991 odločil, da bo naredil revolucijo in po-
izkušal za takratne čase nekaj novega - neverjetnega.

Sama tehnologija ni bila nič novega, nova in pogumna pa je bila
ideja - vizija o prihodnosti. G. Ansmann je čutil, da gre razvoj
novih naprav in aplikacij v smeri minimizacije in mobilnosti.
Danes v Ansmannu dela preko 200 ljudi, lastna podjetja imajo
v Baltskih državah, Italiji, Veliki Britaniji, Macau in Hong
Kongu. V podjetju imajo dodeljen tudi certifikat kakovosti ISO
9001, kar zgolj dokazuje profesionalnost in kvaliteto.

PPRRIIHHOODDNNOOSSTT  JJEE
MMOOBBIILLNNAA  EENNEERRGGIIJJAA!!

Vsi vemo, da so akumulatorske
baterije danes vsakdanje upo-
rabne v modernih napravah,
predvsem govorimo o digital-
nem fotoaparatu, ki je poleg
GSM telefonov v zadnjih letih
doživel najbolj opazen napre-
dek. Litijeve CR baterije so
zamenjale NiMH in Li-Ion aku-
mulatorske baterije, ki so
danes že sposobne z enim pol-
njenjem posneti tudi več kot
500 posnetkov. 

Res je, da tipala, čipi. procesorji in
fleši kar srkajo energijo, tako da boste
več kot 500 posnetkov posneli le naj-
bolj vešči uporabniki in ne tisti, ki si
vsak posnetek še najmanj 2x pogle-
date na LCD ekrančku ali si vsak

MPEG obvezno zavrtite kar na foto-
aparatu. Ne pozabite, akumulatorske
baterije lahko ponovno napolnite tudi
do 1000x, so zgolj 4-5 krat dražje od
alkalnih baterij za enkratno uporabo,
torej se Vam investicija za nakup aku-
mulatorčkov lahko povrne v enem
tednu! Pa še uporabne so za množico

naprav okoli vas. 

Vedeti pa je potrebno, da aku-
mulatorska baterija ne deluje,
če proces ni popoln, potrebno
jo je namreč tudi napolniti in tu
pridejo do izraza dobri polnilni-
ki. Zmogljivosti današnjih aku-
mulatorjev so tolikšne, da jih
boste s polnilnikom izpred
nekaj let lahko polnili celo
nekaj dni, ali pa jih ne boste
zaradi tehnologije polnilnika
nikoli napolnili. Polnilnik je
ključni faktor, da bodo vaše
polnilne baterije iz sebe iztisni-
le pravo moč, dosegle veliko

MOBILNA ENERGIJA
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število ciklov in vam predvsem prihra-
nile denar, ki bi ga potrošili za vedno
nove in nove nakupe baterij. Če pa se
ozremo še na ekologijo se zavemo,
da ena akumulatorska baterija lahko
nadomesti najmanj 500 baterij za
enkratno uporabo - okolje Vam bo
hvaležno.  

Prihodnost, katero je predvidel g.
ANSMANN je sedaj tukaj. Pomislimo
približno petnajst let v preteklost.
Mobilni telefon, digitalni fotoaparat,
dlančnik, prenosnik, gameboy, mp3
player. HALO???  Prej NE, kot redkost!
In danes, Več kot milijon GSM tele-
fonov v Sloveniji, nešteto dlančnikov,
digitalnih fotoaparatov, prenosnikov
in podobnih igračk modernega časa
je zgolj potrditev in priznanje za
pogum, ki ga je takrat pokazal g.
ANSMANN in ustanovil podjetje, kate-
remu si je drznil dati svoj priimek in s
tem osebni prizvok. Rezultat osebne-

ga poguma in prepričanja je danes v
svetu priznana blagovna znamka
ANSMANN Energy, ki je najbolj
poznana po vrhunskih polnilnikih za
akumulatorske baterije, po samih
akumulatorskih baterijah, po napajal-
nikih, ter v zadnjih letih po seriji pri-
marnih - alkalnih baterij, gumbastih
litijevih baterijah, foto litijevih bateri-
jah, Li-Ionskih akumulatorjih za digi-
talne fotoaparate in kamere ter nena-
zadnje po svojih svetilkah za različne
namene, v katerih je vgrajena vrhun-
ska polnilna tehnika in tehnologija
svetilnosti. Žarnice na žarilno nitko
odhajajo v pokoj, nadomeščajo jih
bolj in bolj LED tehnologije, ki jih
Ansmann že vgrajuje v novejše mode-
le svetilk. Ansmann vas preseneti tudi
z mnogimi drugimi uporabnimi izdel-
ki, katerih skupni imenovalec je ener-
gija. 

Že samo ime ANSMANN na estetsko
dodelani in moderno srebrni 3D

embalaži razkriva, da nam bo izdelek
ponujal nekaj več, predvsem pa več
zadovoljstva ob uporabi. V Ansmannu
se kvalitete svojih proizvodov zaveda-
jo, saj si edini med  proizvajalci polnil-
nikov drznejo garantirati 3 leta na
delovanje polnilnikov in 2 leti na sve-
tilke. Sicer pa kvaliteto nedvoumno
dokazujejo kot zmagovalci neodvis-
nih testov v mnogih tehničnih revijah,
V zadnjih dveh letih, pa so absolutne
zvezde njihovega asortimana NiMH
celice velikosti AA in danes že s kapa-
citeto 2600mAh, polnilnika Energy 8
in Digispeed 4 ter celoten program
akumulatorskih Li-Ion baterij za več-
ino digitalnih fotoaparatov in video
kamer. 

V čast nam je bilo, ko smo lahko obis-
kali podjetje ANSMANN, ki je na nas
naredilo resnično nepozaben vtis. No-
benega sledu o prvotnem podjetju v
garaži lastne hiše v nemškem pode-
želskem mestecu Assamstadt, tem-
več moderno, veliko podjetje, postav-
ljeno v industrijsko cono v istem mes-
tecu v deželi Baden-Württemberg.
Podjetje danes samo v Nemčiji zapo-
sluje več kot 200 ljudi. V Nemčiji so
locirani oddelki managementa, pro-
daje, logistike in skladiščenja, razvo-
ja, testni oddelek, marketing in del
proizvodnje, predvsem zlaganje bate-
rij v sklope, ter proizvodnja high-tech
izdelkov, namenjenih točno določe-
nim kupcem, manjših serij. Prav tako
se v Nemčijo seli tudi proizvodnja
baterijskih sklopov novejših tehnolo-
gij, kot sta Li-Ion in Li-Polymer, ter pol-
nilnikov za te tehnologije. Na sedežu
podjetja ima pomemben status testni
oddelek, ki je lociran na idealnem
mestu med vhodnim in izhodnim skla-
diščem. V temu oddelku so 100%
testirani vsi izdelki višjih cenovnih raz-
redov ter naključne serije vseh izdel-
kov, ki se tržijo pod imenom ANS-
MANN. Pomemben je tudi oddelek
razvoja, kjer ideje spreminjajo v proto-
tipe, ter kasneje v serijske proizvode.
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Našim očem niso ušli polnilniki nove
generacije, ki šele prihajajo in bodo
znova nekaj novega na tržišču. Upam
si povedati, da bodo novi polnilniki
serije Energy šokirali konkurenco in
spet povečali Ansmannovo prednost
v boju za primat med konkurenčnimi
proizvajalci. 

Sama zgradba podjetja je zasnovana
kot velik obroč, sprehod po njem pa
nas pripelje nazaj v sprejemno recep-
cijo. 200 zaposlenih v podjetju natan-
čno ve, kaj so njihove naloge. Zapo-
sleni v podjetju uživajo in so v vsakda-
njiku ponosni, da so del zgodbe o
uspehu in organizacijska kultura in
pripadnost podjetju je na nam nezna-
no visokem nivoju. Na sredini podjet-

ja je postavljena velika avla, ki je
povezana z razstavnim salonom, jedil-
nico, barom, majhnim sprostitvenim
kotičkom, kjer je postavljena fontana,
pikado, biljard in vse udobje, ki zvišu-
je motivacijo zaposlenih in ustvari res-
nično prijetno vzdušje.  Prav tako nas
je presenetilo, da nismo opazili nobe-
nih registratorjev delovnega časa, ki
je resnično fleksibilen, ampak so nam

zaposleni zatrdili, da se samoiniciativ-
no vračajo v podjetje tudi v sobotah in
nedeljah.

Fascinira nas vse, vsak oddelek je po
svoje zanimiv, med najbolj zanimive
pa spada tudi IT oddelek, ki je v naših
podjetjih prevečkrat zapostavljen. V
Ansmannu dela 8 informatikov, ki skr-
bijo za nemoteno delovanje računalni-
škega omrežja in sistema, ter za ažur-
nost internetnih strani. Fascinira pa
nas tudi skladišče, kjer je stalno na
zalogi za več kot 30 milijonov Eurov
Ansmannovih izdelkov. 

Kaj nam lahko mobilna tehnologija in
z njo ANSMANN v prihodnosti sploh
še ponudi? Je bilo naše vprašanje
vodilnim v podjetju. Nasmeh na obra-
zih nam je dal vedeti, da v podjetju
natančno vedo kaj delajo, imajo načr-
te za prihodnost in verjamem jim, da
bodo nas, potrošnike vedno znova
razvajali z izdelki vrhunske kvalitete, ki
nam bodo v pomoč pri vsakdanjem
življenju in delu. Seveda imam v mis-
lih vse, kar je povezano z mobilno
energijo in svetlobo. E



In tu smo že naleteli na prvi problem:
kakovost. Na trgu je polno poceni
kitajskega in tajvanskega blaga, ki
morebiti celo ustreza osnovnim var-
nostnim zahtevam, vendar je daleč
od solidne kakovosti. 
Tako je uporabnik prepuščen precej
skrajnim izbiram: ali se odloči za mo-
del s kakim zvenečim ameriškim
imenom (ki lahko stane tudi toliko
kot osebni avto) ali pa poskusi srečo
s kakim nizkocenovnim modelom in
verjetno pozneje nezadovoljen ugo-
tovi, da je za resno delo povsem ne-
uporaben.

Zato smo se pri Elektronik Inventu
odločili zasnovati in izdelati usmer-
nik, ki bi imel kar najvišjo kakovost,
dosegljivo s profesionalnimi kompo-
nentami, vendar s ceno, dostopno
navadnemu smrtniku, pravzaprav ne
mnogo višjo (če sploh kaj) od na pa-
pirju primerljivih modelov, ki jih naj-
dete v trgovini. Slednje seveda velja,
če sploh lahko najdete v lokalni trgo-
vini 400-vatni nastavljiv stabiliziran
usmernik, ki lahko da od sebe 0 ...
40 V pri trajnem toku 10A!

ELEKTRONIKA 93/2005

Laboratorijski stabilizirani usmernik

Franjo Khermayer, univ. dipl. inž., ELEKTRONIK INVENT, tel. 01 43 163 19

Stabilizirani usmernik je danes osnovno orodje, prisotno praktično v vsaki delavnici, labo-
ratoriju in industrijskem pogonu. Tudi izbira je danes mnogo večja kot še pred nekaj leti.
V praktično vsaki trgovini najdete vsaj nekaj modelov. Običajno je težko izbrati pravi

"model", sploh če stvari kupujete pri prodajalcu, ki podatkov o prodajanem blagu pravzaprav
nima in ga zanima samo, kako se čimprej znebiti nabavljenega kontejnerja robe in naročiti
naslednjega ...

LPS 40-10
400W laboratorijski stabilizirani usmernik z regulacijo 0 ... 40V in 0 ... 10A

LPS 40-10
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SSlliikkaa  11  --  Blok shema stabiliziranega napajalnika LPS 40-10

Vsak stabilizirani usmernik je torej rezultat kompromisa raz-
ličnih zahtev in tako se pred nakupom moramo odločiti, kaj
sploh potrebujemo. V glavnem lahko ločimo dve poglavitni
družini: stikalne (ti. switching) in linearne napajalnike. 
Prvi imajo visok izkoristek, vendar razmeroma veliko šuma
in bruma v izhodni napetosti, ki se ga nikoli ne moremo do-
končno znebiti, drugi pa slab izkoristek in zaželeno nizko
izhodno upornost.
Pri laboratorijskih pogojih je večinoma tako, da nikoli ne
vemo, kako kakovostno napetost bo potrebovala naprava,
ki jo bomo imeli na mizi jutri, zato se največkrat odločamo
za linearni usmernik, visoke izgube pa dopuščamo, saj taka
testiranja praviloma ne trajajo dlje časa.
Kljub temu je to lahko velik problem, če ne drugače pa zara-
di odvajanja toplote. To postane še posebno nadležno, če
potrebujemo stabilizirani napajalnik s široko regulacijo
napetostnim kot tudi toka. Vsa napetost, ki je trenutno napa-
jano breme ne potrebuje se ob trenutnem toku pretvori v
moč, ki nekoristno greje napajalnik. Tako ima pri napajanju
bremena s 5 V pri 10 A veliko težje delo napajalnik, deklari-
ran za napetostni obseg 0 ... 50 V od tistega, ki je deklari-
ran za na primer 0 ... 10 V.

Zato smo se pri LPS 40-10 odločili za poseben prijem, ki
nam omogoča razmeroma velike moči, odlične regulacijske
lastnosti in zelo majhne izgube ob "čistosti" najboljših line-
arnih napajalnikov. LPS 40-10 je napajalnik "stare šole".
Natančen in zanesljiv ter z analognima inštrumentoma. 

Je napajalnik, ki poskuša kar najbolje ustrezati definiciji, ki
smo jo slišali že v srednji šoli:

"Idealni napetostni generator je vir s konstantno izhodno
napetostjo in ničelno notranjo upornostjo."

Predstavlja torej kar najboljši temelj za izvajanje meritev, vse
ostalo lahko po potrebi dodamo od zunaj (npr digitalno
merjenje napetosti), za paralelno-serijsko delo pa enostav-
no uporabimo več LPS 40-10 enot.

Tehnične karakteristike

Osnovne lastnosti LPS 40-10  so: 
• izhodna napetost 0 ... 40 V
• izhodni tok 0 ... 10 V
• dovoljena nihanja mrežne napetosti do 15% 
• možnost prilagoditve uporabnikovim željam (drugač-

ni U/I obsegi, "sense" priključke itd)  
• regulacijski čas, manjši od 50 µs  

Opis delovanja

LPS 40-10 je sestavljen v bistvu iz dveh regulatorjev. Prvi
del je tiristorski predregulator, ki glede na zahteve, povsem
linearnega regulatorja prepušča oziroma blokira posamez-
ne dele polpepriode signala tako, da doseže za nekaj voltov
višjo napetost, kot jo zahteva breme. To potem naslednji,
linearni regulator dodatno zgladi in poravna.

Bistvo te predregulacijske stopnje so LC filter, Th-D mosti-
ček, sklop zelo solidnih elektrolitskih kondenzatorjev in inte-
ligentno PID-krmiljenje. Ta kombinacija omogoča kakovost-
no napetost in kljubovanje tako mrežnim motnjam in vpli-
vom kot tudi variacijam porabe bremena. 

Vdelana dušilka in skupina gladilnih kondezatorjev (40.000
µF) zagotavljata energijski rezervoar, ki amortizira vsa krat-
kotrajna nihanja tako v porabi bremena kot v linijski napeto-
sti. Dušilka ima poleg tega pomembno vlogo pri filtriranju

Laboratorijski stabilizirani usmernik



višjefrekvenčnih motenj iz omrežja,
popravlja pa tudi fazni kot napajalnika,
kot ga vidi napajalno omrežje pa tudi
preprečuje hitre spremembe porabe,
ki bi vnašale motnje v električno
omrežje.
PID krmiljenje je plod dolgotrajnega
razvoja in njegova inteligenca in hitrost
odziva sta duša napajalnika. PID pre-
dregulator mora namreč držati izhod-
no napetost tega regulatorja v precej
natančnih mejah, kljub hitrim tokovnim
spremembam v bremenu, mrežnim
vplivom in kljub zelo močnemu filtru, ki
ga tvorita elektrolitski kondenzator in
dušilka. Njegova izhodna napetost je
skoraj vedno le malo nad potrebno
napetostjo na bremenu, razliko nape-
tosti pa linearni regulator nujno potre-
buje za kakovostno regulacijo in stabi-
lizacijo izhodne napetosti.

Linearna stopnja napajalnika je odgo-
vorna za končno "poliranje" napajalne
napetosti, tokovno omejitev in druge
zaščite. Čeprav je na njej večinoma le
majhen padec napetosti in kljub pre-
cejšnjim tokovom le razmeroma majh-
na moč, je dimenzionirana tako, kot da
prve predregulacijske stopnje ne bi

bilo in je z lahkoto sposobna prenesti
tudi celotno disipacijsko moč usmerni-
ka v primeru kratkega stika. Tudi najce-
nejši tajvanski napajalnik lahko v hipu
postane zelo drag, če v njemu prebije
regulacijski tranzistor (2N3055) in ta-
ko "skurite" kak kos opreme, katerega
ste drago plačali.

Ravno zaradi tega smo pozorno izbrali
tako regulacijske kot zaščitne kompo-
nente in se v skupini skozi leta zbranih
izkušenj odločili za optimalno rešitev.
Uporabljeni regulacijski tranzistor je
kakovosten MOS-FET za visoke tokove

in moči, vdelana taljiva varovalka tako
na mrežnem vhodu kot na izhodu, za-
ščitne diode in tokovna regulacija pa
varujejo napajalnik pred trajnim krat-
kim stikom na izhodu, previsoko nape-
tostjo bremena in napačno polariteto
bremena (če gre za npr. akumulator).

Ravno pri kratkem stiku se ta usmernik
v primerjavi s konkurenco najbolje iz-

kaže. Ne samo, da lahko trajno deluje
pod kratkim stikom, tudi greje se prak-
tično skoraj nič, kljub maksimalnemu
izhodnemu toku. Predregulator nam-
reč napaja linearni del s 3 V višjo na-
petostjo kot je izhodna napetost (v tem
primeru 0 V) in to je celotna napetost,
ki ob danem toku greje napajalnik. Pri
največjem toku 10 A torej ubogih 30
W, namesto vseh 400 W, ki bi greli kla-
sični linearni usmernik!

Tehnične karakteristike in ostale pod-
robnosti najdete na naši spletni strani: 
http://www.elektronik-invent.com!
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A

SSlliikkii  22  iinn  33  --  Delovanje v CV (Constant Voltage) in CC (Constant Curent) načinu

SSlliikkaa  44  --  Močno dimenzioniran POWER
MOSFET je nameščen na hladilnik in
kovinsko ohišje

Laboratorijski stabilizirani usmernik
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STROKOVNA KONFERENCA IN POSVETOVANJE O ELEKTRONIKI

Kot že omenjeno, je konferenca sestav-
ljena iz dveh sklopov. V prvem delu kon-
ference bo poudarek na tehnologijah pri
razvoju sodobne elektronike. Svoje
rezultate bo predstavil Center odlično-
sti Materiali za elektroniko nove gene-
racije in ostalih prihajočih tehnologij,
ki ga koordinira dr. Marija Kosec z
Instituta Jožef Stefan. Strokovnjaki z IJS
in Fakultete za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani bodo v okviru predavanj podali
zadnje dosežke na področju keramičnih materialov (dr.
Marija Kosec), razvoju trdnih in mehkih magnetov (dr.
Spomenka Kobe) , mikrostruktur in mikrosistemov (dr.
Janez Trontelj, dr. Danilo Vrtačnik), hibridnih materialov in
struktur (dr. Marko Hrovat). Sledila bodo predavanja stro-
kovnjakov iz slovenske industrije (Magneti Ljubljana,
Skupina Kolektor, Iskra Feriti, Varsi, Hipot-HYB) ki našteta
znanja tudi praktično uporabljajo pri razvoju svojih izdelkov.

V drugem delu konference bo poudarek na aplikacijah v
elektroniki. Strokovnjaki s Fakultete za elektrotehniko bodo

predstavili trende na področju mikroelektronskih vezij (dr.
Drago Strle), optoelektroniki (dr. Marko Topič), snovanju
digitalnih vezij in sistemov (dr. Andrej Žemva), optimizaciji
analognih vezij (dr. Tadej Tuma), dosežke na aplikativnem
področju v slovenski industriji na področju mikroprocesor-
skih in vgradnih sistemov pa bodo predstavili strokovnjaki iz
podjetij IskraTel d.o.o., IskraEmeco in Konel d.o.o.
Programski vodja konference je dr. Andrej Žemva, Fakulteta
za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.

Komu je dogodek namenjen?
Dogodek je primeren za širšo strokovno javnost. K udelež-
bi vabimo strokovnjake in razvijalce na področju zasnove in
izdelave elektronskih vezij, materialov, tehnologij in teleko-
munikacij. Posebej je vabljena k udeležbi mladina, da se
prepriča o velikih možnostih ustvarjanja, dela in zaposlitve
na tem področju. 

Vsebinski sklopi in moderatorji
11..  ddeell  kkoonnffeerreennccee
Tehnologije pri razvoju sodobne elektronike. Svoje rezultate
bo predstavil Center odličnosti - Materiali za elektroniko
nove generacije in ostalih prihajočih tehnologij,  koordinira
dr. Marija Kosec z Instituta Jožef Stefan.
Praktična uporaba naštetih znanj pri razvoju svojih izdelkov
- predavanja strokovnjakov iz slovenske industrije

Naslovi predavanj
M. Kosec: Predstavitev Centra odličnosti: Materiali za elek-
troniko naslednje generacije ter drugih prihajajočih  tehno-
logij

S. Kobe: Materiali za shranjevanje vodika

Nove tehnologije in
aplikacije v elektroniki

Informacije: www.hevreka.si

V okviru prireditve Hevreka!05 bodo veliko vlogo igrala tudi strokovna posvetovanja. Za elektronike
najzanimevejša bo v petek, 27. maja 2005 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala konferenca
Nove tehnologije in aplikacije v elektroniki. Konferenca je sestavljena iz dveh tematskih sklopov. V 1. delu

konference bo poudarek na tehnologijah pri razvoju sodobne elektronike. V 2. delu konference bo poudarek na
aplikacijah v elektroniki.
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO

A. Žnidarsič: Folijski absorberji
elektromagnetnega valovanja
J. Trontelj: Mikrosistemi LMFE za
merjenje pomika in zasuka
S. Amon: Raziskovalne aktivnosti
na področju mikrosenzorskih stru-
ktur
S. Bernik: Materiali in razvoj neline-
arnih uporov - varistorjev
P. Zajec: Magnetne lastnosti navitih
elektromagnetnih komponent in
njihov pomen v času visokotehno-
loških elektronskih sistemov
A. Pirih: Nove rešitve hibridnih pre-
napetostnih zaščit
J. Holc: Smeri razvoja piezoelek-
tričnih materialov, tehnologij in ele-
mentov
D. Belavič: Strategija razvoja mikro-
sistemov v podjetju HYB
S. Žumer in M. Čekada: Kvazikris-
talne tanke plasti - perspektiva kot
zaščitne prevleke
B. Marin: Avtomatski optični filtri za
osebno zaščito
V. Vasič: Nanotehnologija in gos-
podinjski aparati - primer antibakte-
rijske zaščite

22..  ddeell  kkoonnffeerreennccee
Trendi na področjih mikroelektron-
skih vezij, fotonapetostnih sistemov,
snovanju in optimizaciji elektronskih
vezij in sistemov. Strokovnjaki s FE. 

Aplikativno  področje - dosežki v slo-
venski industriji (na področju mikro-
procesorskih telekomunikacijskih
naprav, vgradnih sistemov in tiskanih
vezij). 

Naslovi predavanj
D. Strle: Integrirani giroskop
M. Topič: Elektrika iz sonca -
sončne celice in fotonapetostni sis-
temi
S. Zupančič, G. Zupančič: Metode
za analizo zmogljivosti in opti-
mizacijo mikroprocesorskih siste-
mov
J. Šmid: Vgradni sistemi: izvedba in
aplikacije
T. Tuma: Načrtovanje robustnih
analognih vezij
T. Žepič: Lasersko vrtanje mikrovij
in direktno strukturiranje tiskanih
vezij
A. Žemva: Optimizacija načrtovanja
strojne in programske opreme E

MCP1726
Microchip Predstavil novi napetostni  "Low Dropout" regulator

Informacije: Elbacomp d.o.o.

Novi regulator ponuja
izhodni tok do 1A pri
izhodni napetosti naj-

manj 0.8 V. Regulator je stabi-
len ob 1 µF keramičnem kon-
denzatorju na izhodu, ima "po-
wer good" izhod in je na razpo-
lago tako v klasičnih 8-pinskih
DFN (Pb) kot SOIC (Leadfree)
ohišjih. Zanimiv je tudi zaradi
mirovnega toka od samo 140 µA in tipični "dropout" napetosti od samo 150mV.

FlexPMU LP3970 
za ekonomično napajanje XScale in sorodnih  procesorjev

Informacije: Elbacomp d.o.o.

NS-ov novi član družine
za regulacijo napajan-
ja prinaša dobre no-

vice načrtovalcem, ki uporablja-
jo Intelove XScale PXA27x pro-
cesorje na osnovi ARM jedra.
Novi član nosi dolgo ime "FLE-
Xible Power Management Unit"
ali FlexPMU in omogoča nad-
zor napajanja za do 12 različnih
domen. Namenjen je predvsem
majhnim, baterijsko napajanim,
prenosljivim napravam kot so denimo GSM aparati, PDAji, MP3 predvajalniki,
digitalni fotoaparati itd. FlexPMU podpira DVM (Digital Voltage Management)
v realnem času in s programskim nadzorom, poleg tega pa lahko upravlja tako z
glavnim kot tudi z baterijskim napajanjem.

Novi KeeLoq-i ščitijo baterije
Microchip ponuja sistem za autentifikacijo baterij v prenosnih napravah

Informacije: Elbacomp d.o.o.

Uporaba neoriginalnih baterij v prenosni opremi, kot so denimo PDAji,
notesniki in GSM aparati se je v preteklosti že izkazala za nevarno,
zato je Microchip

prilagodil svojo obstoječo Ke-
eLoq tehnologijo tovrstnim
zahtevam in jo združil s Po-
werSmart tehnologijo za od-
čitavanje in spremljanja stan-
ja baterije.

Novost se sestoji v bistvu v
uporabi kriptografskih algo-
ritmov za autentifikacijo ba-
terije. E

E
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TELEKOMUNIKACIJE

V podjetju UScom d.o.o., se že nekaj let z uspehom trudimo na slovensko tržišče pripeljati kar največ sodo-
bnih rešitev na področju telekomunikacij. V svetu je že kar nekaj let obstaja tehnologija VoIP, ki omogoča
prenos zvoka preko medmrežja, s tem pa posredno tudi prenos govora. Ideja je bila zasnovana na dejstvu,
da na svetu obstaja precej veliko število takšnih ali drugačnih priključkov, ki omogočajo uporabnikom
dostop do medmrežja, s tem pa tudi ob podpori tehnologije telefoniranje po celem medmrežju in izven.
Glede na to, da je omrežje razvejano po celem svetu, in da cena dostopa do medmrežja v posamezni drža-
vi ni ravno pretirano draga, pa postane telefoniranje po medmrežju takorekoč zastonj, če dmislimo stroške
opreme in priključka, kar pa tako ali tako že imamo.

VoIP včeraj, danes ali jutri? 
Danes ni vprašanje, ali je to tehnologija, ki bo nekoč primer-
na za uporabo, temveč se sprašujemo le še kdaj jo bomo
začeli uporabljati. V bljižnji prihodnosti se bo na vizitkah
mnogih ljudi pojavila še ena telefonska številka (E-mail
naslov), ki bo predstavljala medmrežni VoIP telefonski pri-
ključek 

V podjetju UScom d.o.o. zastopamo mednarodno priznano
podjetje GRANDSTREAM, ki je predstavilo serijo telefonov
(BUDGE TONE)  in VoIP vmesnikov. Aparati podpirajo teh-
nologijo VoIP do te mere, da praktično samo priključimo
aparat na omrežje in že telefoniramo po celem medmrežju. 

Aparat BUDGE TONE-100 je narejen iz kvalitetnih materia-
lov in zagotavlja več let uporabe brez težav, kar dokazujejo
tudi izkušnje v našem podjetju, saj jih vsakodnevno uporab-
ljamo tudi sami.

Velika numerična številčnica in LCD zaslon poskrbita, da bo
vaše internetno telefoniranje preprosto, hitro in udobno.
Sprejem poziva je mogoč na dva načina:

A klasičnim dvigom slušalke, ali 
S pritiskom na tipko speakerphone.

Za res uporabniku prilagojeno telefoniranje, je na aparatu
na voljo množica klasičnih telefonskih funkcij, kot so zveza
na čakanju, prevezovanje klicev drugemu uporabniku, funk-
cijo ne moti, preusmeritev klicev v primeru, da je klicani
zaseden, zapora klicev,.. S funkcijami aparata elegantno

poskrbimo za klicatelja, ki bi rad prišel v stik z nami.

Aparat omogoča več načinov izbiranja številke klicanega : 
1. z uporabo navadnih in podaljšanih telefonskih številk

preko SIP strežnika
2. z uporabo direktnega klica z aparata na aparat,  preko 12

mestne IP številke   

V telefonskem aparatu GRANSTREAM vgrajeni WEB strež-
nik, na katerega se lahko povežete s PC računalnikom,
preko IP naslova telefonskega aparata, omogoča, da aparat
hitro in zanesljivo opašete v okolje lokalnega informacijske-
ga omrežja.
Nastavitve so opisane v navodilu za uporabo, ki je seveda v
slovenskem jeziku.

Podjetje GRANDSTEAM  nudi poleg  LAN telefonskih apa-
ratov tudi ATA vmesnike, preko katerih lahko v VoIP okolje
integrirate tudi klasične analogne telefonske aparate in
faxe...

ATA adapter zadnje generaci-
je proizvajalca GRANDSTRE-
AM   HandyTone ATA-286.
Preko takšnega vmesnika
lahko v  VoIP okolje priključite
enega ali dva telefonska apa-
rata.

Opasevanje pa poteka enako
kot pri telefonskih aparatih, preko vgrajhenega WEB strežni-
ka nastavitve pa so skoraj identične.

Uporaba WEB strežnika je preprosta, da bolj ne bi mogla
biti, tako da bo vsak uporabnik, ki se vsaj malce razume v
nastavitve svojega PC računalnika.
Skladno z navodili bo lahko zlahka nastavil telefonski apa-
rat. Večina nastavitev je že privzetih tako da morate običaj-
no nastaviti le IP naslov ter imena (SIP) strežnikov.

Uporabnik ima v meniju še nekaj opcijskih nastavitev, ki pa
so več ali manj poznane že iz klasičnih telefonov (User ID is

Informacije: UScom d.o.o., www.uscom.si

IInntteerrnneettnnaa  tteelleeffoonniijjaa  aallii  VVooIIPP
((VVooiiccee  oovveerr  IIPP))
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phone number, Use # as Dial Key, Voice Mail UserID, Time
Zone,....).

V podjetju UScom tudi sami uporabljamo VoIP telefonijo že
kar poldrugo leto. Vsem, ki se zanimate za integracijo tele-
fonije v okolje lokalnega računalniškega omrežja nudimo
brezplačno svetovanje, predstavitev opreme in brezplačen
preizkus opreme po dogovoru. V kolikor želite prejeti več
informacij, ali ponudbo, vas vabimo, da se nam oglasite na
naše kontakte. Vabimo pa vas tudi na našo stojnico na
sejem HEUREKA 2005 ki se bo na gospodarsem razstaviš-
ču odvijal 24~28 Maja. Na sejmu bo mogoče vso predstav-
ljeno opremo tudi preizkusiti. Seveda pa v podjetju nismo
pozabili na servisno podporo. Za vse produkte iz naše
ponudbe zagotavljamo hiter ekonomičen in učinkovit ser-
vis.

Voice over IP

A

AT89LP - varčnost in hitrost!
Informacije: Elbacomp d.o.o.

Nova Atmelova družina 8051-združljivih mikrokr-
milnikov pod skupnim imenom AT89LP ponuja
poleg varčnosti tudi povsem nove hitrostne

nivoje, saj zmore vdelani core zajeti iz pomnilnika 1 byte
v vsakem taktu (namesto v šestih), kar pomeni čas izvaja-
nja ukazov od 1 do 4 cikle (namesto 6 do 12 ciklov). 

Pri tem potrebuje 70% ukazov toliko ciklov, kolikor bytev
zasedajo v pomnilniku, velika večina preostalih ukazov pa
zahteva samo 1 dodatni ciklus. Tako zmore nova sredica
hitrosti izvajanja do 20 MIPS, medtem ko večina kla-
sičnih 8051 čipov premore v povprečju kvečjemu 4 MIPS.
To daje načrtovlacem možnosti izbire večje hitrosti delo-
vanja, nižje porabe pri enaki hitrosti in poljubne vmesne
rešitve. Novi modeli lahko delujejo pri napajanju 2.0V,
imajo pa vdelan Flash pomnilnik, ki ga lahko sprogrami-
ramo PWM, 10-bitni ADC, Analogni komparator, Watch-
dog, SPI itd. A
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MERILNE TEHNIKE

"Plavajoče" meritve z
osciloskopom

Avtor: Jurij Kos u.d.ie., BELMET MI d.o.o., Ljubljana

Kaj sploh je "plavajoča meritev"? Standardni osciloskopi so omejeni s tem, da se vse meritve opravljajo proti
skupni referenčni točki, ki je ozemljena na obeh straneh (s strani merjenca in strani merilnega instrumen-
ta) . Kaj pa če ni tako? Vse prepogosto se uporabniki zatekajo k potencialno nevarnim rešitvam in na ta

način poskušajo rešiti svoj problem.

Z izoliranimi kanali so meritve varnejše, enostavnejše in bolj pravilne

Veliko inženirjev in tehnikov se pri vsakdanjem delu sreču-
jejo z višjimi napetostmi in toki ter pogosto potrebujejo "pla-
vajočo" meritev. Pri tem nobena od točk meritve ni na
zemeljskem potencialu. Meritev, ki jo pogosto imenujemo
tudi diferencialno, zajema signal med dvema točkama, ki
sta obe "živi", torej na nekem potencialu proti zemlji. Če
pogledamo natančneje, je lahko t.i. referenčna točka kar
nekaj 100 V nad zemeljskim potencialom. 

V skoraj vseh primerih je pomembno, da se pri teh meritvah
napetost proti zemlji (Common Mode Voltage) čim bolje
potlači in tako omogoči čim boljšo meritev razmeroma niz-
kega diferencialnega signala (CommonMode Voltage =
napetost proti zemlji, ki se nahaja na obeh točkah meritve
enako: po amplitudi, fazi in frekvenci).  Neželeni toki skozi
zemljo lahko povzročajo zelo moteč šum, brum in ozemljil-
ne zanke.

Tradicionalne rešitve imajo običajno vrsto pomanjkljivosti,
tako po zmogljivostih, točnosti kakor tudi nenazadnje  po
ceni. Vse prepogosto se uporabniki zatekajo k potencialno
nevarnim rešitvam in na ta način poskušajo rešiti svoj pro-
blem.

Na trgu so se k sreči pojavile rešitve, ki nudijo 4 izolirane
vhodne kanale, baterijsko delovanje in napredne močnost-
ne meritve. Prav varnost, ki je bila vodilo razvoja teh naprav,
omogoča inženirjem in tehnikom, ki delajo z močnostno
elektroniko večkanalne meritve, hitro in natančno, za ceno,
ki si jo lahko privoščijo. Na ta način je karakterizacija in iska-
nje napak na močnostnih vezjih, kot so krmilniki motorjev,
sistemi brezprekinitvenega napajanja in druga industrijska
oprema, postalo znatno lažje.

Tradicionalne "rešitve"
Konvencionalni osciloskopi so omejeni s tem, da se vse
meritve opravljajo proti skupni referenčni točki, ki je ozem-
ljena.

Zaščitni ozemljilni sistem je namenjen temu, da se vsi sig-
nali, priključeni na  osciloskop , nanašajo na skupno zdru-
ženo točko. Ta skupna točka je običajno vezana na ohišje
osciloskopa, le-ta pa se nahaja na varnem potencialu zem-
lje s pomočjo tretje rumeno-zelene žice 3-žilnega napajalne-

ga kabla. To pomeni, da se morajo vse (z nekaj izjemami)
meritve izvajati proti zemeljskemu potencialu. S tem je kon-
vencionalni osciloskop dejansko neuporaben za diferenci-
alne meritve med dvema točkama, kjer nobena od točk ni
na zemeljskem potencialu.

Konvencionalni osciloskopi običajno poudarjajo zmogljivo-
sti (pasovna širina, širina aplikacij) v zameno za preproste
"plavajoče" meritve. V preteklosti so se "plavajoče" meritve
izvajale z zavestnim "uničevanjem" vgrajenih varnostnih me-
hanizmov ozemljevanja osciloskopa in drugih instrumentov.
Ta praksa je nevarna in naj se ne bi nikoli uporabljala! (gl.
sliko 1)

Ozemljeni osciloskop tako ločimo od ozemljitvene sponke,
bodisi s prekinitvijo zemeljske sponke ali pa napajanje
preko izolirnega transformatorja. S tem se ob dotiku dostop-
ni deli instrumenta (ohišje, konektorji) lahko nahajajo na
potencialu, na katerega priključimo referenčno (pogosto
imenovano tudi "ozemljitveno") točko sonde.

Ta način "reševanja" problema je nevaren, ne samo z vidika
povišanih napetosti na osciloskopu (nevarnost električnega
udara za uporabnika), temveč tudi zaradi kumulativne pre-
obremenitve izolacije napajanega transformatorja oscilo-
skopa. Ni nujno da bo ta preobremenitev povzročila takojš-
njo okvaro, lahko pa povzroči kasnejše nevarne okvare
(električni udar, ogenj) tudi med predpisanim ozemljenim
delovanjem.

Slika 1 - Plavajoča meritev pri kateri pride do nevarne nape-
tosti na ohišju osciloskopa. V1 je lahko nekaj 100 V!
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Ni pa edina težava samo nevarnost te metode. Meritve so v
tem primeru pogosto celo netočne. Zavedati se moramo,
da je v tem primeru zelo visoka kapacitivnost celega ohišja
osciloskopa neposredno priključena na naš merjenec v
točki, kamor smo priključili referenčno sponko sonde. (gl.
sliki 2 in 3)

Slika 3 - Zaradi parazitskih induktivnosti in kapacitivnosti
lahko signal na zaslonu znatno odstopa od dejanskega sig-
nala - posledica resonančnih učinkov se kaže kot t.i. "zvo-
njenje" signala ob hitrih spremembah amplitude

"A-B" diferencialna meritev
Diferencialno meritev lahko izvajamo tudi s konvencional-
nim osciloskopom. Pri tem "pozitivni" potencial merimo na
enem kanalu proti zemlji, "negativni" potencial na drugem
kanalu, diferencialno napetost pa izračunamo kot razliko
med kanaloma. To se pogosto imenuje "A minus B" diferen-
cialna meritev.
Prednost te metode je, da jo lahko zelo preprosto izvedemo
s katerim koli osciloskopom in njegovimi standardnimi son-
dami. Dokler so sonde pravilno ozemljene in so napetosti
znotraj zmogljivosti osciloskopa, je to povsem varna meri-
tev.

Vendar pa je to le redko dobra alternativa. Prvič - za vsako
diferencialno meritev potrebujemo in uporabimo kar dva
(oba?) kanala osciloskopa. Drugič - točnost meritve je odvi-
sna od časovne in amplitudne enakosti uporabljenih sond
in vhodov. Tretjič - kapacitivnost sond utegne obremeniti
merjeno točko bolj kot druge tehnike. In četrtič - potlačitev
skupne napetosti proti zemlji je pri višjih frekvencah razme-
roma slaba.

Diferencialne sonde
Glede zajemanja signalov diferencialne sonde vsekakor nu-
dijo varno in zanesljivo rešitev merjenja diferencialnih nape-
tosti na ozemljenem osciloskopu. Ni potrebe, da bi se kate-
rikoli od kontaktov sonde nahajal na zemeljskem potencia-
lu, istočasno pa je sonda izolirana od ohišja osciloskopa.

Diferencialne sonde poskrbijo tudi za simetrično impedanč-
no breme merjenca. Glavni negativni učinek diferencialne
sonde je poleg dodatne kompleksnosti merilnega sistema
pravzaprav njena cena. Taka sonda neredko zahteva dodat-
no napajanje, ojačitveni faktor in offset je treba vnesti oz
upoštevati ročno…

Osciloskopi opremljeni z diferencialnimi sondami se pona-
šajo z najvišjo stopnjo zmogljivosti in varnosti za ceno zviša-
ne kompleksnosti in cene, ter s tem zmanjšane prenosnosti
in priročnosti.

Nov pristop
Najpogosteje uporabljana metoda izoliranja pri širokopa-
sovnih osciloskopskih sistemih je danes t.i. metoda dveh
poti, pri kateri se vhodni signal loči na nizko-frekvenčnega
in visoko-frekvenčnega. Ta pristop zahteva drage rešitve z
optičnimi spojnimi elementi (optocoupler) in širokopasovni-
mi linearnimi transformatorji na vsakem osciloskopskem
vhodu.

Vendar pa so se na trgu pojavili novi osciloskopi, ki odprav-
ljajo potrebo po metodi vdeh poti. V primeru Tektronix TPS-
2000 serije, ki uporablja IsolatedChannelTM tehnologijo, se
uporablja ena sama pot za vsak vhodni kanal (od enosmer-
ne napetosti vse do pasovne širine osciloskopa) in na ta

Slika 2 - S preprosto ločitvijo referenčne točke sonde od
zemeljskega potenciala znatno zvišamo kapacitivnostno
obremenitev preizkušanca. Ker je v merilnem tokokrogu tu-
di določena induktivnost, se resonančna frekvenca meril-
nega tokokroga premakne znatno nižje (ωo

2 = 1/LC) - po-
sledica tega je nihanje signala ob vsakem hitrejšem preho-
du (gl. sliko 3)

Slika 4 - IsolatedChannelTM arhitektura omogoča popolno
izolacijo nevarnih napetosti
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način omogoča 4 izolirane vhodne kanale v cenovno ugod-
nem baterijsko napajanem osciloskopu. Ti osciloskopi so
zato idealni za inženirje in tehnike, ki potrebujejo plavajoče
meritve na več kanalih hkrati. 

Inovativna arhitektura teh osciloskopov vsebuje dejansko in
popolno izolacijo med kanali tako za "pozitivno" kot tudi
"negativno" (oz. referenčno) sponko vhoda, vključujoč
dodaten vhod za zunanje proženje. Slika 4 prikazuje arhi-
tekturo sistema za IsolatedChannelTM konceptom.

Najbolj zahtevne meritve plavajočih napetosti najdemo v
različnih močnostnih krmilnih vezjih in industrijski opremi.
Pri teh aplikacijah so napetosti in tokovi pogosto dovolj veli-
ki da predstavljajo potencialno nevarnost za uporabnike in
merilno opremo.

Osciloskopi s štirimi izoliranimi kanali nudijo idealno rešitev
kadar so prisotne visoke napetosti proti zemlji (Common
mode). Resnična izolacija med kanali tudi minimizira para-
zitske učinke; manjša kot je masa merilnega sistema, manj-
ša je verjetnost interakcije z okoljem. Pravilno izoliran in
baterijsko napajan instrument ne potrebuje posebne skrbi
za ustrezno ozemljitev, vsaj dokler se uporablja skladno s
specifikacijami. Vsaka sonda ima "negativno referenčno
sponko", ki pa je izolirana od ohišja instrumenta in ni pove-
zana na ozemljilni sistem. Poleg tega so te "negativne refe-
renčne točke" izolirane tudi od sorodnih točk sosednjih
kanalov. To je najboljše zavarovanje pred nevarnimi kratki-
mi stiki. In ker so ti merilni vhodi vedno plavajoči, ne glede
na način napajanja (baterija ali omrežje), pri njih ne naleti-
mo na omejitve, ki nam jih postavljajo konvencionalni osci-
loskopi. Na ta način omogočajo hitre in točne meritve v zelo
velikem številu primerov. Preverjanje močnostnih krmilnih
vezij in harmonska analiza sta samo dva dobra primera.

Močnostna krmilna vezja
Močnostna krmilna tehnologija uporablja tako močnostne
silicijeve komponente kot tudi običajna logična vezja.
Stikalni tranzistorji v srcu večine močnostnih krmilnih vezij
zahtevajo meritev, ki se ne nanaša na ozemljeno referenco.
Poleg tega utegne imeti močnostni del drugo ozemljitveno
točko (in tako tudi drug zemeljski potencial) kot logična

vezja, pa vendar je potrebno obe vezji pogosto meriti isto-
časno. 

Osciloskopi z izolacijo med kanali tako ponujajo prednost
pri aplikacijah, s katerimi se mnogi inženirji in tehniki sreču-
jejo v praksi, četudi mogoče ne upoštevamo očitnih var-
nostnih prednosti. Ker so kanali med seboj izolirani (vključu-
joč referenčno sponko!), je presluh med kanali minimiziran
(slika 6). Brez prave ločitve med kanali lahko sicer pogosto
pride do vpliva velikih signalov na zajem in prikaz majhnih
signalov. Zmogljivost osciloskopov z ločenimi kanali, da
neodvisno zajemajo dva signala zelo različnih amplitud,
znatno zniža dvom v rezultate in zvišuje učinkovitost naše-
ga dela.

Slika 6 - Izolacija med kanali minimizira presluh kadar se
hkrati merijo veliki in mali signali.

Harmoske popačitve
Razumevanje harmonski popačitev v napajalnem omrežju
je bistvenega pomena za varno in ekonomično porabo
električne energije. Harmonske popačitve napetosti so
vedno večji problem povsod, saj se svet vedno bolj pomika
v smeri nelinearnih bremen (npr. komutirani napajalniki) za
vse vrste elektronske opreme. Nelinearna bremena "vleče-
jo" ne-sinusni tok. Njihova impedanca se spreminja skozi
vsako periodo napajalne napetosti in s tem povzroča ostre
tokovne konice, tako v pozitivni kot negativni smeri, name-
sto gladkega sinusnega poteka. Te hitre spremembe impe-
dance in toka potem vplivajo na obliko napetosti v omrežju,
kar povzroča harmonske popačitve napetosti, ki ni več
sinusne oblike, temveč je bolj ali manj popačena.

Za vsako opremo obstaja meja popačitve oblike napetosti,
do katere lahko nemoteno deluje. Poleg tega harmonske
popačitve toka povzročajo gretje motorjev in transformator-
jev, mehanske resonance kot tudi nevarno visoke toke v
nevtralnem vodniku 3-faznih sistemov. Nadalje je popačitev
napajalne napetosti v Sloveniji omejena s standardom SIST
EN 50160.

Osciloskop s 4-mi izoliranimi kanali, opremljen s program-
skim paketom za močnostno analizo omogoča povezavo
na vse tri vodnike 3-faznega sistema in s tem tudi analizo

Slika 5 - Prikazano aplikacijo lahko izvedemo samo z res-
nično ločenimi vhodi, saj se napetosti ne nanašata na neko
skupno referenčno točko.
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harmonskih popačitev (slika 7). Poleg tega omogoča meri-
tev napetosti in toka za posamično fazo (ali pač dve fazi
hkrati) in tako prikaže povezavo med vzrokom in posledico.
To prikaže jasno sliko učinkov bremena, odvisnosti in pre-
hodnih pojavov med fazami, ko pač do njih pride.

Slika 7 - Izolirani kanali omogočajo hkratno priključitev 3-
faznih sistemov za harmonsko analizo

Bolj kot kdajkoli prej se inženirji in tehniki srečujejo z visoki-
mi napetostmi in toki in morajo izvajati potencialno nevarne
meritve. Srečujejo se z vedno hitrejšimi signali in takti saj se

visoko zmogljiva tehnologija vedno bolj uporablja v široko
pristnih elektronskih sistemih in podsistemih. In vedno po-
gosteje se srečujejo s potrebo razvijanja in preverjanja iz-
delkov v raznovrstnih nenavadnih pogojih in okoljih, ki zah-
tevajo fleksibilnost.

Z novimi orodji, ki ponujajo izolirane 4-kanale z baterijskim
napajanjem in zmožnostjo močnostne analize je mogoče
testiranje naprednih močnostnih elektronskih sklopov hitro,
točno in za primerno ceno. Projektanti in tehniki se tako
lahko povsem posvetijo analizi in reševanju težav, namesto
da se večji del časa ukvarjajo z omejitvami in nevarnostmi
tradicionalne merilne opreme.

Literatura:
- A new approach to quick, accurate, affordable float-

ing measurements, Technical Brief, Tektronix Inc.

- Floating Effortlessly, Isolated Channels Improve Po-
wer Measurements, Dave Farrel, Value Oscilloscope
Product Marketing Manager, Tektronix, Inc. E
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Nedavno so vpeljali nov postopek, ki je cenejši od klasične metalizacije, ponuja
pa povsem uporabne električne lastnosti. 

Gre za postopek "STH - Silver Through Hole", kjer v izvrtine preko postopka, zelo
sorodnega klasičnemu sitotisku, nanesemo posebno pasto.

Tako ploščo potem spustimo skozi postopek sušenja in jo zapečemo, suhi pre-
ostanek se nabere na stenah izvrtine, pokrije pa tudi zgornji in spodnji pad. 

Slika 1 - Slike via izvrtin

Tako izvedena metalizacija ima pred klasično kar nekaj prednosti:

postopek metaliziranja je enostaven, hiter in cenejši od klasičnega
postopek je primeren za uporabo ne le na FR4 (vitroplast) ampak tudi
cenejših laminatih (FR1, FR2,CEM-1)
postopek je veliko bolj sprejemljiv za okolje od postopka klasične metali-
zacije, saj ne zahteva galvanizacije
STH pasta ne vsebuje svinca in je
tako primerna tudi za "lead-free"
tiskanine. 
STH tiskanine se lahko spajkajo pri
temperaturah za lead free.
Površina spajkalnih mest STH tiska-
nine je lahko OSP (organski antiko-
rozijski lak) ali HAL 
Materiali (FR1, FR2,CEM-1) so štan-
cljivi in tako primerni za velikoserij-
sko proizvodnjo

STH - nov
postopek izdelave
dvostranskih TIV

Avtor: Branko Badrljica, revija Elektronika

Podjetje AKA je proizvajalec tiskanih vezij, ki ga v Sloveniji poznamo
predvsem po enostranskih tiskaninah, ponavadi namenjenih
zabavni industriji, industriji bele tehnike in avtomobilski industriji.

Čeprav je v bistvu njihov program širši, saj zajema tudi dvostranska in
posebna vezja na praktično vseh materialih razen teflona, doslej niso
ponujali metalizacije izvrtin.

Slika 2 - Princip zalivanja  s pasto





STH - NOV POSTOPEK METALIZACIJE LUKENJ
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Tako kot vedno, je tudi tu nekaj omejitev:

postopek ni primeren za izdelavo prototipov (zaradi
višjih stroškov priprav)
nekoliko višja tipična upornost metalizacije (cca 20
mΩ)
neprimerna za uporabo v "pad-ih" zaradi tega, ker so
po metalizaciji luknje
polne
postopek zahteva en-
ak premer vseh luk-
enj, ki bodo zalite s
pasto in metalizirane v
enem prehodu posto-
pek omogoča metali-
zacijo izvrtin (0.6 mm) 

Glede na našteto vidimo, da
se STH proces dopolnuje v
proizvodni program podjetja
AKA. Tu lahko učinkovito iz-
koristimo vse prednosti in se
enostavno prilagodimo ome-
jitvam. 

Optimalne aplikacije za take
tiskanine so praktično vse, v
katerih bi imeli od dvostran-

ske tiskanine lahko koristi, jih pa lahko realiziramo brez
potrebe po metaliziranih luknjah v pad-ih in kjer so vse via
luknje enakih dimenzij.

Tipični primeri uporabe vezij z STH tehnologijo so denimo
vezja za belo tehniko, daljinske upravljalce, telefonske apa-
rate, računalniške kartice, svetila, avtomobilska elektronika
(avtoradio), satelitska tehnika itd.  

Slika 4 - detajli z SMD tiskanin

Novost pri podjetju AKA je tudi pravkar vpeljan postopek za
HASL (lead ali leadfree) pokrivanje bakrenih površin, ki
ustreza direktivam 2002/95/EC-RoHS ("Restriction of use
of certain Hazardous Substances"), a zaenkrat bodi dovolj.
Te teme se lahko lotimo naslednjič... E

Slika 3 - Diagram poteka
STH postopka



Najprej pa si poglejmo nekaj osnovnih pojmov o merilnih
potenciometrih in njihovo razdelitev v skupine. Predvsem je
potrebno poudariti, da pojem merilni potenciometer določa-
jo tehnične lastnosti elementa, ki jih poznamo že s širše
skupine merilnih instrumentov. Tu najdemo pojme kot so:
linearnost, življenjska doba, stopnja zaščite ohišja in podo-
bno. Merilni potenciometer ima omenjene parametre na
visoki ravni (tipični podatki so prikazani v tabeli 1). Te teh-
nične lastnosti uvrščajo nekatere potenciometre med meril-
ne, druge pa med t.i. "klasične". Klasične potenciometre
uporabljamo predvsem za nastavitev želenih vrednosti v
regulatorjih, za nastavitev obratov elektromotorjev preko
frekvenčnih pretvornikov in za podobne aplikacije. Seveda
so cenovno ti potenciometri cenejši od merilnih.

Potenciometre lahko razdelimo po različnih ključih. Že na
prvi pogled ločimo med rotacijskimi in linearnimi merilnimi
potenciometri. Linearne uporabljamo za neposredno meri-
tev linearnega pomika, medtem ko rotacijske uporabljamo
za meritev zasuka. Delitev lahko nadaljujemo glede na teh-
nološki proces izdelave uporovnega elementa. Tu poznamo
potenciometre izdelane na osnovi prevodne plastike (o teh
smo pred časom že pisali v reviji Avtomatika), potenciome-
tre izdelane z nanosom uporovne plasti na tiskano vezje,

žične potenciometre, kjer je uporovni element izdelan z
navijanjem žice na izolacijsko telo ter še nekatere druge
izvedbe. V tem vrstnem redu si sledi tudi kvaliteta posamez-
nega elementa v smislu parametrov, ki so opisani v tabeli 1.
Razvrstitev potenciometrov po skupinah bi lahko nadaljeva-
li pri stopnji zaščite ohišja v katerem je nameščen uporovni
element. Poznamo modele, ki imajo stopnjo zaščite IP40 in
modele s stopnjo zaščite IP67. Slednji lahko delujejo popol-
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Novosti pri merilnih potenciometrih
Avtor: Aleksander Dolenc, Adept plus d.o.o.

Lanska konferenca zastopnikov podjetja nnoovvootteecchhnniikk (www.novotechnik.de) je potekala v
začetku poletja, za razliko od prejšnjih, ki so potekale v jesenskih mesecih. Kljub časovni
oddaljenosti so opisani elementi še vedno zanimivi, zato jih predstavljamo tudi v tej, sejem-

ski številki revije Elektronika.

SSlliikkaa  11 - Merilnik pomika LWX v ohišju z IP67 tudi med giba-
njem! Potenciometer je izdelan iz nerjaveče pločevine, kar
mu daje dodatno zaščito pred vplivi okolice.

ELEMENTI ZA INDUSTRIJSKO ELEKTRONIKO
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noma potopljeni v vodi. To še posebej velja za določene
modele (Slika 1), kjer je dovoljeno celo premikanje merilni-
ka pod vodo, saj posebna komora izenačuje pritisk pred in
za drsnikom, kar preprečuje vdor vode v ohišje potenciome-
tra. Te možnosti ne nudi noben konkurenčen izdelek, saj je
izenačevalna komora v potenciometru patentirana. Lastnik
patenta je podjetje novotechnik.

Pri opisu merilnih potenciometrov v nadaljevanju se bomo
omejili na proizvajalca novotechnik, katerega izdelke naj-
bolj poznamo, saj smo v skladu s pogodbo o zastopstvu na
slovenskem trgu opravili potrebna šolanja. V sklopu teh šo-
lanj je bil tudi ogled proizvodnih prostorov, kjer se izdeluje-
jo uporovne plasti in drugi elementi, ki sestavljajo celotni
merilnik. V tako imenovani čisti sobi se nanaša uporovna
plast na istih strojih, kot se izdelujejo vgradni elementi za
avtomobilske komponente. Te se proizvajajo v bistveno več-
jih količinah in z višjimi tehničnimi zahtevami, kot industrijski
senzorji. To dejstvo omogoča izdelavo industrijskih merilni-
kov zelo visoke kakovosti. 

Na oddelku montaže se vsak uporovni element linearizira s
pomočjo laserja, ki odstrani odvečni uporovni material. Ne-
kateri modeli se linearizirajo po vstavljanju uporovnega ele-
menta v ohišje, kar pomeni, da linearizacija odpravi tudi
mehanske nepravilnosti na ležajih in na ohišju merilnika.
Končna kontrola, predvsem linearnosti, se izvaja v primerja-
vi z optičnim master merilnikom. Za vsak element lahko iz-
delajo potrdilo z izpisanim grafičnim potekom linearnosti.

Tako, prebili smo se skozi osnove tehnične lastnosti poten-
ciometrov in si ogledali nekatere možne razdelitve elemen-
tov ter se na kratko dotaknili proizvodnega procesa merilne-
ga potenciometra.

Pregled nadaljujemo s posameznimi elementi, po katerih se na
trgu kaže največje povpraševanje in njihovimi posodobljenimi
brati ter prihajajočimi zamenjavami in posodobitvami.
Napovedane novosti so v glavnem planirane za predstavitev
na Hanoverskem industrijskem sejmu v letu 2005 in so sedaj v
glavnem v fazi prototipov ali pa v poskusni proizvodnji.
Posodobitve se izvajajo predvsem v dveh smereh. Prva
predstavlja izboljšavo določenega dela elementa, najpogo-
steje je to manjši konektor ali pa sodobnejša izvedba ohiš-
ja, ki omogoča praviloma višjo stopnjo IP zaščite. Druga
smer izboljšav pa se nanaša na korenitejše posege v kon-
strukcijo merilnega potenciometra in ima za cilj v glavnem
nižanje proizvodnih stroškov. Pri tem pa se proizvajalec
trudi, da ne bi bistveno zmanjšal tehničnih parametrov, ki
določajo kvaliteto elementov. Tu gre predvsem za zamenja-
vo uporovnih elementov izdelanih iz prevodne plastike s
cenejšo izvedbo z nanosom uporovne plasti na tiskano

vezje ter modifikacije na ohišju, ki cenijo proizvodnjo. Na ta
način proizvajalec kombinira posamezne modele. Kjer na
primer vzamejo ohišje merilnika serije T in nadomestijo sam
uporovni element izdelan po cenejšem postopku, ki ga
poznajo iz proizvodnega procesa pri drugih serijah.Na ta
način dobimo t.i. zmagovalne kombinacije, ki omogočajo
dostopnejšo ceno za pogosto uporabljane tipe merilnih
potenciometrov. Pomembno je tudi poudariti, da se v vsaki
skupini, kjer poteka projekt zniževanja proizvodnih stroškov
določijo nekateri elementi, ki jih nova konstrukcija ne zada-
ne in ostajajo v okviru starih in preizkušenih rešitev. Ti ele-
menti so izbrani tako, da omogočajo ekvivalentno uporabo
v čim širši paleti izdelkov, ki je sicer izbrana za konstukcij-
ske spremembe.

SSlliikkaa  22 - Dve izvedbi merilnika TLX s pritrdilnimi ušesi in pla-
stično prirobnico

Prav posebno področje pa je predstavitev popolnoma novih
elementov, ki se ga v podjetju novotechnik še posebej zave-
dajo in se na te predstavitve posebej pripravljajo. Tako bo
spomladi 2005 predstavljen miniaturni potenciometer iz
nove serije TEX. 

Nove skupine merilnih potenciometrov se je prijelo delovno
ime kar Mini-LWG, saj so po obliki in možnosti montaže
ekvivalentni potenciometrom is serije LWG. Hkrati pa so na
ohišju prigrajeni utori za montažo merilnika s pomočjo dveh
sponk, na podoben način kot se vgradijo merilniki serije T.
Ta postopek montaže je med konstruktorji zelo priljubljen
saj omogoča mehansko nastavitev na izbrano mero in sta-
bilno pritrditev, ko je namestitev končana. 



Zunanji premer merilnika Mini-LWG je samo 18 mm. Stop-
nja zaščite pa dosega  IP67. Hod merilnika je predviden do
300 mm. Z nekoliko nižjo največjo dovoljeno hitrostjo pre-
mika drsnika od serije T, ki je lahko največ 5 m/s in življenj-
sko dobo 20 mega ciklov, se Mini-LWG uvršča pod merilni-
ke serije T. Kar se bo poznalo tudi pri določitvi cene izdel-
ka, ki bo znana spomladi 2005.
Za zaključek pa si poglejmo še nekaj dejstev v zvezi z izhod-
nim signalom. Potenciometri so v sodobnih krmilnih siste-
mih vezani kot delilniki napetosti, zato nazivna upornost ni
bistveni podatek. Tudi odstopanja upornosti od nazivne so
v razredu 20%, vendar kot rečeno na kvaliteto merilnika to
nima vpliva. Nazivna upornost vpliva na tokovno porabo
merilnega sklopa v celoti in na dovoljen tok drsnika. Oba
tokova pa si želimo čim manjša. Spodnjo mejo postavlja
električni šum oziroma občutljivost na motnje. Življenjska
doba potenciometra je obratno sorazmerna velikosti toka
drsnika. Elegantna rešitev tega problema se ponuja z upo-
rabo ojačevalnika, ki je hkrati tudi napajalnik z referenčno

napetostjo 10 V. Tak ojačevalnik je na primer model MUP-
100 proizvajalca novotechnik. Ojačevalnik je načrtovan in
izdelan tako, da je impedančno prilagojen potenciometru,
kar mu zvišuje življenjsko dobo. 

Prav za konec pa naj poudarim še eno lastnost potencio-
metrov, ki prihrani marsikatero težavo pri zagonu stroja. Po-
tenciometer je v osnovi merilnik z izhodnim signalom v real-
nem času. To pomeni, da med položajem drsnika in izhod-
nim signalom ni zakasnitve. Hkrati potenciometer "meri"
tudi kadar ni pod napetostjo. To pomeni, da je ob vklopu
stroja izhodni signal sorazmeren položaju drsnika. Tako ni
potrebno izvajati t.i. nuliranja, referenciranja ali postavitve v
začetno stanje, kot to popularno imenujemo. To pa v praksi
pomeni lažji zagon stroja.
Uporaba potenciometrov, kot merilnikov pomika ali zasuka
se na področju strojegradnje se vztrajno povečuje, ker so
potenciometri sorazmerno preprosti za montažo in ne
potrebujejo posebnih nastavitev. Hkrati pa njihova visoka
kvaliteta in dolga življenjska doba omogočata zanesljivo
delovanje. Za podrobnosti obiščite spletno stran proizvajal-
ca novotechnik na www.novotechnik.de, kjer je na voljo tudi
bogata knjižnica projektov.
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SSlliikkaa  33 - Načini pritrditve merilnika TLX.
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Avtor: Ralpha Merkle - prevod z dovoljenjem avtorja in revije Technology Review: Rok Žitko

I ndustrijski izdelki so iz atomov. Lastnosti izdelkov pa so odvisne od medsebojne razporeditve ato-
mov. Če atome v premogu drugače uredimo, dobimo diamant. Če preuredimo atome v pesku (in
dodamo še ščepec nečistoč), dobimo računalniške čipe. In če preuredimo atome v blatu, vodi in

zraku, dobimo travo. 
Od davnih časov, ko smo naredili prva kamnita orodja in kresilne kamne, ljudje premeščamo atome z
ulivanjem, mletjem, praskanjem in rezljanjem v strahovito velikih statističnih gručah. To nam gre
vedno bolje od rok: naredimo lahko več stvari kot kadarkoli prej, in to z večjo natančnostjo in za manj-
šo ceno. Toda če pogledamo na raven molekul, še vedno delamo velike nerodne kopice in neurejene
grmade atomov. 
Toda to se spreminja. V nekaterih primerih lahko že danes premikamo atome in molekule natančno
tako, kot želimo. Teoretične analize nam pravijo, da bi lahko dosegli še veliko več! Nekega dne bomo
najbrž sposobni razmeščati in preurejati atome in molekule ravno tako, kot da bi se igrali z lego koc-
kami. 

Čez nekaj desetletij bi morali imeti na voljo proizvodno tehnolo-
gijo, ki bi nam omogočala: 
1. sestaviti izdelke, pri katerih bi bil skoraj vsak atom na zažele-

nem mestu, 
2. to narediti na ekonomičen način, 
3. urediti atome na skoraj vse načine, ki so v skladu s fizikalni-

mi zakoni. 

Tako tehnologijo pogosto imenujemo nanotehnologija, moleku-
larna nanotehnologija ali molekularna proizvodnja, omogočala
pa nam bo narediti večino stvari lažje, trdneje, pametneje, cene-
je, natančneje in na bolj čist način.

ŠŠee  ooppoozzoorriilloo:: za razliko od pomena v tem besedilu nekateri raz-
iskovalci označujejo z besedo nanotehnologija litografske
postopke z visoko ločljivostjo, drugi pa tudi raziskave vseh vrst,
pri katerih je kritična velikost pod mikrometrom (1000 nanome-
trov). Zato bom uporabljal izraz "molekularna nanotehnologija"
ali pa "molekularna proizvodnja" na mestih, kjer bi lahko prišlo
da zmešnjave. 
Na področju nanotehnologije sta ključni vprašanji: 
1. Kakšni bi bili videti sistemi za molekularno proizvodnjo? 
2. Kako bi lahko izdelali takšne sisteme z našo današnjo tehno-

logijo? 

Glede na to, da sistemi za molekularno proizvodnjo še ne obsta-
jajo in da bo minilo še nekaj desetletij, preden jih bomo lahko
sestavili, se bo treba pri iskanju odgovora na prvo vprašanje
opreti na teoretične in računalniške, komputacijske modele.
Takšni modeli so večstransko uporabni.

Nekateri ljudje bi lahko trdili, da je takšen cilj inherentno nedo-
segljiv, z drugimi besedami, takšnih sistemov naj ne bi mogli
narediti v okviru današnjih fizikalnih zakonov. Teoretični in kom-

putacijski modeli nam dajo na voljo enostaven način, s katerim
lahko raziščemo to vprašanje in zagotovimo, da je opisane
sisteme mogoče izdelati. 

Drugič, takšni modeli nam dajo občutek, kako naj bi sistemi za
molekularno proizvodnjo lahko izgledali. Končno, bolje kot
poznamo cilj, večja je verjetnost, da ga dejansko dosežemo. Za
ilustracijo si lahko ogledamo primer iz zgodovine, računalnik,
najbolj pomemben izum dvajsetega stoletja. Osnovna ideja rele-
ja je bila znana v dvajsetih letih prejšnjega stoletja in Babbage
je iznašel koncept mehanskega računalnika s programom sredi
prejšnjega stoletja. Delujoče računalnike bi bržkone lahko
sestavili z releji že okoli 1860, če bi takrat že bilo tudi zadostno
teoretično razumevanje "računanja". Ustrezno teoretično razu-
mevanje molekularne proizvodnje naj bi na podoben način olaj-
šalo težave med razvojem samim, s tem da bi nam omogočilo
premisliti o pristopih in konstrukcijah, katerih razvoj bi se sicer
zavlekel za več desetletij ali pa, kot se je pripetilo v primeru
računalnika, skoraj za celo stoletje. 

V tem članku si bomo najprej ogledali, kakšni bi lahko bili siste-
mi za molekularno proizvodnjo, potem pa se bomo vprašali,
kako bi jih lahko izdelali s pomočjo naše trenutne tehnologije.
Pri tem si ne bomo ogledali le novejših eksperimentalnih dosež-
kov in njihovih možnih razširitev, temveč bomo pretehtali tudi
možne vmesne cilje in sisteme. 

Če si želite pogledati, kaj je na voljo o nanotehnologiji na
Internetu (in tega je kar veliko), je najbolje začeti na strani o
nanotehnologiji pri Xeroxu. 

Prednosti nanotehnologije 
Kaj bi pomenilo, če bi lahko na poceni način izdelali stvari, pri
katerih bi bil vsak atom na pravem mestu? Za začetek bi lahko

Ta mali, mali svet...
Splošni uvod v nanotehnologijo
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podaljšali revolucijo računalniške strojne opreme tja do mole-
kularnih logičnih vrat in žičk - tega z današnjimi litografskimi
metodami (s katerimi izdelujemo računalniške čipe) nikakor ne
bi mogli doseči. Na poceni način bi lahko naredili zelo trdne in
zelo lahke materiale: nedrobljiv diamant (shatterproof dia-
mond) je ravno prave oblike in je petdesetkrat lažji od jekla pri-
merljive trdnosti. Naredili bi lahko avtomobil, ki bi tehtal petde-
set kilogramov, ali pa sedežno garnituro, ki bi jo lahko dvignili
z eno samo roko. Lahko bi naredili tudi kirurške instrumente, s
katerimi bi bili tako natančni in spretni, da bi lahko opravljali
kirurške posege na ravni celic ali celo molekul iz katerih smo
narejeni - nekaj, kar je daleč od dometa današnje zdravstvene
tehnologije. In ta seznam bi lahko še nadaljevali - skoraj vsak
proizvodni izdelek bi lahko izboljšali, pogosto za več velikost-
nih redov. 

Prednosti nadzorovanja lege ("positional
control") 
Eden izmed osnovnih temeljev nanotehnologije je nadzorova-
nje lege. Zavedanje, da lahko v makroskopskem svetu prime-
mo v roke majhne koščke in jih sestavimo, tako da jih postavi-
mo v ustrezne medsebojne lege, je obstajalo že v prazgodovi-
ni: radi se postavljamo kot živalska vrsta, ki uporablja orodja.
Vsa naša modrost in znanje bi nam komaj kaj koristila, če ne bi
imeli palca na pravem mestu: še vedno bi se tresli v grmovju,
ker ne bi mogli zanetiti ognja. 
Toda ideja, da bi tudi v mikroskopskem svetu držali in natanč-
no premikali molekule, je nova in skorajda šokantna. Toda že
leta 1959 je Nobelov nagrajenec iz fizike, RRiicchhaarrdd  FFeeyynnmmaann,
dejal, da nam zakoni fizike tega ne preprečujejo: "...to bi se v
principu dalo narediti; toda dejansko tega še nismo dosegli,
ker smo preveliki." 

Preden pa si ogledamo prednosti nadzorovanja lege v svetu
molekul, bi bilo poučno, če bi opisali nekatere metode, ki so jih
razvili kemiki - metode, ki omogočajo sintezo presunljivo razno-
likih molekul in molekularnih struktur brez nadzorovanja lege. 

Samosestavljanje ("selfassembly") 
Sposobnost kemikov, da sintetizirajo želeno spojino z meša-
njem prokurzorjev, je presenetljiva. Predstavljajte si, da bi lahko
sestavili tranzistorski sprejemnik, tako da bi v vrečko stresli vse
sestavne dele, jo stresli, in ven potegnili sestavljen in delujoč
sprejemnik! Samosestavljanje - umetnost in znanost izbiranja
pogojev, v katerih se sestavni deli spontano povežejo v želeno
strukturo - je že dobro dognan in učinkovit način gradnje kom-
pleksnih molekularnih struktur. Osnovno načelo samosestav-
ljanja je selektivna afiniteta: če imata dva dela različnih mole-
kul komplementarne oblike in naboje - en del ima vdrtino tam,
kjer ima drugi izboklino oziroma negativni naboj tam, kjer ima
drugi pozitivnega - potem se bosta z veliko verjetnostjo stakni-
la skupaj na en sam, natančno določen način. S tem da pretre-
samo sestavne dele - pri čemer nam pomaga naravno termič-
no gibanje, če sestavni deli plavajo v raztopini - bodo ti deli sča-
soma, na naključen način, prišli v stik na ustrezen način in se
bodo združili v večjo celoto. Ta večji del se lahko na podoben
način združi še z ostalimi gradniki, kar nam omogoča, da
postopoma zgradimo kompleksno celoto iz molekularnih grad-
nikov tako, da jih enostavno zmešamo in potem dobro preme-
šamo. 

Mnogi virusi uporabljajo ta pristop za izdelavo novih virusov -
če v epruveti zmešamo sestavne dele virusov T4, se bodo sami
sestavili v pravilno delujoče viruse.

Pozicijske naprave in pozicijsko nadzoro-
vane reakcije 
Čeprav je samosestavljanje možna pot k nanotehnologiji, bi
nam to samo po sebi le stežka omogočalo narediti širok spek-
ter izdelkov, ki nam jih obljublja nanotehnologija. Ne znamo, na
primer, narediti nedrobljivega diamanta s pomočjo samose-
stavljanja. (Pozneje bomo opisali možen način izdelave dia-
manta s pomočjo nadzorovanja lege). Med samosestavljanjem
se deli zadevajo med seboj na različne načine, in če se stak-
nejo tam, kjer ne želimo, bomo dobili naključno povezane
skupke gradnikov. Ta težava nastopa pri velikem številu gradni-
kov, tako da si v teh primerih ne moremo pomagati s samose-
stavljanjem. Vse kaže, da bomo pri izdelavi diamanta potrebo-
vali gradnike, ki so na splošno zelo "lepljivi" (prosti radikali, kar-
beni in podobno). Pri takšnih delcih si ne moremo privoščiti, da
bi se naključno zadevali med seboj in v druge molekule, ker bi
bil rezultat zmešnjava molekul namesto natančnega moleku-
larnega stroja. 

Tej težavi se lahko izognemo, če bi znali držali in nadzorovali
lego sestavnih delov. Čeprav so molekule, ki jih potrebujemo
pri izdelavi diamanta, takšne, da se lahko povežejo z razno raz-
nimi drugimi in to na zelo trden način (če se izrazimo bolj teh-
nično, potencialne bariere za tvorjenje vezi so nizke, nastale
kovalentne vezi pa so dokaj močne), bi jih lahko vseeno upo-
rabili, če bi z nadzorovanjem njihove lege preprečili, da se
zadevajo med seboj na nezaželen način. Ko bosta dva "leplji-
va" dela prišla v stik, se bo to dogodilo na natančno določen
način, saj jih bomo staknili na pravih mestih. Z drugimi bese-
dami, nadzorovanje lege nam bo omogočilo narediti stvari, ki
bi jih bilo sicer težko ali celo nemogoče sestaviti. Če si poma-
gamo z intuicijo iz našega, makroskopskega sveta, se nam to
ne bi smelo zdeti presenetljivo. Če z dlanmi ne bi mogli držati
in premikati stvari, bi imeli hitro velike težave! 

Če bi radi premikali molekularne gradnike, bi morali razviti
ustrezne nadomestke za roke in dlani. Naučiti se bomo morali,
kaj pomeni "pograbiti" take gradnike, in kaj pomeni "stakniti jih
skupaj". Razumeti bomo morali natančno določene kemične
reakcije, ki bi jih taka naprava izkoriščala. 

Najprej bomo poskušali
najti odgovor na sledeče
vprašanje: kako naj bi izgle-
dala naprava za nadzorova-
nje lege? Predlogi so podo-
bni močno pomanjšanim
makroskopskim robotom.
Ilustracije (iz Nanosystems,
ki je najboljši tehnični uvod
v področje nanotehnologije) kažejo zasnovo za molekularno
robotsko roko, ki jo je predlagal Eric Drexler, pionir na tem
področju. Visoka je 100 nm, v širino pa ima 30 nm, sestavljena
je iz nekaj milijonov atomov in približno sto premikajočih se
sestavnih delov. Ne uporablja nobenih mazilnih sredstev, leža-
je uporabljamo "na suho" (po Feynmanevem predlogu). 
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Uporaba ležajev na suho je
možna zato, ker je površina
diamanta zelo spolzka (v
tabeli si oglejte koeficient
trenja za diamant) in ker la-
hko naredimo površino ze-
lo gladko - tako gladko, da
ne bi obstajala raskavost
na ravni molekul in druge
nepravilnosti, ki bi se sicer
lahko "zatikale" med seboj. 

Računalniški modeli so tu-
kaj v oporo naši intuiciji:
analize ležajev s pomočjo
programov za komputacij-
sko kemijo nam kažejo, da
bi se ti vrteli brez težav. 

Prožnost (stiffness) 
Molekularne roke bi se morale boriti z nečem, kar nas običaj-
no ne skrbi v makroskopskem svetu: termičnim gibanjem.
Zaradi termičnega gibanja se predmeti na molekularni ravni
majejo in pozibavajo, podobno kot Brownovo gibanje povzro-
ča, da majhni prašni delci poskakujejo okoli na naključen
način. Lahko torej naše molekularne robotske roke ohranjajo
svojo lego kljub termičnemu gibanju? 

Kritična lastnost, ki jo tukaj potrebujemo, je majhna prožnost.
Prožnost meri premike pri mehanskih obremenitvah. Če je
deformacija velika pri majhnem pritisku, potem je stvar zelo
prožna. Če pa se ne odmakne ali ukrivi, tudi ko močno pritis-
nemo, potem je tako telo neprožno. 

Velike naprave za pozicioniranje, kot je sodobni tipalni mikro-
skop (scanning probe microscope), so dovolj neprožne, da
lahko razločimo posamezne atome kljub termičnemu gibanju.
V tipalnem mikroskopu se zelo tanka konica premika po povr-
šini vzorca, ki ga opazujemo. Kot slepec, ki tipa pred seboj s
palico, lahko zaznamo, če se konica približuje površini, in tako
naredimo zemljevid površine, ki jo imamo pred seboj. Površino
zaznavamo s pomočjo več različnih interakcij med konico in
površino. Nekateri tipalni mikroskopi dobesedno pritiskajo na
površino in beležijo kako močen je odziv površine. Pri drugih
pa vzorec in sondo priključimo na električno napetost in potem
merimo električni tok, ko se sonda približa površini. Možno je
meriti še več drugih interakcij med sondo in površino in tako
lahko naredimo še drugačne vrste tipalnih mikroskopov. Pri
vseh pa je osnovna ideja enaka: ko se ostra konica približa
površini, nastane električni signal, s katerim izdelamo zemlje-
vid površine vzorca. 

Tipalni mikroskop pa poleg slikanja omogoča tudi spreminja-
nje površine. To smo že eksperimentalno uporabili za pisanje
besed s posameznimi atomi, teoretično in eksperimentalno pa
raziskujemo tudi druge možnosti obdelave površine na nadzo-
rovan način. 

Toda s peščico velikih tipalnih mikroskopov, ki so zmožni nare-
diti nekaj molekularnih struktur, ne bomo prišli prav daleč - vse-

kakor ne bomo mogli pridobiti na tone natančno oblikovanega
diamanta. Potrebovali bomo veliko število zelo majhnih naprav
za nadzor lege (positional devices), ki bi delovale sočasno. Na
žalost pa bodo naše naprave za nadzor lege tem bolj podvrže-
ne težavam s termičnim gibanjem, čim manjše jih bomo nare-
dili. Narediti nekaj, kar je hkrati neprožno in majhno, je veliko
večji izziv. Pametno bi bilo, če bi si pomagali z najmanj prožnim
materialom, kar jih poznamo. Diamant je trši kot večina drugih
materialov in je idealen material za izdelavo zelo majhnih in
zelo trdnih naprav. Teoretične analize kažejo, da bi pri napra-
vah za nadzor lege velikostnega reda 100nm lahko dosegli
natančnost njihovih konic na majhen delček atomskega pre-
mera navkljub termičnemu gibanju pri sobni temperaturi.
Biljarde takšnih naprav bi zasedle samo nekaj kubičnih milime-
trov! 

Stewartove ploščadi (Stewart plat-
forms) 
Čeprav je Drexlerjev
predlog majhne robot-
ske robe zelo razumljiv
in zadovoljiv za upora-
bo v nanotehnologiji,
pa so se raziskave v
zadnjem obdobju pre-
usmerile k Stewarto-
vim ploščadim. Ta na-
prava za nadzor lege
ima veliko prednost
pred robotsko roko, ker je pri isti velikosti veliko manj podvrže-
na mehanskim deformacijam. 

Konceptualno so Stewartove ploščadi osnovane na opazki, da
je polieder, katerega vse ploskve so trikotniki, trden. Če bi
lahko nadzirali dolžino nekaterih robov poliedra, bi lahko urav-
navali položaj ene ploskve glede na druge ploskve. Če bi
potrebovali vseh šest prostostnih stopenj (X, Y, Z in tri rotacij-
ske), potem bi morali imeti nadzor nad dolžinami šestih robov
poliedra. Če bi poleg tega želeli, da ena od trikotnih ploskev
poliedra ohranja svojo velikost in da drži "orodje", ter da neka
druga ploskev poliedra deluje kot "podstavek" (base) katerega
velikost in položaj sta fiksna, potem je najenostavnejši polieder
z vsemi temi lastnostmi oktaeder. 

Pri Stewartovi ploščadi je ena od trikotnih ploskev imenovana
"ploščad", njej nasprotna trikotna ploskev pa je "podstavek".
Dolžine vseh šestih robov, s katerimi je ploščad pritrjena na
podstavek, lahko spreminjamo in tako spreminjamo lego plat-
forme glede na podstavek. V mehanskih strojih to pogosto
naredimo s šestimi hidravličnimi bati. Slika Stewartove plošča-
di (iz knjige Nanosystems) je prikazana zgoraj. 

Sedaj lahko vidimo prednost Stewartovih ploščadi: ker so
robovi z nastavljivo dolžino stisnjeni ali pa raztegnjeni in niso
nikoli podvrženi upogibnim silam, je ta naprava za nadzor lege
manj prožna kot dolga robotska roka, ki se lahko upogiba in
zvija. Stewartova ploščad je tudi konceptualno enostavnejša
od robotske roke, ker ima manj sestavnih delov; iz tega razlo-
ga lahko utemeljeno sklepamo, da bo izdelava take ploščadi
lažja od izdelave robotske roke. 
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Prednosti diamanta: zakaj je to sanjski
material 
Letala, vesoljske ladje, avtomobili in stoli, vse te izdelke bi lah-
ko izboljšali s tem, da bi jih naredili lažje in trše. V nekaterih pri-
merih, na primer pri vesoljskih poletih, pa bi bilo to že samo po
sebi velikanski korak naprej. V drugih primerih pa bi pridobili
predvsem pri pripravnosti: premikanje težkega pohištva je
težko delo, kateremu bi se večina izmed nas najraje izognila. 

Trdnost in teža materialov sta odvisni od števila in teže atomov
ter moči vezi, ki jih držijo skupaj. Lahki atomi, ki tvorijo več
močnih vezi, so osnova trdih in malo prožnih lahkih materialov.
Bor, ogljik in dušik so lažji in tvorijo večje število močnejših vezi
kot drugi atomi. Vez med dvema atomoma ogljika je še pose-
bej močna in ti atomi lahko tvorijo vezi s štirimi sosednjimi
atomi. Pri diamantu je to vzrok zelo goste mreže zelo močnih
vezi in zaradi tega je diamant zelo trden in lahek material.
Poleg nizke teže in velike trdnosti ima diamant še celo vrsto
zelo koristnih lastnosti, ki jih lahko izkoristimo pri različnih upo-
rabah. (Oglej si tabelo s snovnimi lastnostmi diamanta.)

Snovne lastnosti diamanta

Lastnost Vrednost pri diamantu Opombe
Kemična reaktivnost Izredno nizka
Prožnost (kg/mm2) 9000 CBN: 4500 SiC: 4000
Koeficient toplotne 20 Ag: 4.3 Cu: 4.0
prevodnosti (W/cm-K)
Strižni modul (Pa) 3.5 10E9 10E11 (teoretična)

(naravni diamant)
Prožnostni modul (Pa) 1011 (nar. diamant) 5 1011 (teoretična)
Energijska špranja (eV) 5.5 Si: 1.1 GaAs: 1.4
Specifični upor (Ocm) 10E16 (nar. diamant)
Gostota (g/cm3) 3.51
Temperaturni koeficient 0.8 10-6 SiO2: 0.5 10-6
dolž. raztezka (1/K)
Lomni količnik 2.41 pri 590nm Steklo: 1.4-1.8
Koeficient trenja 0.05 (suh diamant,  Teflon: 0.05

spremenljiv)
Gibljivost vrz.(cm2/V-s) 1600 Si: 600
Gibljivost el. (cm2/V-s) 1900 Si: 1500
Prebojna jakost Višja od 107 Si: 5 106
električ. polja (V/cm)

Tudi grafit ima zelo lepe lastno-
sti: atomi ogljika so urejeni v
heksagonalno mrežo, v kateri
ima vsak atom tri vezi s sosed-
njimi atomi. Čeprav ima grafit
manj vezi na atom, so te vezi
močnejše in imajo zato materia-
li iz grafita posebne lastnosti. 

Diamant je tudi odličen material za izdelavo tranzistorjev in lo-
gičnih vrat. Poskušajmo pojasniti zakaj.

Logična vrata naj bi bila sposobna čim hitrejših preklopov: to
omogoča tako visoke hitrosti računalnikov. Da bi to dosegli,
moramo narediti ta vrata iz tranzistorjev, v katerih se elektroni
premikajo čim hitreje čez kar se da kratke razdalje. Toda med

potovanjem skozi material nastaja toplota: pomislite samo na
to, kako vroča lahko postane volframova žička v žarnici! Hitrejši
ko so računalniki, hitreje se premikajo elektroni skozi material
in zaradi tega se integrirana vezja močneje segrevajo. Ko pre-
koračimo neko temperaturo, pa računalniki ne morejo več
delovati pravilno. 

Toda diamant ima odlične električne lastnosti. Na kratko, omo-
goča nam premikati naboje okoli pri veliko večjih hitrostih, pre-
den neha delovati. Za to je več razlogov. Za začetek, tranzistor-
ji iz diamanta lahko delujejo pri veliko višjih temperaturah, ker
ima diamant višjo energijsko špranjo kot drugi materiali (na pri-
mer silicij). Elektroni v polprevodnikih (kot sta diamant in silicij)
so ali v prevodnem pasu ali pa v valenčnem. Elektron v prevod-
nem pasu lahko svobodno potuje in prenaša naboj. Prehod
elektrona iz valenčnega v prevodni pas terja določeno energi-
jo. Pri siliciju je ta energija 1,12 elektron volta. Pri diamantu pa
je 5,47 elektron volta. Ko narašča temperatura, lahko vedno več
elektronov preide iz valenčnega v prevodni pas zaradi termič-
nega gibanja. Ko je takih elektronov preveč, postane polpre-
vodnik povsod prevoden, nastane kratek stik in tranzistor ne
dela več. Ker ima diamant večjo energijsko špranjo, pride do
kratkega stika pri sorazmerno višji temperaturi kot pri siliciju. 

Diamant ima tudi višji koeficient toplotne prevodnosti, kar nam
pomaga pri odvajanju nezaželene toplote iz diamantnih tranzi-
storjev in tako lahko preprečimo pregrevanje. Da bi dosegli
hitrejše premikanje elektronov, jih moramo močneje "vleči", to
pa dosežemo z močnejšim električnim poljem. Toda premočno
električno polje lahko iztrga elektrone iz valenčnega pasu in
nastane kratek stik. Ta prebojna jakost električnega polja je
odvisna od materiala in (kot ste morda uganili) ta je pri diaman-
tu med največjimi. 

Za konec lahko dodamo še, da se elektroni (in vrzeli) premika-
jo z različnimi hitrostmi skozi različne materiale, tudi če je elek-
trično polje enako. Tudi tukaj je ta hitrost večja pri diamantu kot
pri siliciju. 

Ker so lahko diamantni tranzistorji bolj vroči, ker jih lažje hladi-
mo, ker dopuščajo večje jakosti električnega polja pred prebo-
jem in ker se lahko elektroni v njih premikajo hitreje, lahko iz
diamanta naredimo boljše tranzistorje kot iz drugih materialov.
Diamant bi bil idealen material za elektronske naprave, če bi
ga le lahko izdelovali poceni in z natančno določeno strukturo. 
Na kratko: pri avtomobilih, letalih, vesoljskih ladjah, kot tudi pri
pohištvu in stavbah, žepnih računalnikih in super računalnikih
bi bili materiali podobni diamantu enostavno boljši kot drugi
materiali, pogosto celo veliko boljši. Ravno tako kot so bile
železna, bronasta in jeklena doba poimenovane po materialih,
ki smo jih znali izdelovati, bi lahko dobo, v katero počasi vsto-
pamo, imenovali diamantna doba. 

Nadzorovanje lege in izdelava diamanta 
Teoretično bi lahko naredili veliko uporabnih struktur iz dia-
manta, kot so na primer zelo zmogljivi računalniki in molekular-
ne robotske naprave, ki bi bile sposobne premikati molekulske
gradnike z natančnostjo dela atomskega premera. Toda kako
bi lahko izdelali diamant? Enega od možnih odgovorov lahko
najdemo, če si ogledamo, kako ga izdelujemo danes s [kemij-
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skim odlaganjem pare] (chemical vapor deposition, CCVVDD). Pri
tem postopku, ki je nekoliko podoben pleskanju z razpršilcem
barve, gradimo diamant plast za plastjo na neki ploskvi, tako
da jo postavimo v oblak zelo reaktivnih molekul in atomov, kot
so H, CH3, C2H in tako naprej. Ko te reaktivne molekule zade-
nejo površino, jo spremenijo: lahko dodajo, odstranijo ali pa
premestijo atome. Z natančnim nadziranjem pritiska, tempera-
ture in sestave plina lahko ustvarimo primerne pogoje za rast
diamanta na ploskvi. Čeprav so to ustrezne reakcije za izdela-
vo diamanta, pa nam naključno bombardiranje ploskve z reak-
tivnimi molekulami ne omogoča natančnega nadzora nad pro-
cesom rasti kristala. Mi bi pa želeli, da pride do kemičnih reak-
cij na natančno določenih krajih - ne pa tam, kjer to narekuje-
jo naključni pljuski turbulentnega plina. 

Dodatna težava je kemična
inertnost hidrogenirane povr-
šine diamanta: zelo težavno je
tam dodajati ogljik oziroma
kar koli drugega. To težavo bi
lahko premagali, če bi odstra-
nili atom vodika s površine in
bi ostala zelo reaktivna prosta
vez. To je odločilni prvi korak
pri postopku CVD, toda pri-
peti se naključno, kjer koli na
površini rastočega diamanta,
ko ustrezna reaktivna molekula plina slučajno zadane površino
na ravno pravi način. Mi bi sicer radi dosegli nekaj podobne-
ga, toda na nadzorovan način: želeli bi odstraniti natančno
določen atom vodika z natančno določenega mesta na površi-
ni diamanta. V ta namen bomo potrebovali "orodje za odstra-
njevanje vodika" (hydrogen abstraction tool). 

Kakšno bi lahko bilo to orodje? Če se opremo na naše pozna-
vanje postopka CVD pri diamantu, bi to moral biti visoko reak-
tiven radikal z zelo veliko afiniteto do vodika. Poleg tega mora
biti takšen, da lahko nadzorujemo njegov položaj, kar pomeni,
da mora imeti stabilen del, ki lahko služi kot nekakšen ročaj.
Tako orodje bi pritrdili na molekularno robotsko roko, o kateri
smo govorili zgoraj, in bi jo premaknili nad atome vodika, ki bi
ga radi odstranili. 

Takšne radikale lahko enostavno poiš-
čemo v tabeli moči vezi (bond
strength) v Handbook of Chemistry
and Physics: izberemo si molekulo, v
kateri je čvrsta vez z vodikom. Če bi v
taki molekuli odstranili atom vodika, bi
dobili natančno to, kar potrebujemo,
namreč radikal z zelo visoko afiniteto
do vodika. Tako najprej pridemo do fluora. Atomski fluor ima
sicer res zelo visoko afiniteto do vodika, zato pa ni nobenega
enostavnega načina, po katerem bi lahko nanj pritrdili ročaj.
Zato iščemo dalje in pridemo do acetilena, ki tvori drugo naj-
močnejšo vez z vodikom. Tukaj pa imamo srečo. Ne samo, da
ima acetilnov radikal visoko afiniteto do vodika, prav tako ima
tudi stabilen del, ki ga lahko spremenimo v ročaj (poglejte ilu-
stracijo zgoraj). 
Drexler je prišel do takšnega zaključka že v zgodnjih osemde-

setih letih. Ralph Merkle (avtor tega besedila, op. prev.) je kas-
neje neodvisno uporabil ta način razmišljanja in prišel do istih
zaključkov. Začetno testiranje te zamisli je bilo opravljeno s pol
empiričnimi računi pri Xerox PARC na delovnih postajah s
prosto dostopnimi programi. Pogovori z Billom Goddardom in
člani njegove skupine za molekularno modeliranje pri kalifornij-
skem inštitutu za tehnologijo (Caltech) so vodile k bolj natanč-
nim izračunom z uporabo visokonivojskih ab initio metodami
kvantne kemije na bolj zmogljivih računalnikih. (Te metode
imajo zanimivo lastnost, da konvergirajo k pravilnemu rezulta-
tu, če uporabimo dovolj računske moči.) Drexler je objavil te
rezultate v Nanosystems leta 1992. Skupina pri NNRRLL ([National
Research Laboratory]), ki se ukvarja z gojenjem kristalov dia-
manta, je ocenila ta predlog kot zanimiv in je modelirala odstra-
njevanja vodika pri sobni temperaturi s kvalitativno drugačnim
računskim modelom obnašanja molekul (modeliranje vedenja
več stotih atomov v bližini odstranjevanja). Ker so rezultati treh
različnih računalniških modelov vrnili isti kvalitativni odgovor in
ker se ti rezultati ujemajo z našim intuitivnim pričakovanjem o
tem, kar bi se moralo zgoditi, je varno trditi, da bo takšno orod-
je za odstranjevanje vodika (ko ga bomo nekega dne končno
naredili) delovalo v skladu z našimi pričakovanji. 

Orodje za odstranjevanje vodika prikazuje nekatere zamisli, ki
so skupne tudi drugim predlaganim orodjem za gradnjo dia-
manta. Kot prvo ima orodje reaktiven del, ki ga približamo delu
molekule, ki ga obdelujemo, in inerten del, ki ga drži moleku-
larna naprava za nadzorovanje lege. Drugič, kraj delovanja
orodja nadzorujemo z molekularno napravo za nadzorovanje
lege. In tretjič, okolica orodja je tudi sama inertna (možni pred-
logi običajno omenjajo vakuum ali pa kakšen žlahtni plin).
Inertno okolje preprečuje reaktivnemu orodju, da bi reagiralo s
čim nezaželenim. 

Poleg orodja za odstranjevanje
vodika, ki ustvari zelo reaktivno
mesto na površini, potrebuje-
mo še orodje, ki bo tja pritrdilo
enega ali več atomov ogljika.
Eden od predlogov je orodje
za odlaganje dimerjev ("dimer"
je enostavno skupek dveh
gradnikov. Tukaj sta to dva atoma ogljika povezana s trojno
vezjo.). Orodje za odlaganje dimerjev je preprosto dimer z
dvema šibkima vezema na podporno strukturo. Drexlerjev
predlog je prikazan na [levi]. Drugačno orodje za odlaganje
dimerjev pa je na [desni], ima pa še posebno šibke vezi do
dimerja. 

Sedaj bomo opisali, kako lahko združimo uporabo orodja za
odstranjevanje vodika z orodjem za odlaganje dimerjev. To na-
redimo v treh korakih. Začnemo s hidrogenirano (111) površi-
no diamanta. (Zapis (111) predstavlja določeno ploskev krista-
la diamanta. Diamant se lahko razkolje le vzdolž določenih rav-
nin. Ker imajo te ravnine površine z različnimi lastnostmi, je po-
membno povedati, o kateri govorimo.) Potem uporabimo orod-
je za odstranjevanje vodika, s katerim odstranimo dva sosed-
nja atoma vodika. Končno uporabimo orodje za odlaganje
dimerjev, s katerim položimo dva atoma ogljika na površino -
oba skrajna konca ogljikovega dimerja tvorita na začetku enoj-
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no vez z orodjem. Dve prosti vezi na površini sta zelo reaktivni
in reagirata s koncema ogljikovega dimerja. Tedaj se zlomijo

vezi med dimerjem in orodjem za odlaganje dimerjev, vezi v
orodju se preoblikujejo, kar preprečuje, da bi končali z dvema
prostima radikaloma na orodju samem. Na koncu je ogljikov
dimer premeščen z orodja na površino. Naslednja ilustracija
prikazuje odlaganje dimerja na majhen skupek atomov, ki
predstavlja površino (111) diamanta. (Ker so točni ab initio
računi računsko cenejši za majhen skupek atomov, naslednje
ilustracije prikazujejo le atome, ki so neposredno vpleteni v
reakcijo.) 

Tukaj pričnemo z ravno površi-
no diamanta in dodamo nanjo
dva ogljikova atoma. To lahko
ponovimo tudi na drugih mes-
tih. O komputacijskem razisko-
vanju zadnjega koraka je pred
kratkim poročal Stephen
Walch na delavnici o komputa-
cijski nanotehnologiji, ki jo je sponzorirala NASA v okviru pro-
grama NAS [?]. Ker je energija, ki se pri tem sprosti, velika v pri-
merjavi s termičnim gibanjem (z drugimi besedami, reakcija je
zelo eksotermna), je zelo malo verjetno, da bi prišlo do inverz-
ne reakcije. Pa tudi meja, da pride do reakcije ni visoka. Ti last-
nosti skupaj pomenita, da reakcije ni težko povzročiti in da je
ireverzibilna. Dimer bo "preskočil" na površino diamanta in bo
ostal tam. 

Tretje predlagano orodje je orodje za vstavljanje karbenov (car-
bene insertion tool). (Karbeni so dvovalentne ogljikove spojine,
ki formalno nastanejo s prelomom dveh kovalentnih vezi.) "Ne
bi bilo pretirano trditi, da bodo karbeni igrali glavno vlogo v
današnjih prizadevanjih kemikov, da bi naredili verjetno vse,
kar so si zaželeli." (W.J. Baron) Karben, katerega položaj bi
lahko nadzirali, bi bil veliko bolj uporaben, saj bi z njim lahko
povzročili reakcijo kjer koli na molekularni strukturi, ki bi jo
sestavljali. Karbeni so zelo reaktivni in zlahka jih lahko vstavi-
mo v dvojne in trojne vezi. Lahko bi povzročili reakcijo, pri kate-
ri bi vstavili karben v zgoraj opisani dimer. To je prikazano v

naslednji skici. (Nekateri vmesni koraki v poteku reakcije so
izpuščeni, da bi bila ilustracija bolj jasna.) 

Četrti predlog je orodje za odlaganje vodika (hydrogen depo-
sition tool). Medtem ko je orodje za odstranjevanje vodika
namenjeno spreminjanju inertne strukture v reaktivno z ustvar-
janjem prostih vezi, pa ima orodje za odlaganje vodika ravno
nasprotno uporabo: z njim bi naredili reaktivno površino inert-
no. To bi naredili z zaključevanjem prostih vezi z vodikovimi
atomi. Takšno orodje bi lahko uporabljali med procesom izde-
lave za utrjevanje struktur, ki bi se sicer lahko spontano in
nezaželeno deformirale, ali pa na koncu, za utrditev končnega
izdelka.
Imamo veliko kandidatov za takšno orodje: to so vse moleku-
larne strukture, ki imajo šibko vez z vodikovim atomom. Še
posebej zanimiv je svinec: vez svinec-vodik je zelo šibka in
orodje za odlaganje vodika, osnovano na svincu, bi bilo zelo
učinkovito. 

Ta štiri orodja bi nam torej omogočila: 
1. narediti inertno površino reaktivno z odstranitvijo vodika z

enega ali več izbranih mest, 
2. dodati enega ali dva atoma ogljika na teh mestih, 
3. narediti reaktivno površino inertno, tako da dodamo nanjo

vodikove atome - to bi preprečilo nepričakovane spremem-
be na površini. 

Togi ogljikovodiki kot študijski model 
Opisana molekularna orodja bi zadostovala za izdelavo zelo
širokega razpona različnih togih ogljikovodikov. Zaradi tega bi
se lahko omejili na poenostavljen model nanotehnologije, ki bi
ga imenovali "nanotehnologija na podlagi ogljikovodikov". Pri
tej poenostavljeni različici bi lahko izdelovali stvari samo iz
ogljika in vodika - to je veliko manj ambiciozen cilj kot izdelava
predmetov iz vseh približno stotih elementov iz periodnega
sistema. Toda omejitev na to manjšo skupino nam omogoča
poenostaviti analize struktur, ki bi jih lahko izdelali, in reakcij, ki
bi jih pri tem potrebovali. To področje bi lahko brez večjih težav
in bolj temeljito preučili kot pravo nanotehnologijo. 
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Nanotehnologija na podlagi ogljikovodikov pa ohranja nekate-
re ključne lastnosti splošne nanotehnologije. Diamant in njego-
va nedrobljiva oblika še vedno spadata v ta okvir. Ta podvrsta
nanotehnologije zadostuje za izdelavo osnovnih mehanskih
naprav, kot so oporniki, ležaji, prestavni mehanizmi, robotske
roke in podobno. 

Pogosto je koristno razširiti skupino ogljikovodikov. Radi bi
naredili molekularne strukture, ki so podobne diamantu, a
vključujejo še nekatere druge elemente. Morda bi potrebovali
dodatek nečistoč (na primer za elektronske naprave iz diaman-
ta) ali pa bi prekrili površino ležaja s fluorom. Morda bi želeli
zvijati diamantno strukturo in bi radi v notranjosti dodali nekaj
silicija, da bi jo razbremenili napetosti (vez silicij-ogljik je daljša
kot vez ogljik-ogljik, torej lahko z dodatkom silicija neko podro-
čje "napihnemo"). Podobno bi lahko ležaje razbremenili z
dodatkom dušikovih atomov v notranji ploskvi (vez ogljik-dušik
je malenkost krajša od vezi ogljik-ogljik). 

Vse te možnosti združimo pod okriljem izraza "diamantoidi".
Diamantoidni materiali so prvenstveno narejeni iz naslednjih
elementov: vodika, elementov iz prve vrstice periodnega siste-
ma, kot so ogljik, dušik, kisik in fluor, in elementov iz druge
vrstice periodnega sistema, kot so silicij, fosfor, žveplo in klor;
skupaj pa bi jih držale številne močne kovalentne vezi. Samo z
desetimi elementi lahko naredimo diamantoidne strukture s
prav presunljivo uporabnimi lastnostmi.

Samorazmnoževanje - kako izdelovati
stvari poceni 
Nadzorovanje lege skupaj z ustreznimi molekularnimi orodji bi
nam omogočilo narediti zares vznemirljivo število različnih
molekularnih konstrukcij - toda majhno število molekularnih
naprav, katerih izdelava bi terjala veliko finančnih sredstev, bi si
le stežka zaslužilo naziv revolucija v produkciji. Kako bi lahko
omejili stroške? 

Krompir je pravi čudež biologije z deset tisoči genov in protei-
nov ter zamotanimi molekularnimi mehanizmi, toda tega prav
nič ne cenimo, medtem ko ga jemo. Krompir, kot mnogi drugi
kmetijski izdelki, stane manj kot sto tolarjev na kilogram. Hitro
lahko razumemo, zakaj stane tako malo: potrebujejo le nekaj
zemlje, vode in sončne svetlobe in iz enega krompirja (gomo-
lja) jih dobimo veliko več. 

Če bi lahko naredili splošno namensko napravo za proizvodnjo
(manufacturing device), ki bi jo lahko programirali in ki bi se
bila zmožna reproducirati (avtor teksta vendarle dela pri
Xeroxu...), bi bili stroški izdelave naprave same in vsega, kar bi
te naprave znale narediti drugega, zelo nizki - verjetno ne višji
od stroškov z gojenjem krompirja. 

Drexler je imenoval takšne naprave "monterji" ("aasssseemmbblleerrss"). 
Prvo resno analizo sistemov, zmožnih samorazmnoževanja, je
opravil že von Neumann v štiridesetih letih. Izpeljal je podrobno
raziskavo enega takšnih sistemov v teoretičnem modelu celič-
nega avtomata (Najbolj znan primer modela celičnega avtoma-
ta je Conwayeva Igra življenja (Game of Life), ki jo igramo na
velikanski šahovnici in pri kateri upoštevamo enostaven sku-
pek pravil, ki določajo, kaj se zgodi v vsakem razdelku šahov-

nice pri vsakem časovnem koraku.). Von Neumann je v svojem
modelu celičnega avtomata uporabil univerzalni računalnik za
nadzor in "univerzalen graditelj" ("universal constructor") za
gradnjo novih avtomatov. "Univerzalni graditelj" je bila robotska
roka, ki se je lahko pod računalniškim nadzorom premikala v
dveh dimenzijah in spreminjala stanja celice pod njo. S siste-
matičnim premikanjem naprej in nazaj je roka lahko "sezidala"
kakršno koli strukturo, za katero je bil računalnik programiran.
V svojem tridimenzionalnem "kinematskem" modelu je von
Neumann obdržal zamisel o napravi za nadzor lege (ki pa se
je v tem primeru lahko premikala v treh dimenzijah) in računal-
niku, ki jo nadzira. 

Študija, ki so jo opravili pri Nasi leta 1980, je razširila splošne
von Neumannove zaključke, ugotovili pa so, da bi bilo možno
narediti popolnoma avtomatiziran stroj za rudarstvo in proiz-
vodnjo na Luni, ki bi se lahko razširil sam s pomočjo svojih spo-
sobnosti za kopanje rud in sestavljanje novih naprav. Takšen
stroj bi lahko naredili s proračunom velikim več milijard dolar-
jev v nekaj desetletjih. (Takšen finančni in časovni okvir je bil
celo primerljiv z drugimi predlaganimi vesoljskimi projekti tiste-
ga časa.) 

Arhitektura Drexlerjevega monterja je specializacija bolj sploš-
ne arhitekture, ki jo je predlagal von Neumann. Kot v prejšnjem
primeru imamo tukaj računalnik in graditelj, toda tukaj se je
računalnik skrčil v "molekularni računalnik", graditelj pa zdru-
žuje dva dela: robotsko napravo za nadzor lege (kot je na pri-
mer robotska roka, o kateri je bil govor zgoraj) in dobro dolo-
čena množica kemičnih reakcij, ki jih lahko sprožimo na konici
naprave za nadzor lege (kot so reakcija odstranjevanja vodika
in druge reakcije, ki jih potrebujemo pri sintezi diamanta). 

Kompleksnost sistema za samorazmnoževanje ni nujno preti-
rana. Tukaj lahko kompleksnost merimo kar z velikostjo v baj-
tih "recepta", ki popolnoma opiše, kako lahko naredimo
sistem. Kompleksnost monterja ne rabi biti nujno zunaj mej
današnjih inženirskih zmožnosti. Kot je prikazano v naslednji
tabeli, je več samorazmnoževalnih sistemov, katerih kompleks-
nost bi lahko že danes popolnoma obvladali. Drexler je ocenil
kompleksnost svojega prvega predloga monterja na okoli
10,000.000 bajtov. Ta številko pa bi bilo moč tudi zmanjšati.

Kompleksnost sistemov, ki se razmno-
žujejo

Von Neumannov univerzalni graditelj Okoli 60.000
Internetski črv 60.000
Mycoplasma capricolum 200.000
E. Coli 1.000.000
Drexlerjev monter 12.000.000
Človeško bitje 800.000.000
Nasin sistem za rudarstvo na Luni Preko 10.000.000.000

Kaj je "kompleksnost" živega bitja? Za nas bo to kar število baj-
tov, ki zadoščajo, da zapišemo genetski načrt. Ker imamo za
vsak par baz DNK štiri možnosti, to ustreza dvema bitoma. En
bajt lahko torej zapišemo s štirimi pari baz in obratno. To pome-
ni, da lahko preštejemo število parov baz v DNK, delimo to šte-
vilo s štiri in dobimo dolžino genetskega zapisa izraženo v baj-
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tih. Za mycoplasma capricolum (prokariotični mikroorgani-
zem), ki ima okoli 800.000 parov baz, je ta dolžina na primer
200.000 bajtov. Pri ljudeh, ki imajo po približno 3,2 milijarde
parov baz, pa je dolžina okoli 800 milijonov bajtov. (Tu upošte-
vamo, da ima sicer vsaka celica v telesu DNK od obeh staršev,
toda večina genov je enakih. Zato tu štejemo le DNK, ki priha-
ja ob enega od staršev.) Kompleksnost in sofisticiranost večine
živih bitji je veliko večja, kot kompleksnost, ki bi jo morali biti
sposobni obvladati, da bi dosegli nizke proizvodne stroške.
Kompleksnost človeškega genoma ni povezana samo s samo-
razmnoževanjem: ljudje delajo še marsikaj drugega poleg
tega, da se razmnožujejo! 

Kompleksnost internetskega črva ("Internet worm") je približna
dolžina njegovega programa, napisanega v jeziku C. Ker delu-
je v okolju, ki je zelo strukturirano in ki nudi relativno lahek
dostop do kompleksne in sofisticirane programske opreme, bi
lahko trdili, da je njegova kompleksnost veliko manjša od kom-
pleksnosti sistema, ki deluje v "enostavnem" okolju. Vseeno pa
bomo ta zanimivi podatek pustili v tabeli. Takšna trditev velja v
veliko manjši meri za von Neumannov univerzalni graditelj, ki
deluje v enostavnem okolju, sestavljenem iz velike dvodimenzi-
onalne šahovnice, katerega razdelki so v enem izmed končno
mnogih možnih stanj. Njegova kompleksnost je približno števi-
lo bajtov, s katerimi bi lahko opisali graditelj. Kompleksnost
Nasinega sistem za rudarstvo na Luni je ocenjeno v študiji, ki
so jo naredili pri Nasi. 

Kaj bomo lahko naredili? 
Večina letal je danes narejenih iz kovinskih materialov, čeprav
je razmerje med trdnostjo in težo pri diamantu petdesetkrat
večja, kot pri aluminiju, ki se uporablja v letalski in vesoljski
industriji. Diamant je drag, ne moremo ga narediti v zaželeni
obliki in rad se drobi. Nanotehnologija nam bo omogočila
poceni narediti nedrobljiv diamant (katerega struktura je podo-
bna diamantnim vlaknom) poljubne oblike. Tako bi lahko nare-
dili Boeing 747, ki bi brez tovora in potnikov tehtal približno pet-
desetkrat manj, vendar bi bil enako trden. 

Potovanja v vesolje so danes zelo draga in na voljo le redkim.
Nanotehnologija bi dramatično znižala stroške in izboljšala
zmogljivost vesoljskih ladij in možnosti vesoljskih poletov.
Razmerje med trdnostjo in težo ter ceno sestavnih delov so
tukaj zares kritičnega pomena za učinkovitost in ekonomičnost
vesoljskih plovil: z nanotehnologijo bi oba parametra izboljšali
za eno ali celo dve velikostni stopnji. Če bi izboljšali samo ta
parametra in nič drugega (torej, če se ne zmenimo za druge
prednosti, ki bi nam jih prinesla nanotehnologija), bi lahko
izboljšali splošno razmerje med stroški in učinkovitostjo za več
kot tri velikostne stopnje. Iz teh razlogov so pri ameriškem
Državnem društvu za vesolje (National Space Society, NSS)
izrazili podporo razvoju nanotehnologije, podobno je storil tudi
Dan Goldin, glavni upravitelj agencije Nasa, v NAS pri Nasinem
razvojnem centru Ames (Ames Research Center) pa so začeli
projekt, katerega cilj je raziskati molekularne stroje in sisteme
za proizvodnjo s pomočjo računalniških modelov. 

Poleg tega, da bo nanotehnologija omogočila izdelavo izrazito
lahkih in trdnih materialov za vesoljske ladje, bo prinesla tudi
izredno zmogljive računalnike, s katerimi bomo lahko krmilili te

ladje in izvajali veliko število drugih dejavnosti v vesolju. 

Danes izdelujemo računalniške čipe z litografijo, kar dobesed-
no pomeni "pisanje s kamni". To je naša najbolj natančna pro-
izvodna tehnologija, toda kaže, da obstajajo meje, preko kate-
rih je ne bomo mogli več izboljševati. Pri litografiji rišemo tanke
črte po tanki plošči silicija (silicon wafer) s postopkom, podo-
bnim tistim pri fotografiji. Po plošči razmažemo plast, občutlji-
vo na svetlobo (imenovano "resist"). Potem jo osvetlimo z
zapletenim vzorcem svetlobe in senc, kot to storimo z negati-
vom v fotografskem aparatu, in jo razvijemo. Osvetljen resist
odplaknemo in na površino nanesemo posebno kemikalijo.
Kjer je bil resist odstranjen, se kemikalija zažre v tanko plast
silicija, drugod pa ga ne doseže. Na koncu odstranimo nepo-
trebne kemikalije in dobimo končni izdelek: natančen vzorec
zaželene kemikalije je razprostrt na silicijevi površini. S pona-
vljanjem postopka lahko naredimo zapleteno množico preple-
tenih vzorcev, ki sestavljajo kompleksne elemente računalni-
ške logike. 

Če se bo revolucija računalniške strojne opreme nadaljevala z
enako hitrostjo kot danes, bomo morali čez kakšno desetletje
zamenjati litografijo s kakšno post-litografsko proizvodno teh-
nologijo. Z izdelavo vzorcev na resistu in brizganjem kemikalij
enostavno ne moremo namestiti atomov z največjo možno
natančnostjo. Potrebovali bomo bolj precizne postopke. Na
koncu bodo vsaka logična vrata sestavljena iz le nekaj atomov.
Zasnove za logična vrata z manj kot tisoč atomi so že bile izde-
lane - toda čisto vsak atom v tako majhni napravi mora biti na
natančno pravem mestu. Da bi izdelali in med seboj povezali v
kompleksen tridimenzionalen vzorec bilijone tako majhnih in
natančnih naprav, bomo potrebovali tehnologijo, ki je onkraj
današnje litografije: potrebovali bomo nanotehnologijo. S takš-
no tehnologijo bi lahko naredili naprave za shranjevanje poda-
tkov, na katere bi lahko posneli sto milijard milijard bajtov na
prostornino velikosti kocke sladkorja in masovno paralelne
računalnike iste velikosti, ki bi lahko izvršili milijarde milijard
ukazov na sekundo. 

Danes so "pametna" orožja razmeroma velika - imamo "pamet-
no" bombo, ne pa tudi "pametnega" naboja. V prihodnosti bi
lahko imeli orožje, ki ne bi bilo večje od enega samega nabo-
ja, imelo pa bi večjo računalniško moč kot največji super raču-
nalniki današnje dobe. To bi lahko omogočilo analizo slik oko-
lice v realnem času, komuniciranje s sistemi za sledenje orož-
ja in navigacijo do tarče z veliko natančnostjo. Prav tako bomo
sposobni izdelati orožja ceneje in hitreje, pri tem pa bomo tudi
izkoristili do popolnosti izvrstne materialne lastnosti diamanta.
Hitra in poceni izdelava velikih količin močnejšega in natanč-
nejšega orožja, ki bi jih krmilili izboljšani računalniki, bo spre-
menila način vojskovanja. Tako velike spremembe bi lahko
povsem nepredvidljivo porušile ravnovesje med obstoječimi
strukturami moči. 

Zaradi možnosti zlorabe nanotehnologije v vojaške namene bi
morali pretehtati to vprašanje, še preden razvijemo nove tehno-
logije. Čeprav še dolgo ne bomo imeli molekularne proizvod-
nje, bo njen očiten vojaški potencial vedno bolj pritegoval
pozornost strategov. V svojem govoru z naslovom "Nanoteh-
nologija in globalna varnost" na četrti Foresightovi konferenci



ELEKTRONIKA34 3/2005

o molekularni nanotehnologiji je upokojeni Admiral David E.
Jeremiah, bivši podpredsednik glavnega štaba ameriške voj-
ske, povedal: "Vojaške uporabe molekularne proizvodnje imajo
v primerjavi z atomskim orožjem še večjo sposobnost spreme-
niti razmerja moči." Glede na to, da je le malo verjetno, da niko-
li ne bo prišlo do razvoja vojaških uporab te tehnologije, bi bilo
varneje čim bolj zgodaj vzpodbuditi zanimanje za to pri organi-
zacijah, ki niso nagnjene k zlorabi svoje moči in ki bi bile spo-
sobne preprečiti zlorabo pri drugih. 

Danes pridobivamo energijo iz izkopanega premoga in izčrpa-
ne nafte, s pomočjo zajezenih rek in z izgorevanjem jedrskega
goriva v jedrskih elektrarnah. Toda sončni žarki bi nam lahko
dali na voljo za kar nekaj velikostnih stopenj več energije, kot
je danes porabimo - in to na čist in poceni način - če bi le lahko
naredili cenene sončne celice in baterije. Že danes znamo
narediti sončne celice z dovolj visokim izkoristkom, da bi jih
lahko praktično uporabljali: so pa na žalost predrage. Z nano-
tehnologijo bomo zmanjšali stroške izdelave celic samih in
opreme, ki bo omogočila razširitev njihove uporabe. Tako bi
postala sončna energija ekonomičen vir energije. V tem prime-
ru ni treba razviti novih ali tehnično boljših celic - zadostovalo
bi, če bi lahko poceni naredili to, kar je danes predrago. To bi
omogočilo vsesplošno uporabo sončnih žarkov kot energet-
skega vira. 

Naša kirurška orodja so velika in groba na ravni mikroskopske-
ga sveta, čeprav je celični in molekularni ustroj našega tkiva
droben in natančen. Obstaja torej veliko neskladje med zmož-
nostmi pripomočkov in orodij, ki bi jih potrebovali za zdravlje-
nje poškodb našega tkiva. Z vidika naših celic so današnji
skalpeli velikanske kose, ki kosajo in trgajo, namesto da bi
popravljali in zdravili. Z rezanjem po tkivu pustimo za sabo veli-
ko mrtvih in poškodovanih celic. Kirurgija je uspešna samo
zaradi izjemne lastnosti celic, da se pregrupirajo, pokopljejo
mrtve celice in tako omogočijo celjenje rane. 

Sodobna medicina ne zdravi, to naredijo celice same: mi smo
pri tem samo opazovalci. Če bi imeli kirurška orodja, ki bi bila
molekularne velikosti in natančnosti, bi lahko končno razvili
medicinsko tehnologijo, ki bi nam omogočila neposredno
zdraviti rane na ravni molekul in celic, kjer tičijo osnovni vzroki
bolezni in slabega zdravja. Kombinacija učinkovitih zdravil in
inteligentnega krmiljenja kirurškega skalpela bi lahko prinesla
velikanski korak naprej v naših sposobnostih zdravljenja. 

Nanotehnologija bi morala omogočiti izdelavo stari, ki bi bile
hitrejše, lažje, trše, pametnejše, bolj varne in bolj čiste kot
današnji industrijski izdelki. Tukaj našteti primeri prikazujejo le
nekatere od možnih izboljšav. Težje je predvideti nove izdelke,
ki bodo reševali nove probleme na nove načine: njihov vpliv pa
bo verjetno velikanski. Bi Edison lahko bil predvidel razvoj
računalništva, Newton pa komunikacijske satelite? 

Povzetek o ključni tehnologiji 
Sedaj si lahko predstavljamo obris tehnologije molekularne
proizvodnje. Samorazmnožujoči se monterji bi pod računalni-
škim nadzorom omogočili poceni izdelavo novih monterjev.
Prav tako bi jih lahko programirali za izdelavo drugih izdelkov.
Monterji uporabljajo programiramo nadzorovanje lege za pre-

mikanje molekularnih orodij in sestavnih delov, kar omogoča
poceni izdelavo večino struktur v skladu s fizikalnimi zakoni.
Predvsem diamantoidni materiali bi postali poceni in splošno
uporabni, njihove odlične lastnosti pa nas bosta pripeljala v
"diamantno dobo". 

Smeri razvoja 
V zgornjem opisu nanotehnologije nismo namenili prav dosti pozor-
nosti možnim razvojnim potem, ki bi omogočile prehod iz današnje
tehnologije k "zrelim" sistemom za poceni izdelavo diamantoidnih
struktur. Našteli smo predloge, ki se tičejo cilja: sistema, ki je zmožen
poceni izdelovati diamantoidne strukture. Tako smo prišli do splošno
uporabnega sistema za proizvodnjo, ki v vakuumu izkorišča zelo reak-
tivna orodja, katerih lego natančno nadziramo, in ki se lahko sam raz-
množuje. 

V naših razglabljanjih nismo upoštevali omejitve, da mora biti sistem
takšen, da ga lahko enostavno izdelamo z današnjo tehnologijo - in ta
težava res ni majhna. Toda nekako moramo narediti te sisteme, če bi
jih radi uporabili -vendar kako? Da bo bralec imel približen občutek,
koliko truda bomo morali vložili v to, lahko primerjamo zahteve za
"zrel" sistem z današnjimi zmožnostmi. 

Zrel sistem mora biti sposoben izdelati monterja, sestavljenega iz več
sto milijonov (ali celo milijard) atomov in pri tem mora biti čisto vsak
atom na svojem mestu. Pri vsakem proizvodnem koraku uporabimo le
majhno število atomov (ali celo enega samega - odstranjevanje vodi-
ka, vstavljanje karbena). Razmerje med številom napak in številom
korakov mora biti nizko (manj kot ena napaka na milijardo korakov),
sicer bomo potrebovali postopke za prepoznavanje napak in njihovo
odpravljanje. 

Splošno pravilo je, da je lažje nekaj narediti prav že prvič, kot pa nekaj
narediti narobe in potem popravljati napake. Če lahko izbiramo med
proizvodnim sistemom, pri katerem je število napak dovolj majhno, da
bo večina končnih izdelkov delovala pravilno že takoj, in postopkom,
ki zahteva komplicirano odkrivanje napak in njihovo popravljanje, je
seveda boljša prva možnost. Med preučevanjem bistvenih vzrokov za
napake pri proizvodnji diamantoidnih izdelkov (in še posebej monter-
jev) je bilo ugotovljeno, da bi bilo verjetno možno doseči dovolj nizko
raven napak. Tedaj bi lahko monter izdelal drugega z zelo visoko ver-
jetnostjo za uspeh brez uporabe prepoznavanja in odpravljanja
napak: zato dajejo razvojni modeli prednost enostavnejšim in bolj
učinkovitim pristopom. Če pa bi prišli do drugega sklepa, in sicer da
ne bi mogli znižati stopnje napak pod ena proti milijarda, potem bi
morali spremeniti razvojni model. Izdelovali bi lahko manjše gradnike,
katerih velikost bi bila v skladu s stopnjo napak, uporabili pa bi še
ustrezne mehanizme za testiranje gradnikov, ki bi zavrgli nedelujoče,
in mehanizem za sestavljanje gradnikov v večje sisteme. 

Takšen razmislek nas vodi k načrtom za monterje, pri katerih je stop-
nja napak (error rate) zelo nizka. Tako nizke stopnje napak temeljijo
na predpostavki, da že lahko uporabljano diamantoidne nanomonter-
je. Na žalost jih še nimamo. Še slabše, z današnjo tehnologijo bi težko
dosegli tako nizko stopnjo napak. Za kemike je že zelo dobra sinteza,
pri kateri je izkoristek 99%. Sinteza proteinov iz amino kislin v riboso-
mih ima stopnjo napake, ki je verjetno okoli 1:10.000. Podvajanje
DNK z uporabo učinkovitih postopkov za zaznavanje in odpravljanje
napak in že obstoječa redundantnost (DNK ima dve komplementarni
verigi) omogočata stopnjo napak, ki je okoli ena proti milijarda (to pa

INTELIGENTNE ZGRADBE
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je odvisno še od dejanskih okoliščin, pri katerih poteka podvajanje). 

Velikost struktur, ki jih lahko brez napake sestavimo z današnjimi tipal-
nimi mikroskopi, je manjša kot velikost struktur, ki jih znajo narediti
kemiki. Pri prvem takšnem poskusu je bilo premaknjenih 35 atomov
ksenona na površini niklja v vakuumu pri temperaturi 4K: z atomi so
napisali črke "IBM". Na Japonskem so kasneje z atomi napisali
"NANO SPACE" pri sobni temperaturi v vakuumu, tako da so odstra-
njevali posamezne atome žvepla s površine. Pred kratkim je bilo šest
molekul urejenih v šestkotniški vzorec v vakuumu pri sobni tempera-
turi. Ker je vsaka molekula imela po 173 atomov, je bilo v tem modu-
larnem pristopu premaknjenih več kot 1000 atomov. Čeprav so to res
veliki uspehi, pa vseeno nismo videli na ta način napisanih celih stav-
kov, kaj šele odstavkov ali celo knjig. Tipalni mikroskopi lahko "vidijo"
strukturo, ki jo gradimo. Pri opisanih dosežki so to uporabili za povrat-
no informacijo, ki jo je izkoristil uporabnik mikroskopa za prepoznava-
nje in odstranjevanje napak. 

Na kratko, z današnjimi tipalnimi mikroskopi lahko izdelamo strukture,
katerih velikost je le majhen delček velikosti predlaganih monterjev,
pa tudi stopnja napak je tako velika, da je potrebno uporabljati zelo
sofisticirane načine prepoznavanja in odstranjevanja napak. 

Težave pa prinaša tudi zahteva, da so osnovne operacije opravljene
hitro. Če naj bi monter naredil kopijo samega sebe približno v enem
dnevu, in če je za to potrebno sto milijonov milijard operacij, potem
mora biti vsaka taka operacija izvršena v delčku milisekunde.
Ribosomi potrebujejo več deset milisekund, da dodajo eno samo ami-
nokislino na rastoči protein. S sedanjimi tipalnimi mikroskopi lahko
potrebujemo tudi več ur, da premaknemo nekaj atomov in molekul.
Poleg tega pa nam vakuum onemogoča uporabo samosestavljanja in
drugih tehnik, ki temeljijo na raztopinah. Očitno je, da v začetku ni
dobro zavreči tako mogočna orodja. 

Čeprav hitrost, zanesljivost in delo v vakuumu niso nepremagljive
ovire, je zaključek vseeno očiten: praktično nemogoče je sestaviti dia-
mantoiden monter s pomočjo današnje tehnologije. Mogoče bi mora-
li proti nanotehnologiji iti postopoma, namesto da bi skušali narediti
en sam velikanski korak. V ta namen bi bilo treba določiti enega ali
več vmesnih sistemov, ki bi jih bilo lažje narediti s pomočjo naše teh-
nologije in ki bi nam omogočali izdelavo močnejših sistemov od njih
samih. Tako bi dobili niz vmesnih stopenj, ki bi znale narediti nasled-
nji sistem v verigi. 

Pri enem od možnih pristopov zavržemo zahtevo, da je monter sestav-
ljen iz diamantoidnih struktur. Te smo želeli uporabljati zaradi njihovih
odličnih mehanskih in električnih lastnosti, toda od vmesnih sistemov
ne pričakujemo nič drugega, kot da sestavijo bolj napreden sistem.
Zato ni nujno, da bi bil vmesni sistem tudi sam diamantoid. 

Tako pridemo do nanotehnologije na podlagi gradnikov ("building

block based nanotechnology"). Namesto diamanta bomo izdelali kak-
šen drug material iz re lativno velikih molekulskih gradnikov: več
deset, sto ali celo tisoč atomov. Večji gradniki zmanjšajo število kora-
kov, ki so potrebni pri gradnji, tako da zadostuje že manjše število
osnovnih operacij, ki so poleg tega lahko tudi nekoliko manj natanč-
ne. Gradniki, ki jih lahko raztopimo in ki imajo selektivne lepljive dele
(taki gradniki se lahko staknejo samo z drugimi gradniki, ne pa s topi-
lom ali nečistočami), nam omogočajo odpraviti potrebo po vakuumu.
Vsekakor pa imamo kar široko izbiro. Vzamemo lahko namreč katero
koli molekulo z ustreznimi lastnostmi, ki jo kemiki znajo sintetizirati.
Krummenacker je ugotovil, da bi moral vsak gradnik imeti vsaj tri dele,
s katerimi bi se lahko spojil z drugimi (polimeri, ki jih najdemo v biolo-
ških sistemih, proteini, DNK, RNK,... imajo samo dva takšna spojna
dela. Če bi imeli še tretjega, bi bila izdelava trirazsežnih struktur veli-
ko lažja.) Čeprav bi lahko gradnike sestavljali s pomočjo kakršnekoli
reakcije, je še posebej zanimiva Diels-Adlerjeva reakcija. Do te, kemi-
kom sicer dobro poznane reakcije, lahko pride v večini topil (in celo v
vakuumu). Gre za reakcijo med dienom (diene) in dienofilom (dienop-
hile). Reakcija je selektivna: dien in dienofil reagirata med seboj, le
redko pa tudi z drugimi kemijskimi skupinami (glej zgornjo
Krummenackerjevo ilustracijo). Ker deluje v vakuumu in ker ne pusti
za seboj kakšnih majhnih molekul (kar bi uničilo vakuum), jo lahko
uporabimo tako v vmesnih sistemih v raztopinah kot tudi v poznejših
sistemih, ki v vakuumu izdelujejo diamantoidne materiale. 

Sistemi v raztopinah bi lahko uporabljali nadzorovanje lege za sestav-
ljanje gradnikov, lahko pa uporabimo tudi metodo samosestavljanja.
Pomembno je, da bi s samosestavljanjem lahko naredili napravo za
nadzorovanje položaja. Če bi vprašali kakšnega strokovnjaka s tega
področja, ali bi bilo s samosestavljanjem možno narediti robotsko
roko, bi bil odgovor nikalen. Če pa bi namesto tega vprašali, ali bi bilo
možno s samosestavljanjem narediti oktaeder, bi lahko povedali, da je
Nadrian Seeman z univerze v New Yorku že dosegel samosestavlja-
nje molekul DNK v prisekan oktaeder in namerava to ponoviti in nare-
diti pravilen oktaeder (s tem se ukvarja iz razlogov, ki nimajo prav
dosti opravka z nadzorovanjem lege). Za to je leta 1995 dobil
Feynmanovo nagrado za nanotehnologijo. 

Kot smo videli, je oktaeder osnovna struktura, ki jo potrebujemo pri
Stewartovih ploščadih. Prirezan oktaeder (ki ima tudi netrikotne plo-
skve) ni tako trden kot pravilen. Pa tudi pravilen oktaeder bi bil verjet-
no premehek za našo uporabo zaradi omejene togosti molekul DNK.
Poleg tega ne moremo nadzorovati dolžine stranic (kar bi potrebovali
za nadzor lege ploščadi glede na podstavek). Vseeno pa bi bilo naj-
brž veliko lažje s samosestavljanjem narediti Stewartovo ploščad, s
katero bi lahko sestavljali molekularne gradnike, kot pa neposredno
narediti diamantoiden monter, ki bi znal v vakuumu izdelovati diamant.
Obstaja več rešitev naših težav z nezadostno trdnostjo in rešitev za
nadzorovanje dolžine stranic. Na togo molekularno strukturo bi lahko
obesili niti DNK s selektivno lepljivostjo. Tako bi lahko z DNK (ki je
dobro raziskana in katere selektivna lepljivost je dobro poznana) nad-
zorovali proces samosestavljanja, toga molekularna struktura pa bi
poskrbela za večjo trdnost. Za spreminjanje dolžine stranice bi potre-
bovali molekularne strukture, katerih oblika se spreminja v odvisnosti
od svetlobe, pritiska, temperature, kemikalij ali kakšnega drugega
zunanjega signala. Poznamo veliko takšnih struktur. Samosestavljanje
Stewartove ploščadi s stranicami, katerih dolžino lahko z ustreznim
mehanizmom signaliziranja spreminjamo, ni več izziv izven našega

Nadaljevanje na strani 38...



ELEKTRONIKA36 3/2005

OBID - elektronske
ključavnice

Brezkontaktne RF ključavnice 

So primerne tako za notranja kot zunanja vrata stanovanjskih in poslov-
nih prostorov, imajo stalno napajanje ali baterijski vložek. Baterijski vlo-
žek ima življensko dobo 3 leta pri 30-tih operacijah na dan, ali 5 let pri
15-tih operacijah na dan. Menjava baterij je hitra in enostavna. 

Vrata lahko odpiramo brez ključa, z ustreznim čipom v obliki kartice ali
obeska za ključe. Približamo se vratom in preprosto zavrtimo odpiralni
gumb. 

Elektronska ključavnica z baterijskim napajanjem

Čitalec s stalnim napajanjem. Elektronske ključavnice s stalnim napaja-
njem so primerne za vrata, kjer imamo možnost vgradnje čitalca na
negibljivi del vrat, npr. na steno zraven vrat.

Različne oblike čipov, ki odpirajo elektronske kjučavnice (v obliki karti-
ce, obeska za ključe, zapestnega traku...).

Trezorji in omarice

Zavarujte svoje dragocenosti

Trezorji in omarice z vgrajenimi OBID elektronskimi ključavnicami vam
omogočajo varovanje najrazličnejših dragocenosti. 

Trezorji so primerni za hotele in apartmajska naselja, namenjeni hram-
bi med bivanjem, kjer odklenete ali zaklenete gotovino, osebne doku-
mente, nakit itd., z istim ključem pa nato še vrata. 

Omarice, namenjene predvsem notranjim prostorom z veliko obiskoval-
ci (kopališča, wellness centri, muzeji, galerije itd.), so namenjene hram-
bi vrhnjih oblačil, čevljev, dragocenosti...torej vsega, kar ne potrebujete
za brezskrben obisk, ogled. Čip-ključek omogoča odklepanje in zakle-
panje omarice kakor tudi prehod skozi kontrolo pristopov v pokritih
objektih. 

Višino X širino X globino trezorjev in omaric prilagajamo vašim željam
in potrebam.

Poslovalnica Maribor: Mladinska 32b, 2000 Maribor, Slovenija
Tel: +386 220 88 56; Fax: +386 2 220 88 59; e-mail: info@rikom.si

www.rikom.si
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Video nadzorni
sistem

Nadzorne kamere z veliko integriranimi senzorji predstavljajo pravo izbiro za video
nadzor ali kot alarmne naprave. Kamere lahko uporabljamo v najrazličnejše namene: 

kot panoramske kamere,
za nazdor prometa,
za kontrolo prehodov v parkirne prostore, garažne hiše, šport-
ne objekte itd.,
za nadzor notranjih prostorov (banke, trgovine, računalniški
centri itd.).

Povezavo s kamero vzpostavimo s pomočjo ISDN linije, omrež-
nega priključka (Ethernet), analognega modema ali mobilnega
telefona. GSM modem v povezavi s solarnim napajanjem omo-
goča brezžični video nadzor lokacij in objektov, kjer ni vira elek-
trične energije. 

Vremensko odporne zunanje kamere omogočajo nemoteno delovanje na temperaturi med -30°C
in +60°C. Integrirani senzorji omogočajo, da kamera glede na določen dražljaj (temperaturna
sprememba, svetloba, gibanje, zvok) samodejno shranjuje in prenaša slike, vsi prenosi pa so tudi
poljubno časovno nastavljivi. 

Model kamere z dvojnimi lečami omogoča uporabo obeh (pogled s širokokotnim in tele objekti-
vom), pogled spreminjamo s spletnim brskalnikom. Leče so nastavljive tudi glede na dnevni ali
nočni (IRleče) način. 

Zunanji ali notranji motorji kamer omogočajo horizontalno in verti-
kalno premikanje kamere - pan tilt mehanizem. Integrirana avomat-
sko panoramska funkcija omogoča premikanje kamere med levo in
desno nastavljivo točko. Kamere so pritrjene na aluminijast podsta-
vek,  s poliestrom obdano ohišje motorja pa omogoča visoko odpor-
nost in trdnost.

Reference:
Mariborsko Pohorje 
Ribniško Pohorje 
Kope 
Kranjska Gora                              
Vogel 
IZUM 
ŠC Maribor - kopališče Pristan

Poslovalnica Maribor: Mladinska 32b, 2000 Maribor, Slovenija
Tel: +386 220 88 56; Fax: +386 2 220 88 59; e-mail: info@rikom.si

www.rikom.si

Pogled s širokokotnim objektivom                      Pogled s teleobjektivom

zunanji motor

notranji motor
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Tehnologije

dosega. Drugačen pristop za premikanje molekularnih gradnikov v
raztopini je uporaba mikroskopov na atomsko silo (AAFFMM, atomic force
microscope). Ta vrsta tipalnega mikroskopa uporablja "pritiskanje" za
izdelavo sliko. S tem da pritiska na vzorec in meri, kako močno se vzo-
rec odziva, lahko AFM sestavi sliko trdih struktur (ne deluje pa dovolj
dobro, ko je uporabljena sila tako velika, da deformira strukturo). Ker
se AFM dotika površine, ki jo zaznava, lahko to površino tudi spremi-
nja. V ta namen je dobro imeti natančen vpogled v molekularno sesta-
vo konice, tako da lahko dobro določimo interakcijo med konico in
površino. 

Tako pridemo do "molekularnega manipulanta" (molecular manipula-
tor). To je AFM s konico, na katero je pritrjeno protitelo (antibody). S
tem da spremenimo protitelo na konici, spremenimo tudi tip molekul,
ki se pritrdijo na konico. Če se lahko protitelo selektivno prilepi na
določen molekularni gradnik, lahko torej premikamo molekularne
gradnike s premikanjem konice mikroskopa. Uporabimo lahko katere-
ga koli izmed številnih možnih gradnikov (danes znamo narediti proti-
telesa, ki se lahko pritrdijo na večino majhnih molekul). Tudi v tem pri-
meru to ni izven dosega naše tehnologije. 

Obstaja še ena možna pot razvoja, ki jo narekuje industrija polprevod-
nikov. Ta si želi izdelati še manjše tranzistorje kljub dejstvu, da bo
optična litografija (metoda za izdelavo računalniških čipov, ki jo danes
najbolj uporabljamo) dosegla svoje teoretične meje v nekaj letih.
Danes izdelujemo tranzistorje tako, da "rišemo" zelo tanke črte na sili-
ciju. Toda pri teh optičnih metodah postavlja mejo valovna dolžina
svetlobe: nekaj sto nanometrov. Tipalni mikroskopi nam omogočajo
izdelavo še manjših vezij z risanjem tanjših črt. To je že bilo preizkuše-
no pri risanju najbolj tankih in kritičnih črt v tranzistorjih. 

Če bi lahko ustrezno znižali stroške in povečali zanesljivost, bi dali tej
industrijski veji novo zelo uporabno orodje. Samo po sebi to ni mole-
kularna nanotehnologija. Toda če se naučimo risati tanke črte, pri
katerih je vsak atom na svojem mestu (in obstajajo zelo dobri eko-
nomski razlogi, da bomo skušali iti v to smer), bomo isto tehniko lahko
uporabili pri izdelavi molekularnih naprav. V začetku bi bilo opisano
orodje zelo drago in uporabno samo v namene, pri katerih bi njegova
neverjetna natančnost upravičila visoke stroške, toda sčasoma bi
tako prišli do dovolj sofisticiranih naprav, da bi lahko naredili enostav-
ne monterje. Premikamo se iz dobe dragih in nenatančnih izdelkov v
dobo poceni izdelkov z molekularno natančnostjo, naj bo to s pomoč-
jo samosestavljanja, z izboljšavami tipalnih mikroskopov, s kakšnih
mešanim pristopom, ali pa po kakšni povsem drugačni poti. Večino
proizvodnih sredstev na tem svetu bomo zamenjali z bistveno drugač-
no in mnogo boljšo proizvodno tehnologijo. 

Kritika 
Trditve, da je nanotehnologija neizvedljiva, so dokaj redke in na sploš-
no dokaj nestrokovne. Najbolj znane so navedbe Davida Jonesa,
kemika, kolumnista pri reviji Nature. Bil je obširno citiran v članku o
nanotehnologiji v reviji Scientific American, s trditvami kot so:
"Posamezni atomi... so neverjetno premični in reaktivni. V trenutku se
bodo združili z okoliškim zrakom, vodo, sami med seboj, s tekočino,
v kateri so monterji, ali celo z monterji samimi." Vendar pa predlogi
reaktivnih molekularnih orodij določajo, da mora biti okolje inertno
(vakuum): okoliškega zraka, s katerim bi atomi lahko reagirali, sploh
ni. Ker položaj  molekularnih orodij nadzorujemo, ne bodo reagirali
med seboj ali z monterjem samim iz istega razloga kot spajkalnik ne
reagira s kožo uporabnika. Joneseve kritike vržejo večji dvom na nje-

govo poznavanje področja kot na možnost razvoja nanotehnologije.
Ostale trditve o neizvedljivosti nanotehnologije so prav tako imele v
oči bijoče pomanjkljivosti, ki spominjajo na uvodnik v časniku New
York Times iz leta 1920, v katerem je zapisano, da ni možno poslati
rakete na Mesec, ker v vesolju ni zraka, proti kateremu bi lahko priti-
skali. 

Kot naj bi bilo jasno iz tega besedila, resnično obstajajo velikanski
tehnični izzivi, ki jih moramo premagati na naši poti proti nanotehno-
logiji, s pomočjo katere bi lahko izdelovali diamantoidne strukture.
Resna vprašanja bi se morala torej ukvarjati z možnimi razvojnimi
potmi in z ocenami časovne zahtevnosti.

Čez koliko časa? 
Najbolj pogosto slišano vprašanje je: "Kdaj?" Kdaj bomo znali naredi-
ti molekularne računalnike? Kdaj bomo znali izdelati cenene sončne
celice, ki nam bodo omogočile izkoriščanje čiste sončne energije
namesto nafte, premoga in jedrskega goriva? Kdaj bomo lahko razis-
kovali vesolje brez večjih stroškov? 

Znanstveno pravilen odgovor bi bil: Ne vem!

Vseeno pa je vredno omeniti, da so bili trendi v razvoju računalniške stroj-
ne opreme v zadnjih 50 letih presenetljivo ustaljeni. Parametri kot so:

• število atomov, potrebnih za shranitev enega bita, 
• velikost tranzistorja, 
• energija, ki jo potroši logična operacija, 
• natančnost najboljše proizvodne tehnologije, 
• cena logičnih vrat 

so enakomerno padali, četudi se je tehnologija dramatično spreminja-
la. Od relejev do elektronk, tranzistorjev, integriranih vezij in vezij VLSI
(zelo visoko integrirana vezja, Very Large Scale Integrated circuits),
smo bili priče stalnemu padanju velikosti in cen logičnih elementov in
stalnemu naraščanju zmogljivosti. 

Ekstrapolacija trendov kaže na to, da bomo morali razviti molekularno
proizvodnjo med leti 2010 in 2020, če pričakujemo, da se bo naša
računalniška revolucija nadaljevala, kot je predvideno. Seveda je eks-
trapolacija zelo vprašljiva metoda predvidevanja sprememb v tehnolo-
giji. Čeprav ni naravnega zakona, ki bi nam preprečeval, da v tem
času razvijemo nanotehnologijo, pa tudi ni razloga, da ne bi bilo
zastoja. 

Najbolj zgrešeno bi bilo misliti, da je vnaprej določeno, kdaj bo prišlo
do sprememb - da se bo nanotehnologija pojavila ne glede na to, kaj
bomo naredili. Vse je odvisno od nas. Če se bomo tega lotili sistema-
tično, bomo do cilja prišli hitreje, kot če bomo vse skupaj zanemarja-
li ali pa čakali, da se bo to slučajno posrečilo nekomu drugemu. Če
bomo hkrati uporabljali teoretičen, komputacijski in eksperimentalen
pristop, nam bo šlo hitreje, kot če bi šli po eni sami poti. Čeprav pride
do nekaterih odkritij po naključju ali pa z genialnimi prebliski, pa tra-
jajo druga veliko dlje. Ni prav verjetno, da bo kakšen znanstvenik
pozabil ugasniti Bunsenov gorilnik v svojem laboratoriju kakšno
popoldne, zjutraj pa se bo vrnil in ugotovil, da je po nesreči naredil
vesoljsko plovilo. 

Razvoj molekularne nanotehnologije bo potreboval dolgoletno usklaje-
no delo velikega števila ljudi, tako kot je to bilo potrebno za pot na
Mesec, za projekt Manhatten in za razvoj sodobnih računalnikov. Kako
dolgo pa bo to trajalo? Vse je odvisno od tega, kdaj bomo začeli. E
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MERILNA TEHNIKA

Avtor: Branko Badrljica, revija Elektronika

Danes slišimo vse več o nanotehnologijah, nanokroglicah, nanocevkah, nano-tem-in-onem in se že zdi,
da bo besedica "nano" postala tako oguljena, kot je v preteklih desetletjih postala "mikro". 

STM mikroskop 
Mikroskop na tunelski efekt v Inštitutu "Jožef Stefan"

Čeprav je poleg vsega modernega hrupa o nanotehnologi-
ji, ki ga prav mnogi prav papagajsko širijo okrog sebe, v tem
trenutku v svetu okrog nas še zelo malo dejanjske koristi, na
katero bi  lahko pokazali v smislu, kot so denimo našim oče-
tom kazali na teflonsko ponev za jajca in govorili "Tole je pa
NASA pogruntala", prvi znaki kažejo, da bo šlo za novi pre-
skok v človekovem obvladovanju snovi okrog sebe.

V medijih lahko veliko beremo o različnih pospeševalnikih,
ultrahladilnikih/grelnikih in drugih eksotičnih orodjih, s kate-
rimi se po svetu trudijo prodreti do zadnjih skrivnosti snovi
in prostora. Bolj malo, če sploh kaj, se v javnosti govori o
domačih ljudeh, opremi in naporih, ki se pri nas vlagajo v
osnovne raziskave. Seveda pri naših pogojih ne moremo
pričakovati kilometrskih podzemnih pospeševalnikov in po-
dobnih stvari, a kljub vsemu se po lastnih močeh vključuje-
mo v globalne napore in temu primerno izbiramo projekte,
za katere imamo strokovnjake in lahko kupimo ali naredimo
opremo.

G. Rok Žitko nas je povabil na kratek
obisk na Inštitut "Jožef Stefan", kjer kot del
skupine Laboratorija za fiziko kondenzira-
ne snovi dela na razvoju novega mikrosko-
pa na tunelski efekt, ki mu pravi "Ultra-vi-
soko vakuumski nizkotemperaturni STM".
STM je udomačena okrajšava za tunelski
mikroskop in pomeni "Scanning Tunne-
ling Microscope".

Mikroskopi na tunelski efekt delujejo tako, da nad opazova-
nim predmetom premikajo izredno ostro iglo, ki je ponava-
di na vrhu konice široka le nekaj atomov.

Ko tako iglo približajo prevodni površini opazovanca, steče
pri nekem napetostnem potencialu tok elektronov med ko-
nico in obdelovancem. Zanimivo je,da ta tok steče pri veli-
ko manjši napetosti od tiste, ki bi bila dejanjsko potrebna za
klasični plinski preboj ali preskok elektrona (če delamo reci-
mo v vakuumu), če ne bi upoštevali tunelskih efektov. Zara-
di slednjih lahko po samem toku sklepamo o oddaljenosti
vrha igle od površine in tako s premiki igle pri konstantnem
toku lahko orišemo površino opazovanca.

Na žalost pa je to, kar se v teoriji sliši lepo, v praksi zelo tež-
ko. Tako je denimo oksidacija velik problem. Vsepovsod pri-
sotni kisik se veže na vse okrog sebe in tako bo ravnokar

spoliran obdelovanec v delu sekunde na zraku prekrila plast
oksida in nam preprečila , da bi "tipali kovino", ampak se bo
igla zarila v oksidno plast. Zato si tu pomagajo z visokim
vakuumom in posebnimi sistemi za čiščenje opazovanca.

Zahtevano stopnjo vakuuma dosegajo z večstopenjskim iz-
črpavanjem zraka, na koncu pa preostanke s posebnim si-
stemom ionizirajo in ione z ionskim topom zabijejo v steno
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črpalke, kjer obstanejo nepremične. Na koncu je torej plin v
napravi tako redek, da težko nanj gledamo kot plin. Gre le
za molekule, ki plavajo po notranjosti naprave. Takrat posta-
ne denimo tudi pritisk plina precej čudna lastnost. Odvisen
je namreč tudi od smeri usmerjenosti ploskvice, na katero
ga opazujemo in je lahko relativno gledano zelo različen v
dveh rauzličnih točkah iste komore. 

Ko je željena kakovost vakuuma dosežena, se lahko lotimo
čiščenja površine obdelovanca. G. Žitko pravi, da se točni
postopki priprave opazovanca lahko razlikujejo v pomemb-
nih detajlih glede na njegovo naravo in površino in da je v
bistvu postopek priprave verjetno najzahtevnejši in najdaljši
del celega postopka.

Dostikrat oksid na opazovanem kristalu lahko odstranijo
tako, da ga bombardirajo z argonovimi ioni. Te pospešijo z
ionskim topom in usmerijo na opazovanec, kjer argonovi

ioni kot bilijardne krogle izbijajo kisikove atome in tako čisti-
jo površino. Ker je argon plemeniti plin, se na kristale kovi-
ne ne bo vezal sam, če pa se bo zaril kak atom pod površi-
no, pa se ga da enostavno "stresti" s segrevanjem opazo-
vanca.

Ste se že vprašali, kje hudiča dobiti iglo, ki bi imela tako
ostro konico? Kot so mi razkrili, se jo da kar izdelati. Iglo iz
volframa izostrijo z jedkanjem in tako dobimo iglo, ki je na
svojem vrhu široka cca 100 nm. In kako s tako iglo potem
lahko zaznavamo posamezne atome, ki so v velikostnem
redu nekaj desetink nm? Ker nobena igla ni ravno perfek-
tna, so tudi na njenem vrhu skupinice  atomov, ki tvorijo
nekakšno izboklinico na vrhu. Z ugodnim pozicioniranjem
igle lahko dosežemo tuneliranje elektronov s te izbokline in
tako tudi bistveno višjo ločljivost.
Na IJS imajo nizkotemperaturni vrstični tunelski mikroskop
(STM), ki je pravzprav svoje življenje na Inštitutu začel kot
kupljeni-komercialni  model mikroskopa za mikroskopijo pri
sobnih temperaturah. Hladilni dvostopenjski kriostat
(N2/He) so dodali pozneje in to na drugi enoti omogoča
opazovanje pri cca 10°K. Glavna prednost opazovanja pri
tako nizkih temperaturah je ta, da so atomi v opazovanem
vzorcu mirnejši (temperatura je v bistvu statistično povpre-
čje kinetičnih energij delcev opazovanca) in tako lahko
dobimo sliko z veliko manj šuma in s tem natančnejše rezul-
tate.
Poleg tega lahko samo v teh, kriogenih pogojih uporablja-
mo iglo tudi za to, da z njo premikamo premikamo posa-
mezne atome in s tem spreminjamo kristale in molekule.
Pravijo, da se da z zadosti kakovostno napravo v zadosti
hladnih pogojih "videti" celo v notranjost molekule, torej
pod vrhnje atome !  

Na Inštitutu "Jožef Stefan" končujejo preizkušanje naprave
in jo pripravljajo na načrtovano serijo poizkusov, ki jih misli-
jo opraviti s tako izboljšano STM napravo, je pa seveda v
nenehnem razvoju, da bo lahko zadostila tudi bodočim
zahtevam. E
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Avtorji: Andrej Žnidaršič, Vladimir Boštjan Bregar, Bogo Miklavčič, Primož Bešter
Kolektor Group Feriti, Iskra Feriti d.o.o., Stegne 29, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Pri razvoju elektronskih sklopov je bil vedno pomemben del tudi načrtovanje elektromagnetne
kompatibilnosti ter zmanjševanje elektromagnetnih motenj. V ta namen se uporablja vrsta
različnih elementov, na primer dušilke, filtri in absorberji, ki v splošnem absorbirajo elektro-

magnetni šum. Prednost absorpcije pred odbojem šuma je v tem, da poleg zaščite določenega elemen-
ta zmanjšamo tudi celotni nivo šuma v sistemu.

Folijski in keramični
absorberski materiali za
mikrovalovno področje

S hitrim napredkom tehnologije se strmo višajo tudi delo-
vne frekvence elektronskih sklopov in s tem tudi frekvenč-
no območje elektromagnetnih motenj, ki sedaj segajo krep-
ko v mikrovalovno območje. Pri višjih frekvencah vpliv
elektromagnetnega šuma narašča in  tem tudi potreba po
dušenju, zato je potrebno razviti primerne materiale in ele-
mente za uporabo v mikrovalovnem frekvenčnem območju.

Ena izmed običajnih tehnik absorpcije elektromagnetnega
šuma je uporaba feritnih obročkov in plošč na kablih, stikih

in na vrhu posame-
znih elementov. Pre-
dnost feritnih ele-
mentov je, da so v
osnovi pasivni, ce-
novno ugodni in pr-
eprosti za vgradnjo,
brez večjih posegov
v zasnovo vezja ali
sistema. To omogo-
ča tudi preprosto
nadgradnjo siste-
ma, če postane pre-
velik vpliv šuma oči-
ten šele po izdelavi
sistema. 

Osnova delovanja absorberskih feritnih elementov je v tem,
da pri določeni frekvenci, ki je odvisna od samega materia-
la, magnetna permeabilnost preide v resonanco, kjer se
zelo povečajo magnetne izgube. Tako je impedanca feritne-
ga obročka pri frekvencah pod resonanco nizka in induktiv-
nega značaja, pri prehodu v resonanco pa se impedanca
strmo poveča in dobi uporovni značaj, kot je razvidno iz
slike 2.  Tako takšen obroček na signalni liniji deluje kot

"low-pass" filter. Pri tem je zaželjeno, da je prehod v reso-
nanco čim hitrejši, s čimer zmanjšamo prehodno območje
med induktivnim in uporovnim delovanjem. Ker je frekven-
ca prehoda določena z materialom, krivulje permeabilnosti
v odvisnosti od frekvence so prikazane na slikah 3 in 4, je
potrebno za učinkovito dušenje EM šuma ugotoviti frek-
venčni pas dušenja ter na podlagi tega in tabel proizvajal-
cev izbrati najprimernejši material. Kot primer je v Tabeli 1
predstavljen nabor keramičnih feritnih materialov za pokri-
vanje frekvenčnega območja od 1 MHz do 700 MHz in nav-
zgor. 

Slika 1 - Shema
uporabe feritnih
obročkov za
zmanjševanje
elektromagnetnih
motenj na prenos-
nih linijah.

Slika 2 - Realna in imaginarna komponente permeabilnosti
nekaterih keramičnih feritnih materialov.
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Običajni keramični feritni materiali imajo območje delovanja
omejeno do približno 1 GHz. Za višje frekvenčno območje
smo v Iskri Feriti razvili novo družino feritnih materialov, or-
gansko-keramične kompozite, ki dosegajo resonanco mag-
netne permeabilnosti v območju od 500 MHz do 5 GHz. 

S tem smo delovno
območje feritov dvignili
za celo dekado, pred-
nost kompozitnih ma-
terialov pa je tudi eno-
stavno spreminjanje
permeabilnosti in die-
lektričnosti, kar je po-
sebno pomembno za
elektromagnetne ab-
sorberje, ki bodo pred-
stavljeni v nadaljeva-
nju. Poleg tega so ti
kompozitni materiali gi-
bki ter enostavni za ob-
delavo. Podrobnejše
lastnosti folijskih ab-
sorberjev so navedene
v tabeli 2.    

Absorpcija
elektromagnet-
nega sevanja

Poleg EM šuma, ki se
prenaša po kablih in
drugih prevodnih povr-
šinah, postane pri viš-
jih frekvencah pome-
mbno tudi elektromag-
netno sevanje, saj pra-
ktično vsak del vezja
ali sistema deluje kot

sevalna ali sprejemna antena. S širjenjem uporabe mobilne
telefonije in različnih brezžičnih komunikacijskih sistemov
pa postaja pomembna tudi zaščita ljudi in naprav pred
zunanjim sevanjem. Tako lahko v grobem ločimo dva tipa
sevalnih izvorov, izvor v bližnjem polju ("near-field"), na pri-
mer posamezni elementi znotraj elektronskih naprav, in
izvor v daljnem polju ("far-field"), na primer sevanje baznih
postaj mobilne telefonije. 

Z izjemo nekaterih posebnih absorberjev (ozkopasovni)
absorber običajno sestavlja ena ali več absorptivnih plasti,
katerim lahko dodano prevodno plast na zadnji strani.
Osnova delovanja je absorpcija elektromagnetnega valova-
nja v aktivni plasti zaradi magnetnih ali dielektričnih izgub,
vendar je predpogoj za dobro delovanje neoviran vstop
elektromagnetnega vala v absorber. Z drugimi besedami,
odboj na stiku med zrakom (zunanjim medijem) in absorp-

cijsko plastjo mora biti čim
manjši. Zato je potrebno
zasnovati absorber tako, da
dosežemo ujemanje zunanje
impedance z impedanco
absorpcijske plasti in hkrati
čim večjo absorpcijo v želje-
nem frekvenčnem območju.   

Slika 3 - Impedanca (Z = R +iX) v odvisnosti od frekvence za T060303 obročke (zun. premer 6mm,
notr. premer 3mm, višina 3mm).

Slika 4 - Realni in imaginarni del permeabilnosti folijskih kompozitnih materialov.

Tabela 1 - Realni in imaginarni del permeabilnosti folijskih
kompozitnih materialov.

Tabela 2
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Absorberji za zaščito pred zunanjim sevanjem so običajno
narejeni iz mešanic dielektričnih (zrna ali vlakna ogljika, alu-
minija…) in/ali mehkomagnetnih kovinskih prahov (karbonil-
no železo) v organski matrici, vendar pa je prevodnost
materialov visoka. Kompozitni materiali, ki smo jih razvili v
Iskri Feriti, imajo nasprotno zelo visoko upornost, zato so
zelo primerni za uporabo tudi znotraj elektronskih naprav. 

Odvisno od željenega načina delovanja lahko izbiramo med
različnimi geometrijami absorberskih folij, kot so prikazane
na sliki 5. Uporaba enoplastne folije neposredno na tiskani-
ni, posameznem integriranem vezju ali prenosnih linijah
preprečuje presluhe med elementi na plošči, sklopitve med
posameznimi prenostnimi linijami, ter zmanjšuje sevan
šum. 

Če poznamo neposredni izvor sevanja, lahko
seveda prekrijemo samo dotični element. Za
kombinacijo popolnega ščitenja elementov in
zmanjševanja celotnega sevanega šuma upora-
bimo sendvič folijo, kjer je prevodna plast umeš-
čena med dve absorpcijske plasti. Tako lahko
popolnoma preprečimo tudi presluhe med posa-
meznimi tiskanimi ploščami. S pritrditvijo absor-
berske folije na kovinsko ohišje ali ostale dele
sistema pa poleg zmanjševanja nivoja sevanega
šuma v sistemu tudi zmanjšujemo prevajane
elektromagnetne motnje in resonance. 

Za doseganje nekaj decibelov dušenja zadošča-
jo že absorberske folije debeline do milimetra,
seveda pa je dejansko dušenje zelo odvisno od
geometrije izvora oziroma sistema (vpadna
impedanca v bližnjem polju je zelo odvisna od
geometrije). Nekaj značilnih primerov uporabe je prikazano

na sliki 6. Za absorpcijo sevanja v daljnem polju so debeli-
ne absorberjev večje, od 3 do 6 milimetrov, odvisno od ma-
teriala in frekvenčnega območja delovanja. Nekatere krivu-

lje odbojnosti za preprost enoplastni ab-
sorber s kovinsko podlago je prikazanih
na sliki 7, podrobnejši podatki o odboj-
nosti v odvisnosti od frekvence in debeli-
ne pa v Tabeli 3. 
Poleg naštetih pa imajo folijski absorber-
ji še nepričakovano uporabo: ojačitev
sklopitve med RFID sistemi. Zaradi zna-
čilne frekvenčne odvisnosti permeabil-

nosti v resonanci se pri frekvencah dovolj visoko nad reso-
nanco dušenje sklopitve med elementi
postopno spremeni v ojačevanje sklopit-
ve. S tem lahko povečamo doseg RFID
čitalcev in zmanjšamo vpliv bližnjih ko-
vinskih predmetov (npr. ohišje).   

APLIKACIJE FOLIJSKIH ABSORBER-
JEV:
znotraj elektronskih naprav:
• absorpcija sevanih EM motenj na izvoru
• absorpcija sevanih EM motenj med
posameznimi elementi
• zmanjševanje prevajanih EM motenj in
resonanc
zunaj elektronskih naprav:
• absorpcija EM sevanja
• ojačanje sklopitve med RFID elementi

Slika 5 - Geometrije folijskih absorberjev

Slika 6 - Primeri uporabe folijskih absorberjev

Tabela 3 - Frekvenčna območja absorpcije v odvisnosti od debeline za
enoplasten absorber s kovinsko podlago. Podatki so podani pri dveh
stopnjah odbojnosti, -10dB in -20dB.

Slika 7 - Primer krivulj odbojnosti v odvisnosti od frekvence
za različne debeline absorberske plasti.

E
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Ob uvedbi VOLJAADDSSLL opozarjajo, da za namestitev hitrega
interneta nikjer v Evropi ni predpogoj ISDN priključek

Voljatel prvi komercialni
ponudnik IP telefonije
pri nas

Uporabniki IP telefonije za klice v nacionalno, mobilna in mednarodna om-
režja potrebujejo Voljatelov širokopasovni dostop do interneta. Trenutna
infrastruktura zagotavlja kakovostne storitve za 10.000 naročnikov, cene
pa se gibljejo v razponu od 0 do 5,25 tolarja za minuto pogovora v fiks-
nem nacionalnem omrežju in so ugodnejše od veljavnih cen klicev. Kot so
povedali pri Voljatelu, je kot pogoj za opravljanje storitev IP telefonije zah-
tevana njihova širokopasovna povezava potrebna zato, ker uporabnikom
le na tak način lahko zagotovijo ustrezno kakovost.  
Mariano Pireddu je poudaril, da Voljatel pri svoji strategiji upošteva tako
priložnosti, kot grožnje, ki jih ponuja slovenski trg telekomunikacij, "zaen-
krat pa je bil slovenski trg za alternativne ponudnike bolj grožnja, kot pri-
ložnost. Zelo pa sem zadovoljen s sodelovanjem z novim vodstvom Tele-
koma Slovenije." Pri Voljatelu pričakujejo, da se bodo razmere na tem pod-
ročju spremenile, saj bi bili, kot meni Pireddu, bolj pravični konkurenčni
pogoji na trgu telekomunikacij koristni za vse vpletene. Pri prizadevanju za
liberaliziran trg pa so "na prvem mestu vedno ljudje, najsi bodo to upora-
bniki, poslovni partnerji ali zaposleni," hkrati pa si pri Voljatelu trudijo de-
lovati čimbolj transparentno ter se zavedajo svoje družbeno odgovorne
vloge. 
Ponudbo storitev VOLJADSL je predstavil Wilhelm Reichmann, podpred-
sednik uprave. Ob tem je poudaril, da je usmeritev podjetja zagotoviti upo-
rabnikom prijazne storitve, ki jim omogočajo jasno korist, kar velja tudi za
ponudbo fiksne telefonije in IP telefonije. Voljatelovi ADSL paketi poleg
cenovne ugodnosti prinašajo še trimesečno brezplačno uporabo zaščit-
nega paketa PC-cillin, 50 brezplačnih SMS sporočil, uporabo spletne nad-
zorne plošče… Cene paketov za rezidenčne uporabnike segajo od 6.590
naprej, za poslovne uporabnike pa od 8.280 tolarjev. "Dosegli smo dober
odziv med obstoječimi Voljatelovimi uporabniki in v prvem mesecu spre-
jeli 400 naročil za storitve VOLJADSL, v prihodnje pa jih pričakujemo pri-
bližno 300 na mesec," je povedal Reichman in dodal, da je zanimanja še
več, vendar je število prihodnjih naročnikov odvisno od pogojev priključe-
vanja brez ISDN priključkov. 

Janko Jenko, predsednik nadzornega sveta, je poudaril investiranje v tele-
fonijo, ki bo Voljatelu zagotovila pomembno dolgoročno konkurenčno
prednost. Ob tem je povedal, da je poslovanje podjetja stabilno, da že več
kot pol leta ustvarja neto dobiček, ki pa ga bodo uporabili za poplačilo dol-
gov iz preteklosti. E

Voljatel je na novinarski konferenci kot prvi komer-
cialni ponudnik objavil začetek trženja IP telefonije

in hkrati predstavil storitve VOLJADSL in delovanje
fiksne telefonije. "Naš cilj je postati vodilni alternativni
ponudnik celovitih storitev na področjih interneta, tele-
fonije, videa in omrežnih rešitev," je povedal Mariano
Pireddu, predsednik uprave družbe Voljatel.  

Informacije: VOLJATEL telekomunikacije d. d. 
Šmartinska 106, 1000 Ljubljana 

www.voljatel.si, tel: 01/587 58 00
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Na osnovi njegovih spoznanj delujejo današnji strelovodi:
tok neškodljivo speljejo mimo objektov v zemljo in tako pre-
prečujejo poškodbe stavb, predvsem požare, ki jih je nekoč
netila strela. Za občutljivo elektroniko pa je bilo potrebno
razviti bolj prefinjene zaščitne ukrepe. Danes znamo učin-
kovito zaščititi elektronske naprave tako, da preživijo tudi
direktne udare strele.

Strela - osebna izkaznica

Med nevihto napetost med  oblakom in zemljo naraste na
nepredstavljivo vrednost  več 100 MV. In ko je prevelika,
preskoči iskra, ki v trenutku izprazni naboj. Statistike kaže-
jo, da ima 80% udarov strele tokove  do 20 kA,  95% do 40
kA, in samo 1% nad 60 kA. Udarov nad 200 kA pa praktič-
no ni. Tok v nekaj mikrosekundah naraste na maksimalno
vrednost in nato nekaj sto mikrosekund upada. Največkrat
si najde pot preko najbolj izpostavljenih točk na zemlji:
vzpetin, dreves in zgradb, predvsem pa anten in ostalih štr-
lečih konstrukcij. 

Slika 1 - Prenapetostni odvodniki: A: iskrišče, B: varistor s
termično varovalko,  C: plinski odvodnik, D: supresor
dioda, E: varistor.

Poigrajmo se neko-
liko s številkami.
Vzemimo povpre-
čni udar 10 kA.
Vzemimo  (ozemljit-
veno) upornost
1Ω. Na tej uporno-
sti izračunamo padec napetosti 10 kV. Pomnožimo to nape-
tost s tokom. Na upornosti 1Ω dobimo največjo trenutno
moč 100 MW. Ocenimo še energijo na tej upornosti, če tok
pade na polovico v 300µs: 15 KWs ali 4,2 Wh. 

Pri toku 60 kA  pa je napetost na upornosti 1Ω že 60 kV,
moč 3600 MW in energija 500 KWs ali 140 Wh. Za primer-
javo: krška NEK ima največjo moč 676 MW. 

Proti prebojem smo navajeni uporabljati izolacijo. Pri nekaj
sto metrov dolgi iskri pa je to početje smešno. Letos mine-
va četrt tisočletja, kar se je Benjamin Franklin zadeve lotil
drugače: če udara ni mogoče preprečiti, pa  toku izberimo
čim manj škodljivo pot v zemljo. In je izumil strelovod -
napravo s katero so danes zaščitene vse pomembnejše
zgradbe. 
Da, zgradbe. Elektronika v njih pa ne! Poleg  neposrednih
vplivov, ki smo jih s strelovodom obvladali, ostajajo še po-
sredni: 

Najizrazitejši je ohmski vpliv 
Zaradi padca napetosti na upornosti ozemljitve nastane
velika potencialna razlika med objektom v neposredni oko-
lici udara in oddaljenimi objekti. Po vsaki žici med njimi
steče tok, ki ga poganja ta napetostna razlika (nekaj 10 kV).
Hitre spremembe toka povzročijo induktivni vpliv
Okrog strelovodne ali energetske in ozemljitvene napeljave,
po kateri steče tok udara, nastane močno magnetno polje,
ki v zankah znotraj objekta (na primer med napajalno in
telefonsko napeljavo) inducira nevarne napetosti. 

Kapacitivni vpliv
Zaradi hitrih sprememb napetosti se pojavlja tudi kapacitivi
vpliv. 

Avtor: A. Kaferle, univ. dipl.ing., ALKATRON d.o.o. Novo mesto 

Od pradavnine so ljudje s strahom in spoštovanjem zrli v nevi-
htno nebo, saj si neznanih sil niso znali prav razložiti. S spoz-
nanji o elektriki se je začelo nabirati tudi znanje o tem zan-

imivem pojavu. Prvi, ki mu je uspelo "ujeti " strelo in preživeti je bil nek-
danji ameriški izumitelj in politik Benjamin Franklin. Natanko pred
250 leti, Junija 1752 je v oblake spustil zmaja, z njim sprožil raz-
elektritev in dokazal, da je strela električni pojav.

Od Franklinovega zmaja 
do proženega iskrišča AEC
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Zakaj potrebujemo vedno boljšo zaščito?

Električni stroji so brez škode preživeli energije 1kWs, pri
sodobnih polprevodniških komponentah pa je meja varne-
ga obratovanja 1µWs, kar je 109-krat manj. Vse vplive mora-
mo znižati pod to mejo, predno pridejo do tranzistorjev na
integriranih vezijih
. 
Potencialni lijak sicer lahko oblikujemo z velikostjo  in obli-
ko ozemljila, ne moremo pa ga odpraviti. Zato znotraj objek-
ta izvedemo izenačitev potencialov: vse vhode v objekt
povežemo med sabo in s prevodnimi deli, skupno točko pa
ozemljimo. Potem ni več važno, na katerem potencialu se
nahajamo - znotraj objekta ne more priti do napetostnih raz-
lik. Teoretično je to dovolj. Praktično pa moramo v objekt
pripeljati napajanje, telefon, antenske kable, merilne signa-
le, računalniške mreže, ki jih seveda ne moremo kar zveza-
ti skupaj. Zato je bilo potrebno poiskati ustrezne elemente
preko katerih vodnike pod napetostjo lahko povežemo sku-
paj. Taki elementi -prenapetostni odvodniki - morajo izpol-
njevati naslednje zahteve: 
• do nazivne napetosti naj imajo čim večjo upornost, nad

njo pa čim manjšo, da ne motijo normalnega delovanja in
predstavljajo kratek stik za tok udara. 

• Dimenzionirani morajo biti tako, da pri največjih predvide-
nih tokovih in energijah napetost na njih ne preseže dovo-
ljene meje in da tudi sami preživijo brez posledic. 

Najstarejši tak element je iskrišče: dve elektrodi in zračna
reža med njima. Nato smo dobili plinske odvodnike, vari-
storje in supresor diode. Žal noben element ni idealen.

Iskrišče je zelo robusten element. Zdrži tudi najmočenjše
direktne udare. Je pa nekoliko počasen (100 ns) in ima
ohlapno definirano napetost vžiga (med 3 in 4 kV).
Neaktiven ima neskončno upornost, aktiviran pa zelo nizko.
Zato mora imeti vgrajene elemente za gasitev obloka, ki ga
po koncu udara vzdržuje kratkostični tok. Težave z ugaša-
njem ima tudi plinski odvodnik, ki je pravzaprav posebna
izvedba tlivke. Zato ga uporabljamo le za nizke napetosti
(do 60V) in v seriji z varistorjem. Varistor je nelinearni ele-
ment iz kovinskih oksidov. Je hiter (< 25ns). -Zaradi višje
upornosti nima  problemov z ugašanjem, je pa občutljiv na
preobremenitve in na staranje. Če bi ga hoteli dimenzionira-
ti za direktne udare, bi bil prevelik. Supresor dioda je najhi-
trejša (<1 ns), ima najbolje definiran prag, zdrži pa le manj-
še tokove. Zato jo uporabljamo predvsem kot fino zaščito
signalnih vodov.

Željene lastnosti dosežemo s kombinacijo večih elementov:
Za energetske vode kombiniramo iskrišča (1. stopnja) in
varistorje (2. ter 3.  stopnja). Za signalne in komunikacijske
vode pa plinske odvodnike, varistorje in supresor diode. Ker
zdržijo ti elementi različne tokove in energije ter imajo različ-
ne U-I karaktristike, moramo med njimi zagotoviti pravilno
porazdelitev energije z ustreznimi impedancami med stop-
njami. Uporabljamo induktivnost, v VF odvodnikih pa upor-
nost. V odvodnikih za signalne in komunikacijske linije so
vse tri stopnje z dušilkami vred  združene v enem modulu.
V energetskih vodih  skušamo uporabiti kar induktivnost

vodov (>10m), kadar je le mogoče. Če pa zaradi konfigura-
cije objekta ni možno, pa moramo uporabiti diskretne dušil-
ke (7.5µH) ali pa nova elektronsko prožena iskrišča AEC
(active energy control), ki induktivnosti ne potrebujejo.

Razvoj iskrišča

Iskrišče je v osnovi zelo enostaven element. Do današnje
uporabnosti pa je preživel mnogo izpopolnitev.
Razen visoke in nenatančno določene vžigne napetosti je
bila največja pomankljivost majhna sposobnost prekinjanja
kratkostičnega toka. Posledica je bila pregoretje varovalk
ob vsakem aktiviranju. To je sicer boljše, kot pregoretje
opreme, vendar je moteče. Rezultat mnogih poizkusov je
modul z elektrodami iz volframovih zlitin, v obliki rogov, ki
oblok zapeljejo navzven proti pomožni elektrodi. Ta ga raz-

deli in ugasne (Sl. 2 zgoraj). Tak element zanesljivo prekine
tokove do 3,5kA. V večini primerov to zadostuje. Za tokokro-
ge z zelo majhno kratkostično upornostjo pa so dodali še
več pomožnih elektrod, ki oblok razdelijo na veliko število
malih oblokov, kot kaže slika 2 spodaj. Tak element zanes-
ljivo prekine tokove do 50 kA pri 400 V. S tem je problem
prekinjana kratkostičnega toka rešen. 

Včasih se želimo znebiti izpuha vročih plinov, ki lahko osmo-
dijo kako preblizu postavljeno žico. Zato je šla ena smer raz-
voja proti zaprtim iskriščem: Elektrodi sta nameščeni v mo-
čni kapsuli (slika 3). Za gašenje obloka se uporablja pove-
čan pritisk v trenutku vžiga. Element je nekoliko nežnejši  od
zgornjih, je pa majši in nima nobenih izpuhov. Uporabljamo
ga tam, kjer ne pričakujemo najmočnejših direktnih udarov
in je pričakovan kratkostični tok pod 3,5 kA.

Slika 2 - Zgoraj iskrišče z elektrodo za gasitev obloka C.
A: elektrodi, B: izolacija. 1-6 je smer pomikanja obloka.
Spodaj AEC iskrišče z dodatnimi gasilnimi elektrodami D.
F je vžigna elektroda, E vžigno vezje.



AEC

V nekaterih primerih (GSM
bazne postaje, vodovodna
črpališča, družinske hiše) je
težko vgraditi dovolj velike
induktivnosti med prvo in
drugo stopnjo. Ta pravzaprav
ne bi bila potrebna, če bi se
iskrišče vedno sprožilo še
predno je varistor preobreme-
njen.

Iskrišču (s slike 2 spodaj in s
slike 3) so dodali tretjo - vžigno-
elektrodo in elektronsko vezje,
ki sproži oblok natanko pri že-
ljeni napetosti. Na sliki 4 je de-
sno prikazano vžigno vezje:
skozi varistor se napolni kon-
denzator, ki se hipoma  sprazni skozi plinski odvodnik in avtotransformator. Na
sekundarju se inducira nekaj kV impulz, ki ionizira prostor med glavnima elektro-
dama in tako sproži oblok. 

Poizkusi v realnih pogojih so pokazali, da je možno doseči zelo nizke vžigne
napetosti - za 230V elemente že od 800 V naprej. Možno je nastaviti katerokoli
vžigno napetost, zaradi skladnosti s standardi pa so izbrane napetosti  900V, 1,5
kV in 2,5 kV. Kasnitev vžiga je odvisna od oblike čela udara. Vedno je bila znotraj
15µs, v večini primerov pa krajša od 1µs. 

Dimenzioniranje AEC zaščite

AEC iskrišče in
varistor sta pri-
ključena paralel-
no - brez induk-
tivnosti, tako, kot
je prikazano na
sliki 4. Oglejmo
si naslednje pri-
mere:
• Šibek udar:

tok steče sko-
zi  varistor. Pa-
dec na njem
je premajhen,
da bi  aktiviral
iskrišče. Ener-
gija pa je da-
leč pod mejo,
ki jo prenese
var istor. Ne
zgodi se nič
nevarnega.

• Zelo močan
udar: velik tok
steče skozi va-
ristor. Zato je padec na varistorju preko 900 V. V mikrosekundi se sproži iskriš-
če. Tok steče skozi iskrišče, napetost pade na okrog 300V, varistor počiva. Čas
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Slika 3 - Zaprto iskrišče proizvajalca Phoenix
Contact. Zgoraj je prostor za vžigno vezje.

Slika 4 - AEC zaščita: varistor (VAL-MS 230) in krmiljeno
iskrišče (FLT-PLUS CTRL) sta povezana paralelno. 
Desno: vžigno vezje.
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je bil prekratek, da bi ga tok lahko poškodoval. Tudi sedaj  ni bilo nič nevarnega.
• Mejni primer: Tok je ravno pravi, da je napetost na varistorju  nekoliko pod

900V. Zato se iskrišče še ne aktivira, ves tok pa steče skozi varistor. To je naj-
kritičnejši primer. Če varistor preživi ta primer, bo tudi vse ostale. Klasični vari-
storski modul za 2. stopnjo VAL MS 230 je dovolj vzdržljiv partner za 900V
iskrišče.

Kaj pa če bi, tako za vsak slučaj, vseeno vtaknili induktivnost med AEC iskrišče
in varistor? Zaradi dodatnega padca na
induktivnosti bi vsaka prenapetost, s ka-
tero bi sicer varistor z lahkoto opravil, sp-
rožila iskrišče, kar pa ni zaželjeno, saj v
omrežju po nepotrebnem povzroča veli-
ke tokovne sunke.

Novi proženi odvodniki nikakor ne bodo
kar na splošno zamenjali starejših reši-
tev, saj v večini primerov potrebno induk-
tivnost zagotovi že kabel med prvo in
drugo stopnjo, elegantno pa rešujejo tis-
te primere, ki smo jih doslej težko projek-
tirali zaradi omejenega  prostora.

Slika 5 - AEC zaščita: varistor (VAL-MS 230) in krmiljeno iskrišče (FLT-PLUS
CTRL) sta povezana paralelno. Desno: vžigno vezje.

Slika 6 - Phoenix Contact izdeluje
prenapetostni odvodnik z AEC
iskriščem,  ki zanesljivo ugasne
kratkostične tokove 50 kA. E
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IZHODNI TRANSFORMATORJI
IN USMERNIŠKE DUŠILKE

za cevne ojačevalnike
Avtorja: Milan Šebart, u.d.ing.el., Mirko Šebart, u.d.ing.el.

V zIzhodni tonski transformatorji in dušilke z železnim jedrom so specifične komponente,
s katerimi se srečujemo pri gradnji cevnih ojačevalnikov. Za dobro zveneč cevni ojačeval-
nik je potrebno vgraditi tudi dober izhodni transformator! Ta klasični element cevne

tehnike je v literaturi dovolj dobro opisan, vendar običajno z zelo starimi datumi. Razvoja teh
specifičnih komponent seveda še ni konec, pojavljajo se tudi vedno boljši materiali npr. amorfna
jedra itd. V tem prispevku bo manj govora o konstrukciji izhodnih transformatorjev (o tem kdaj
drugič), osredotočili se bomo na preizkušanje in meritve tonskih transformatorjev.
Tudi dušilke z železnim jedrom so že kar klasičen element cevne tehnike in je o njih tudi potreb-
no nekaj povedati. V tem prispevku bo nekaj več govora tudi o konstrukciji in o izračunu dušilk-
znanje in izkušnje o tem nam lahko še kako prav pride pri konstrukciji izhodnih transformator-
jev.

Izhodni tonski transformatorji

Zahteve za dober izhodni transformator so kar visoke in
kompleksne in jih ni lahko doseči, zato je njegov razvoj in
optimizacija zahtevno strokovno delo. Kvaliteten izhodni
transformator je srce vsakega kvalitetnega cevnega ojače-
valnika moči. Transformator mora prenašati na zvočnik čim

večjo moč na čim širšem frekvenčnem obsegu pri čim
manjših linearnih in nelinearnih popačenjih, ob tem pa
mora zadržati vso kvalitetno vsebino predvajanega glasbe-
nega materiala v širokem dinamičnem območju. V sploš-
nem je potrebno razen ustreznega prenosnega razmerja
impedanc doseči ustrezno (kar veliko-nekaj deset do nekaj
sto H) induktivnost primarja za čimboljši prenos nizkih frek-
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venc in čim manjšo stresano induktivnost in efektivno kapa-
citivnost navitij za boljši prenos višjih frekvenc. Tudi ohmske
izgube naj bodo čim manjše.

Osnovne zahteve so si večkrat v nasprotju: več ovojev sicer
poveča induktivnost, poveča pa se tudi stresana induktiv-
nost, kapacitivnost in ohmska upornost navitja, kar pa delu-
je slabšalno.Dobrega rezultata ni mogoče doseči brez kom-
promisov in brez dolgotrajnega preizkušanja in merjenja
prototipov in seveda tudi ojačevalnikov z vgajenimi prototipi
transformatorjev. Odločitev za lasten razvoj je padla pred
nekaj leti, ko sem iz Anglije (firma Audio Note) dobil dva pre-
cej povprečna izhodna transformatorja za kar velike denar-
je. 

Za zagotavljanje kvalitete in stabilnosti pri maloserijski pro-
izvodnji pa si je bilo potrebno oblikovati tudi nabor meritev
za določanje in merjenje glavnih električnih karakteristik in
lastnosti push-pull (PP) ali protitaktnih in single-ended (SE)
ali enotaktnih izh. transformatorjev. Upam, da bodo spodaj
opisane metode meritev pomagale ljubiteljem cevne tehni-
ke, samograditeljem pa tudi nekaterim, ki kupijo izhodne
transformatorje v tujini, pa ne vedo, kaj so v resnici dobili.
Ogledali si bomo meritve naslednjh parametrov: 

1. merjenje induktivnosti primarnega navitja
2. merjenje stresane induktivnosti
3. merjenje efektivne kapacitivnosti
4. merjenje frekvenčnega odziva
5. določanje izgub.

1. Merjenje induktivnosti primarnega
navitja Lp

Primarna induktivnost Lp je zelo pomembna za obnašanje
in lastnosti izhodnega transformatorja pri nizkih frekvencah.
V splošnem velja, da večja primarna induktivnost znižuje
spodnjo frekvenčno mejo odziva in vpliva tudi na zmanjša-
nje nelinearnih (harmonskih) popačenj v najnižjem podro-
čju.

Shema meritve PP transformatorja je preprosta (slika 1),
potrebujemo pa spremenljiv ločilni transformator (variak).
Ker delamo z visokimi napetostmi, moramo vse žice primar-
jev primerno zavarovati pred dotikom in kratkim stikom, kra-
tek stik pa ne sme nastati niti na sekundarju!

Slika 1 - Merjenje Lp za PP

Merimo pri 50 Hz. Na voljo imamo le območje merilne
napetosti do približno 250 V, to je približno maksimalna
delovna napetost za polovico navitja. Zato za meritev pri-
ključimo le eno polovico navitja, se pravi med A1 ali A2 in
srednjo točko HT. Rezultat merjenja množimo s štiri, saj
induktivnost običajno podajamo za celotno navitje. Dobro
je izmeriti vsako polovico primarnega navitja posebej; njuni
induktivnosti naj bosta med seboj čimbolj enaki.

Za enotaktne oz. SE transformatorje velja nekoliko drugač-
na merilna shema. Pri tem tipu transformatorjev, ki imajo
praviloma zračno režo v jedru, moramo skozi primarno
navitje spustiti enosmerni tok, ki ustreza mirovnemu toku
končne elektronke, večinoma v območju 50 do 100 mA. S
tem delovno točko premestimo v čimbolj linearen del mag-
netilne krivulje, ki je zaradi zračne reže v jedru veliko bolj
položna in bolj linearna.

Tudi tu potrebujemo variak. Merimo v območju enosmerne-
ga toka od nič do dvakratne vrednosti toka v delovni točki,
torej 100 do 200 mA. Izmenična komponenta toka pri tem
doseže le nekaj miliamperov. Variak nastavljamo približno v
območju 20 do 100 voltov, upor Rb pa lahko vzamemo pri-
bližno 250 ohm/30W, še bolje pa je, če imamo na razpola-
go več različnih močnostnih uporov ali kar spremenljivega
(reostat).

Merilna frekvenca je v tem vezju 100 Hz. Ker je Lp je le malo
odvisna od frekvence, je rezultat primerljiv s tistim, ki bi ga
dobili na primer pri 50 Hz. Enačba za induktivnost upošte-
va, da je izmenična napetost UR sestavljena iz več harmon-
skih komponent, medtem ko izmenični tok IL pa vsebuje
pretežno komponento 100 Hz. Pomembno je torej, da UR
merimo z voltmetrom, ki kaže efektivno vrednost napetosti
(true RMS).

Primarna induktivnost Lp se za PP izhodne transformatorje
običajno giblje v mejah od 200 do 500H, za SE pa v mejah
15 do 30H. Na koncu merilnega območja pade za 10 do
50%, zaželjeno je seveda, da čim manj, saj to pomeni bolj
linearen potek in manjša harmonska popačenja. PP trans-
formator ima še eno slabo lastnost: tudi izhodiščna induk-
tivnost (izmerimo jo pri zelo majhnih napetostih, npr. 1V) je
zelo majhna, kar v vezju ojačevalnika prinese dodatno, zelo
nezaželeno harmonsko popačenje pri majhnih signalih.

Slika 2 - Merjenje Lp za SE
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2. Merjenje stresane induktivnosti Lsp

Stresana induktivnost Lsp je ena od oblik izgub v izhodnem
transformatorju. Magnetni tokokrog v železnem jedru ni ide-
alen in nekaj magnetnih silnic vsakega navitja se zaključuje
skozi zrak in torej ne sodeluje v prenosu energije na druga
navitja. Transformator se obnaša, kot da bi imel zaporedno
z vsakim navitjem še nezaželeno, parazitno induktivnost, ki
jo označimo kot stresano induktivnost. Ta povzroča padec
frekvenčnega odziva in izgube pri prenosu moči pri višjih
frekvencah. Posledica je tudi sukanje faze v transformator-
ju, ki postane možen vzrok nestabilnosti ojačevalnika, če je
transformator del povratne zanke.

Za merjenje Lsp postavimo sekundar tonskega transforma-
torja v kratek stik. To, kar ostane, če opazujemo primarno
navitje, je ravno ohmska upornost in, zaporedno z njo, stre-
sana induktivnost.

Za meritev je izbrana frekvenca 2 kHz (PP transformator)
oziroma 5 kHz (SE transformator). Pri nižjih frekvencah bi
bila impedanca zaradi Lsp bistveno nižja od ohmske upor-
nosti; celo tako pridemo do natančnih rezultatov le z vektor-
sko meritvijo. Pri višjih frekvencah pa se že pozna vpliv
kapacitivnosti.

Uporabimo dvokanalni osciloskop, ki deluje v X-Y načinu,
tako da na x os riše napetost na primarju, na y os pa tok
skozi primar. Tako lahko razberemo napetost v trenutku, ko
je tok enak nič in v trenutku, ko je tok maksimalen. Po enač-
bah nato izračunamo Lsp in Rsp, ki pa ni le upornost primar-
ja, ampak se k njej prišteje še transformirana upornost
sekundarja: Rsp = Rp + Rs · N2, pri čemer je N prenosno raz-
merje transformatorja. Rsp lahko seveda izmerimo in izraču-
namo tudi z navadnim ohmmetrom, da preverimo natanč-
nost vektorske merilne metode in pravilnost izračunov.

Običaje vrednosti za stresano induktivnost Lsp celega pri-
marnega navitja (A1-A2) se gibljejo v mejah od 5 do 20 mH.
Lsp posamezne polovice (A1-HT ali A2-HT) je približno za
tretjino manjša. To kaže na dokaj nenavadno obnašanje
stresanih induktivnosti.

3. Merjenje efektivne kapacitivnosti
primarnega navitja Cp

Efektivna kapacitivnost Cp je še en vzrok izgub v izhodnem
transformatorju. Med posameznimi sloji znotraj navitij in tudi
med navitji obstaja določena kapacitivnost, ki je seveda ze-
lo odvisna od geometrije navitij in od uporabljenih izolacij-
skih materialov (enako velja tudi za Lsp). Tako Cp kot Lsp ško-
dita obnašanju izhodnega transformatorja pri višjih frekven-
cah, poslabšujeta "slew rate" (strmino vzpona pravokotne-
ga impulza), vnašata izgube pri prenosu moči pri višjih frek-
vencah itd.

Za meritev izberemo frekvenco 20 kHz, ker se pri tej frek-
venci pri večini transformatorjev kaže predvsem kapacitivna
komponenta impedance. Spet merimo kar z dvokanalnim
osciloskopom, pri čemer odčitamo kar vršno vrednost obeh
napetosti. Druga možnost bi bila uporaba dveh voltmetrov,
ki pa morata biti dovolj točna tudi pri 20 kHz. Točko HT pri-
marja in en konec sekundarja povežemo skupaj, tako da na
meritev vpliva tudi kapacitivnost med primarjem in sekun-
darjem. Zakaj to sploh hočemo? Ker s tem postanejo pogo-
ji delovanja bolj podobni tistim v pravem ojačevalniku.

Od dobljenega rezultata moramo odšteti še kapacitivnost
vhoda osciloskopa in kabla, ki lahko preseže 100 pF, a jo

Slika 3 - Merjenje Lsp

Slika 4 - Merjenje Cp
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izmerimo na preprost način: če odklopimo merjeni transfor-
mator, nam jo pokaže isto merilno vezje kot "preostalo"
kapacitivnost.
Običajne vrednosti za efektivno kapacitivnost Cp so v mejah
od 300 do 1500 pF, za SE transformatorje do 3000 pF.

Za delovanje obeh vezij (Lsp in Cp) vezja je pomembno tudi,
da je osciloskop ozemljen, generator signala pa ne, da se
izognemo nepotrebnim motnjam, zankam ali dodatnim
kapacitivnostim. S pazljivo pripravo je mogoče pri obeh
meritvah zmanjšati merilni pogrešek na 5 do 10%, to pa je
pri razvoju transformatorjev veliko vredno. Vedeti moramo
tudi, da je model transformatorja z eno samo stresano
induktivnostjo in kapacitivnostjo le grob približek realnega
transformatorja, ki pa je vendar dovolj dober, da lahko
napove njegovo obnašanje (frekvenčni odziv) do 100 kHz in
več.

4. Merjenje frekvenčnega odziva
S to meritvijo ugotavljamo, kakšen je frekvenčni obseg, ki
ga izhodni transformator pri majhnih močeh (okoli 1mW)
prenaša. Merilna shema je preprosta. Anodno impedanco
elektronk v push-pull vezju nadomestimo z dvema uporoma
R. Vrednost teh dveh uporov se na primer za elektronko EL
34 giblje med 700 Ω in 11 kΩ, odvisno od konfiguracije
vezja in režima dela elektronke: triodna, ultralinearna ali
pentodna konfiguracija vezja, režimi dela pa so običajno A1
in AB1.

Slika 5 - Merjenje frekvenčnega odziva za PP

Za single-ended je merilna shema podobna:

Slika 6 - Merjenje frekvenčnega odziva za SE

5. Določanje izgub v transformatorju

Izgube v izhodnem transformatorju so v večjem delu posle-
dica ohmskih upornosti navitij, v manjši meri pa tudi izgub
v železnem jedru. Pri srednjih frekvencah znašajo izgube
okoli 4% do 8% moči, kar pomeni dušenje (insertion loss)
okoli 0,2 do 0,4 dB.

Primer: izhodni transformator ASV AOT-40

Poglejmo si tehnične specifikacije za ASV AOT-40. To je
push-pull izhodni transformator z odcepoma za drugo mre-
žico g2/EL34 tako, da ga lahko uporabimo v triodni, pen-
todni in v ultralinearni konfiguraciji vezja. Je impregniran in
zalit s termoplastično maso v kovinsko ohišje. Navit je na
kvalitetnem dvojnem C jedru, kar ga uvršča med kvalitetne
izvedbe; to pokažejo tudi rezultati meritev. Priključki trans-
formatorja so izvedeni v obliki 30 cm dolgih barvnih žic. 

Dušilke z železnim jedrom

Ta klasični element cevne tehnike je v dostopni literaturi
opisan zelo poredkoma in tudi s precej starimi datumi.

Primerni tipi elektronk
Nazivna izhodna moč
Nazivna impedanca primarja
Nazivna impedanca sekundarja
Maksimalni tok primarja
Razmerje števila ovojev
Odcep za 2. mrežico (SC)
Frekvenčni razpon

Induktivnost primarja, Lp
Stresana indukt. primarja, Lsp
Kapacitivnost primarja
Upornost primarja
Upornost sekundarja
Dušenje zaradi ohmskih izgub
(insertion loss)
Mere

EL34, 6CA7, 6L6, dva para EL 84
50 W 
4700 Ω
6÷8 Ω
120 mA
14+14 : 1
40 %
-1 dB (17 Hz-125 kHz)
-3dB (7 Hz-135 kHz)

320 H (A1-A2 pri 230V)
6,6 mH (A1-A2)
290 pF (A1-A2)
138 ohm (A1-A2)
0,20 ohm

0,44 dB
105x105x90 mm
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Navodila za izračun in izdelavo so običajno vsebovala
napotek: če dušilka ni dobra, korigiraj izračun in navij novo.
Več ali manj metoda preizkušanja. 

Ko sem premišljeval, kako premostiti ta jez med možnostmi
izdelave in željami, sem prišel do zaključka, da je najbolje
vzeti že izdelano kvalitetno transformatorsko jedro (C jedro)
in ustrezen plastičen tuljavnik. Ta rešitev se morda zdi neko-
liko dražja, vendar vam jo zelo priporočam. Kvalitetno izde-
lano C jedro iz orientirane silicijeve pločevine je zelo primer-
no za izdelavo dušilk, pa tudi različnih vrst transformatorjev.
Po vsej dolžini magnetnih silnic ohranja orientiranost (kar
za EI jedra ne velja) in tudi režo je mogoče preprosto kon-
trolirati: zmanjšati ali zvečati. Takšno jedro je mogoče tudi
zelo hitro razstaviti, če še ni močno lakirano in zapečeno,
zamenjati navitje z drugim, izvajati meritve itd.!

Pa še nekaj je pomembno: obvladovanje teorije in prakse
magnetnih tokokrogov z režo ali brez je bistveno za razu-
mevanje in seveda tudi konstruiranje single-ended in push-
pull izhodnih transformatorjev.

Torej: ideja za realizacijo je v tem, da na enem standardnem

jedru s spreminjanjem zračne reže, števila ovojev in debe-
line žice dosežemo čimvečji razpon induktivnosti pri čim-
večjem razponu enosmernih tokov. Ti razponi vrednosti naj
po možnosti zajamejo čimveč vrednosti dušilk, ki se običaj-
no pojavljajo v cevnih ojačevalnikih in predojačevalnikih.

Nekaj teorije

Nekaj teorije pred končnim izračunom in izdelavo dušilke
ne bo škodilo: osredotočili se bomo samo na izračun in
izdelavo dušilk z železnim jedrom z enosmernim predmag-
netiziranjem in z zračno režo. Le-te so v cevni tehniki najpo-
gosteje uporabljane. 

Za izračun induktivnosti tuljave z železnim jedrom še vedno
velja:

L = 10-2 µ0 µr n2 AFe / lm
L: je induktivnost v H
µ0: permeabilnost vakuuma
µr: relativna permeabilnost železa
n: število ovojev žice
AFe: presek jedra v cm2

lm: dolžina magnetnih silnic v cm

Razmere v jedru pa se bistveno spremenijo, ko vanj vstavi-
mo zračno režo. V tem primeru se velik del magnetne
napetosti (I·n) porabi v reži. V reži je tudi velik del magnetne
energije, ki je shranjena v dušilki. Zgornja enačba velja še
naprej, če µr nadomestimo z efektivno (skupno) relativno
permeabilnostjo µe:

µe = µr lm / (lm+ µr δ)

δ : debelina zračne reže
lm in δ sta v enakih enotah.

Magnetilna krivulja v grafu B-H se močno spremeni, kar je
lepo razvidno iz slike 7. Če bi bilo jedro brez zračne reže, bi
imeli pri poljski jakosti OD gostoto magnetnega pretoka DE,
zaradi zračne reže pa se gostota zmanjša na vrednost DG -
spremeni pa se tudi induktivnost dušilke. V narisanem pri-

Slika 7 - Graf B-H, magnetilna krivulja

Primer - Vgradnja izhodnih transformatorjev v integrirani
cevni ojačevalnik ASV TA-60
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meru se iz točke E, ki je že blizu nasičenja in je dinamična
permeabilnost majhna (in s tem tudi induktivnost) premak-
nemo v točko G, kjer je dinamična permeabilnost (in tudi
induktivnost) večja. Naklon krivulje, ki predstavlja dinami-
čno permeabilnost (µd = ∆B/∆H), je v točki G večji kot v to-
čki E. Tudi potek krivulje OG je v večjem delu enakomeren,
kar pomeni, da bo za precej široko področje enosmerne
predmagnetizacije induktivnost konstantna! S pomočjo zra-
čne reže smo torej linearizirali magnetni tokokrog. Ugo-
toviti pa je potrebno še, kolikšna je optimalna zračna reža.

Mimogrede: tudi pri izračunu, konstruiranju in gradnji sin-
gle-ended (SE) izhodnega transformatorja je bistvena lin-
earizacija magnetnega tokokroga z zračno režo.

Preprosto in učinkovito metodo za določanje induktivnosti
dušilk z zračno režo je podal Hanna že daljnega leta 1927.
V enem diagramu podaja medsebojne odvisnosti zračne
reže, velikosti jedra, števila ovojev in toka (glej Mali transfor-
matorji in dušilke, Igor Kloar in France Mlakar, Elektroteh-
niški vestnik, 1970), vendar brez metode preizkušanja prak-
tično ne gre. Kakor smo omenili na začetku, bomo izbrali
eno standardno jedro in poskušali doseči čim večji razpon
induktivnosti in enosmernih tokov. Izberemo dvojno C jedro
2 x SE92b (po IEC 329), ki ima relativno veliko okno v

primerjavi s presekom jedra in bo torej omogočalo navijan-
je z debelejšo žico, kar pomeni manjšo ohmsko upornost
dušilke (slika 8).

Izračun dušilke

Meritve induktivnosti smo izvedli najprej na dušilki, na kate-
ro smo navili 2160 ovojev, in sicer pri različno velikih zračnih
režah in različnih enosmernih tokovih. Izmenična kompo-
nenta toka mora biti pri meritvah veliko manjša od enos-
merne, saj je tako tudi pri usmernikih, v katere je dušilka
vključena.

Merilno vezje je enako kot za merjenje Lp za SE transforma-
tor (slika 2), vsebuje pa dva nevsakdanja elementa: variak
(spremenljiv transformator, ta mora biti tudi ločilni) in reostat
(spremenljiv močnostni upor). Slednji ima upornost približ-
no 1 kΩ in mora prenesti veliko disipacijo tudi pri manjših
nastavljenih vrednostih (40 W pri 250 Ω). Variak lahko za-
menjamo z navadnim omrežnim transformatorjem z nekaj
odcepi od 10 V do 70 V ali pa namesto reostata vzamemo
več močnostnih uporov (40 W/250 Ω, 20 W/500 Ω, 10 W/1
kΩ), ki jih izbiramo s preklopnikom. Enosmerno in izmenič-
no komponento toka skozi dušilko merite na uporu 10 ohm.
Če merimo s točnimi voltmetri, po možnosti takimi, ki kažejo
pravo efektivno vrednost (true RMS), bodo rezultati primerni
za zelo natančno načrtovanje.

Rezultati meritev so podani v grafu na slikah 9 in 10. Očitno
je, da pri večanju reže postaja tuljava vedno bolj linearna pri
vedno večjih enosmernih tokovih. Pri majhnih režah (0,1
mm ali celo brez) pride tuljava hitro v nasičenje, kjer induk-
tivnost močno pade, zato so zanimive debeline reže 0,2 mm
in več. Graf seveda velja samo za omenjeno merilno dušilko
z 2160 ovoji.

Za načrtovanje poljubne dušilke je potrebno definirati faktor
LI2 in poiskati njegovo največjo vrednost v odvisnosti od
toka I: K1 = max (LI2). K1 je zanimiv zato, ker pove, kakšno
največjo induktivnost lahko dosežemo pri nekem enos-
mernem toku I, še preden poznamo potrebno število ovojev
na tuljavi. Določitev števila ovojev n pa je potem tudi pre-
prosta, če definiramo še drugi faktor, K2 = nIM, kjer je IM tisti

Slika 9 - Odvisnost induktivnosti od enosmernega toka pri
različnih zračnih režah

Slika 10 - Odvisnost induktivnosti od zračne reže pri različ-
nih tokovih

Slika 8 - Dvojno C Jedro SE92b
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tok, pri katerem smo dobili K1. K1 doseže maksimum nekje
na meji nasičenja železnega jedra in če ga želimo iz meritev
kolikor toliko natančno določiti, moramo narediti precejšnje
število meritev v tem območju (kjer induktivnost pade na
kakšnih 50 do 80% svoje največje vrednosti).

K1 in K2 sta odvisna od vrste in velikosti jedra in od zračne
reže, za jedro 2 x SE92b pa velja:

K1 = LI2

K2 = nI
I je v amperih.

Ti podatki upoštevajo nekaj rezerve (v resnici veljajo za tok,
ki je 10% manjši od IM) in z njihovo pomočjo izračunamo
dušilke, katerih induktivnost pade za okoli 10% pri povečan-
ju toka za 10% nad nazivno vrednost - za filtrske dušilke je
to dovolj majhno odstopanje. Točke, kjer smo določili K1 in
K2 v tabeli, so v grafu označene s pikami.

Nazivni tok I, ki ga upoštevamo pri izračunu, je pri cevnem
ojačevalniku enak največjemu toku (pri polni moči), ki ga
troši vezje ojačevalnika.

Primer:

Izračun usmerniške dušilke za enosmerni tok 250 mA z in-
duktivnostjo 5 H na jedru 2 x SE92b:

a) določitev zračne reže

L = 5 H
I = 0,25 A
K1 = LI2 = 0,31 </= 0,35.

Takšen K1 lahko dosežemo z zračno režo 0,4 mm, ne pa z
0,3 mm. Izberemo torej 0,4 mm. Dosežemo celo nekaj večjo
induktivnost (0,35/0,252 = 5,6 H).
Režo ustvarimo najpreprosteje z lističi, izrezanimi iz izolirne
poliestrske folije debeline 0,05 mm, ki jo uporabljajo proiz-
vajalci transformatorjev za izolacijo med plastmi navitja. Na
vsako stično površino vstavimo po 4 lističe oziroma 0,2 mm.

b) število ovojev

n = K2 / I
n = 475 / 0,25 = 1900 ovojev

c) določitev debeline žice

Doseči moramo minimalno ohmsko upornost, zato naj žica
izpolni celotno razpoložljivo okno tuljavnika, ki je veliko 940
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mm2. Navijamo lahko brez izolacije med posameznimi plas-
tmi žice. V tem primeru velja polnilni faktor okoli 0,65, ki
pomeni razmerje med skupno površino bakra in površino
okna. Vzamemo lahko žico premera 0,65 mm.

d) izračun ohmske upornosti

l = 0,19 m (srednja dolžina ovoja)
dolžina žice: 0,19 m · 1900 = 361 m

Upornost bakrene žice premera 0,65 mm je 0,0538 Ω/m
R = 0,0538 Ω/m · 361 m = 19,4 Ω

Izmerjeni rezultati se zelo dobro ujemajo z izračunanimi:
upornost je 19,0 Ω, ohmski padec napetosti pri 250 mA je
4,75 V. Induktivnost je 5,7 H pri 250 mA, 6,3 H pri 10% man-
jšem toku in 4,9 H pri 10% večjem toku.

Dimenzije dušilke so 95 x 85 x 85 mm, masa pa 2,2 kg.
S povečevanjem zračne reže sicer lahko dosežemo večje
induktivnosti in tokove, vendar ob večjem številu ovojev tan-
jše žice, kar pomeni tudi večjo ohmsko upornost, večji ohm-
ski padec napetosti in večje segrevanje dušilke. Praktično
je 0,4 do 0,5 mm tudi največja uporabna debelina reže.

Priporočamo vam, da izdelano dušilko še za kakšno uro
potopite v zračno sušeči se transformatorski lak, npr. Synt-
hite AC-41.

Zaključek

Upam, da bo gornji zapis komu tudi koristil. Sicer pa lahko
pri ASV dobite ali naročite celo paleto različnih izhodnih ton-
skih transformatorjev za elektronke EL34, EL84, 6L6, KT88,
2A3, 300B, 6C33B, 211 in druge. Lahko so izvedeni obliki z
EI jedri ali pa v hi-end maniri s kvalitetnimi dvojnimi C jedri.
Lahko so tudi zaliti v tri različna kovinska ohišja, črno laki-
rana ali pa tudi kromirana. Na razpolago so tudi kvalitetne
dušilke v območju do 10H/200mA, po dogovoru pa tudi
večje.

Do naslednjega prispevka lep pozdrav! E
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UVOD V HIGH-END
Avtor: Bojan Hajdinjak, www.hajdinjaklabs.com

Težko je pogrešati nekaj, česar ne poznamo. Sicer pa, kot da bi nas lahko zanimalo povprečno
potem, ko smo doživljali nekaj, kar daje veliko močnejše občutke…

Elektrotehnik, tokom razvoja, prehodi niz faz. Prej ali slej se
sreča s samogradnjo, ko želi nekaj tega kar se je naučil,
uporabiti v praksi. Ko si zaželi izdelati aparaturo z uporabno
funkcijo. Avdio aparature kot so ojačevalniki, zvočne omari-
ce in podobno, so zmerom na vrhu liste prioritet mladega
samograditelja.

Hišni sistem za reprodukcijo zvoka, avdio, je preživel števil-
na obdobja. V samem začetku je bil uspeh zvok shraniti in
ga kasneje, po želji ponovno reproducirati. Cilj je bil dose-
žen že z razumljivostjo predvajanega dela. Več deset let
kasneje je prišlo do enega največjih komercialnih bumov
sodobnega časa, do Hi-Fi evforije. Čeprav se je vsepovsod
govorilo o vernem zvoku, je šlo v večini primerov za "tehno-
filijo", za obsedenost s tehničnimi podatki, funkcijami, teh-
nologijo, ....     

Hi - Fi evforija je že davno mimo. Avdio se je razcepil na več
vej. Za najvišji domet v avdiu tokrat pretirano skomercializi-
rana kratica Hi - Fi več ne zadostuje. Maksimum možnega v
avdiu je tokrat poimenovan s kratico High - End.  

High - End, bi naj bil vrh vseh vrhov, ko se tehnologija spo-
gleduje z umetnostjo, v cilju doseči reprodukcijo zvoka, do
nerazpoznavnega približano živi izvedbi. Kompromisov naj
ne bi bilo. High - End ni namenjen uživanju, namenjen je
raziskovanju in uživanju šele pogojno, v srhljivi pristnosti
reproducirane glasbe. 

Kratica se neredko uporablja za vse kar je drago, pa smo
spet tam, ko ni enostavno ločiti plevel od zrnja. Vendar izraz
dejansko označuje izvedbo komponent, ko proizvajalec ali

konstruktor naredi maksimum tega kar zna. Sama kratica, v
komercialni rabi, torej ne zagotavlja zmogljivosti ali tehnolo-
gije, temveč opisuje prestižno linijo aparatur določenega
proizvajalca, konstruktorja,..  ki prikažejo do kam je znotraj
določene blagovne znamke ali tehnologije sploh mogoče
priti (v zvokovnem in cenovnem smislu). Ali bo ta skrajni
domet zmogljivosti neke avdio linije uporabnika zadovoljil,
ali ne, to pa zavisi od uporabnika samega.

High-End doseči, v pravem pomenu besede, je z današnjo
tehnologijo mogoče. Ko se elektrotehnik poglobi v kon-
strukcije razvpitih aparatur iz High- End ergele, pa se nered-
ko začudi nad tehnološko preprostostjo teh. Kot da je High
- Tech rezerviran za komercialne naprave, High-End pa za
nekaj bolj arhaičnega. 

Videz seveda vara. S tem se je srečal že marsikateri samo-
graditelj. Avdio veriga, ali avdio aparatura je "živ" sistem,
povezanih podsklopov in komponent, kjer vsaka malenkost
vpliva na niz drugih lastnosti. Elementov, raznih izvedb teh,
gradnikov, konstrukcij, kombinacij teh,… je nešteto. Od tod
morda ta čar samogradnje avdio aparature. Prva faza
izgradnje, ko aparatura deluje, ni konec projekta. Izdelek
mora ne le reproducirati zvok, ampak igrati, peti, zveneti, ori-
sovati prostor, imeti timbralne lastnosti reproduciranega
zvoka, ki krasijo glasbene instrumente, dočarati iluzijo žive-
ga … . Vse to je potrebno, če samograditelj goji neke afini-
tete do High-Enda, sicer ne. Za zvočno kuliso lahko zado-
stuje že preprosti čip s par elementi za podporo. 

Pri High-Endu postane še beseda samogradnja nekaj rela-
tivnega. V vlogi samograditelja se na nek način znajde
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vsak, tako tehnik, ki sestavi aparaturo iz kupa elektron-
skih elementov, kot uporabnik, ko sestavlja sistem iz niza
povezanih avdio aparatur. To zadnje bi se lahko nepo-
učenemu zdelo "mačji kašelj". Kot nekaj banalnega. Na
tej poti je že večini teh, za katere bi lahko rekli, da so izku-
šeni, spodrsnilo. Sistem, ki je sestavljen iz avdio aparatur
in povezav, se obnaša kot aparatura, ki je sestavljena iz
elektronskih elementov. Tudi ob izboru perfektno delujo-
čih gradnikov, se ti isti povezani v sistemu, vedo obnaša-
ti povsem drugače. 

High-End je namenjen raziskovanju. Enostavno je naredi-
ti prijetno zveneč avdio sistem ali prijetno zvenečo apa-
raturo. Ta  prijetnost je lahko ugodna, samo dokler ne
postane enolična. 
Naš cilj je drugačen. Vsaka plošča nosi informacijo o
glasbi, ki so jo ustvarili različni usvarjalci v povsem dru-
gačnih okoliščinah, z drugačnimi instrumenti, v drugač-
nem razpoloženju, z drugačno snemalno tehniko,… . V
vrhunskem sistemu z vsako novo ploščo doživimo nekaj
povsem novega. Spoznamo nov svet, nove zgodbe, ljudi,
ritme, zvoke, … Vsaka nova plošča je kot potovanje v
drug, nov, oddaljen kraj. Ko ne veš kaj te čaka in se
vrneš poln novih vtisov. 
Temu je namenjen High-End, ne pa namenu, da se bo
slišala globina, močan bas, lepi visoki toni, velik zvočni
oder in kar je že tega repertoarja iz črnomagijskih ved
(dragega) avdia.

Prva faza samogradnje avdio aparature je nedvomno
delovanje te. Zanesljivo delovanje brez spremnih parazit-
nih pojavov kot so oscilacije, brumi, šumi, popačenja itd. 
Samograditelj z vsaj nekaj afinitetami do glasbe pa se bo
podal naprej. V džunglo imenovano High-End. Ko bo
nekega dne, na osnovi lastnega izkustva spoznal, da je
lahko ves trud zaman, v kolikor je izbral nekaj centime-
trov napačnega kabla, elektronko ustreznega tipa a
napačnega proizvajalca ali letnika, … bo z grozo spoznal,
da ga čaka še dolga pot. Pot, kjer cilja ni moč zmerom
predvideti. Spoznal bo, da je lahko elektotehnični izdelek
še vse kaj drugega kot delujoč kup povezanih elektroteh-
ničnih komponent. Ko nekega dne elektrotehnični izde-
lek ali sistem teh, uglašuješ, kot glasbenik kitaro, spo-
znaš, da ima High End toliko skupnega z elektroniko, kot
violina z lesarstvom. Zato pravimo, da se tu elektrotehni-
ka spogleduje z umetnostjo. 

Ekstremni avdio, kot nekateri imenujejo High-End avdio,
je pot, kjer je moč priti do cilja. To je vsekakor eden od
najlepših, najzahtevnejših in najbolj razširjenih hobijev
nasploh. Lahko je postati strokovnjak v nekem ozkem
segmentu, kjer ni velike konkurence. Veliko težje je izsto-
pati na področju, kjer se angažira masa s strastjo preže-
tih navdušencev. 

Je pa zato uspeh toliko večji, ko samograditelj, ki vgradi
del lastnega duha, življenske izkušnje in vse znanje s
katerim razpolaga…. , končno prispe na cilj. E

Visokokakovostni sistem za umetno rep-
rodukcijo zvoka na žalost sestoji iz več-
jega števila aparatur. Vsaka od apara-

tur ima svoj zvokovni karakter ali več teh (Pri-
mer: vrhunski predojačevalnik na elektronke
ima skorajda neomejene možnosti zvokovnih
nastavitev). 

SET-UP
VRHUNSKEGA
AVDIO SISTEMA
Avtor: Bojan Hajdinjak, www.hajdinjaklabs.com

Sedaj si pa predstavljajte, da na slepo sestavite sistem, ki vsebuje
naslednje komponente: gramofonska odjemna doza, interno
kablovje v ročki, gramofonska ročka (ki lahko sestoji iz številnih za-
menljivih delov), gramofonska platforma (pogosto ravno tako nad-
gradljiva), gramofonska mati iz raznih materialov, phono kabel, step-
up predojačevalnik, phono kabel 2, phono predojačevalna stopnja,
phono kabel3, linijski predojačevalnik, linijski interkonekt, močnost-
ni ojačevalnik, zvočniški kabel ali dva, zvočna omarica z internim
kablovjem, razni upgradei, conditionerji, konektorji, napajalno
kablovje, električni razdelilci, avdio pribor kot so zvočniški podstav-
ki in podstavki pod aparaturami, nastavitve zvokovnih lastnosti pros-
tora v katerem poslušamo (odmevnost, difuznost, absorpcija, stoje-
ča valovanja, ..) itd. Istočasno pa si predstavljajte samo nastavitev
phono stopnje, ki obsega številne kombinacije elektronk, nastavitve
vhodnih impedanc, nastavitve RIAA egualizacije, ojačanja,... Ni
treba biti vrhunski matematik, da si predstavljaš število možnih per-
mutacij. 
Prevelik problem? Zahteven vsekakor, a še zdaleč ne nerešljiv. Mno-
gim je poigravati se z zvokom v veselje in sprostitev. 

POGLEJMO NAJPREJ POSAMEZNE SEGMENTE SISTEMA
POSEBEJ 

- KABLI -

Ne glede na skušnjave je treba imeti v mislih eno - kable kupujemo
na koncu. Do takrat uporabljamo samo telefonske parice (interko-
nekti in zvočniški kabli iz bakrenih telefonskih paric izoliranih s pla-
stiko, premera 0,5 mm). Tovrstni kabli uporabljeni kot interkonekti v
sistemih z lampaško elektroniko vam lahko generirajo nekaj bruma
v zvočnikih. V kolikor vas to moti lahko interkonekte oklopite in
oklop ozemljite na eni strani, ali pa nabavite že oklopljene telefon-
ske kable (serija IYSTY), ki jih ozemljite na eni strani. Ne glede na
predsodke verjemite da so opisani kabli eni zvokovno najkorektnej-
ših in so še posebej primerni za lampaško zasnovane sisteme (tran-
sistorsko zasnovani pogosto potrebujejo močno filtriranje kar pa
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samo kaže na kakovost aparatur). Postopek zamenjave teh kablov
se vrši šele čisto na koncu ko je vse ostalo (nastavitve aparatur in
prostor v katerem poslušamo) dokončano. 

Pri lampaških amplifikacijah se vsekakor izogibajte kablom s filter-
skimi lastnostmi, praviloma pa se redko obnese en sam tip kabla
v audio verigi, saj se na ta način karakter tega multiplicira in posta-
ne opazen. V praksi gre seveda za toliko neznank, da nekih natan-
čnih pravil ni moč postaviti. Lastnosti in potrebe v svojem sistemu
mora vsak poiskati sam. .

- GRAMOFON -

Glede nastavitev gramofona in vpliva tega na zvok je bilo napisa-
no toliko da bog pomagaj. Pretirano kompliciranje glede kom-
pleksnosti nastavitev je v glavnem prodajanje tople vode. Na vse
načine vas skušajo prepričati da vam gramofon ne igra zato ker ga
ne znate nastaviti. Da ne igra zato ker gre morda za petorazredni
mehanski sklop, ki je bližje stružnici kot instrumentu, na to je seve-
da bogokletno pomisliti. Mehanske nastavitve gramofona seveda
niso nepomembne (za življensko dobo plošč in igle še posebej),
zvokovno pa imajo manj vpliva kot bi večina to želela verjeti. 

Če kdo ne verjame, mu rade volje med igranjem razstavim nasta-
vitve na svojem SMEju (pri kakem Well Temperedu pa nastavitev
skorajda ni razen dveh, treh osnovnih morda ). Pa tudi glede živ-
ljenske dobe igle in plošč se je treba zavedati, da so vse plošče
bolj ali manj zvite in vse igle bolj ali manj natančno vpete v kanile-
ver, ki je vsak bolj ali manj precizno montiran na glavo. To znajo
biti igre brez meja, nekega vpliva na zvok pa ne bo. Še največ vpli-
va na zvok ima teža pritiska igle na ploščo, saj ta vpliva na reso-
nančni prag kantileverja. Pri večji teži bo prišlo kasneje do reso-
nance, vendar je tudi tokrat bolje slediti navodilom proizvajalca
odjemne doze, saj se vam pod prevelikim pritiskom na iglo lahko
posede suspenzija v odjemni dozi. Pri nekaterih zelo dragih gla-
vah ( recimo najdražji modeli Clearaudio ) pred priključitvijo phono
kabla v predojačevalnik povežite maso s predojačevalnikom, saj
reskirate prekinitev navitja v odjemni dozi. Pri glavah brez ohišja
bodite previdni ob montaži, saj samo s prijemanjem glave (drugo
ime za odjemno dozo) lahko poškodujete kot pajčevino tanke vod-
nike pritrjene ob bok te. Spuščati se v pretirane stroške pri glavah
je neracionalno, saj recimo kakovostnejši MM model Goldringa

zvokovno zasenči večino dragih MC eksotov na tržišču in pravilo-
ma odpihne vse dražje MM modele drugih proizvajalcev. 

Pri kolikor toliko solidnem gramofonu, kolikor toliko solidnega pro-
izvajalca, boste s pomočjo priloženih navodil z lahkoto dosegli
nastavitev ki bo tehnično ustrezna. Vse ostalo je odvisno od muzi-
kaličnih dometov vaše gramofonske kombinacije in ostalih kom-
ponent sistema. Iskati v gramofonu nekaj kar tam ne obstaja je iz-
guba časa. 

- CD PREDVAJALNIK -

Ta komponenta je najpogostejši linijski izvor. V grobem gledano je
sestavljen iz transporta, DA konverterja (digitalni zapis iz CD ploš-
če pretvori v analogno obliko, ki jo človek raspoznava kot glasbo),
niskopropustnega filtra in izhodne analogne ojačevalne stopnje. 

Najprej bi na kratko preletel par standardnih pomislekov glede di-
gitalnega. Pogosto slišimo razprave o tem, kako je mogoče, da
presnet digitalni zapis zveni drugače od originala. Odgovor je pre-
prost: ker ni korektno presnet. Če izvorni zapis vsebuje posnete
napake, potem tudi laser ne zmore korektno odčitati vsega in ko
to zazna sklop za korekcijo napake, le to hoče odpraviti ali pa vsaj
omiliti. Popraviti nekaj kar se je že zgodilo v glasbi katere bistveni
sestavni element je ritem (časovno soslednje tonov) je seveda pro-
blem. Ob pogostih intervencijah sklopa za korekcijo napake bomo
namesto petja slišali deklamiranje. Nekateri eksoti v zadnjem času
več sploh ne uporabljajo sklopov za korekcijo napake (CD plošča
tako prasketa in preskače kot stara vinilka). Napako v prenosu
nam generirajo tudi prenosne poti. Številni audiofili so že v praksi
spoznali razliko v "zvoku" različnih digitalnih interkonektov. 

Sicer se tu karakter kabla kaže na drugačen način kot pri analog-
nih zvezah, vendar je še kako zaznaven. Podobno je tudi pri optič-
nih povezavah. Optični kabel ima sicer izjemen tehnični potencial,
vendar je človeško uho strog kritik. Napake pri delovanju optičnih
konverterjev, razne refleksije, ki se pojavljajo kot posledica nepo-
polne geometrije optičnih kablov na izhodu in vhodu, ... vse to je
slušno zaznavno. Mimogede: tudi pri računalniku se pri presnema-
vanjih in prenosih podatkov pojavljajo napake, vendar posledice
tega pogosto niso tako očitne. 

V problemu korektnega odčitavanja ležijo razlogi za uporabo
klampov za plošče tudi pri CD plošči, za indirektni pogon preko
jermena tudi pri CD predvajalnikih (CEC, Burmester,...), za dodaja-
nje feritov za zmanjšanje RFI motenj na digitalnih interkonektih,...
Od tod tudi nekateri proizvodi iz mejnih audio področij kot so daja-
nje težkih kovinskih kosov na CD predvajalnike (zmanjša se trese-
nje CD predvajalnika). Nekateri, ki nekoliko bolje poznajo fiziko, te
dni dajejo cegle na CD predvajalnike, dugi jih postavljajo na sub-
šasije, tretji lepijo na CD plošče razne dušilce vibracij, ...
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- LAMPAŠKI CD PREDVAJALNIK -

V bistvu ne gre za nič drugega kot to, da je
izhodna analogna ojačevalna stopnja
nadomeščena z lampaško. Izhodni ojače-
valnik linijskih izvorov večinoma sestoji iz
cenenega čipa (tudi pri najdražjih predva-
jalnikih), redkeje pa je izveden diskretno
(še vedno ceneno), pa še tu je kakovost iz-
hodnega ojačevalnika pogosto vprašljiva. 

Treba pa bi sicer bilo omeniti, da tudi na
tako preprost način izvedeni izhodni ojače-
valniki pogosto funkcionirajo korektno, kot
je primer Studerjevega predvajalnika, ki
ima na izhodni stopnji cenen 5532 opera-
cijski ojačevalnik - čip, z dodanima izhodni-
ma transistorjema v Push Pullu. Filter je v
tem primeru izveden kar s kondenzatorjem
v povratni vezavi čipa in kondenzatorjem
na vhodu operacijskega ojačevalnika.
Omenjena izvedba analognega filtra digital-
nega nosilca je sicer ena najpogostejših. 

Konstrukcija CD predvajalnika pa večino-
ma dopušča eno od zvokovno najuspeš-
nejših predelav. Namreč - pooblaščenemu
serviserju CD predvajalnikov ne bo težko
izhodno ojačevalno stopnjo premostiti, kar
nam dopušča možnost da ob nakupu us-
treznega predojačevalnika (ali dodatnega
samostojnega linijskega lampaškega oja-
čevalnika) z dvema linijskima triodnima sto-
pnjama, premoščen ojačevalnik nadome-
stimo z rasnim in neprimerno zmogljivejšim
sklopom. Povrh vsega nam ta možnost
omogoči tudi številne možnosti finih nasta-
vitev z raznimi zvokovnimi karakterji različ-
nih elektronk. 

©tevilni CD predvajalniki (recimo nekateri
modeli Yamaha) imajo na izhodu operacij-
ski ojačevalnik z ojačenjem 1. Ta je sicer
samo v funkciji aktivnega filtra. S premostit-
vijo tega sklopa ostane ojačanje identično,
vendar če filter nadomestimo s posebej
izvedenim v triodni stopnji linijskega ojače-
valnika, s to premostitvijo znatno pridobimo
na muzikaličnosti. 

Proizvajalec sam seveda ne more prodajati
predvajalnikov brez filtriranja digitalnega
nosilca, omenjeni posegi pa so s komerci-
alnega stališča preveč nepraktični in zato
zanimivi le za dokaj ozki krog poznavalcev.
Izhodno ojačevalno stopnjo lahko ravno
tako nadomestimo pri drugih linijskih izvo-
rih kot so radijski sprejemniki (tunerji), kolu-
tni magnetofoni in kasetofoni, DAT-i, MD-
ji,.... ..

- PHONO PREDOJAČEVALNIK -

Phono predojačevalnik je aparatura od ka-
tere je zvok neprimerno odvisnejši kot od
nastavitev gramofona - če izvzamemo po-
polnoma razstavljen gramofon seveda.
Phono predojačevalnik ali tako imenovana
phono stopnja seveda ne zmore kompenzi-
rati eventuelne muzikalične impotentnosti
gramofonske kombinacije, lahko pa izvabi
skrajni muzikalični potencial ki je tam na
voljo. 

Resnici na ljubo je treba priznati, da zna
tudi kak transistorsko zasnovani RIAA oja-
čevalnik dobro zazveneti, le da imamo pri
zmogljivih lampaških phonotih neprimerno
večji maneverski prostor glede zvokovnih
nastavitev z elektronkami. Ta možnost je pa
odvisno od karakterja uporabnika komu ko-
ristna, komu pa v breme.

Phono stopnja vsebuje equalizer z inverzno
RIAA karakteristiko. RIAA je norma, ki opi-
suje nelinearnost s katero je posneta črna
vinilka. Zakaj je ta tako posneta je bolj pred-
met osnov in se v to tokrat ne bi spuščali. 

Samogaditeljem je poznano, da je moč
inverzno RIAA karakteristiko izvesti z raz-
nimi elektronskimi konstrukcijami, med
katerimi si nekatere na videz niti podo-
bne niso. Se pravi da je do podobnih re-
zultatov moč priti po različnih poteh. Po-
dobno je pri RIAA ojačevalniku ki krmili
rezalno glavo za izdelavo matric za črne
vinilke. Razne produkcije so uporabljale
stroje raznih proizvajalcev, ki so se med
sabo razlikovali tako v zvokovnem kot
tehničnem smislu. Idealne RIAA ni moč
doseči, v praksi obstojijo samo bolj ali
manj korektni približki.

Drugače povedano - vinilke raznih pro-
dukcij in raznih letnikov se med seboj
razlikujejo glede na RIAA krivuljo. Z in-
verzno RIAA karakteristiko v phono stop-
nji bi v idealnem primeru morali na izho-
du ojačevalnika dobiti linearen signal,
brez ostalih vplivov na zvok. V praksi pri-

de v realnih pogojih ven vse kaj druge-
ga. .

Potem je tu še en efekt. Samo spomnite
se trditev, da Hi MC glave (MC glave z vi-
sokonapetostnim izhodom, ki ne potre-
bujejo MC predojačitve) zvenijo svetleje
in zato nemuzikalično. Na osnovi kater
e logike pa lahko zveni glava z večjim in
znatno težjim navitjem na kantileverju
poudarjeno v visokotonskem spektru?
Da zvok glave poslušalci kot takega ra-
spoznajo v sistemu, to je seveda nespo-
rno, le da je treba razmisliti in poiskati
vzrok temu. Signal ki potuje skozi inverz-
ni RIAA ojačevalnik se bo v praksi na
izhodu ojačevalnika odzival drugače v
odvisnosti od jakosti vhodnega signala.
Drugače povedano: Ni moč izdelati oja-
čevalnika s fiksno inverzno RIAA karak-
teristiko, ki bi se zmerom odzival linear-
no ne glede na različne vhodne napeto-
stne nivoje. Glave z različnimi izhodnimi
napetostmi se tako odzivajo različno
nelinearno skozi nelinearni phono ojače-
valnik (imejmo v mislih da v primeru
phono ojačevalnika gre za nelinearni
ojačevalnik, v primeru linijskih predoja-
čevalnikov in ojačevalnikov moči pa za
linearne ojačevalnike). Podobno je z gla-
vami z znatno različno izhodno impedan-
co (MM v primerjavi z Mcjem).

V obeh zgoraj navedenih primerih se poja-
vi potreba po nastavljivi RIAA. Nastavljivi
RIAA se proizvajalci sicer izogibajo ker je
relativno drago izvesti brezkompromisno
aparaturo na ta način. Dovolj precizno nas-
tavljiva RIAA je predpogoj za korektni set-
up phono stopnje in je neprimerno pomem-
bnejša kot tako pogoste možnosti nastavi-
tev vhodnih impedanc v phono ojačevalnik.
To dvoje uporabnik ne bi smel zamenjeva-
ti..

- ODJEMNE DOZE - 

V teoriji se pojavlja pogosta trditev da gre v
primeru MM glav za indirektno generiranje
signala v primeru MC glav pa za direktno
generiran signal. Omenjeno samo kaže na
nivo teoretikov ki se spuščajo v to. 

V OBEH PRIMERIH GRE ZA DIREKTNO
GENERIRAN SIGNAL.

(elektrotehnika namreč ni strojništvo), s tem
da nam premikanje kantileverja pri MC
principu ovirajo žičke, ki so v direktnem
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stiku s kantileverjem, obenem pa imamo še omejitev s količino
navitja v tuljavi na kantileverju. Nekatere prednosti MCjev izhajajo
predvsem iz solidnosti izdelave, ki pri MM modelih ni na istem
nivoju kot pri najdražjih MCjih. 

Samo oglejte si telo odjemne doze, pa kantilever in diamantno
iglo. Malo bolj podroben ogled vam bo razkril da se pod pogosto
atraktivno fasado skriva "nož stružnice" in preciznostna mehanika
na nivoju tretjerazrednih igračk. In to za kako ceno. Tudi mnogi raz-
vpiti MCji ne vzdržijo kritičnega pogleda na solidnost izvedbe v pri-
merjavi z res kakovostnimi izdelki katerih cena pa v nobenem pri-
meru ni opravičljiva. V kolikor sam ne bi bil lastnik dveh hudo dra-
gih MC eksotov (Dynavector - Te Kaitora/da sem prišel do njih je
kriv slučajni splet okoliščin ), bi vsekakor nabavil kak kakovostni
primerek MM Goldringa. 

- GRAMOFONSKA ROČKA -

V praksi nisem imel priložnosti preizkusiti vseh gramofonskih ročk.
Začuda mnogi znalci, ki tovrstnih izkušenj ravno tako nimajo, vedo
o ročkah povedati znatno več kot jaz. Včasih je moč, kataloško
cenovno nedosegljive, eksote dobiti znatno ceneje pri samih pro-
izvajalcih, v kolikor pa to ni mogoče je s premislekom moč tudi
med cenovno dosegljivimi najti zvokovno neoporečne ročke. A
nekaj izkušenj pa le imam. V praksi me je presenetila zmogljivost
najcenejših modelov SMEja ( tudi ta starih S in J ročk ), ki navkljub
nekoliko, vsaj na videz, zastareli konstrukciji znajo zazveneti "da te
kap sune". Pri dražjih modelih SMEja nekih zvokovnih prednosti
nisem opazil ( sam sem sicer lastnik najdražje SMEjeve ročke ).
Rego sem parkrat slišal zazveneti le z MM modeli odjemnih doz in
to na platformah drugih proizvajalcev. Nekoč, na nekem cenenem
Pink Trianglu, z MM glavo, je Rega funkcionirala izredno in dovolj
dobro tudi na preprostem Resonu.O sicer "šalabajzersko" nareje-
nih modelih Well Tempereda pa sicer vse najboljše. So zvokovno
mehkejše, z manj odločnim in čvrstim nizkotonskim področjem,
vendar jim muzikaličnosti in količine informacij ni moč oporekati.
Omenjene ročke so ena najmuzikaličnejših audio komponent
nasploh, kar je verjetno posledica izredno preproste a nesporno
genialne konstrukcije. 

Med najcenejšo aluminijasto in najdražjo karbonsko ročko ni
bistvenih zvokovnih razlik. Očitno je muzikaličnost posledica kon-
cepta in ne eksotičnih materialov. Ročka visi na dveh žimah giblje
pa se pritrjena na plovcu v silikonskem olju - brez direktnega stika

s subšasijo gramofona. Če jo le uspete dobiti dovolj ugodno, jo
vsekakor navbavite. Daleč na okrog ni ničesar primerljivega.
Prednost te konstrukcije je da ni tako občutljiva na ravnanje, tako
da bi tudi kak rabljen primerek vedel biti zanimiv za nakup. Vendar
pozor! Zaradi enostavne konstrukcije je bila pogost predmet kopi-
ranj in samogradenj. Pred leti so jih v Beogradu kopirali masovno
- težko bi pa rekli ali so kopije zvokovno kaj slabše od originalov,
pa tudi prepoznati bo dober ponaredek težko. 

Najdramatičnejšo reprodukcijo sem slišal z neko "zastonj" Gar-
rardovo ročko, ki je na videz spominjala na prastare ročke na
gramofonih v Juke Boxih (brez uteži in anti skatinga ter na pero).
O taki dinamiki (občasno jo je vrglo iz brazd) in zvenu ( sicer z
nekaj grobosti ) lahko sodobni eksoti samo sanjajo. Sliši se sicer
smešno, vendar ko to parkrat slišiš, potem pa prešaltaš na "legi-
timni" in drag gramofon s pedigrejem, se zamisliš. Glava na tej
ročki je bila ceneni MM model Audio Tehnice in od tod tudi ome-
njena grobost. Omenjena ročka je vsekakor uničevala plošče. Že
po parkratnem poslušanju so te opazno bolj prasketale. V praksi
sem v raznih studijih in po domovih audiofilov pogosto v stiku z
raznoraznimi eksotičnimi modeli ročk, vendar razen naštetih, na
nekaj prav posebej omembne vrednega nisem naletel - v zvoko-
vnem smislu seveda. Bi pa upal staviti, da obstoji še kar nekaj
modelov, ki imajo velik zvokovni potencial. 

POZOR! - Pri ročkah gre za finomehansko zadevo, ki večinoma ne
dopušča toleranc pri proizvodnji. Če ni izvedba konceptualno taka
da ni mehanskih spojev ( recimo Well Tempered ), morajo biti tole-
rance minimalne možne. Na vsak način se izognite nabavi ročke
ki jo je treba močno zategovati da sestavni deli ne bi "plesali" v vse
smeri. Tolerance morajo biti tako majhne, da je ob nastavitvah
posamezne segmente ročke komaj moč premikati (dober primer
so sodobne in nekoliko dražje ročke SME). Firm, ki raspolagajo s
tehnologijo za obdelavo materialov pod temi pogoji je v svetu peš-
čica. 

Majhne manufakture se tu ne morejo kosati z resnimi specializira-
nimi proizvajalci za izdelavo visokopreciznih finomehanskih sklo-
pov. To kar lahko naredi manufakturo konkurenčno v tem primeru,
je genialna ideja, ki vsebuje konceptualne rešitve ki omogočajo
izdelavo zvokovno primerljivih ročk pod tehnološko nezahtevnimi
pogoji. Pa bi tudi specializirana manufaktura lahko nabavila par
kakovostnih strojev za obdelavo nekaterih materialov kot so titan,
magnezij, bakelit, razni poliuretani, ...., vendar se postavlja vpraša-
nje smotrnosti investicije saj je tržišče za tovrstne izdelke omejeno.
Po drugi strani pa je moč karbonsko ročko še vedno izdelati ročno
- ob vseh tolerancah in težko iz enega kosa - seveda. 

Tangencialna ročka naj bi imela teoretično prednost zaradi para-
lelne lege na tangento krožne brazde ob točki stika igle z brazdo.
Najdemo jih tako na cenenih gramofonih (Aura,...), kot dizajner-
skih izdelkih (Bang Olufsen in včasih razni Japonci) kot dragih
strojih (Clearaudio,..). Nekatere imajo tako imenovani zračni ležaj
ko pumpa piha med nosilno vodilo na bazi gramofona in med
ročko zrak na način da sat ročka in baza brez stika. Ta pumpa zna
biti glasna, pa jo je potrebno imeti v drugi sobi, pa še življensko
dobo ima omejeno. Če bi se že odločil za tangencialno ročko bi
vsekakor imel raje tako z magnetnim ležajem, praktično podoben
princip brezstičnega vodila ki pa je v tem primeru izvedeno z dve-
ma nasprotno polariziranima magnetoma. 
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V bistvu pa zvokovne primerjavo med tan-
gencialnimi in standardnimi S ali J ročkami
ne govorijo v prid nobene od izvedb saj je
moč z obema principoma doseči impresiv-
ne rezultate. Glede na konstrukcijsko eno-
stavnost so na nek način standardne ročke
v prednosti. 

Ko že govorimo o ročkah: Pogosto slišimo
kako je treba vse mehanske sklope močno
pritegniti, nekateri pa celo lepijo glave na
ročke. V kolikor so sestavni mehanski deli
gramofonov izvedeni z minimalnimi toleran-
cami je pretirano zategovanje katerih koli
spojev nesmiselno, ravno kot če spoji niso
dovolj kakovostni. Vrsta vrhunskih proizva-
jalcev ( SME,...) opozarjajo da pretirano
zategovanje ničemur ne koristi ampak prej
obratno. Pogosto praksa potrjuje da prečvr-
sti spoji povzročijo negativni zvokovni rezul-
tat. Recimo Rega. Splošno uveljavljeno je
prepričanje da ročke tega proizvajalca zvo-
kovno presegajo baze njihovih gramofonov.
Stari audiofilski mački so že pred desetlet-
jem ugotovili da je v tem primeru bolje čim
manj zategniti spoj med ročko in transpor-
tom saj enostavno konstruirana šasija trans-
porta generira škatlasti prizvok ki se ob trd-
nem spoju prenese na ročko. 
Na vse stvari v audiu je namreč treba gleda-
ti s sistemskega stališča, zato raznorazne

poenostavitve, predsodki in splošna prepri-
čanja prej škodujejo kot koristijo dobremu
rezultatu. 

- LINIJSKI PREDOJAČEVALNIK -

Nekoč je bilo uveljavljeno mnenje da ob
standardnem 1 V izhodu linijskih izvorov in
več ali manj standardni občutljivosti moč-
nostnih ojačevalnikov ( pod 1 V ) predojače-
valnik ni potreben in kot tak samo vnaša
koloracijo v zvok sistema. Tovrstno razmiš-
ljanje je blizu raznim elektrotehnikom ki
pomanjkanje audiofilskih izkušenj poizkuša-
jo kompenzirati z osnovami elektrotehnike. .

V praksi bi linijski predojačevalnik res lahko
bil odsoten samo v primeru v kolikor bi moč-
nostni ojačevalnik bil konstruiran za ta
namen in bi tako bil predojačevalnik na nek
način že vgrajen v njem. Po drugi strani bi
tako bilo možno izvesti dodatni predojače-
valnik že v izhodni stopnji linijskega izvora. V
praksi pa naprave niso konstruirane na ta
način. Poleg elektrotehničnih parametrov
gre za zvokovne (kar ni eno in isto), zato
dodatna ojačevalna stopnja v audio verigi
(linijski predojačevalnik) vpliva na reproduk-
cijo dinamike v sistemu, linearnost sistema
(naj se elektrotehniki ne slepijo da seštevek
treh linearnih odzivov da zmerom linearni
rezultat) ter spremeni tako elektrotehnične
kot zvokovne prilagoditvene parametre med
napravama. 
V praksi opazimo bolj sočen, poln, življenski
zvok v sistemu - res pa je da odsotnost pre-
dojačevalnika včasih ( odvisno od aparatur)
iz sistemskih razlogov lahko prinese napre-
dek v zvoku. Visokokakovostni audio ni šola
in treba se je zavedati da splošnih pravil ki
bi veljale zmerom in v vsakih okoliščinah žal
ni, saj so presplošna in ne upoštevajo niti
delček vsega. 
Podobno je z meritvami. V kolikor jih upo-
rabljamo za analizo zvoka nam povedo
manj kot nič. Merjenje linearnosti sistemu,
pulznega odziva, spelktralne analize, faze v
frekvenčnem prostoru, ... so tako preproste,
da se kompleksnega glasbenega signala
niti dotaknejo ne. Naj citiram lastnika VAC-a
(ge za doktorja fizike), ki trdi da v audio
sploh ne uporablja instrumentov saj se ne

more zgoditi ničesar takega kar ne bi mogel
zaznati s svojimi čutili. (Nekaj instrumentov
nam vsekakor pride prav ob razvoju novih
naprav saj je kak univerzalni merilnik nepo-
grešljiv, osciloskop služi le za hitri vpogled
na morebitne oscilacije ob odpravljanju teh,
kaka meritev linearnosti ob preverjanju frek-
venčnega pasu, ... to je pa tudi vse). 

Z instrumentom recimo lahko izmeriš ali oja-
čevalnik ojači linearno nek testni signal na
celotnem slušnem frekvenčnem področju.
Kako bo pa tehnik izmeril ali naprava igra
toplo, nerazločno, zmedeno, zapacano, ste-
rilno, tanko, masivno, ostro, s srebrnim pridi-
hom, resonantno, sonorno, hrapavo, ... pa
za vsako napravo in na koncu za ves sestav-
ljen sistem. Meritve so na splošno v elektro-
tehniki nepogrešljive kar pa ne velja za
vrhunski audio.

V ekstremnem audiu si dandanes vsekakor
ne znam predstavljati aparature ki ne bi
imela širokih možnosti zvokovnih prilagodi-
tev. Glede tega imajo triodno zasnovani lam-
paši znatno prednost, pa še odlično se uja-
mejo s transistorskimi ojačevalniki moči. 
Dogaja se, da je vhodna občutljivost moč-
nostnega ojačevalnika visoka, tako, da z
vgradnjo predojačevalnika v sistem dobimo
previsoko ojačanje. Rezultat je živčna in za-
letavajoča reprodukcija (operna pevka vas
nalaja). Tu ne gre za dober ali slab predoja-
čevalnik (kot da bi ga znal kdo oceniti). Raz-
log je v kompatibilnosti naprav, kar pa je
enostavno rešljivo z uporovnim napetostnim
delilnikom (pred ali končna) kar mimigrede
izvede vsak elektrotehnik. Ta primer je še en
dokaz, da poseg v notranjost naprav ni nuj-
no nekaj bogokletnega, saj ne moremo pri-
čakovati da bi se tisoče aparatur nanešenih
iz vseh krajev in vetrov, brezhibno ujemalo.
Tudi brezhibno ujemajoča se amplifikacija
se lahko zelo različno ujema na zvočnih
omaricah z raznimi občutljivosti. Singl En-
ded amplifikacija ki brezhibno deluje na
95dB/W/m zvočnih omaricah zna postati
neznosna na omaricah s 105dB/W/m. V
tem drugem primeru bi lahko sistem bolje
funkcioniral brez predojačevalnika, oziroma
s pasivno kontolo jakosti. 

Set up vrhunskega audio sistema je preveč
kompleksna tematika za en sam članek,
zaradi tega bomo skrivnosti doseganja
dobrega zvoka razkrivali v številnih člankih.
V tem članku je le prebit led in so nakazane
nekatere problematike in eventuelno reše-
vanje tega.
Članek je povzet po www.hiendfi.com. E
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O akustiki najdemo kup šolske in informativne litera-
ture. Osnove dajo nekaj elementarnega znanja, ki pa je
kvečjemu orodje za poglobljeno razmišljanje na osnovi

iskustva. Če bi pogledali na grobo, upoštevamo pri sobni
akustiki tri temeljne pojave. Odbojnost (refleksijo),
razpršenost (difuzijo) in vpojnost (absorpcijo). Ob tem prihaja
še do nekaterih pojavov kot so stojna valovanja, resonance,
odmevnost, interference,.

Akustika
prostora v praksi
Avtor: Bojan Hajdinjak, www.hajdinjaklabs.com

Ustrezno razmerje posamičnih pojavov omogoča korektno zaznavanje reproduciranega in
enega od najbolj bistvenih parametrov akustike prostora - razumljivosti. Razumljivost je
parameter ki je nadvse kritičen pri ozvočenju velikih ambientov z večinoma samimi odboj-
nimi materiali.

V sobah je ob predvajanju redko prisotnih več kot par poslušalcev, v akustiki za profesio-
nalne namene pa ta večinoma mora v velikih ambientih upoštevati še vpliv množice ljudi ki
z zvokovnega stališča delujejo kot masa (ogromni absorber). 
Ob vsem skupaj seveda gre za poenostavitve (tipične za šolski način obdelave snovi). V
praksi ni popolnih absorberjev, difuzorjev in reflektorjev, povrhu pa je večina pojavov frek-
venčno pogojenih. Nek element se lahko obnaša kot reflektor za eno in absorber za drugo
frekvenco - istočasno pa kot resonator, ki v okolje generira spekter sebi lastnih tonov. V koli-
kor bi stopili izven nizkofrekvenčnega področja (audio) v svet visokih frekvenc, bi ugotovili
da so višje frekvence bolj prodorne. Za zelo visoke frekvence je skorajda vsak material pro-
sojen. 

Akustika prostora v mikrodimenzijah zadeva predvsem konstruktorje aparatur. Tu gre za
vpliv ohišij na spremne pojave (Primer: Transformator v ohišju povzroča neprimerno več
mehanskega bruma kot samostoječ izven ohišja), vpliv akustičnih parametrov na mikrofo-
nijo, za akustiko znotraj ohišij zvočnih omaric (znotraj večjega ohišja prihaja do podobnih
pojavov kot v poslušalnicah in ti so skozi membrane nizkotoncev in odprtine v ohišjih še
kako zaznavni. Ker je pogosto zvok notranjosti ohišja namerno dodan zunanjemu, je tu
vsako poenostavljanje odmik od visokih kriterijev ekstremnega audia). Akustika v mikrodi-
menzijah je obširno poglavje, ki ga na tem mestu ni moč obravnavati.

Namen članka je dotakniti se predvsem sobne akustike. 

Temu, ki še ni imel večjih problemov z akustiko prostora v katerem posluša glasbo, se
morda ukvarjanje s tovrstnimi problemi zdi potrata časa. Ljubitelja glasbe pa lahko sprele-
ti srh, ko morda nekega dne z grozo ugotovi, da se ne glede na zvokovne zmogljivosti siste-
ma, dogajajo skorajda nerazložljivi pojavi. Da ga isti, vrhunsko zveneč sistem, kot ga je
poslušal drugje, pri njemu kvečjemu iritira, igra z neprijetno poudarjenimi pasovi v frekvenč-
nem prostoru ali pa, da je moč določene dele spektra slišati le v določenih točkah poslu-
šalnice. Ob tem, da v zvoku vladajo zmeda, neprijetni prizvoki, togost, brezbarvnost,.... . 

Večina nas je že imela priložnost slišati zvok v popolnoma praznem stanovanju. Ljudje se
tam še med seboj težko razumemo. Direktni in indirektno reflektirajoči deli govornega spek-
tra se seštevajo na način, da se toni ... (dolga zgodba). Vlada zvokovna zmeda kar drama-

tično vpliva na prepoznavnost govora. Na
razumljivost. V kolikor je ta, ki se je selil v
novo stanovanje od samega začetka pred-
vajal zvok, je morebiti opazil, da je ob
vnosu velikega števila kartonskih škatel v
stanovanje (ob selitvah so ta podobna skla-
diščem embalaže) zvok postal nenavadno
čist in muzikaličen. 
Zadeva je zelo podobna problemom z aku-
stiko prostora v hotelskih sobah kjer se
večinoma organizirajo High End sejmi. Ko
razstavljalec od organizatorja prejme sobo
je ta praviloma spraznjena. Že vstop vanjo
daje akustični vtis kot da se dva nahajata v
tunelu. V kolikor bi tam samo postavili sis-
tem kot običajno, bi bil zvok nedvomno
katastrofalen (že slišim glasove ko godrnja-
jo da je zvok na sejmih pod vsako kritiko). 

Slika kaže tipično sejemsko postavitev.
Ob prihodu razstavljalca v hotelsko

sobo je moč v nekaj urah slediti
spremembam v akustiki prostora.

Prvo je hitra postavitev sistema, ko v
sobi ni še ničesar drugega kot par

naprav v audio verigi. Zvok je praviloma
preveč odmeven in nekoliko zmeden.

Glede na posamično sobo so te lastno-
sti bolj ali manj poudarjene.

Praviloma je v tej prvi postavitvi treba upo-
rabiti kable s čistim a nekoliko zaprtim zvo-
kom v visokotonskem področju. V tej posta-
vitvi ne pridejo v upoštev elektronke s tan-
kim in trdim karakterjem. Po tem se začne
prinašanje ostalih aparatur, pohištva, em-
balaže, zaves, reklamnih panojev, literature,
plošč, ... in zvok nenadoma postane tema-
čen in brez življenja. Len in brez zračnosti,
tak, da bi lahko zaspali zraven njega. Ko
opazimo ta efekt je treba nemudoma pre-
nehati z vnašanjem mase, ki se obnaša kot
absorber. Ta trenutek je pomemben tudi
zaradi tega, ker bo kasneje v sobi še kopi-
ca obiskovalcev, kar bo dodatno povečalo
absorpcijo predvsem višjih tonov. V tem tre-
nutku je treba zamenjati kablovje z bolj od-
prtim v visokotonskem področju in elek-
tronke prilagoditi zvokovnim lastnostim tre-
nutnega sistema v obstoječem okolju. Na-
daljno dodelavanje sobne akustike poteka
samo še z difuzorji, saj je absorpcije dovolj
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(oziroma je bo, ko pridejo obiskovalci), refleksijo pa praviloma pov-
zročajo gole stene in steklene površine. Te je potrebno delno
zakriti z obstoječimi absorberji (zavese) in eventuelne velike tovrst-
ne povšine razbiti z difuzorji kot so posterji, slike, embalaža, ploš-
če, ... Žele v tej fazi nam običajno pomagajo razni "room tunei" ki
jih prinesemo s seboj. 

Popolnoma zgrešeno je prepričanje nekaterih audiofilov, da je naj-
bolje popolnoma izprazniti sobo v kateri resno poslušamo glasbo
in jo kvečjemu napolniti z nekaj elementi za sobno akustiko. Kot
prvo je HiFi sistem sestavni del bivalnega ambienta, pa tudi živa
glasba se izvaja v raznoraznih ambientih. Ne pozabimo, da mi ne
bomo gostili izvajalca na domu, ampak poslušamo umetno repro-
dukcijo, ki mora ustvariti identični zvokovni približek tistega kar je
posneto. Če je snemano v studiu, cerkvi, simfonični dvorani, v
klubu, ..... mora sistem ustvariti atmosfero kot, da smo tam. To bo
mogoče le v kolikor sta sistem in akustika sobe nevtralna (kar pa
ne pomeni neimpresivna, brezbarvna, sterilna, ......). Klasično bival-
no okolje človeka je zelo primerno za postavitev vrhunske audio
verige, problematična pa so kvečjemu nekatera minimalistično
opremljena stanovanja in morda majhna in pretirano natrpana sta-
novanja (takih je malo). 

Seveda se lahko lotimo zvokovnega "set upa" tudi na osnovi teh-
ničnih predpogojev kot so: soba naj ne bi bila dimenzij kjer je ena
stranica mnogokratnik druge, zidovi naj ne bi bili vzporedni, naj-
boljše so okrogle površine,..... . Omenjeni pojavi vplivajo predvsem
na pojav stojnih valovanj (v praksi predvsem ojačitve in izginotja
vsebnosti nižjih frekvenc v posameznih delih stanovanja). V prime-
ru omenjenih tehničnih predpogojev gre v bistvu za posploševanja
ki nimajo veliko skupnega z iskustvom. Morda imajo s stojnimi
valovanji, vpliv na ostale parametre sobne akustike pa je neznaten. 
Zvokovno urejanje nam pride sčasoma v kri, zato so akustično naj-
boljše sobe večinoma posledica desetletne empirije. Po mojem je
moč veliko večino prostorov brez velikih pretresov ustrezno prila-
goditi zmogljivostim tudi najkorektnejših audio verig. Dober audio
sistem se lahko v dobršni meri akustiki prostora tudi prilagodi -
izjemoma morda ne v ekstremnih primerih relativno velikih in sko-
rajda praznih prostorov za poslušanje. 

Audiofili opravljajo številne eksperimente za ugodnejši vpliv na
akustiko prostora. Pogosto znatni rezultat povzroči že sam premik
zvočnih omaric. Premik lahko spremeni rasporeditev odbojev in
stojnih valovanj, približanje zidu ali kotu sobe lahko vpliva na kako-
vost in vsebnost nizkih frekvenc,.... .

Vnos glasbenih instrumentov v prostor ima vpliv kvečjemu kot
vnos akustičnih resonatorjev. Glede ne množico neprijetno resoni-
rajočih predmetov v prostoru imajo verjetno pravico prisotnosti
tudi glasbeni instrumenti (klavir, godala, pihala,....) vendar nam
način vnosa prijetnih resonanc v prostor ne more predstavljati pri-
marne rešitve za morebiti sterilni in nenaravni zvok. 

Opomba: O tem več pove članek o lastnem resonančnem podpi-
su komponent.

Razni miniaturni dodatki za akustiko prostora kot so miniaturni
diski iz ebenovine,..... so kvečjemu napad na potrošniško mentali-
teto, nikakor pa tovrstnih izdelkov ne moremo jemati resno. Morda
tak dodatek lahko vpliva na resonančne lastnosti številnih slabo

izdelanih ohišij aparatur - ampak kvečjemu, če so ti elementi pritr-
jeni na ohišje aparature. Eventuelna montaža tovrstnih komponent
na zidove v sobi, kaže na laika. Edina korektna vsebnost resonanc
v prostoru so te, ki jih reproducirajo zvočne omarice. To je seveda
neživljenska predpostavka, vendar imejmo v mislih, da večina
absorberjev, difuzorjev in reflektorjev ne povzroča večje vsebnosti
lastnih resonanc. Nekoliko je treba paziti na obtežitev pohištva
(knjige, vsebnost v predalih, ....) in morda na steklene površine
(vrsta zasteklitve, zavese,....). 

Detajle z akustičnim vplivom ne bomo nikoli izkoristili v celoti, imej-
mo pa v mislih da ti še zdaleč niso toliko pomembni kot pravilno
razmerje med količino in rasporeditvijo reflektorjev, absorberjev in
difuzorjev v sobi. Večje enolične površine je potrebno razbiti,
površni pogled na ustrezno akustiko v prostoru pa človek dobi
tudi ob spremljavi govora. 

Absorberji so: fotelji, postelje, tepihi, težke zavese, delno tudi
masivni leseni elementi, delno masivne knjige, pesek v škatlah,
obleke v omarah, ljudje v prostoru, napolnjen kovček, .....
Difuzorji: karton, večina oljnih slik, delno lesene površine, knjige,
črne vinilke, delno nekateri zidovi, razpete platnene površine, pla-
stika, knjige, prazni plastični kovček,.. .....

Reflektorji: steklo, stenske ploščice, zidovi, kovina, marmor, trda
masivna plastika ki je pogosto tudi difuzor, delno CD albumi na
policah, ohišja večine aparatur, ... .

Akustiko prostora je z nekoliko spretnosti moč uskladiti tako, da to
na prvi pogled sploh ne bo opazno. Morda je večji problem v mini-
malistično opremljenih stanovanjih. Tam je moč narediti nekaj
spretnih posegov kot naprimer: postavitev številnih s peskom
napolnjenih kartonskih škatlic pod posteljo (lahko so napolnjene
s knjigami ali revijami), postavitev prepolovljenega kartonskega
stebra v prazni kot sobe. Ta je lahko preoblečen z blagom v barvi
zidu in napolnjen z različnimi absorpcijskimi materiali. Podstrešna
stanovanja lahko imajo v barvi zidu obarvanih stropih vgrajene raz-
lične materiale. Pod tapetami je moč skriti tako absorberje kot difu-
zorje in reflektorje na način postavitve "pisanega nepravilnega
šahovskega polja". 

Vse skupaj je prepuščeno kreativnosti posameznika, vsekakor pa
nima smisla življensko okolje podrediti akustiki prostora. Za to ni
nobene potrebe. Neopazno urejena akustika prostora je sestavni
del uspeha lastnika živo zvenečega audio sistema.

Nekoliko kontradiktorno opisanemu, je akustika v številnih samo-
stanih in cerkvah naravnost odlična. Glede na velikost prostora, ki
ga ni moč opremiti v skladu z navedenimi principi in glede na
materiale v cerkvah, ki se večinoma obnašajo kot reflektorji, je
pojav na prvi pogled presenetljiv. Pri tako velikih prostorih tudi
vnos mase v obliki obiskovalcev, iz akustičnega stališča ne pome-
ni veliko. Do podobnega efekta prihaja pri sicer drugače konstru-
iranih amfiteatrih, v katerih veljajo nekatere drugačne akustične
zakonitosti. 

Cekve so objekti z veliko odmevnostjo. Velikost odmevnosti karak-
terizira t.i. reverberacijski čas, ki se od cerkve do cerkve spreminja. 

Zaključek na strani 75
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DRM - Digital Radio Mondiale
Digitalni sistem AM oddajanja na frekvencah pod 30MHz

Avtor: Branko Zupan, http://brankoz.slointer.net

Obstoječe analogne kratkovalovne, srednjevalovne in dolgova-
lovne oddaje so na sprejemni strani zelo podležne raznim mot-
njam zaradi statičnih interferenc in fadinga, poleg tega so še
omejene s širino prenešenega nizkofrekvenčnega spektra. Ker
so se naša ušesa navadila vedno boljše kvalitete prenosa, je posta-

lo očitno, da bo potrebno storiti nekaj za revitalizacijo frekvenc pod 30 MHz, ki pa se s sorazmer-
no malimi stroški slišijo zelo daleč.

Leta 1988 je mala skupina pionirskih
radijskih postaj in proizvajalcev opreme
združila sile in ustvarila splošen digital-
ni sistem AM oddajanja na frekven-
cah pod 30MHz torej na kratkih, sred-
njih in dolgih valovih.

Ideja je bila narediti brezlastniški sveto-
vni razvojni standard, ki bi bil marketin-
ško voden, potrošniško orientiran in
zmožen razširiti AM digitalno tehnologi-
jo po vsem svetu.

Kot rezultat tega je bila 5. marca 1998
ustanovljena organizacija DRM (Digital
Radio Mondiale).

Zanimivo je to da je v to organizacijo
med prvimi pristopil Zagrebški proizva-
jalec oddajniške opreme RIZ. Nisem pa
med člani organizacije zasledil niti
enega ponudnika opreme ali radijske
postaje iz Slovenije. Bomo zopet tekali
za ostalimi, ki nam bodo utrli pot? 
Upam da ne!

Z gledišča oddajanja ponuja AM digital-
na tehnologija: 

Prihranek stroškov, posebej za
doseg do oddaljenejših poslušalcev,
ker digitalni AM oddajniki potrebuje-
jo manjšo moč za doseg istih razdalj
kot standardni AM oddajniki 
Uporaba istih oddajniških naprav 
Efektivnejša uporaba obstoječih frek-
venčnih razdelitev 
Priložnost dodati vsebini razne ser-
visne vsebine (podatki o postaji,
besedilo, ...) 

Koristi za poslušalce AM digitalne teh-
nologije so: 

Kvaliteta sprejema kot na FM z dose-
gom kakor na AM 
Izboljšana kvaliteta sprejema 
Lažja izbira željene frekvence, imena
postaje ali programa 
Več različnih programskih vsebin:
dodatne tekstovne informacije, ime
postaje, naslov glasbe, ime izvajalca
i.t.d.

Danes je to še v povojih vendar je dosti
radijskih postaj, ki oddajajo že danes v
AM digitalni radijski tehnologiji in se jih
lahko sliši tudi pri nas v Sloveniji. To me
spominja na čase pred več kot tridese-
timi leti ko je začel stereofonski prenos
na FM področju.
Takrat sem si nare-
dil stereo dekoder
z gromozanskimi
tuljavami in čakal
kot pes na kost, da
je na Avstrijskem
tretjem programu
pričela stereo odd-
daja, ki pa je takrat
trajale samo kakš-
no uro zvečer. Ne-
dolgo zatem so
pričeli tudi na Ljub-
ljanskem in Zagre-
bškem radiu s ste-
reofonskimi prenosi. Kmalu nato sem si
kupil stereo sprejemnik proizvodnje EI
iz Niša. Stal je celo premoženje in pada-
la so vprašanja znancev, češ kaj ti bo to
čudo saj tako ali tako vse skupaj nima
perspektive. 

Danes pa smo v situaciji ko je stereofo-
nija normalna stvar in če malo povpra-

šaš naokoli o tem kaj je stereofonija
dobiš večinoma odgovor: stereo radio
ima dva zvočnika oni pa ne. Zato sem
se odločil zgraditi sprejemnik za podro-
čje kjer že danes prenašajo v AM digi-
talni tehniki. Spisek radijskih postaj, ki
se stalno aktualizira, je na spletni strani:
http://www.drm-info.de/frequ. htm. Na
isti strani spodaj je link na log kjer vpi-
sujejo podatke o sprejemu postaj
(Logbuch).

Analogni KV AM radio
Na sliki 1 je tipična konfiguracija ana-
lognega sprejemnika za dolge, srednje
ali kratke valove. 

Iz antene prihaja visokofrekvenčni mo-
dulirani signal na VF ojačevalnik, kjer
se selektira in ojača. V mešalec prihaja-
ta dve različni frekvenci, selektirani vho-
dni VF signal in signal iz VCO, ki je za
frekvenco medfrekvenčnega ojačeval-
nika višji ali nižji. V mešalcu se obe frek-
venci izmešata (od tod tudi izraz meša-
lec) in rezultat je medfrekvenčni signal.

Slika 1 - Tipična konfiguracija analognega sprejemnika za
dolge, srednje ali kratke valove
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Frekvenca MF signala je ponavadi 455
kHz, širina prepustnosti ojačevalnika pa
je odvisna od namena sprejemnika. Ta
se po ponovnem selektiranju ojača in
potem v demodulatorju demodulira.
Dalje gre demodulirani nizkofrekvenčni
signal skozi NF ojačevalnik v zvočnik.
Zvočnik potem pretvori vse skupaj v
akustične nihaje, ki jih sprejme naše
uho. Tako je na poti od oddajnika do
našega ušesa informacija, ki jo poslu-
šamo, bila  "onesnažena" z vsem mogo-
čimi motnjami. V te motnje spadajo po-
leg interferenc in fadinga tudi motnje
kot so avtomobili (danes hvala bogu
vse manj), razni regulatorji svetlobe, in-
dustrijske naprave in ne nazadnje tudi
sam šum vseh stopenj sprejemnika.

Digitalni AM radio
Digitalni AM sprejemnik na frekvencah
pod 30 MHz pa izgleda malo drugače.
Pri gradnji imamo dve možnosti. Ena je
ta da v že obstoječem sprejemniku spe-
ljemo MF signal pred demudolatorjem
na dodaten mešalec, kjer ga mešamo z
oscilatorjem frekvence za 12 kHz nižje
od MF. Tako dobimo potreben signal na
12 kHz, ki ga nato speljemo v računalni-
kov mikrofonski vhod na zvočni kartici,
kjer se s programom demodulira (pre-
tvori) v informacijo (zvok, tekstovna
sporočila, podatki o postaji, programu,
...). 
Druga možnost je zgraditi poseben

sprejemnik brez demodulatorja, ki ima
mešalec direktno na 12kHz. To pot sem
izbral in pričel delati majhem sprejem-
nik, ki ga bom opisal. Gradnjo sem pri-
čel z PLL in VCO delom sprejemnika,
saj je potrebno imeti čim bolj stabilen
oscilator. Naprej gre preko mešalca do
visokofrekvenčnega dela sprejemnika.
Vse te stopnje sprejemnika bom naredil
na svojih ploščicah v cilju eksperimenti-
ranja z različnimi vezji. Moral bom tudi

postaviti neko dobro anteno na pro-
stem, za kar še vedno iščem idejo. 

Upam da se bo pojavil kak radioamater
z dobrim predlogom. Zaenkrat mislim
raztegniti dolg kos žice nekje na pro-
stem. Naprej pa bomo še videli. Mo-
goče pa bo padla kakšna dobra ideja. 

Poleg sprejemnika je v računalniku
potreben tudi program, ki signal deko-
dira. Več o programih je najti na interne-
tu, samo malo se je treba potruditi.
Našel sem celo Open-Source kodo v
C++, ki jo je treba samo posloveniti.
Izgled programa je takšen….

Izdelava DRM radia

Kot je razvidno iz blok sheme na sliki 2,
je konfiguracija DRM sprejemnika zelo
enostavna, saj jo sestavljajo samo štirje
moduli:

VF ojačevalnika 0.5 ... 30 MHz
Mešalne stopnje
PLL in
VCO-ja

VF OJAČEVALNIK
VF ojačevalnik je klasična gradnja s
katero ne bomo izgubljali veliko besed.
Narejen je z dvema dual gate MOS GET
tranzistorjema BF900, ki so sedaj že
prastara klasika. Zanimivo je vhodno si-

to, krmiljeno s PLL nape-
tostjo tako, da je vedno
uglašeno na pravo frek-
venco. Uporabljeni sta
dve kapacitivni diodi BB-
212, tuljavo pa lahko iz-
delate s pomočjo kalku-
latorja na spletni podstra-
ni  http://brankoz.slointer
.net/vf-tuljave. html.

Oglejmo si še shemico:

MEŠALNA STOPNJA
Izdelal sem več mešalnih stopenj z raz-
ličnimi integriranimi vezji, ki so več ali
manj dobavljiva, nekatera pa so se va-
ljala že leta po predalih. 

S042P
Eden takih je slavni - dvojni balansni
mešalec in oscilator tipa S042P zaradi
tega ker sem ga imel doma. To integri-
rano vezje se je izdelovalo več kot tride-
set let. Danes ni več v proizvodnji, ven-
dar imamo drugega SA602 ali SA612.
Imam namen preizkusiti tudi njiju ven-
dar kasneje.

Mešalec SA612
Notranja vezava SA612 nam pokaže da
so vse prednapetosti interno nastavlje-
ne s svojimi upori tako, da lahko zuna-
nje signale dovedemo preko kondenza-
torjev. Vgrajeni so tudi kolektorski upori,
tako da je potrebno v shemi minimalno
zunanjih elementov. Mešalec ima vhod-
no in izhodno impedanco 1,5 kOhm.
Uporaben je tako za simetrično, kot tudi
nesimetrieno delovanje. Notranji oscila-
tor lahko deluje kot kvareni oscilator,
kakor tudi kot oscilator z zunanjim osci-
latornim krogom. Lahko pa dovedemo
signal tudi iz kakšnega zunanjega osci-
latorja, ki ga lahko krmilimo s PLL. Slika 2 - Blok shema kratkovalovnega sprejemnika za

DRM

Slika 3 - Shema VF ojač. 0...30 MHz
Slika 5 - Vezava simetričnega in nesi-
metričnega mešalca SA612

Slika 4 - Shema mešalne stopnje z
S042P
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Diodni širokopasovni mešalec
Posebna vrsta diodnega mešalca je t.i. Ring Mixer. To je po-
polnoma simetrično narejen mešalec s štirimi diodami. Dio-
de delujejo kot preklopnik, ki je krmiljen v ritmu oscilatorje-
ve frekvence. Najbolje je uporabiti Shottky diode, ki imajo
zelo kratek preklopni čas in s tem povzročijo namanjša po-
pačenja. Pri dobri simetriji širokopasovnih transformatorjev
nimamo na izhodu niti sledi vhodne ali oscilatorjeve frek-
vence, temveč samo medfrekvenčni signal.

PLL z LCD DISPLEJEM

Okoli PLL vezja nisem dosti kompliciral. Na strani nizozem-
skega avtorja sem našel PLL vezje za krmiljenje oscilatorja
v piratskem srednje in kratkovalovnem oddajniku. Tam je
objavljen PLL z mikrokontrolerjem PIC16F84, Philipsovim
PLL integriranim vezjem SAA1057 in LCD displayem. Vezje
je preprosto in deluje brez problemov. Edino je škoda, da
avtor ni objavil tudi kode za PIC16F84 v assemblerju, tako
da bi lahko vpisal tistih 12 kHz ralike med vhodno in izhod-
no frekvenco. Nič strašnega, bom pač zaenkrat sam prište-
val k prikazu na displeju. Glavno je, da sem prišel do osci-
latorja, kjer enostavno vidim na kateri frekvenci sem. Vezje
ima tri tipke. Z dvema se prestavlja frekvenca navzgor in
navzdol, s tretjim pa menja korak skokov med 1, 10 in 100
kHz. Vse skupaj je sestavljeno v zelo kratkem času in delu-
je odlično.

Naj tukaj dodam še pripombo. PLL je zmožen kontrolirati
celoten spekter frekvenc od dolgih preko srednjih do krat-
kih valov, vendar je oscilator, ki bi delal na tako širokem frek-

venčnem spektru, nemogoče narediti. Zato je potrebno na-
praviti oscilator s preklopnikom ali pa se odločiti na katerem
frekvenčnem pasu bomo poslušali. PLL služi samo za vzdr-
ževanje točne frekvence oscilatorja.

Celoten sklop troši skoraj 30 mA kar je sorazmerno veliko,
vendar to ni velika ovira saj sprejemnika ne mislim napajati
iz baterij. Z rezultati celotnega vezja PLL sem zelo zadovo-
ljen in mislim da tukaj ne bo kaj za spreminjati, razen popra-
viti kodo v procesorju, tako da bo kazal točno frekvenco na
sprejemu. Vse skupaj je bilo sestavljeno in preizkušeno v
kakšni uri (zahvaljujem se prijatelju Ernestu za izdelavo tis-
kanega vezja).

PLL krmiljen z računalnikom

Cenejša verzija PLL vezja je krmiljena z računalnikom. V tej
verziji prihranimo precej, saj odpadeta mikrokontroler PIC-
16F84 in LCD, vendar mora biti speljan še en kabel do raču-
nalnika. To zadnje mogoče ni kakšna velika ovira, ampak
pri kabelski solati okoli računalnika, ki jo imam doma, zna
biti to hudo nerodna stvar. 

Slika 6 - Shema mešalne stopnje z diodnim širokopasov-
nim mešalcem

Slika 7 - Izgled vezja PLL oscilatorja z displayem

Slika 8 - Shema mešalne stopnje z diodnim širokopasov-
nim mešalcem

Slika 8 - Razpored elementov na ploščici TIV
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Na spodnji ploščici tiskane-
ga vezja sem predvidel pra-
zne točke za ekperimentira-
nje z oscilatorjem. Ni dosti
prostora, vendar je koristen.
S trimer kondenzatorjem la-
hko nastavimo točno željeno
frekvenco kvarca.

Slika 10 - Razpored elemen-
tov na ploščici s PC vodene-
ga PLLja

Zanimiva je še izboljšana shema PLL z oscilatorjem nare-
jenim z dvema FE tranzistorjema.

Zgornje vezje je uporabno kot oscilator z vsemi opisanimi
mešalci. Tuljavo L1 moramo prilagoditi (z Dip-metrom) frek-
venčnemu pasu, ki ga želimo poslušati. L2 je kupljena dušil-
ka v obliki upora in ni kritična (100 - 200 µH). Na zgornji
tiskanini (slika 10) je še dovolj prostih lukenj s praznimi me-
sti za spajkanje. Zato je najenostavneje uporabiti to plošči-
co in ji samo dodati potrebno.

VCO - NAPETOSTNO KONTROLIRAN OSCILATOR
(Voltage Controlled Oscillator)

Tudi tukaj ni kaj veliko povedati. Uporabil sem ta kompleten
posebej zgrajen oscilator iz vzroka, ki sem ga že navedel.
Imam namen preizkusiti še kaj drugega, tudi oscilator ki je
v samem integriranem vezju SA612. Na izhodu oscilatorja je
buffer, ki poveča nivo signala in obenem preprečuje vpliv
mešalca na frekvenco. Oscilator sem preizkusil z varicap
diodo BB204, ki je za VHF področje. Zato sem paralelno
priključil spremenljivi kondenzator 60 - 300 pF, s katerim
sem nadomestil kapacitivnost, ki manjka. V oscilatorju je
uporabljena varicap dioda KV1560NT ali BB212. Ti diodi
sta narejeni za AM frekvenčno območje in imata razmerje
najmanjša-največja kapaciteta 17 (cca 28 - 500 pF). Diodo
je težko najti, kajti to ni stvar ki bi se masovno kupovala v
amaterske namene. S kondenzatorjem in VHF varikap dio-
do lahko preizkusimo pravilno delovanje PLL. Vse skupaj je
malce neudobno ker moramo s spremenljivim kondenza-
torjem oscilator dovesti v bližino nastavljene frekvence, na-
kar PLL regulira in drži nastavljeno frekvenco. Z izborom
prave tuljave imamo s tem oscilatorjem možnost zajeti frek-
vence ki jih želimo.

Ker je navijanje tuljave z odcepom nerodno, sem preizkusil
tudi malo drugače vezan oscilator, ki mu ni potreben odcep
na tuljavi. Dodana je tudi stopnja za ločitev (BF199, BF494
ali sličen VF tranzistor), tako da ne more vplivati na frekven-
co oscilatorja na izhod priključeno vezje. 

Ta oscilator se obnese zelo dobro in sem ga uporabil v PLL
vezju, ki se krmili z računalnikom.

Slika 9 - Vezava z računalnikom krmiljenega PLL-ja

Slika 12 - Za krmiljenje PLL vezja sem napisal majhen pro-
gram v Visual Basic-u.

Slika 11 - Vezava PLL s FET oscilatorjem

Slika 13 - Vezava VCO z dvema FET tranzistorjema
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Slika 15 - VCO in PLL z LCD v fazi preizkušanja

Zaključek

Preizkusil sem še nekaj drugačnih vezav, kot je na primer
DRM direktni sprejemnik z integiranim mešalcem SA612.
Kompleten dvojni superheterodinski sprejemnik z integri-
ranim vezjem TCA440 je opisan posebej. Ta sprejemnik je
potrebno priključiti na eno izmed PLL vezij, izhod pa na PC.
V reviji Elektor je opisan DRM sprejemnik z DDS oscilator-
jem (DDS = Direct Digital Syntesis). Ta sprejemnik je nare-
jen za frekvence od 512 kHz pa tja do preko 20 MHz.
Celoten sprejemnik se da nabaviti v kit-kompletu, vendar je
vse skupaj malce drago (cca 120 EUR za gotov sprejemnik
+ 60 Eur za program). Avtor sprejemnika in članka je B.
Kainka. Preizkusil sem tudi nekaj enostavnih sprejemnikov
s standardnimi quartz kristali - Direktni sprejemnik s stan-
dardnimi kvarci za 3995 ali 5990 kHz. 
Pri delu potrebujete tudi nekaj instrumentarija, priporočam
pa vsaj Dip-meter. Za kontrolo frekvence oscilatorja ni slabo
imeti frekvencmeter. Na moji spletni strani najdete tudi  opis
tega instrumenta s PIC16F84.
Seveda je za sprejem na kratkih valovih potrebna dobra an-
tena. Pri anteni za KV se vedno pojavi problem njene veli-
kosti. Zato sem se odločil izdelati magnetno Loop anteno,
ki je po svoji velikosti relativno mala in se jo zato da brez
problemov skrito montirati na balkon.

Še kakšno shemico pa poiščite v naslednji številki...

Slika 14 - Vezava VCO z dvema FET tranzistorjema, ločilno
stopnjo z BF 199 in tuljavo brez odcepa

E

Za tiste, ki potrebujejo enostaven, a
učinkovit audio ojačevalnik smo pri-
pravili PA-75W Mono. Je enostavna in

relativno poceni, a zelo solidna izbira za
manjše zvočne sisteme, za pogon wooferja
na vašem PC računalniku.

PA75W-Mono
Enostaven mono audio
ojačevalnik 75W

Avtor: Branko Badrljica, Elektronika

Srce ojačevalnika je dobro znani Philipsov TDA-7294. Čip
je sicer deklariran za moči do 100W, vendar so potrebni po-
goji za tako moč rahlo optimistični. Zato smo raje deklarira-
li manjšo moč, z manjšimi predelavami (predvsem večji hla-
dilnik) pa lahko iztisnete iz njega še tistih zadnjih nekaj Wat-
tov, če radi komplicirate in če vas večja popačenja ne moti-
jo preveč.

TDA-7294 je močnostni
operacijski ojačevalnik,
ki deluje pri napajanju
do ±40V in na izhodu
prenese teoretično to-
kove do 10A. Teoretič-
no zato, ker je zaradi
cenovnih zakonitosti
postavljen v premajhno
ohišje, ki ne more zado-
voljivo hladiti čipa pri polnih obremenitvah. Čip je zelo solid-
no zaščiten, saj prenese napajalne napetosti na praktično
vseh nogicah, je zaščiten proti ESD vplivom in tokovnim ter
termičnim preobremenitvam.

Tako lahko na Internetu kot tudi v domačih revijah zasledite
precej samogradenj ojačevalnikov, ki so zasnovani ravno
na TDA-7294. Po čem je torej naša samogradnja posebna? 

Slika 1 - Razpored nogic (zgoraj) in blokovna shema TDA-
7294
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Rekel bi, da PA-75W ni v ničemer drugačen od obstoječih
ojačevalnikov, deklariranih kot 100W, le da je narejen malo
bolj temeljito od večine ostalih. Tako smo izhodno moč
podali malo nižje od "konkurence", tudi pri tiskanini nismo
bili stiskaški, saj gre za solidno dvostransko tiskanino z vde-
lanim napajalnikom. 

Pri drugih domačih izvedbah vidite ponavadi ubogo eno-
stransko tiskanino, ki vsebuje razen čipa še komajda kak
upor, napajalnega dela pa sploh ni! V neki reviji sem tako
videl reklamo za tovrsten ojačevalnik za ceno nekaj kSIT v
KIT-u. Noro, sem pomislil, saj stane samo hladilnik več kot
toliko. Poznejši vpogled v vsebino kit-kompleta je odkril to,
da ne vsebuje hladilnika, kompletnega napajalnika itd. Ni-
sem šel po slovarjih brskat za definicijo besede KIT, vendar
se mi zdi tak pristop preveč površen. 

PA-75W je bil zamišljen kot solidna samogradnja, čeprav
mogoče v štartu nekoliko dražja od konkurence. Toda ko jo
boste sestavili, se ne boste spraševali "Zakaj za vraga sem
sploh šel v to ?". Pred seboj boste imeli pošteno narejen
izdelek. 

Uporaba ojačevalnika PA75W-Mono
PA-75W je univerzalen ojačevalnik in dobro se bo obnesel
marsikje, je pa verjetno še najboljši v vlogi pogona woofer
zvočnika na PCju ali recimo enega kanala manjšega stereo
sistema itd. Lahko ga torej priklopite na PC-ja in nekaj zvoč-
nikov in dobite res pravo ozvočenje v strelskih igrah- seve-
da v paru ojačevalnikov. Za tak par lahko uporabite en trafo,
torej tu prihranite nekaj. 
Uporaben je tudi za pogon posameznih zvočnikov, ali za
recimo manjše razglase itd.

Ker sami ne prodajamo KIT-ov, se za cene pozanimajte v
maloprodajnih trgovinah, kot so HTE, IC, JUST, DELKO,
CONRAD itd. Vse ključne dele samogradenj dobite načelo-
ma pri nas. Ker je v tem projektu ključno samo tiskano
vezje, dobite tega pri nas, za ostalo se pa obrnite na lokal-
no trgovino.

Za tiste, ki ne marate KIT-ov, so na razpolago tiskanine z
vsemi ključnimi deli za vse pri nas razvite projekte. Pri PA-
75W je edini ključni del tiskano vezje. Slednje lahko naroči-
te pri nas, lahko pa si ga na podlagi priloženih materialov
izdelate tudi sami.

TDA 7294
Srce samogradnje je torej TDA 7294, ki je v osnovi moč-
nostni operacijski ojačevalnik, namenjen delu pri visokih
napajalnih in izhodnih napetostih (do +/- 40V) in visokim
izhodnim tokovom (do 10A). Ker ima v izhodni stopnji MOS-
FET namesto bipolarnih tranzistorjev, je bistveno bolj odpo-
ren proti prenapetostim in previsokim tokovnim obremenit-
vam, proti pregrevanju pa ukrepa vdelana termična zaščita,
ki izklaplja močnostno izhodno stopnjo. 

Eden od načrtovalskih kompromisov je tudi BOOST nogica,
preko katere čip sam sebi črpa naboj za pozitivne "špice"
na izhodu.

Ker so v izhodni stopnji FET tranzistorji, ki potrebujejo pre-
cejšnjo napetost na vratih, bi čip drugače ne dosegel viso-
kih pozitivnih napetosti na izhodu, oziroma bi za to potrebo-
val precej višjo pozitivno napajalno napetost. Tako bi bili
potrebni dražji postopki za izdelavo izhodnih tranzistorjev v
TDA-7294. Poleg tega bi zaradi tega nastale večje izgube
na čipu, podobne izgubam v recimo linearnih napajalnikih.
V osnovi velja, da pri danem trenutnem toku skozi zvočnik
vsa razlika napetosti med napajalno in trenutno napetostjo
zvočnika greje čip.

Ker potrebuje visoki FET v izhodnji stopnji na vratih vedno
za kakih 5-10V višjo napetost od željene izhodne napetosti,
si jo čip s pomočjo kondenzatorja "načrpa" samo za potre-
be krmiljenja vrat FET-a. To je tudi praktično edina razlika
med TDA-7294 in kakim klasičnim operacijskim ojačevalni-
kom.

V mnogih samogradnjah s TDA-7294 lahko vidite napajalni-
ke, ki dajejo od sebe napetosti komajda kaj višje od teore-
tično potrebnih. Vendar se pri takem napajanju pojavljajo
dodatna popačenja pri večjih močeh, poleg tega pa tudi
napajalniki "brnijo" in ta brum velikokrat pride tudi v izhod-
ni signal.

Shema ojačevalnika PA75W-Mono
Zato sem se sam raje odločil za malce višjo napetost napa-
janja, dodatne izgube pa odvaja soliden hladilnik. 

Čeprav ima čip vdelano elektroniko za preprečevanje poka-
nja ob vklopu in izklopu ojačevalnika, je mehak vklop napa-
jalnika nuja pri takih močeh, že zaradi zaščite mostičkov in
gladilnih kondenzatorjev pred visokimi vklopnimi tokovi.

Slika 2 - Shema ojačevalnika in napajalnika z zakasnitvijo
vklopa (slika na naslednji strani)

Shema je torej sestavljena iz treh glavnih delov; napajalnika,
zaščitnega vezja za mehki vklop in vezja samega ojačeval-
nika.
Napajalnik tvorijo toroidni transformator 100 W/2x25 V, dva
greatzova mostička in dva elektrolitska kondenzatorja. Če
boste gnali ojačevalnik do konca, si lahko omislite močnej-
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ši transformator, tja do 200 W se zdi smiselno. Meni v prak-
si povsem zadošča 100 W, ki brez problema prenese tudi

tranziente.
Vezje za mehki
vklop deluje ta-
ko, da v krog
primarja trans-
formatorja v tr-
enutku vklopa
vključuje serij-
ski upor, ki om-
ejuje tokove sk-
ozi transforma-
tor. Ko nape-
tost na izhodu
n a p a j a l n i k a
doseže zadosti
visoko vredno-
st, rele kratko-
stiči sponke
upora in napa-

jalnik deluje s polno močjo. Navitje releja je povezano v seri-
jo z 10 V zener diodo. Ker se dani rele vklopi pri napetosti,
malo višji od polovice deklarirane, bi to v praksi pomenilo
vklop releja v trenutku, ko napetost na 35 V izhodi preseže
kakih 28 V. Ko je rele že vklopljen, pa se izklopi pri napeto-
sti nižji od polovice napajalne, kar pomeni manj kot 22 V.

V praksi ta histerezna zanka deluje dobro. Obstaja sicer teo-
retična možnost, da bi napetost med delovanjem lahko toli-
ko padla zaradi obremenitve, da bi rele izklopil. Takrat bi
moč napajalnika upadla, saj bi se transformator napajal
preko serijskega upora. To bi pri dani obremenitvi pomeni-
lo pregrevanje upora, ki bi pregorel. V praksi se to še ni zgo-
dilo, če pa bi se, bi bil žični upor v vlogi varovalke, ki bi s
svojo smrtjo zavarovala preostanek elektronike pred pre-
obremenitvami. 

Ker stane žični upor malo več od varovalke, sem stvari pus-
til take kot so. Uporabljena greatzova mostička sta 5-amper-
ska, zalotana v tiskanino. V praksi se ne grejeta tako zelo,
da bi bil poseben hladilnik zanju potreben...

Slika 3 - Tiskano vezje napajalnika (montažni tisk/tiskanina
zgoraj) - slika ni v razmerju 1:1

Kondenzatorji za
glajenje so 50V/
4.700 µF elektroli-
ti. Lahko uporabi-
te tudi večje, ven-
dar ne pretiravaj-
te. Pri posebno
velikih vrednostih
bi greatzovi spoji
polnili elektrolite
zelo kratek čas
vsako periodo z
ustrezno višjimi
tokovi, kar bi ne-
potrebno poveča-
lo izgube v greatzih in ju mogoče celo uničilo.

Ojačevalnik je vezan kot kak navaden operacijski ojačeval-
nik, kateremu ojačanje določa razmerje upornosti RFB1/RFB2.
Edina nekonvencionalna stvar v tem delu sheme je konden-
zator CBTS, ki ustvarja višjo pozitivno napetost za notranje
potrebe samega TDA-7294. Proizvajalec priporoča vred-
nost vsaj 22µF, torej bo vdelana vrednost 33 µF ustrezala...

Aja, načrtovalci TDA-7294 so poskrbeli tudi za MUTE in
STBY funkciji. Tako lahko preko MUTE ojačevalnik utišamo
kadarkoli, preko STBY pa ga lahko postavimo v neaktivno
stanje. Vezava obeh vhodov čipa tako, kot je to prikazano
na shemi pa nam omogoča zadušitev pokov ob vklopu ozi-
roma izklopu ojačevalnika.

Stereo uporaba
Seveda lahko v podvojeni stereo verziji opustimo na eni od
tiskanin CMUT, CSTDB, RMUT, RMUT2, RSTDB in DMUT in pripadajoči
nogici 9 in 10 na TDA-7294 kar povežemo istoležni nogici
na drugi tiskanini. Na eni tiskanini lahko opustite tudi rele,
RSST in ZD, saj je za mehki vklop obeh transformatorjev
dovolj en rele.

Slika 5 - Sestavljen PA75W-Mono na hladilnem rebru HR-
100/100

Slika 4 - Fotografija TIV z metalizirani-
mi luknjami, zaščitnim lakom in monta-
žnim tiskom
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To je v kratkem vse. Ojačevalnik je tako majhen in kompak-
ten, da je praktično možno iz dveh ojačevalnikov sestaviti
stereo 75W enoto. 

Hlajenje
Kot je že znano, je treba TDA-7294 čimbolje hladiti. Za to
nalogo je v PA-75W predviden 100 mm širok hladilnik HR-
100/100 (slika 5), lahko pa uporabite tudi HR-150/100 ali
kaj podobnega. Obvezno uporabite tudi silikonsko pasto in
čipe solidno privijte na hladilnik. Tiskano vezje ojačevalnika
je narejeno tako, da hladilno rebro položimo čez zadnji cen-
timeter tiskanine. Luknje v tiskanem vezju na zadnjem robu
so namenjene pritrditvi hladilnika na tiskanino. Ker je hladil-
nik neizoliran in je v bistvu na potecialu negativne napajal-
ne napetosti, smo vam tako poskusili olajšati izolacijo hla-
dilnika. Hladilnika nisem skušal izolirati, ker mora biti hlaje-
nje čipa čimboljše. Ker je TDA-7294 v premajhnem cene-
nem ohišju, ki le s težavo odvaja toploto, bi na stiku med
čipom in hladilnikom vsaka dodatna plast pomenila kritično
zmanjšano hlajenje in s tem manjšo izhodno moč.  

Za konec
Od začetka do danes je PA-75W doživel dve verziji tiskane-
ga vezja. Druga verzija popravlja nekaj majhnih, a neumnih
napak, ki sem jih zagrešil pri prvi verziji. Največja napačen
razmik med obema vrsticama nogic TDA-7294. V prvi vezi-
ji je razmik 100 mil (2.54 mm), medtem ko je pravilen raz-
mik dvakrat večji- 200 mil (5.08 mm). Seveda so vse tiska-
nine, ki jih ponujamo iz druge (zadnje verzije), to vam ome-
njam le za primer, če ste na našem Websiteu zagledali pred
časom prvo verzijo...

Opisani ojačevalnik je bil sestavljen in preizkušen. Stvar je
prestala razbijanje Metallice, ki je trajalo več kot mesec dni
brez kakršnihkoli posledic zanjo ali za priključene zvočnike.
Zaenkrat je videti, da deluje povsem zadovoljivo... E

Napredek tehnologije nam je prinesel
marsikaj novega in poenostavil živl-
jenje na mnogih področjih. Sam se še

spomnim, kako sem leta nazaj umerjal termo-
metre, ki smo jih takrat sestavljali za potre-
be šol....

Termostat z
DS-1626

Avtor: Branko Badrljica, Elektronika

Ker je bila v "sondi" termometra navadna dioda, je bilo ume-
rjanje mučno. Treba je bilo stvar shladiti do spodnje tempe-
rature (0°C) in nastaviti pravilno kazanje, nato jo segreti do
vrelišča vode in spet nastaviti pravilen prikaz. Po nekajkrat-
ni ponovitvi postopka sem lahko upal, da se kakemu ele-
mentu v vezju ne bo premaknila karakteristika ali da nena-
den tresljaj med transportom ne bo premaknil trimer upo-
rov, ravno toliko, da bi moral vse skupaj ponoviti. Kljub vsem
naporom so bile napake znatne že zaradi nelinearne karak-
teristike diode...

Danes so stvari povsem drugačne. Inteligentni senzorji na
čipu, kot je Dallasov DS-1626, vsebujejo poleg samega
senzorja še marsikaj drugega. Poleg tega npr. DS-1626
omogoča merjenje temperatur v obsegu -0 °C do +70 °C z
natančnostjo, boljšo od 0.5 °C, ima vdelane termostatske
funkcije, rezultat pa lahko odčitamo na do 11 bitov natanč-
no. Na voljo je tudi kot DS-1726, ki se obnaša povsem
enako, le da ima temperaturni obseg -10°C do 85°C in
natančnost na 1°C.

DS-1626 in DS-1726 sta naslednika znanega DS-1620. Za
razliko od slednjega imata sicer ožji temperaturni razpon,
zato pa ne potrebujeta visoke napetosti za programiranje in
ni komplikacij s preračunavanjem rezultatov, če hočemo
rezultat na več kot 8 bitov. 

Čip ima samo osem nogic. Dve sta napajalni, tri služijo
komunikaciji z recimo mikrokrmilnikom, preostale tri pa so
termostatski izhodi. Tako lahko nastavimo aktivacijo enega
izhoda, ko temperatura pade pod določeno in drugega, če
temperatura naraste nad neko nastavljeno vrednost. Tretji
izhod je logični ali preostalih dveh izhodov in postane akti-
ven, ko temperatura pade iz postavljenega obsega.

DS-1626 lahko torej povežemo na mikrokrmilnik, ali pa ga
sprogramiranega upoprabljamo samostojno. Interni registri
termostata in konfiguracijski register čipa so namreč realizi-
rani v EEPROM celicah in ohranijo vsebino tudi po izklopu
napajanja.



ELEKTRONIKA 753/2005

KONSTRUKTORSTVO - Termostat z DS-1626

Slika 1 - Pinout in blok shema DS1626

Termostat je sestavljen iz dveh enostavnih tiskanin. Na manjši, senzorski tiskanini
se nahaja sam senzorski čip, dva konektorja, dioda in kondenzator. Konektor
"Thermkon" povezuje senzor z termostatsko elektroniko, "Ispkon" pa služi progra-
miranju senzorja, denimo z PKD-1 ali čim drugim. S PKD-1 lahko spremljamo tem-
peraturo senzorja tudi v času rednega delavanja, ko ta že krmili releje. Dioda omo-
goča hkratno napajanje senzorja preko obeh konektorjev.

Tiskanina senzorja je izvedena v čim manjši obliki, tako da jo lahko montiramo na
področje, katerega temperatura nas zanima in jo preko večžilnega kabla poveže-
mo s stikalno tiskanino. Na sliki je tiskanina za DS-1620 v DIP-8 ohišju (stari mo-
del). Nova DS-1626 in DS1726 sta v uSOP-8 ohišju, ki pa ima enako razporejene
pine. Izdelava take tiskanine s senzorjem je trivialna, sploh pa za nove čipe bo
tiskanina zelo majhna in prilagojena konkretnim potrebam, zato jo boste verjetno
izdelali sami. 

Slika 3 - Shema senzorske tiskanine -
živa preproščina

Kljub temu, če si jo tako zelo želite, jo ve-
rjetno že imamo v trenutku, ko to bere-
te...

Na relejski tiskanini so trije releji. Rele "Rello" vklaplja/izklaplja porabnik, ko tempe-
ratura senzorja pade pod prednastavljeno spodnjo mejo, "Relhi" skrbi za zgornjo
mejo, "Relcom" pa za izpad izven področja. Upravljanje z releji je izvedeno preko
ULN-2803, ki vsebuje tranzistorje s skupnim emiterjem. Tri led diode (Ledl, Ledh,
Ledcom) nudijo tudi optično indikacijo stanja termostata.

Slika 4 - Shema relejske tiska-
nine 

Cela stvar se napaja s cca.
15V AC napetostjo. Po usmer-
janju skozi diodo PD1 in glaje-
nju na Cel dobimo nekaj čez
20V, kar služi za pogon navitij
relejev in LEDic. Upor Rvcc in

dioda ZD sta namenjena stabilizaciji 5V napetosti za pogon senzorske tiskanine.

Slika 5 - Izdelani
vezji

Za programiran-
je željenih vred-
nosti v DS-1626
torej uporabimo
programatorček
PKD-1, ki je opi-

san v nadaljevanju kot posebna samogradnja, nato pa sprogramiran senzor pove-
žemo s stikalnim vezjem in to je načeloma vse. E

Akustika prostorov v praksi

Nadaljevanje s strani 66 ...

Reverberacija v ogromnih prostorih je
tako velika, da se z osnovnimi toni ne
sešteva na način da bi ti postali slabo
prepoznavni kot je to v primeru odmev-
nosti v sobah. Prostor ogromnih dimen-
zij se na nek način obnaša kot odprti
prostor ( podobno kot v amfiteatrih ), s
tem da je odsoten hrup okolja. Hitrih
refleksij ni in te ki so, te niso usmerjene
direktno v poslušalca. So znatno manj-
še jakosti od tonov ki jih generira izvor
zvoka. 

V sobah pa je poslušalec tarča vseh
pojavov ki se dogajajo v njegovi nepo-
sredni bližini in ki vplivajo drug na dru-
gega. Relativno majhne sobe so kot
slušalke kjer nas zadeva vse kar se
dogaja znotraj tega. Akustično korek-
ten bi moral biti tudi odprti prostor v
kolikor bi ne bilo hrupa okolice in v koli-
kor izhajamo da poslušamo umetno
reprodukcijo na način zaznavanja čim
korektnejšega približka k živemu. Za ži-
vo izvedbo verjetno odprti prostor ni
najprimernejši - ali pa morda v kolikor
gre za dvorišča samostanov, gradov, za
amfiteatre, ... 

Nekatera znanja o akustiki so pridoblje-
na povsem empirično.

Vpliv opreme v stanovanju na zven
audio verige je velik, tako velik da se
splača nekoliko posvetiti se temu.

Veliko tega o akustiki prostorov še ne
vemo, nedvomno pa je moč večino sta-
novanj brez večjih posegov usposobiti
za sožitje z vrhunsko audio verigo.
Ustrezno sestavljena veriga audio kom-
ponent in soba z urejeno akustiko tvori-
ta živo zveneč audio sistem. 

Ko nam uspe vemo, da je to to. Vse kar
sledi po tem je raziskovanje po neskon-
čni svetovni diskoteki, odkrivanje zgo-
db, emocij, barv, ritmov, zvenov, krajev,
vonjev, ... užitkov - nedosegljivih in ne-
znanih ostali populciji. 

Tu gre za legalni način omamljanja.

Povzeto po www.hiendfi.com ... E
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PKD-1
Univerzalna naprava za komunikacijo in upravljanje preko

vrat RS-232

Avtor: Branko Badrljica, Elektronika

Mikrokrmilniki so danes že praktično nuja skorajda vse-
povsod, tako tudi v hobističnih projektih. Tako je tudi
s tem, a vendar ga od mnogih drugih loči nekaj zanimi-

vih detajlov. Težko boste našli poceni mikrokrmilniček, ki bi
lahko brez težav neposredno vezali na RS-232 vrata. 

Mogoče je res, da je v vaši miški kje kaj podobnega (če še imate miško za COM
vrata) vendar tisti goljufajo z napetostnimi nivoji. Praktično delajo na samo 5V in
tako ne premorejo višjih hitrosti, ker pa mnogokrat kršijo specifikacije, tudi ni
garancije, da bodo delali ravno z vsakim RS-232 vmesnikom.

Uporabljeni PIC16HV540 je prvi PIC, ki zna delati z napetostnimi nivoji do 15V in
bi torej vsaj za silo lahko obvladal tudi RS-232 nivoje. 

Microchip je postal znan po svojih PIC-ih in mnogi tudi danes ob besedi Microchip
pomislijo na legendarni PIC16C84, čeprav slednji danes poleg prave toče mikro-
krmilnikov delajo tudi serijske pomnilnike, analogne in diskretne komponente pa
še kaj. 

Slika 1 - Pinut in shema 16HV540

omogoča pretvorbo nivojev RS-
232/TTL-CMOS5V brez dodatnih
IC-jev
sam zna generirati višje napetosti
vse to zna početi pri napajanju s
COM vrat
čip si napetost regulira sam in iz
notranjega regulatorja lahko na-
paja tudi kako skromno zunanje breme
PIC16HV540 ima ena vrata, namenjena delu do 15V nivoji in druga, ki delajo pri
regulirani napetosti
lahko pri programiranju čipa izberemo na PIC-i predstavljajo  precej konzerva-
tivne ideje, zapakirane v moderen polprevodnik in so ena od tistih vročih tem,
ki delijo elektronike v dve skupini; tiste, ki jih "žive ne morejo" in tiste, ki ne more-
jo brez njih in ji tlačijo v vsak, še tako trivialen projekt.
Napetost internega regulatorja: 3V ali 5V

Trudil sem se, da bi vezje poenostavil do skrajnosti. Tako sem tiskanino zmanjšal
na borih 6x3cm. Na eni strani je konektor za RS-232, na drugi pa konektor z nekaj
pini, ki jih lahko uporabimo v različne namene.

PIC16HV540 tudi v družini PIC-ov velja
za čudaškega, odmaknjenega in mo-
goče rahlo zaostalega bratranca. V bi-
stvu je, če odmislimo možnost dela z
višjo napetostjo, zelo podoben prvim
PIC mikrokrmilnikom - predvsem po
tem, da ima zelo malo pomnilnika in
praktično nič vdelane periferije - samo
posamezne I/O driverje. 

Samogradnja pred vami se je začela
kot eden "saj ni res, pa je" projektov.
Hotel sem videti ali res lahko prisilim
tako enostaven čip brez omembe vred-
nih dodatnih elementov v pogovor z
računalnikom prek RS-232 vodila, nato
sem ga naučil še enega trika in še
enega... in prišel do precej uporabne
napravice, ki pravzaprav nima poseb-
nega, jasno določenega namena, zato
pa velikokrat pri vsakodnevnem ekspe-
rimentiranju pride zelo prav. 

PKD-1 je torej zanimiv, ker ga lahko
uporabimo v različne namene. Lahko z
njim nadzorujemo neko I2C komunika-
cijo, lahko ga imamo za serijski vmes-
nik z nekaj I/O linij ali pa ga uporabimo
tudi kot programator za progamiranje
čipov, ki imajo v ta namen poseben
ISP vmesnik .

Sam sem ga sprogramiral tako, da sem
si lahko z njim sprogramiral nivoje pro-
ženja termometra DS1626, ki ga upo-
rabljam za nadzor temperature v raču-
nalniku, je pa zlahka uporaben tudi za
programiranje PIC krmilnikov, serijskih
EEPROM-ov, atmelovih modelov itd.

Kako se PIC v tem vezju sploh napaja?
Ne boste verjeli - kakor kdaj, v glavnem
pa preko I/O linij, ki drugače služijo za
komunikacijo s PCjem !

V prvi verziji vezja sem namreč naredil
poseben napajalnik, nato pa sem opa-
zil, da programatorja ni moč ugasniti!
Ob izklopu napajanja se čip napaja
preko zaščitnih diod v I/O nogicah, ki v
tem primeru delujejo podobno kot kla-
sičen greatzov spoj!

Omenjeni efekt sem poskusil izkoristiti
za svoje namene in tako sem prišel do
prikazanega vezja. Vdelani zener diodi
ZD1 in ZD2 samo omejujeta najvišjo do-
voljeno napetost napajanja. Čip kot
glavni vir energije izkorišča razliko po-
tencialov med potencialom mase raču-
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nalnika in najnižjim potencialom, ki ga lahko kateri od krmil-
nih signalov COM vrat doseže. V ta namen sta diodi na
portu serijskega konektorja DM1 in DM2 (zaželjeno tipa schot-
tky). Na žalost ta razlika ob zahtevanih tokovih praktično ni-
koli ne bi zadoščala za generiranje Vpp napetosti pri pro-
gramiranju različnih čipov  (ponavadi več kot 10V pri nekaj
10mA), zato si PIC napetost s pomočjo kapacitivnih črpalk
poveča kar sam!

Slika 2 - Shema PKD-1

Temu so namenjeni trije elektrolitski kondenzatorji Cpump!
Zgornji služi zagotavljanju zadosti visoke napetosti za pra-
vilno komunikacijo RS-232. PIC mora biti sposoben posta-
viti na svoj izhod proti računalniku vsaj +3V za logično ničlo.
V praksi dela tudi brez tega, a hotel sem zadovoljiti pravila.

Cpump2 in Cpump3 sta namenjena generiranju programske
napetosti za čipe, ki jo zahtevajo. Obe črpalki lahko delata
v protifazi in tako zagotavljata bolj gladko napetost, kar zna
biti denimo pri programiranju PIC-ov kritično, saj so tipični
tokovi 25 mA v Vpp veji. Izhodno napetost omejujemo z
zener diodo ZDPGM, ki je odvisna od aplikacije in je v prime-
ru na sliki 13V. Uporabil sem kvarc 3.68 MHz, saj je to naj-
višja frekvenca, ki je lep večkratnik 115.200 b/s, kot jih
lahko zahteva RS-232. Na shemi je vrisan 1.8432 MHz a to
je bilo v prvi verziji.

Spremnega programja še nimam, saj sem si tiskanino nare-
dil kot nekakšen hiter hack pri nekem problemu, nato pa
uvidel njeno uporabnost. Kljub temu sem si vedno sproti
spesnil kodo v čipu in nikoli nisem napisal česa bolj univer-
zalnega. Na pregovarjanje kolegov sem pobrskal po preda-
lih in v trenutku, ko to berete, je že mogoče na naših web-
straneh tudi koda zanj.

Slika 3 - PKD v polnem sjaju.

Še pomnimo 68hc11?               

Verjetno so mnenja deljena, a praktiki bi se strinjali, da je v
profi napravah ponavadi vgrajen mikrokrmilnik proizvajal-
cev Motorola ali Intel (posledica izkušenj in zanesljivosti
dela). 

Prve primere družine HC11 najdemo v 80-ih. Z leti je 8-bitna
CPE ostajala enaka, razširjali so le pomnilnike in dodajali
enote. Več mikrokrmilnikov lahko nabavimo v domačih trgo-
vinah. Sam uporabljam ceneni 68HC811E2 z naslednjimi
pomembnejšimi parametri:

2 KB programskega pomnilnika EEPROM in 256 B pom-
nilnika RAM,
ohišje ali 52-"pinsko" PLCC ali 48 DIP,
do 37 V/I priključkov,
razširjeni in samostojni način dela,
dva specialna testna načina dela,
perioda takta do 0.5 µs, brez omejitve navzgor,
napajanje do 7V,
7 zunanjih in 14 notranjih prekinitev,
5 digitalnih paralelnih vrat "port", serijska vmesnika SCI
in SPI, 8-kanalni A/D pretvornik, zmogljivi večkanalni
časovnik…

Ja, pod večjim "pokrovom" se skriva precej. Še nekaj! Mo-
torola je poskrbela tudi za "neboleč" prehod z 8- na 16- ali
32-bitni mikrokrmilnik. Programerske izkušnje, pridobljene
na manjših mikrokrmilnikih, je možno s pridom uporabiti
tudi na večjih. V zavetju Motorole smo torej varni.  

HC11BRO ?

Je razvojni komplet, ki omogoča programiranje široke pale-
te mikrokrmilnikov družine HC11. Nekaj tipov je vnesenih že
v program, nove lahko dodajamo sami. Za prenos izvorne
kode do mikrokrmilnika izkorišča orodje poseben samoza-
gonski način dela mikrokrmilnika ("bootstrap"), zato v ime-
nu nastopa črka B. Slovenska okrajšava iz razumljivih razlo-
gov ne pride v poštev. 

Prva izvedba orodja je zagledala luč sveta že pred desetlet-
jem. Program je obratoval v danes nesprejemljivem okolju
DOS. Strojni del (prikazan na sliki 1) je ostal enak, v Delphi-
ju napisan program pa omogoča delo v okolju oken. 

Nekaj informacij o hardwaru:E

HC11BRO
domače razvojno orodje 
Avtor: Rudi Fele
E-mail: rudi.fele@guest.arnes.si
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do 25 digitalnih vhodov
do 25 digitalnih izhodov, na katere so priključene kontrol-
ne LED-diode

Slika 1 - Izgled ciljnega orodja

štiri funkcijske tipke
osem stikal DIP
konektor, namenjen direktni priključitvi LCD-prikazovalni-
ka
osem analognih vhodov
serijski vmesnik
možnost programiranja vgrajenega pomnilnika RAM ali
EEPROM
stabilizator napetosti 5V

Programski del

Programski del je enostaven in hitro razumljiv. Dobite ga na
spletni strani http://users.volja.net/rudife/. Prilagojen je sre-
dnješolskemu okolju in napisan v bolj ali manj posrečeni
slovenščini. Pred aktiviranjem namestitvene datoteke ZZaa--
ggoonn..eexxee je dobro prebrati BBeerriimmee!!..ttxxtt, kjer so zapisane
pomembnejše informacije. Po nameščanju se sproži zagon
programa. Pojavi se okno z obvestilom, ki javi moteno delo.
Vzrok tiči v neprisotnosti licenčne datoteke, za kar je treba
vzpostaviti kontakt z avtorjem. Nadaljnje delo zahteva odprt-
je že napisanega zbirniškega programa ali pa novega praz-
nega lista. Urejevalnik je enostaven in omogoča večino
standardnih opcij. Omeniti velja še okno (Orodja•Nasta-

vitve), ki ponuja možnost izbire serijskih komunikacijskih
vrat za povezavo s strojnim delom in opciji za omogočanje
brisanja vgrajenega pomnilnika eeprom, ter dodajanje no-
vih tipov mikrokrmilnikov. Pomembnejše nastavitve so zapi-
sane na dnu programa. Odprto okno prikazuje slika 2. 

S slike je razvidno, da je uporabljen zbirniški jezik. Nekateri
se bodo ustrašili, drugi pa dejali, da je za uspešno reševa-
nje problemov nujno znanje zbirnika in da so bolj kvalitetni
višjenivojski jeziki tako in tako predragi.  Prevajalnik lahko
startamo iz orodne vrstice ali z ukazom Prevajalnik•Zaženi.
Kontrola napisanega programa se konča z odprtjem okna,
s katerim nas obvesti o številu morebitnih napak. Okno
zapremo, podrobnejše obrazložitve napak pa prikličemo z
odprtjem prevajalniškega poročila (Prevajalnik•Branje
poročila ali pritisk orodne tipke). 

V sporočilni vrstici programa najdemo ime delovne datote-
ke TEMP$$.S19 (v primeru neodkritih napak). Za delo jo
potrebujeta programator in simulator. Branje poročila
uspešno prevedenega programa nam postreže s strojno
kodo napisanega programa in informacijo o njeni dolžini.
Čas je, da preizkusimo delovanje napisanega programa v
praksi. Strojni del je treba povezati s serijskim priključkom
računalnika PC in priklopiti na enosmerno napajanje.
Uspešno povezavo označuje sklenjeni člen verige v sporo-
čilni vrstici programa. Potrditev je enkratna in se v odprtem
programu ne preverja več. 

Pred programiranjem je treba nastaviti še vrsto ciljnega
mikrokrmilnika (tip nastavljenega je izpisan v sporočilni
vrstici programa). Odpremo okno izbira ciljnega mikrokmil-
nika (Programator•Izbira mikrokrmilnika) in s klikanjem do-
ločimo tip ter vrsto vgrajenega pomnilnika, v katerega želi-
mo shraniti napisani program. Vgrajenih je nekaj pogosteje
uporabljanih mikrokrmilnikov, lahko pa vnesemo tudi nove
(več informacij najdemo v datoteki pomoči). Programiranje
sprožimo s pritiskom orodne tipke ali aktiviranjem ukaza
Programator•Zaženi. 

Sledi izpis zahteve po resetu ciljnega sistema (pritisk rdeče
tipke), OK in programiranje se začne. Uspešnost programi-
ranja vidimo na prikazovalniku. Pri programiranju eeprom-a
se odpre novo okno, katerega po končanem prenašanju
zapremo.

Simulator

Je samostojen program, ki se zažene iz HC11BRO. Omo-
goča programsko simulacijo večine v mikrokrmilniku vgra-
jenih enot (časovnikov, paralelnih vrat, A/D…). Kot večina
podobnih ima tudi nekatere omejitve, ki izhajajo predvsem
iz smiselnosti in kompleksnosti programskih rešitev:

serijskih vmesnikov SCI in SPI ni možno uporabiti,
EEPROM se programira z orodjem Spominske lokacije,
nožica PA7 je vhod,
ne podpira paralelnih prekinitev, prekinitev COP in
nastavljanja pomembnosti prekinitev,
ni potrjevanja izhodnih in vhodnih signalov na vratih CSlika 2 - Pogled na odprto okno programa
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("handshaking"),
uporaba sistemskih registrov nima praktične uporabno-
sti.

Po zagonu simulatorja je potrebno odpreti listing datoteko
(*. LST). Ta je rezultat dela v programu HC11BRO vgrajene-
ga prevajalnika. Zadnja uspešno prevedena datoteka je
shranjena pod imenom Temp$$. LST. Tega ponavadi  ne
spreminjamo. Pred težko pričakovanim odprtjem se pojavi
še manjše okno, v katerem izbiramo med dvema običajni-
ma reset vektorjema. Selekcijo napravimo glede na vrsto
pomnilnika, za katerega je program napisan. Privzeta vred-
nost je RAM[$000].

V primeru napačno nastavljenega reset vektorja nam bo
simulator med izvajanjem programa javljal napako operacij-
ske kode. Rešitev je v ponovnem odprtju listing datoteke in
pravilni nastavitvi vektorja. Na sliki 3 je viden primer simula-
torjevega okna z odprto listing datoteko. V vrsticah najde-
mo morebitni komentar, števca vrstic ter programa in zbirni-
ški oziroma strojni jezik.

Slika 3 - Primer simulatorjevega okna z odprto listing dato-
teko

Program lahko izvajajmo po korakih s klikanjem na ikono
"PLAY". Pritisk orodne tipke z ikono semaforja pa omogoča
izvajanje brez ustavljanja. Ponoven zagon sprožimo s priti-
skom gumba z zeleno puščico. V meniju Simulator najde-
mo ukaze, s katerimi lahko brišemo pomnilnike, osvežimo
programski pomnilnik, vstavljamo prekinitvene točke, omo-
gočimo zunanje prekinitve in nastavimo napetost na ana-
lognih vhodih.

Meni Okno pa je nepogrešljiv pri razhroščevanju. Vsebuje
okna, s katerimi lahko kontroliramo stanja v registrih, pom-
nilnikih in mikrokrmilnikovih nožicah. Nekatera izmed njih
nam omogočajo tudi spreminjanje vsebine. Ukazi menija
so:

RReeggiissttrrii  CCPPEE, ki odpre okno registrov procesorja.
Vsebino lahko kontroliramo in spreminjamo.
RReeggiissttrrii  vvggrraajjeenniihh  eennoott - omogoča spremljanje stanj v
registrih vseh vgrajenih enot.
SSkkllaadd, ki prikaže dogajanje na skladu.
SSppoommiinnsskkee  llookkaacciijjee, kjer je možno spreminjati vsebine

pomnilniških lokacij in registrov vgrajenih enot.
VV//II  vvrraattaa za prikaz stanj na izhodnih nožicah mikrokrmil-
nika in spreminjanje stanj na vhodnih. Dodan je zaslon, ki
izpiše stanje na nožicah v desetiški vrednosti.
UUppoorraabbnniišškkee  sspprreemmeennjjiivvkkee, v katerem lahko spremljamo
vrednosti spremenljivk med izvajanjem programa. 

Zadnji je eden pomembnejših. Omogoča poimenovanje
spremenljivke in izbiro njenega izpisa. Do slednjega pride-
mo z dvoklikom imena. Odpre se okno Nastavitev uporab-
niških spremenljivk. Tu določimo naslov pomnilniške lokaci-
je, ki nosi naše ime, in izberemo dolžino ter obliko izpisa. 
Odprta okna prikazuje spodnja slika.

Slika 4 - Odprta okna razhroščevalnika

Komplet HC11BRO je za delo izredno enostaven. 

Preizkusite ga!

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
...z Avtomatiko v

sodoben jutri...
...z Avtomatiko v

sodoben jutri... ...with Automation to the
contemporary tomorrow...

...with Automation to the
contemporary tomorrow...

Http://www.avtomatika.comHttp://www.avtomatika.com

www.elektronika-fd.com

E
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Medtem, ko za ostale tipe akumulator-
jev zadostuje priložen polnilnik, pri
svinčevih ni vedno tako. So bistveno
občutljivejši na vplive okolja, obremeni-
tev in staranje od denimo NiCd celic.
Poleg tega so zaradi narave naprav, ki
jih poganjajo ostali tipi akumulatorjev
ponavadi obravnavani kot potrošno
blago. Ko vam denimo "crkne" akumu-
lator v cenenem GSM telefonu, se vam
tako in tako verjetno bolj splača kupiti
nov telefon kot zamenjati akumulator.
Poleg tega je polnjenje NiCd (sploh pa Li-ion) celic bolj
zahtevno in so zato polnilci le-teh danes praviloma bolj inte-
ligentni. Ko tak polnilec ne more več napolniti akumulator-
ja, mu praviloma ni več pomoči, vsaj ne na daljši rok.

Pri svinčevih akumulatorjih pa ni vedno tako. Ker se jih da
zadovoljivo polniti z navadnim napetostnim generatorjem,
jih večinoma v napravah tako tudi polnimo. To pa na daljši
rok lahko negativno vpliva na njihovo staranje.

Tako velikokrat lahko pomagamo preutrujenemu akumula-
torju, ki je že leta v kaki alarmni centrali na neprestanem
polnjenju, pa tudi avtomobilski akumulator v kakem malo
starejšem avtomobilu, ki je ravno pred zimo razmišljal o
samomoru, si lahko s serijo solidnih polnilno/praznilnih
ciklov opomore... 

Težava je v tem, da na trgu praktično
ne dobite namenskega polnilca za
svinčeve (Pb) akumulatorje, razen se-
veda za avtomobilske akumulatorje.
Tako boste pri polnjenju majhnih aku-
mulatorjev pogosto prisiljeni v improvi-
zacije.

Ker smo tudi sami razvili dosti naprav,
ki uporabljajo svinčeve akumulatorje,
si je za potrebe servisiranja akumula-
torjev šef zaželel namenskega polnilca,

s katerim bi lahko preverjal tudi stanje akumulatorjev.
Največji problem nam je namreč bil diagnostika baterijsko
napajane naprave na terenu, ki je odpovedala kmalu po
izpadu primarnega napajanja. Takrat je težko določiti izvor
napake: slab akumulator ali napaka v napravi. S tem polnil-
cem/testerjem si lahko privoščimo bodisi takojšnjo zame-
njavo naprave in dokaj hiter in samodejen test pokvarjene
naprave v delavnici ali pa kar test na terenu, če razmere to
dopuščajo...

Tako je nastal tale polnilec pred vami. Z elektroniko v njem
ni težav saj jo vsi poznamo že iz srednjih šol, programje v
mikrokrmilniku je pa po svoje 'nikoli dokončana zgodba' , ki
se oblikuje glede na potrebe.

Gre za polnilec s konstantno napetostjo in tokovno omejitvi-

MCU polnilnik in tester
Enostaven mikroprocesorsko krmiljen polnilnik in tester majhnih svinčevih akumulatorjev 

Avtor: Peter Ponikvar, peter.ponikvar@telemach.net

Vsi smo se že prej ali slej srečali z akumulatorji. Medtem ko imate Ni-Cd ali Li-ion aku-
mulatorje verjetno že v GSM-u, fotoaparatu, kameri, walkmanu, prenosnem radiju,
prenosniku ali dlančniku, pa so svinčeni akumulatorji bistveno redkejši. Najdemo jih
še denimo v avtomobilih, pa tudi v baterijsko podprtih računalniških napajalnih sis-
temih, alarmnih napravah in podobno...

Slika 1 - Tiskanina analognega dela polnilnika z napajalni-
kom, senzorjem napetosti in končno stopnjo

Slika 2 - TIV procesorskega del z uprvljanjem in LCD dis-
plejem
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jo, ki nima posebnih zunanjih regulacij.
Zna pa polnilec tudi izprazniti akumula-
tor s konstantnim tokom, ter hkrati
izmeriti kapaciteto. Vdelani mikrokon-
troler PIC-16F84 služi samo za preklop
med režimi (polnjenje/praznjenej/-
izklop), nadzor tipke "start" in prikaz
podatkov na LCD displeju.

Polnilec/praznilec je namenjen prever-
janju stanja akumulatorja in polnjenju, tako za 6V kot za 12
V akumulatorje. Samo uporabo polnilca sem poenostavil
do skrajnosti. Vklopimo napravo, nato ji priklopimo aku,
sledi nastavitev časa polnjenja ter izbira nazivne napetosti
akuja. Naslednji korak je prava znanost-pritisnemo tipko
START ;o) . Od tega trenutka začne mikrokontroler opravlja-
ti svoje magične funkcije tako da ga prepustimo svojemu
delu, le na koncu pogledamo rezultate meritev. 

Ob pritisku tipke START se začne 1.korak: praznjenje aku-
mulatorja s tokom 1A, ter prva meritev kapacitete, kar bo
trajalo dokler se akumulator ne izprazni na minimalno dovo-
ljeno napetost (nastavljena s trimerji na 11V za 12V/7Ah
akumulatorje in 5.1V za 6V/3,5Ah akumulatorje). Napetost
določimo glede na kapaciteto akuja in praznilnega toka, s
pomočjo podatkov ki jih izločimo iz tehničnih specifikacij
akumulatorja.Ves čas praznjenja naprava kaže izčrpano
količino naboja v Ah.

Ko je praznjenje končano, se začne 2.
korak - polnjenje. Le to traja točno
določen čas, ki smo si ga izbrali s
pomočjo stikala (izbira časa), torej za
polnenje Pb akujev potrebujemo kon-
stantno napetost, ki jo izračunamo na
sledeč način: št. celic x 2,4V (14.4V za
12V modele, 7.2V za 6V akuje). Tukaj bi
rad posebej poudaril, da so izračuna-
ne napetosti podane za ciklično upora-

bo akuja in ne za dolgoročno polnenje saj bi le to imelo za
posledico upadanje kapacitete

Po preteku nastavljenega časa se začne 3.korak, ki zopet
prazni akumulator ter meri kapaciteto, tako kot v 1.koraku.
Zadnji - četrti korak je zopet polnenje. Kot je praksa poka-
zala, je za potrebno približno 24h za polnjenje akumulator-
ja ter približno 3.5h za praznjenje. Z malo matematike dobi-
mo rezultat 2.5dni za kompletno testiranje. Za ugotovitev ali
je akumulator res slab ali ne je to malo predolgo, zato tudi
stikalo "izbira časa", s katerim si lahko izberemo tudi krajši
čas polnjenja (12h) in dobimo oceno akumulatorja v
dobrem dnevu, kar je dostikrat bolj sprejemljivo.

Ker je polnilec sestavljen iz dveh glavnih delov-tiskanin, je
tudi shema narisana tako. V procesorskem delu tako vidimo
LCD zaslon (trenutno 1 x 16 znakov-osvetljen), kateremu
nastavljamo kontrast s potenciometrom P1. V sredini
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sheme je U1 - PIC16F84 in pripadajoči elementi. Tako kri-
stal X1 ob treh kondenzatorjih (C1, C2 in C7) skrbi za taktni
signal procesorja, upor R1 drži RESET signal procesorja
neaktiven (PIC se resetira sam ob vklopu), Upora R2 in R3
pa držita signala tipk "start" in stikala za izbiro časa v neak-
tivnem - nizkem stanju. 

Slika 3 - Napajalnik s preklopom napetosti

Slika 4 - Stabilizator

Slika 5 - Senzor napolnjenosti 6 ali 12 voltnega Pb akumu-
latorja

Cela stvar se napaja iz sekundarja transformatorja, ki ga
uporabljamo tudi za napajanje končne stopnje. Napetost

najprej usmerimo z greatzovim spojem BR1, jo zgladimo s
kondenzatorjema C3 in C5, nato pa stabiliziramo z U2 (sta-
bilizator 7805).

Procesorska plošča ukazuje plošči polnilca preko dveh sig-
nalov ("prazni", "polni") in od nje dobi en signal izprazneno-
sti akumulatorja ("prazno"). 

Na shemi elektronike za polnjenje lahko vidimo, da so prak-
tično vsi sklopi podvojeni - za 6 V in 12 V akumulatorje.
Preklop med obema načinoma opravimo s stikalom
"6/12V", ki preko dveh relejev (K3 in K5) opravi preklop v
vezju na željeni sklop. 

Tako vidimo klasično napajanje s sekundarjev transforma-
torja T1, kjer preko kontaktov K3 izbiramo željeni sekundar
(za 6V oz. 12V), čigar napetost usmerimo z BR1, zgladimo
s kondenzatorjema C1 in C10 in stabiliziramo z U1 (LM317). 

Napetost na izhodu slednjega je odvisna od razmerja upor-
nosti R1 in (P3+R8) oziroma (P5+R9), glede na stanje kon-
taktov releja K3 (torej izbrano napetost akumulatorja). S tri-
merjema P3 in P5 torej lahko nastavimo željeno napetost
polnjenja akumulatorja. Procesorska plošča sproži polnje-

nje z odprtjem tranzistorja U4, ki odpre rele K1.
Kontakt K1 priklopi izhod napetostnega generator-
ja U1 na akumulator in začne polnjenje. Ker pri pri-
klopu akumulatorja lahko pride do napačnega pri-
klopa, bo polnilec v tem primeru zapiskal skozi
sireno LS1 in v takih in podobnih primerih omejil
tok. Takrat bo prevelik tok skozi R3, ki je v negativ-
ni veji polnilca odprl tranzistor U2, ki bo spustil
krmilno napetost U1 in s tem znižal tudi izhodno
napetost na potrebno raven. Ta sklop za tokovno
omejitev je uporabljen tudi za omejitev maksimal-
nega polnilnega toka pri normalnem polnjenju, ki
v našem primeru ne sme preseči 0.9A.

Enak LM317 (U3), vendar tokrat v navezi z uporom
R5, skrbi za enakomerno praznjenje akumulatorja, ko se

začne faza praznjenja. Podobno kot pol-
njenje, tudi praznjenje se začne ko pro-
cesor aktivira poseben signal "prazni", s
čimer odpre tranzistor U5 in rele K2 ter
aktivira praznjenje preko konstatnega
tokovnega ponora, ki ga tu predstavlja
U3.
Seveda ne smeta biti naenkrat aktivna
oba signala, "polni" in "prazni", a to je
tako in tako odgovornost mikrokontro-
lerja oziroma vdelanega programa. 

Ker mora mikrokontroler vedeti kdaj je
akumulator prazen, generira ustrezen
signal operacijski ojačevalnik U6. Ta je v

čipu, sestavljenem iz dveh operacijskih ojačevalnikov, ki
sem jih tu uporabil za vsakega za svojo napetost. V obeh
polovicah napetost z akumulatorja delimo z ustreznim števi-
lom, nato pa jo primerjamo z neko stalno napetostjo. Tako
dobimo od vsake polovice svoj signal, med katerima izbere-
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mo enega z relejem K5 in ta signal pripeljemo kot signal
"prazno" v procesorsko ploščo. Željeno deljenje in s tem
tudi nastavitev točne napetosti, pri kateri se bo aktiviral sig-
nal "prazno" nastavimo s trimerjem P2 oziroma P4.

V tem članku ste lahko videli, kako lahko z zelo malo tehno-

logije naredimo dovolj kvalitet-
no 'postajo' za preverjanje Pb
akumulatorjev. Če bi si kdo
zaželel sam napisati program
ali pa uporabiti čisto drugačen
mikrokrmilnik je to omogočeno
z enostavno zamenjavo kon-
trolne tiskanine. Ker pa živimo
v svetu brez prostega časa, se
lahko obrnete name. Vse,
razen programa v mikrokrmilni-
ku vam je na razpolago v tem
članku brezplačno (tudi datote-
ke za izdelavo tiskanine), kdor
pa želi tudi mikrokontroler s
programom, ga lahko dobi pri
meni za 3.000 SIT.
Microchipovo okolje za razvoj
programja "MPLAB" je na
Internetu zastonj, zato si lahko
seveda program napišete tudi
sami... 

Na koncu bi samo še enkrat poudaril da je polnilec namen-
sko izdelan za dva tipa akumulatorjev: prvi je 6V in 3,5Ah,
ter drugi 12V in 7,2Ah. To povsem zadostuje našim potre-
bam. Če imate kake posebne želje, mi pošljite e-mail in se
lahko zmenimo za custom-made predelavo, pisano vam na
kožo.

Slika 6 - Mikroprocesorski del s stikali in tipkami za upravljanje polnilnika

E
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Možnost programiranja spominskih mest z osebnim raču-
nalnikom vnos znatno olajša. Nekatere radioamaterske
naprave kot npr. TH-D7, TS-570, TS-870, TS-2000 ipd. imajo
že vgrajen pravi RS-232 vmesnik, tako da za povezavo z
osebnim računalnikom potrebujemo le ustrezen kabel, ki
ga poceni izdelamo doma, medtem ko velika večina ostalih
radijskih postaj zahteva dodaten adapter za pretvorbo
napetostnih nivojev RS-232 računalniškega vmesnika v
nivoje TTL oz. C-MOS (večinoma 5V ali 3,3V) logike.
Naprednejše, zlasti kratkovalovne radijske postaje, omogo-
čajo prek istega vmesnika tudi upravljanje z ostalimi pro-
gramskimi funkcijami. Najbolj znana vmesnika sta CAT
(Computer Aided Tuning) proizvajalca Yaesu ter CI-V proiz-
vajalca Icom. Oba proizvajalca ponujata ustrezne nivojske
pretvornike za povezavo z RS-232 priključkom osebnega
računalnika. Kdor želi tak pretvornik zgraditi sam, bo na
medmrežju našel kopico vezalnih načrtov ter dosti manj
načrtov pripadajočih tiskanih vezij. Gradnja nivojskega pre-
tvornika je bila predstavljena tudi v letošnji oktobrski števil-
ki revije CQ ZRS.

Vse lepo in prav, zatakne pa se, kadar naš osebni računal-
nik nima vgrajenega vmesnika RS-232. To se rado dogaja
pri novejših superminiaturnih prenosnikih. V tem primeru je
možna rešitev, ki pa resnici na ljubo ne deluje vedno, naba-

va USB/RS-232 adapterja, ki ga je možno kupiti v vsaki
spodobno založeni računalniški trgovini. Na tega potem pri-
ključimo v prejšnjem odstavku omenjeni nivojski pretvornik
za programiranje izbrane radijske postaje. Pred podobno
zagato sem se znašel tudi sam. In ker smo radioamaterji še
posebej ponosni na svoje doma zgrajene naprave, sem
sklenil adapter za programiranje oz. krmiljenje radijske
postaje prek USB vmesnika sestaviti doma. Predvsem zara-
di izziva, saj je prihranek v primerjavi s kupljenim USB/RS-
232 adapterjem in ustreznim, doma izdelanim RS-232
/CAT(CI-V) nivojskim pretvornikom ter kablom, zanemarljiv.

Vezalni načrt adapterja je pri-
kazan na sliki 1. Za razliko
od kupljenega USB/RS-232
adapterja v tem prispevku
opisano vezje na izhodu ni-
ma standardnega RS-232
temveč že kar neposredno s
CAT oz. CI-V združljivi priklju-
ček. Za združljivost poskrbijo
tranzistorji T1 do T4 s pripadajočimi upori. Srce adapterja je
integrirano vezje FT-232BM angleškega proizvajalca FTDI.
Ta že vsebuje vso potrebno pamet za pretvorbo asinhrone-
ga zaporednega komunikacijskega protokola UART v nepri-

USB / CAT (CI-V) adapter
Enostaven USB/CAT (CI-V) adapter za PC upravljanje radijskih postaj 

Avtor: Aleksander Stare, S54S

Kupci radioamaterske tehnike si danes kaj težko zamišljamo nakup nove UKV FM
radijske postaje, ne da bi ta imela za shranjevanje vseh mogočih uporabnih in manj
uporabnih frekvenc na voljo vsaj nekaj sto spominskih mest. Ker večina teh naprav
poleg shranjevanja frekvence radijskega kanala v posamezno spominsko mesto
shrani še kopico drugih parametrov, je ročni vnos podatkov s pomočjo tipk na radi-

jski postaji dolgotrajno in mučno opravilo. 

Slika 1 - Vezalni načrt
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merno kompleksnejši, prav tako zaporedni protokol USB.
Samo integrirano vezje je podrobno opisano na spletnih
straneh proizvajalca http://www.ftdichip.com (FT232BM
data sheet). Tu je najti tudi ustrezne gonilnike za različne
vrste Microsoftovih oken in druge operacijske sisteme, ka-
kor tudi dokumente z navodili za njihovo namestitev ter od-
pravljanje najpogostejših težav. Adapter se napaja prek
USB vmesnika neposredno iz osebnega računalnika, tako
da poseben zunanji vir napajanja ni potreben.

USB/CAT (CI-V) adapter je sestavljen na dvoslojnem tiska-
nem vezju velikosti 32 mm x 48 mm (slika 4). Sestavni načrt
je podan na sliki 2. IC1 (FT-232BM) se dobi samo v SMD
izvedbi z razmikom med nogicami 0,8mm. Vsi upori in kon-
denzatorji, z izjemo elektrolita C9, so prav tako SMD veliko-
sti 1206 ali 0805, enako velja za dušilko L1 v ohišju 1210 ter
diodi ZD1 in D3 v ohišju minimelf (ZD1 lahko tudi melf).
Svetleči diodi D1 in D2 sta premera 3mm, dobro je vzeti niz-
kotokovno izvedenko. Elektrolit more biti klasični ali tanta-
lov, grajen naj bo za napetosti 6V ali več. Vtičnica za priklju-
čitev USB kabla je tipa B. Adapter je načrtovan za vgradnjo
v ohišje iz umetne mase velikosti 53mm x 37mm x 20mm.
Za slabih 600 SIT se ga da kupiti pri Conradu (koda za na-
ročanje 52 22 44).

Za povezavo adapterja z osebnim računalnikom potrebuje-
mo standardni USB kabel, ki ima na eni strani vtič tipa A in
na drugi strani vtič tipa B. Izvedba kabla za povezavo z radij-
skimi postajami, na katerih je bil adapter uspešno presku-
šen, je skicirana na sliki 3. Opozoriti velja, da na 3,5mm ste-
reo vtičnici CAT (CI-V) priključka masa ni povezana tako, kot
smo vajeni pri recimo slušalkah, temveč se nahaja na cuc-Slika 5 - Sestavljen adapter

Slika 4 - Tiskano vezje - spodnja in zgornja stran

Slika 5 - Sestavljen adapter
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lju na sami konici konektorja. Tako lahko za povezavo z ra-
dijskimi postajami, ki potrebujejo poleg mase samo eno sig-
nalno žilo, uporabimo kar mono 3,5 mm vtič, ki priključka
RXD in TXD že sam kratko sklene.

Kot že omenjeno, potrebuje adapter za delovanje ustrezen
gonilnik, nameščen na osebnem računalniku. Za razna
Microsoftova okna ter Applov OS-8, OS-9 in OS-X se gonil-
nik sname s spletnih strani proizvajalca integriranega vezja,
uporaba je brezplačna. Sneti je treba gonilnik za navidezna
COM vrata (VCP driver). Operacijski sistem Linux Kernel
2.40 in višje različice gonilnik že vsebujejo. Gonilnik omo-
goča, da se FT-232BM predstavi programu za programira-
nje radijske postaje kot navidezni RS-232 (UART) vmesnik z
nastavljivo hitrostjo med 300 bps in 1 Mbps, medtem ko

resnična komunikacija med osebnim računalnikom in FT-
232BM poteka po protokolu USB 1.1 ali USB 2.0. Postopek
namestitve gonilnika je dokaj preprost in je vsaj v mojem
primeru potekal brez težav. Na nadzorni plošči se po uspeš-
ni namestitvi gonilnika pod sistemskimi lastnostmi / strojna
oprema / upravitelj naprav pojavijo nova (navidezna) COM
vrata, prek teh program komunicira z radijsko postajo.

Morebitnemu graditelju svetujem, da se za gradnjo opisa-
nega adapterja odloči resnično le, kadar nima možnosti
uporabe klasičnega RS-232 vmesnika, saj predstavljena

rešitev ne deluje ve-
dno. V tem prispev-
ku opisani adapter
je uspešno preizku-
šen s tremi tipi radij-
skih postaj proizva-
jalca Yaesu: VX-7R
s programom VX-
7R Commander, FT
-9800 s programom
FTB-9800,  FT-817 s
programoma HAM
Radio Deluxe in FT-
817 Commander
ter z radijsko posta-
jo IC-706MkIIG pro-
izvajalca Icom, zo-
pet s programom
HAM Radio Deluxe.
Programska opre-
ma je tekla v opera-
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cijskem sistemu Windows XP. Adap-
terja nam ni uspelo usposobiti za pro-
gramiranje radijske postaje Yaesu VX-
5R s programom VX-5 Commander.

Adapter USB/CAT je bil med testira-
njem v uredništvu uporabljen tudi na
nekaj drugih Yaesu KV postajah (FT-
767GX in FT990) s pripombo, da je po-
trebno dodatno obremeniti izhod TX iz
postaje, saj je upor 100 kohm odločno
premalo za pravilno obremenitev izho-
da in iz postaje dobivamo neke popol-
noma nedefinirane podatke. Zadošča,
če med pin 1 in GND vežete upor 2k7
(opomba urednika)! 

Uporabljali smo programsko opremo
N1MM in VHFCtest4WIN domačega
avtorja - Petra Orešnika, S52AA in pri
obeh so delovale vse funkcije.

Za izdatno pomoč pri preskušanju
adapterja gre zahvala Andreju S56-
WAN in Petru S51PW. Prav tako gre
zahvala za sponzorstvo izdelave pos-
kusne serije tiskanih vezij uredništvu
revije Elektronika, kjer so samogradite-
ljem tiskana vezja v omejeni količini na
voljo po ceni 1.200 SIT/kos + PTT stro-
ški.

Spajkalnik nosi ime "Independent 75", kar simbolizira
neodvisnost od električnih priključkov in največjo
deklarirano moč.

PA75W-Mono
Enostaven mono audio
ojačevalnik 75W

Avtor: Branko Badrljica
Informacije: Belmet d.o.o. - Peter Pristov

V tej kategoriji spajkalnikov je
dolgo časa pri nas vladal Weller
s svojo Pyropen serijo, ki jo tudi
sam z veseljem uporabljam. Svo-
jega "tamalega" pyropenčka no-
sim povsod s seboj in ko sem ga
pred štirimi leti po nesreči zlomil,
sem se brž oskrbel z novim. Lah-
ko rečem, da plinski spajkalnik uporabljam pogosto in domnevam, da je veli-
ko meni podobnih. Vedno sem prisegal na Wellerja, kot verjetno tudi veliko
drugih elektronikov.

Koneckoncev so tudi vsi kolikor-toliko uspešni Is-
krini spajkalniki kopija Wellerjevih modelov, ki
celo brez problemov sprejmejo Wellerjeve koni-
ce, vendar je sploh zadnja leta opaziti znaten
prodor Erse, Pacea in drugih na Wellerjevo oze-
mlje, razen pri plinskih modelih.
Do sedaj sploh nisem pomislil, da bi mogoče za-
menjal Pyropenčka. Kaj torej nudi Ersa ?

Kar nekaj orodij je v osnovnem kompletu…

Na voljo sta dva spajkalnika, z močmi 75 W in
135 W, vendar test govori o 75W modelu, ki tudi
sicer pade v razred 60 W Pyropena. Z močnej-
šim modelom se bomo ukvarjali drugič.
Spajkalnik dobite v kartonski škatlici izmer 23
cm x 8 cm x 3.5 cm in tak je približno tudi etui, ki
ga boste potegnili iz nje. Poleg njega je tudi lis-
tek z navodili, ki na žalost spominja na navodila,

ki jih dobite ob črnilni kartuši za tiskalnik, tipkovnici, flopi enoti itd., torej listek,
kjer je shematska slikica tega kar imate pred seboj, navodila v toskanščini,
Forthu in še štirih svetovnih jezikih in garancija.
Na to lahko gledate tudi s pozitivne plati-vsaj niste plačali neuporabne barvne
brošure in je celotna plačana vrednost pravzaprav v orodju. Kako kompliciran
pa je lahko plinski spajkalnik ? Praktično vse mi je bilo jasno v sekundi, ko sem
odprl škatlico a srečen bi bil, če bi mi kdo pokazal, kako za vraga sestavim
nosilec za odlaganje spajkalnika ? Nosilček je tam, tudi odprtina na škatli sami
zanj ni problem, problem sta le geometrija in kombinatorika…
V navodilih je nakazano, da naj bi spajkalnik prislonili z vročim koncem na
pokrov, s katerim ga drugače zaprete. Upam, da to niso mislili resno, saj je
pokrov, tako kot škatla in večina spajkalnika iz plastike, ki je sicer videti solid-
na, pa vendar ne prenese toplote same konice…

E

E
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Mali dirkač - TDS-2022
Avtor: Branko Badrljica, Elektronika

Kot smo že pisali, je prenovitve doživela tudi najcenejša Tekova serija digitalnih
osciloskopov TDS-2xx. Ta se je razcepila v novi seriji TDS-1xxx (monokromatski
LCD) in TDS-2xxx, ki jo krasi barvni LCD. Kaj je torej novega in koliko novi seriji
manjka do zmogljivosti TDS-3xxx? Za vas smo se malce poigrali s TDS-2022. Kot
verjetno že veste, imata tako serija 1xxx kot 2xxx dvokanalne in štirikanalne mod-

ele frekvence vzorčenja 1 Gs/s oziroma 2 Gs/s ter frekvenčno širino 60, 100 oziroma 200 MHz.

Scope je v primerjavi s TDS-
3000 nenavadno majhen,
tanek in lahek a precej tega
gre na račun odsotnosti bate-
rije. TDS-2022 je prenosen,
potrebuje pa mrežno napaja-
nje. Ker tudi njegovi predniki
niso znali delati z akumula-
torjem, to ni izguba. Kljub
temu je lahko akumulator
zelo uporaben, pa ne samo
na terenu. Namreč, če napa-
jate scope iz akumulatorja,
lahko odklopite omrežno
napetost in takrat masa osci-
loskopa ni ozemljena, torej lahko opazujete pojave, kjer so vsi
potenciali različni od potenciala mrežne ozemljitve. V praksi mi je
to velikokrat pomagalo pri iskanju napak po televizorjih in računal-
niških monitorjih, pa tudi napajalnikih. Vem, sliši se butasto in je
lahko celo nevarno, ampak v praksi dela.

Serija TDS-2xxx torej nima priključka za akumulator, ker bi to
zakompliciralo napajalnik in podražilo sam osciloskop. Tako si ne
boste mogli privoščiti lenobe in si boste za tistih nekaj tolarskih
tisočakov verjetno omislili kak ločilni transformator, seveda če
tovrstne možnosti potrebujete. Po drugi strani pa kupovanje aku-
mulatorja ne upraviči teh potreb, ki bi jih tako in tako morali reše-
vati z galvansko ločitvijo.

Scope je na papirju tako hiter, kot nekateri dražji modeli in človek
se pač vpraša, kje se skriva razlog za to. Na prvi pogled je stvar
bistveno bližje veliko dražjemu TDS-3xxx kot staremu TDS-2xx,
katerega naj bi zamenjal. Barvni zaslon je prava osvežitev in neka-
ko daje vsem stvarem bistveno večjo preglednost.

A začnimo zgodbo lepo na začetku. TDS-2022 sem dobil varno
zapakiran v veliki kartonski škatli, skupaj s potrebnim napajalnim
kablom, dvema sondama P-2200 (1:1 in 1:10), knjižico z navodili
in dokazilom o opravljeni kalibraciji (NIST traceability certificate).

Merilne sonde
Priloženi 200 MHz sondi sta videti veliko bolje od tistih, ki jih dobi-
te ob TDS-2xx, le pri območju 1:1 imata rahlo veliko kapacitivnost-
95 pF. Tu pravzaprav ni kriva sonda, ker je pri tem območju pač

efektivna kapacitivnost sonde
enostavno seštevek vseh ka-
pacitivnosti vhodnega dela
osciloskopa, koaksialnega ka-
bla v vsej svoji dolžini, nekaj
pa seveda doprinese tudi roč-
ka sonde s konico.

Tu se da  uporabiti nekaj trik-
ov z deljenjem napetosti, kjer
lahko efektivno v praktično is-
tem razmerju zmanjšamo tudi
kapacitivnost sonde, kar velja
tudi tukaj: pri območju 1:10 je
kapacitivnost le še 15 pF.

Tako boste razmerje 1:1 uporabljali pri nizkih frekvencah in nape-
tostih ter sklopih, kjer dodatna kapacitivnost ne moti, območje
1:10 pa povsod drugje.

Sondi tudi nimata posebnega kontakta, preko katerega bi ju lahko
osciloskop prepoznal in tako osciloskop v danem trenutku ne ve,
v katerem položaju imate preklopnik delilnika - ob preklopu delil-
nega razmerja ga morate o tem obvestiti.
Malo me je presenetil tudi precejšen šum na vhodu, ki pa je naj-
bolj viden pri najmanjšem napetostnem dosegu (20 mV/rd) in
znaša po grobi oceni 15 mVp-p, torej je prisoten tudi pri kratkosti-
čenem vhodu. Takoj sem odklopil sondo in ugotovil, da je vir tega
šuma v samem osciloskopu in ne v sondi ali okolju, zato bomo to
podrobneje obdelali pozneje.

Slika 1 - TDS 2022 (200MHz, 2 kanala) v delovnem okolju

Slika 2 - Na zadnji strani je lepo viden 68000 CPU, ki očit-
no poganja TDS-2022
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Tu samo povejmo, da problem ni vzrok za paniko. Pri vseh oscilo-
skopih, ki sem jih doslej videl, se to dogaja, tudi na TDS-3xxx in
tudi pri "dobrih starih" analognih osciloskopih. Proizvajalci jim
poskušajo dati čimboljšo občutljivost in odnehajo nekoliko preden
šum postane primerljiv opazovanemu signalu. Nekaj šuma v sig-
nalu je še vedno bistveno bolje, kot če tega dosega ne bi imeli. Pri
TDS-2022 je ta šum pač nekoliko večji, kot denimo na veliko draž-
jem bratcu TDS-3034.

Zaslon in DPO?
Čeprav ga Tektronix ne deklarira kot DPO, je scope na videz pre-
senetljivo podoben TDS-3xxx ravno zaradi barvnega zaslona, ki
ima verjetno tudi nekaj manjšo persistenco kot stari monokromat-
ski TDS-2xx, vendar pa kontrast in vidni kot nista ravno idealna.
Nista slaba, a lahko bi bila boljša. Kontrast lahko nastavite, a pri
optimalni nastavitvi črna ni več povsem temna. Zanimivo je, da se
da nastaviti programsko persistenco žarka na nekaj vrednosti od
0 do 5 sekund. Ker jo pač izvaja vdelano programje ne pa elektro-
nika, ni primerljiva s pravim DPO-jem, a lahko pride prav. 

Vhodne impedance 
Pri TDS-2022 sta torej na voljo dva vhoda za signal in dodatni, tret-
ji za zunanje proženje. 
Pri vhodih lahko nastavimo,  razen vhodne impedance, vse opcije,
ki smo jih od Teka vajeni. 50 Ohmov ni več na razpolago (vhod
ima vedno 1 MOhm pri konektorju), zato pa imamo opcijo za fino
nastavitev merilnih dosegov. (več ali manj na dve decimalki) in pa
opcijo za delitev sonde od 1:1 do 1:1000 - seveda za sonde, ki to
omogočajo.

Šumenje
Kot sem že omenil prej, je opaziti šum v vhodnih kanalih, katerega
izvor je očitno v osciloskopu. Kot je videti, ima ta šum nekaj zani-
mivih lastnosti. Ko sem ga spustil čez FFT analizo, sem opazil, da
gre za širokopasoven šum, ki pa vendarle ni čisto naključen, saj je
denimo lepo vidna konica na natanko 2 GHz, kar je enako frekven-
ci vzorčenja. Na 1 GHz je videti podobno konico, le da je v šumu.
Videti je, da ta šum ali vsaj njegova večina nastaja v vzorčevalnem
delu.

Poleg tega ima šum še eno komponento, ki z merilnim območjem
v absolutnem merilu narašča. Gre za šum A/D pretvornika, ki kole-

ba pri najnižjem bitu (bitih?) tudi pri povsem enosmernem signalu.
Ta šum prevladuje pri najvišjih merilnih dosegih, kjer se tistih 15
mV šuma že zdavnaj zgubi pod vrednost najnižjega bita A/D pre-
tvornika. Pri izklopu deljenja sonde je najnižji merilni doseg 2 mV
in takrat tudi šum pade na cca. 1.7 mVp-p (s kratkostičenim vho-
dom - brez sonde). Tudi ni videti, da bi bil šum v obeh kanalih očit-
no povezan - pri prikazu razlike realnih kanalov skozi matematični
kanal ni bilo videti, da bi bila razlika kanalov manjša od vsote...
Šum sicer izgine, če pod nastavitvijo kanala nastavite "Coupling-
GND" a pri tem ni slišati tistega znanega klikanja releja in občutek
imam, da je ta "GND" bolj softversko odsimuliran.

Kot rečeno, stvar sploh ni kritična, potrebno pa se jo je zavedati,
da boste znali pri opazovanju oceniti, ali kak detajl mogoče le ni
šum in kaj realno sploh lahko vidite pri nekem merilnem dosegu. 

Matematika in FFT
Zanimiva in nadvse dobrodošla pridobitev je "matematični kanal",
ki sedaj omogoča tudi frekvenčno analizo.
Je že res, da to zmore tudi TDS-2xx, vendar le z dragimi dodatki,
pri TDS-2xxx seriji pa je to v sklopu standardnega arsenala orodij.

Matematični kanal se obnaša tako kot katerikoli od obeh kanalov,
le da nima realnega vhoda ampak ga scope izračuna iz osnovnih
operacij nad "realnimi" kanali. Tako lahko prikažemo vsoto ali raz-
liko obeh kanalov oziroma FFT. Pri slednjem lahko nastavimo tip
okna ("Flattop","Rectangular","Hanning") in vodoravni "Zoom".
FFT analiza dela lepo in je mogoče zaradi bistveno manjšega šte-
vila zajetih vzorcev na trenutke videti celo bolj tekoče kot na TDS-
3xxx in definitivno lepše kot na starem TDS-2xx.

Tisto, kar me je ob tem pošteno presenetilo, je to, da imajo očitno
novi TDS-2xxx kot glavni procesor vdelano staro, dobro Motorolo
68000, kot jo poznamo še iz časov hišnih mlinčkov, kot so Atariji
in Amige! Res je, če snamete prazen plastični holder, ki ščiti razši-
ritveni slot pred prahom in poškodbami, lahko že od daleč brez
truda  skozi relativno veliko odprtino vidite procesor
68SEC000FU8, kar pomeni 68000-ko namenjeno delu s taktom
do 8 MHz!

Glede na to, da je za ta opravila v TDS-3xxx zadolžen PowerPC
procesor na 40 MHz, sem presenečen nad tem, kako dobro se je
odrezala 68000-ka, ki da na 8 MHz od sebe tipično "skorajda" 1
MIPS in nima pravega hardverskega deljenja ter NE pozna plava-
joče vejice!

Nastavitve horizontalne stopnje so precej podobne nastavitvam
povprečnega analognega osciloskopa - tu ni nič revolucionarne-
ga. Lahko nastavite področje proženja v zajetem nizu vzorcev, kar
pomeni uravnavanje števila vzorcev, ki so bili zajeti pred in po tre-
nutku proženja, na voljo pa je tudi "hold-off"- zadržanje proženja za
željeni čas, ki znaša najmanj 500ns in ga lahko povečujemo v
korakih po 25 ns.

Triggeriranje
Tudi prožilnik ("trigger") je izveden podobno kot na kakem analog-
nem osciloskopu, vendar z dvema bistvenima dodatkoma.  Lahko
prožimo na rob, izberemo polariteto, vir proženja in to je bolj ali
manj vse pri standardnih opcijah. Od naprednih opcij je na voljo
proženje na širino impulza (večjo, manjšo, enako ali neenakoSlika 3 - Šum v vhodnem kanalu ...



ELEKTRONIKA 913/2005

Ekspres novice 

PICtail
Nova  "Entry-Level" razvojna orodja iz Microchipa

Informacije: Elbacomp d.o.o.

Nova PICtail tiskanina je v bistvu dodatek k znane-
mu cenenemu PICkitu in služi za real-time anali-
zo analognih signalov. Na tiskanini je PIC16F684

in 16 kbitov serijskega EEPROMa.

Ko PICtail vključimo v PICkit, si lahko v realnem času

ogledujemo analogne signale, kot jih "vidi" sam PIC mi-

krokrmilnik. Zajete podatke lahko prikažemo v več obli-

kah, denimo kot pot žarka osciloskopa, v obliki histogra-

ma ali denimo FFT.

BFMP

Je enostaven "In-Circuit Serial Programming™" (ICSP™)

programator za uporabo s katerimkoli Microchipovim os-

novnim modelom Flash PIC krmilnikov. BFMP priklopi-

mo na računalnik preko USB vrat, preko katerih se tudi

napajal, kar pomeni, da zunanjega napajanja ne potrebu-

jemo.

BFMP programira preko ICMP vmesnika in ima 6-pinski

linearni konektor, ki ga lahko na tiskanino priklopimo

preko enostavnega in majhnega 6-igličnega konektorja.

BFMP pokriva modele PIC10F200/202/204/206, PIC12-

F508/509, PIC16F505 in  PIC16F54/57/59. Če mu do-

damo  PIC10F2XX Programmer Adapter (PN AC1630-

20), lahko z njim programiramo tudi 6-pinske PIC10F

modele.

Več informacij je na: www.microchip.com/devtools E
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zadani širini) in pa proženje na video signal. Slednje je sploh pri-
jetno presenečenje, saj sem pričakoval kaj podobnega videopro-
ženju, ki ga lahko vidite na kakem starem Hamegovem analognem
modelu, dobil pa nekaj povsem drugega.
Scopeu lahko poveste, na kakšen signal proži (NTSC/PAL&SE-
CAM) in mu določite proženje bodisi na vse vrstice, na obe polsli-
ki (sodo in liho) na izbrano polsliko ali celo na izbrano vrstico !
Slednje opcije celo TDS-3xxx nima, no vsekakor je nima brez
dodatne kartice. Skratka, opcija, ki je bodo zelo veseli na RTV ser-
visih, pa mogoče še v kakem studiu, v proizvodnji televizorjev in
videonaprav in verjetno še kje.

Seveda so na voljo tudi opcije za zunanje proženje, proženje na
prehode napajalne napetosti skozi ničlo itd., a to je pač pričakova-
ti že v neki povprečni "orodjarni" prožilnika. Ni pa denimo dvojne-
ga proženja, proženja na kombinacijo logičnih stanj in strmino sig-
nala, kar TDS-3xxx ima.

Pri proženju se torej TDS-2xxx bistveno razlikuje od TDS-3xxx, a to
je pričakovano, saj so te stvari odvisne od stopnje za zajem in
obdelavo signalov, ki je verjetno najdražji del osciloskopa in ki je
pri tej seriji pričakovano skromnejša zaradi ciljne cene naprave.

Bi pa imel mogoče še pripombo na natančnost sklopa za prože-
nje, ki ni videti ravno blesteča. Če denimo opazujete kalibracijski
signal, ki je pravokotnik s frekvenco natanko 1 kHz in amplitudo
5V, bi teoretično lahko nastavili napetost proženja kamorkoli med
0 in 5V pa bi osciloskop prožil praktično enako. To pa se tu ne
dogaja. Če nastavite proženje preblizu meji, bo v velikem procen-
tu slučajev odpovedalo. 

In kaj je v danem primeru "preblizu" ? Zanimivo, to je odvisno od
vertikalnega merilnega območja. Pri 2V/rd je preblizu vse, kar je
manj od 400mV (se pravi, dovoljeno območje v tem primeru je od
0.4V do 4.6V), pri 1V/rd pa je preblizu približno dvakrat manj -
200mV (od 200mV do 480 mV). Stvar je jasno vidna, saj scope
jasno napiše nivo proženja v spodnjem desnem vogalu in tudi po
pritisku na gumb "TRIG VIEW" se lepo vidi, da se stvar zaveda, da
je napetost trigeriranja povsem v mejah signala, pa vseeno "pre-
skakuje". Domnevam, da je tudi tu problem kakšen šum kje v delu
za zajem signala. 

Na trenutek sem pomislil, da se stvari dogajajo zaradi velike strmi-
ne pravokotnika, kjer bi zvonjenje ob prehodu lahko zakrivilo kaj
takega. Zato sem paralelno k vhodu povezal kondenzator 1 nF in
tako zmanjšal strmino prehodov in nekoliko zaoblil signal, a poja-
va nisem odstranil. Velikost pojava se tudi razlikuje med kanaloma
- pri meni je na prvem kanalu rahlo bolj izrazita kot na drugem
kanalu.

Stvar je vzbudila mojo radovednost ravno toliko, da sem šel stvari
primerjat s TDS-3xxx in tudi tam sem opazil podobna odstopanja.
Očitno se pri tako velikih frekvencah zajema ne da zahtevati preti-
rane natančnosti. Pojav sploh ni zaskrbljujoč, le zavedati se ga je
treba pri nastavljanju proženja na kakšnih problematičnih signalih. 

Mogoče še ena malenkost okrog prožilnika, ki pa je bolj kozmetič-
ne narave. Če pritisnete na "TRIG VIEW", bo TDS-2022 sled kana-
la, na katerega prožite obarval temnoplavo, in pri nivoju proženja
bo izrisal črtkano rumeno črto, kar naj bi jasno pokazalo kako in

kje pride do proženja. Do tu vse lepo in prav, a ko sem to posku-
sil s prej omenjenim pravokotnikom na vhodu prvega kanala, je ob
uporabi te funkcije stvar zamaknila opazovani signal za kak pixel
ali dva navzdol. Videti je bilo, kot da so se vsi nivoji opazovanega
signala pomaknili cca 100mV navzdol, a samo ob držanju "TRIG
VIEW". Stvar je torej pri kazanju proženja nepravilno skopirala
zaslonsko sled prvega kanala.  Zanimivo! Pri ponovljeni vaji na
drugem kanalu tega nisem opazil.

V nadzornem delu gumbov na osnovni plošči lahko z enim priti-
skom na "PRINT" pošljete sliko na tiskalnik, če imate dodatno kar-
tico s paralelnim vmesnikom. Pri tem je zanimivo, da nisem uspel
najti opcij za nastavitev tiskalnika, a domnevam da se ta pojavi ob
instalaciji omenjene kartice. Poleg tega lahko shranite že vnešene
nastavitve. S  shranjeno nastavitvijo se shranijo vsi podatki, tudi
merilni dosegi, položaji kurzorjev, shranjeni signali v obeh refe-
renčnih spominskih kanalih itd. Shranite lahko do 10 nastavitev, ki
preživijo tudi izklop osciloskopa. To je pripravno, če imate več
glavnih tipov meritev, ki se med delom ponavljajo in tako lahko
hitro preklapljate med njimi. Ali pa recimo, če si več ljudi deli isto
napravo, kot je to dostikrat pri laboratorijskih meritvah itd.

Zanimiv je tudi "Error Log", ker si lahko ogledate, morebitne napa-
ke v delu in zabeleženo število vklopov. TDS-2022 ima menije v
desetih jezikih (slovenščine ni med njimi) a ker verjetno pri teh
stvareh tako in tako uporabljate angleščino, vas francoska, italijan-
ska, nemška ali celo kitajska verzija ne bodo zanimale kaj dosti. 

Meritve
Scope premore tudi samokalibracijo in pomoč pri kalibraciji
sonde. Pri opazovanju signalov si lahko pomagamo s (psevdo)
meritvami, ki jih vdelano programje izračuna iz opazovanega sig-
nala. Naenkrat imamo lahko do 5 meritev na zaslonu, izbiramo pa
lahko med meritvami 12-tih vrednosti, ki se nanašajo na različne
napetosti in čase (vrhnja, srednja, peak-to-peak, frekvenca, čas
periode, porasta itd...). Ne morem dati roke v ogenj za to, a zdi se
mi, da je bila vsaj za meritve časa obljubljena posebna elektroni-
ka, ki bi jim dala visoko natančnost. Tako naj bi se dalo dobiti odči-
tek frekvence na kar nekaj decimalk.
In res, pri opazovanju testnega signala je frekvenca slednjega
vidna na 5 decimalk, vendar se mi zdi, da vsaj še kakšne 2-3 več
ne bi bila odvečne. Če imate posebne števce s katerimi si lahko
pomagate pri merjenju frekvence, potem tudi 8-9 decimalk ne bi
smelo biti preveč, kar dokazujejo mnoge amaterske samogradnje
frekvencmetrov.

Pravi razlog se razkrije šele, ko se poigrate s prožilnikom. Če izbe-
rete merjenje frekvence pojava, bo prikazano število proženj pro-
žilnika, kot je ta nastavljen v sekundi. Će boste pogoj za proženje
postavili tako, da ga pojav ne bo mogel izpolniti, bo tudi izmerjena
frekvenca padla proti ničli. To nam daje dodatno svobodo pri izbi-
ri točke na pojavu, pri kateri bi radi merili frekvence ali čase, ven-
dar lahko izvajamo tovrstne "meritve" šele, ko je opazovani signal
šel skozi vzorčenje in je natančnost premosorazmerna frekvenci
vzorčenja signala. Torej vam vdelana natančnost ne bo v celoti
nadomestila frekvencmetra, je pa lepa pridobitev, celo glede na
TDS-3xxx, ki ponuja samo kaki dve decimalki. O točnosti in
natančnosti tu ne bi, ker pač nisem imal na razpolago ustreznih
merilnikov, videti pa je solidno in korektno, do meja podanih deci-
malk. Tisti, ki jih to zanima naj pokukajo na www.tektronix.com, če
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uspejo najti kaj več podatkov o tem. Meni
ni uspelo, nisem pa ravno obupano
poskušal.

Za lažjo oceno pojavov imate na razpola-
go tudi dva kurzorja (napetostna ali časo-
vna), ki ju lahko postavite na zanimiva
mesta na zaslonu. Na zaslonu imate stal-
no poziciji obeh kurzorjev in njuno razliko.

Lahko tudi vplivate na tip zajema poda-
tkov. Scope vam lahko prikazuje podatke
tako, kot jih je zajel, lahko poudari vrhove
in odstopanja, lahko pa izrečunava pov-
prečje večih zaporednih prehodov
(4/16/64/128).

Prikaz na zaslonu
Možen je prikaz posameznih vzorcev
("dots"), lahko pa jih sistem poveže z dalji-
cami ("vectors"), lahko vklopite simulirano
persistenco fosforja ali jo izklopite (off/1/2
/5s/infinite). 
Persistenca pride prav, če vas zanima zgo-
dovina signala. Glede na naravo izvedene
persistence je tu uporabna za signale, ki
se spreminjajo skokovito v časovnem
obdobju vsaj nekaj sekund ali pa za signa-
le, ki vsebujejo veliko špic in drugih mo-
tenj. Ker "fosfor" med bledenjem ne spre-
minja barve (samo intenziteto), boste
težko kaj videli pri frekvenčno ali amplitud-
no moduliranih signalih, hitro spreminjajo-
čem se PWM-u itd, a temu ta persistenca
niti ni namenjena.
Za tiste, ki ne morejo brez Lissajouvih likov
je tu tudi izbira koordinatnega sistema XY
ali YT. V prvem načinu imamo na ordinat-
ni osi signal iz prvega kanala, na drugi pa
signal iz drugega kanala, v drugem prime-
ru pa je na drugi osi čas.

Upravljanje in pomoč
Tako kot pri drugih TDS-ih lahko spremi-
njate način proženja z eni pritiskom na
tipko. Lahko prožite enkrat ali pa stalno, s
posebnim gumbom pa lahko sprožite
avtomatiko, ki postavi glavne parametre

vertikalne in horizontalne skale glede na
opazovani pojav. Seveda elektronika ne
more vedeti, kaj točno na signalu vas zani-
ma, vendar v splošnem kar dobro izbira in
je sploh dobrodošla pomoč šolarjem, ko
signala kar naenkrat ni in ni na zaslonu.
Slednjim sta očitno namenjeni opciji
"HELP" in pa "DEFAULT SETUP". "Default
Setup" spravi Scope v neko preddefinira-
no začetno stanje, kar vam lahko pomaga,
če se ne znajdete ob premnogih spreme-
njenih opcijah in bi najraje stvar nekako
"zresetirali". "HELP" je vsaj zame povsem
nova stvar na TDS seriji. Opcija ponuja za-
res pravo pomoč v obliki tekstovnega
HTML drevesa. Po pritisku na gumb je tre-
ba počakati kakih 20 sekund za pripravo
dokumentov, na kar vas osciloskop prijaz-
no opozori. Ta čas za premislek si stvar
vzame samo ob prvi aktivaciji pomoči. Ko
so enkrat dokumenti razpakirani, je po-
moč na voljo trenutno. Meni se je zdel za-
baven ogled pomoči v kitajščini. Vdelana
pomoč je kar izčrpna, a ne pokriva vseh
tehničnih detajlov. Če vas denimo zanima
natančnost vertikalnih ojačevalnikov ali
časovne baze, boste morali pogledati v
specifikacije.

Uporaba
Pri  Tek-u pravijo, da sta TDS-1xxx in 2xxxx
seriji optimalni za uporabo v šolah, servi-
sih in industrijskih aplikacijah in v vsakem
okolju, kjer potrebujete soliden spominski
osciloskop, niste pa pripravljeni plačevati
kompleksnih analitičnih funkcij in ostale
navlake. Šole ponavadi zelo zaostajajo v
opremljenosti za industrijo. Tu sta omenje-
ni seriji naravnost optimalni za izobraževa-
nje saj lahko učencem privoščijo pravi
digitalni spominski osciloskop. Glede na
to, da imajo šole skoraj brez izjeme stare
analogne osciloskope, ki jih industrija
kmalu sploh ne bo več uporabljala, so
omenjeni TDSi trenutno praktično edina
smiselna izbira. 

Če se malo ozrete po servisnih delavni-
cah, boste verjetno zagledali podobno sta-
nje, predvsem v manjših delavnicah in
celo na mestih, kjer se poleg servisa
dogaja celo nekaj razvoja. Mnoge delavni-
ce bi nujno potrebovala tovrstna orodja a
si jih doslej niso mogle privoščiti.

Kar se industrije tiče, bodo novi TDS-i ble-
steli predvsem pri delu na terenu, v testnih
delih proizvodnje (enostavnejši "pass/fail"
testi) in kot specializirana oprema za hiter
zajem podatkov.

Slika 3 - Proženje s 5V-nim pravokot-
nim signalom pri 4.56 V, kar dela...

E



ELEKTRONIKA94 3/2005



ELEKTRONIKA 953/2005

TEHNOLOGIJE RAZSVETLJAVE

Glede na mite človeštva in verska verovanja je bog ločil svetlobo od teme. V današnjem
času, ko napravam kraljuje mikroelektronika,  človeštvo ločuje svetlobo od ognja. Zakaj
pravzaprav gre? Svetloba, kakršno poznamo in kakršna nas spremlja vsak dan, izhaja iz

časov, ko so se naši predniki naučili uporabljati ogenj za gretje, svetlobo in kuhanje. Že od takrat
ogenj izpolnjuje predvsem te tri glavne funkcije, ki so danes na zavidljivo visokem nivoju, če jih
skušamo razumeti v centralni kurjavi, štedilnikih na trda goriva in kaminih, ter žarnicah, ki nam
osvetljujejo okolje. 

LED razsvetljava
Avtor: Mitja Eržen, RT-TRI d.o.o.

Če gledamo klasične žarnice s stališ-
ča fizike in razvoja modernih materia-
lov, pa še vedno spadajo v obdobje
jamskih ljudi. Za prve žarnice je Edi-
son uporabil bambusove ostružke, v
današnjih pa so ostružki zamenjani s
koščkom tungstenove žice, ki oddaja
svetlobo, ko se ta zaradi svoje upor-
nosti segreje do take stopnje, da
zažari. Povzročitelji so elektroni, ki
izstopijo iz svoje orbite, ko skoznje
steče elektrika. Ko elektroni vanjo po-
novno vstopijo, oddajajo svetlobo in
toploto. 

Seveda je znotraj stekla (žarnice) pri-
soten tudi plin (argon in nitrogen), ki
ima funkcijo nevtraliziranja. Podaljšu-
je življenjsko dobo tugstenove žičke.
Toda glavni problem klasičnih žarnic
na žarilno nitko je po toliko letih še ve-
dno prisoten. Žarnice z žarilno nitko

so namreč prikriti ogenj, kar dokazuje
tudi podatek, da se približno 95 %
energije spremeni v toploto in le 5 % v
svetlobo. 

V današnjih časih, ki sledijo izredne-
mu razvoju, je težko razumeti slabo
izkoriščenost žarnic na žarilno nitko,
ki so prisotne praktično povsod. Za-

kaj se je razvoj za toliko časa ustavil
ravno na tako pomembni stvari? Se
kdaj vprašamo, kam se izgubijo vsi ti
"watt-i", napisani na žarnicah v naših
stanovanjih? Zavedajmo se, da je tudi
poraba vsake žarnice doprinesla veli-
ko k izsekavanju gozdov, zajezovanju
dolin in graditvi elektrarn. Današnje
okolje je, zaradi zgolj 5 % svetlobe, ki
jo oddaja žarnica na žarilno nitko, bis-
tveno drugačno kot bi bilo, če bi imele
žarnice boljši izkoristek.

Kaj torej sploh so LED diode?

Light Emmiting Diodes so hladni viri
svetlobe, ki se izdelujejo v tovarnah,
kjer proizvajajo mikročipe. Vsebujejo
kristale, katerim so namenoma doda-
ni nečisti atomi. Elektroni, ki krožijo
okoli atomskega jedra, zaradi vpliva
elektrike skočijo iz svojih smeri. Pri

vračanju v smer ti elektroni oddajo ne-
kaj električne energije v svetlobno ob-
liko. Ta proces lahko v grobem prime-
rjamo z zvezdnim utrinkom, ki ionizira,
ko vstopi v atmosfero. 

LED diode imajo zelo dolgo življenj-
sko dobo, ki je deklarirana s 100.000
urami, kar pomeni več kot 11 let ne-

prestanega svetenja. Zgolj v vednost,
življenjska doba 100.000 ur pomeni
vsaj 50 % svetilnosti, ki je deklarirana
pri novi diodi, same diode pa svetijo
precej dlje. Če LED diode na tem me-
stu primerjamo s klasičnim žarnicam
na žarilno nitko, ki imajo življenjsko
dobo približno 1000 ur, drži LED dio-
da najmanj 100 krat dlje. Poraba ene-
rgije pri LED je glede na žarnice z
žarilno nitko izredno nizka. Standar-
dne LED diode porabijo približno 0,1
W, novi ultra svetli LED čipi pa nekje
med 0,8 in 4W. Za nameček pa so
LED diode odporne na tresljaje in
udarce in praktično neuničljive.

Zgodovina razvoja LED diod sega v
leto 1960, ko so razvili prve uporabne
LED diode. S kombinacijo elementov
galija, arzena in fosforja (GaAsP) so
dobili rdečo svetlobo 655 nm valovne
dolžine. Čeprav je bila svetilnost rela-
tivno nizka, je bila ta dioda že takrat
uporabljena v mnogih napravah, naj-
večkrat za svetlobne indikatorje. Z na-
daljevanjem GaAsP sistema so razvili
GaP ali galij fosforjev sistem LED di-
od, ki pa niso igrale kakšne posebne
vloge v razvoju, predvsem zaradi po-
sebne rdeče barve 700 nm valovne
dolžine. To je območje, kjer je člove-
ško oko manj občutljivo in te LED dio-
de kljub višji svetilnosti niso bile ma-
sovno uporabne. V prehodu na novo
desetletje so pri razvoju LED tehnolo-
gij razvili nove barve LED diod. Najpo-
gostejši sta bili (GaP) zelena in rdeča
in (GaAsP) oranžna, rumena ali viso-
ko zmogljiva rdeča. 

S to paleto razpoložljivih barv se je
povečal tudi trend uporabe LED diod.
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Postale so nepogrešljive v kalkulator-
jih, digitalnih urah, testni opremi, kot
indikatorji ipd. Šele desetletje kasne-
je, po letu 1980 so spet prišle opazne
spremembe pri razvoju. Nova tehnolo-
gija kombinacije elementov galij, alu-
minij in arzen (GaAlAs), je bila odkrita. 

To je pomenilo največji napredek pri
uporabi LED diod. GaAlAs tehnologi-
ja je omogočala 10 krat učinkovitejše
in svetlejše LED diode kot stare teh-
nologije. Obenem je bila za delovanje
potrebna nižja napetost in same
diode je bilo lažje upravljati, na primer
za utripanje ali jih sestavljati med
seboj. To je omogočilo uporabo diod
za popolnoma nove namene, za sve-
tlobne in prometne znake, reklamne
napise, za čitalce črtnih kod ali medi-
cinske naprave. Kljub velikemu nap-
redku v LED tehnologiji in uporabi, ki
jo je prinesla GaAlAs tehnologija, so
take diode imele nekoliko krajšo de-
klarirano življenjsko dobo (50.000 -
70.000 ur), predvsem pri delovanju
na visokih temperaturah ali višji vlagi. 

Zadnji korak pri razvoju LED diod pa
je bil v poznih devetdesetih, ko je bila
razvita in izdelana prva t.i. laser dioda.
Tehnologija te diode je slonela na ke-
mijskih elementih indij, galij, aluminij
in fosfor (InGaAlP). S tem je postala
LED dioda resnično uporabna in za-
nesljiva. Te LED diode so omogočale
spreminjanje oziroma nastavitve raz-
ličnih barv spektra, obenem pa je no-
va tehnologija omogočala uporabo
tudi pri višjih temperaturah in vlagi. 

Zahvaljujoč svoji majhnosti omogoča-
jo LED diode oblikovalcem in izdelo-
valcem neomejene možnosti uporabe
v izdelkih, namenjenih za vsakdanjo

rabo. Danes LED diode srečujemo v
izdelkih, kjer svetlobnih virov ne bi pri-
čakovali. Vse to z namenom ustvariti
življenjsko okolje bolj varno, praktič-
no, svetlejše in moderno  (npr. v pohi-
štvenih ročajih, avtomobilskih lučeh,
obeskih za ključe, znotraj pravih sveč
iz voska, v tekaških copatih in še
nešteto drugih izdelkih). 

Bye bye žarnice na žarilno nitko sta si
verjetno mislila tudi brata dvojčka Ha-
rald in Rainer Opolka, ko sta pred do-
brim desetletjem začela uporabljati
LED tehnologijo svetlobe v vsakdan-
jih izdelkih. Prevzela ju je misterioz-
nost svetlobe, ki sta takrat še kot štu-
denta že imela jasno vizijo kaj želita v
življenju in kako v vsakdanjo uporabo
ljudi vnesti LED svetlobo. Danes se

Harald in Rainer ponašata z več kot
200 prijavljenimi oblikovalskimi in teh-
ničnimi patenti iz tehnologije in oblike
svojih izdelkov. Pred desetimi leti sta
svoje podjetje ustanovila v garaži,
danes pa je njuno podjetje vodilno v
svetovnem merilu, predvsem po proiz-
vodnji LED metalnih svetilk. 900 last-
nih zaposlenih, 30.000 izdelanih sve-

tilk dnevno, dva R&D laboratorija in
lasten oblikovalski studio so zgolj od-
lična odskočna platforma za prodajo
izdelkov na vseh petih celinah. Zwei-
brueder Optoelectronics blagovna
znamka je danes sinonim za izdelke
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vrhunske oblike, praktičnosti in kakovosti. Pouda-
rek njihovih izdelkov je predvsem varnost in dolgo-
ročni prihranki. LED svetilke imajo zaradi majhne
porabe zelo dolg čas delovanja, tudi do nekaj 100
ur neprestanega delovanja z enim samim setom
baterij (odvisno od velikosti svetilke).  Sama LED di-
oda je praktično neuničljiva in Vas bo skoraj verjet-
no preživela, ob dejstvu, da drži skoraj 300 let, pri
uporabi 1h dnevno. Če ste torej planinec, pohodnik, lovec, tabornik ali skavt, var-
nostnik, šofer, gasilec ali vodnik psa reševalca je LED svetilka praktično obvezna
vsakdanja oprema, saj obstaja velika nepredvidljivost pri delu ali hobiju, ki ga
opravljate.  

V kratkem. LED diode so pre-
stale kar nekaj faz razvoja in
izboljšav in so sedaj na začet-
ku velike ekspanzije uporabe.
Danes, z uporabo najnovejših
tehnologij, že dosegajo zavid-
ljivo mesto med viri svetlobe.
Trend množične uporabe LED
se je že začel z uporabo v
mnogih napravah za različne
namene, nadaljuje pa se tudi

v serijskih vgradnjah v avtomobilski industriji, npr. v žarometih pri modelih BMW
X3, ser.7 ali golf V gen. 

Z nadaljnjim razvojem uporabe ekonomične bele LED tehnologije bodo le-te ver-
jetno  prevzele mesto klasičnim žarnicam na žarilno nitko in neonskim lučem.
Uporaba LED diod, kot stropnih, sten-
skih in talnih luči za osvetljevanje delo-
vnih in stanovanjskih prostorov, kot tudi
v industriji, bi drastično zmanjšala pora-
bo električne energije in hkrati obreme-
njenost energetskega omrežja, ter po-
sredno pozitivno vplivala na okolje.

LED svetilka Zweibruder
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Topaz-XII zagotavlja idealno razmerje
med visokim s̆tevilom kombinacij
komponent in zanesljivostjo. Odlikuje 
se z moz̆nostjo hitrega spreminjanja,
s̆irokim obmoc̆jem komponent in
prilagodljivostjo s hitrim zakljuc̆evanjem
sprememb, velikega obmoc̆ja
komponent in fleksibilnostjo. Topaz-XII

je idealna vec̆funkcijska res̆itev in se
ponas̆a z neprekosljivim razmerjem
med ceno in zmogljivostjo.

● Izhod do 20 000cph

● Obmoc̆je delovanja

komponent je od 0201

do 45 mm pravokotnih

in neobic̆ajnih oblik do

100 mm dolgih

konektorjev

● Grafic̆ni uporabnis̆ki

vmesnik se odlikuje 

z enostavnim nac̆inom

uporabe

● Samoporavnalni vlagalni

mehanizem in

verifikacija nastavitve

pri izkljuc̆enem

delovanju, zagotavlja

hitre spremembe 

v okoljih z veliko

komponentami

● Veliko moz̆nosti

razs̆iritve z vlagalnikom

in kompatibilnostjo

programske opreme 

z ostalo strojno opremo

Assembléon.

Idealna kombinacija 
hitrosti in fleksibilnosti




