
NÁŠ ROZHOVOR

President společnosti pan Yusaku Inoue

S panem S. Okamotem, zástup-
cem ředitele pobočky firmy ALINCO
v SRN, která vyrábí známé radiostani-
ce pro radioamatéry i profesionály.

Mohl by jste nás seznámit s his-
torií firmy ALINCO?

Naše mateřská firma byla založena již
v roce 1938. Nejprve se firma zabývala
výrobou hliníkových konstrukčních dílů,
přesných odlitků a stavebních konstrukcí,
jak vyplývá i z původu názvu firmy -
ALUMINIUM INDUSTRIE COMPANY.
V roce 1977 byla činnost firmy rozšířena
a založena pobočka ALINCO ELECTRO-
NICS, zabývající se bezdrátovou komuni-
kační technikou. Zároveň byla založena
mezinárodní skupina ALINCO INTERNA-
TIONAL LTD. Naše německá pobočka
pak byla založena v roce 1989, ředitelem
je pan J. Ogasahara.

Kde je umístěno vedení firmy,
výroba a jaké jsou současné ob-
raty?

Vedení firmy je v Japonsku, v Ósace.
Další pobočky a výrobní závody máme
v Tochigi, Toyamě a dalších japonských
městech. Presidentem společnosti je pan
Yusaku Inoue. Čtenářům, kteří znají
naše výrobky, jistě nemusíme připomínat,
že naše výrobní závody jsou vybaveny
nejmodernější technologií. Celá organiza-
ce výroby je zaměřena na dosažení co
nejvyšší kvality konečného výrobku. Ob-
rat firmy v roce 1994 byl 335 miliónů dola-
rů, stoupl proti roku 1993 o 31 miliónů.

A pro naše čtenáře nejzajíma-
vější otázka - představte nám,
prosím, váš současný sortiment,
samozřejmě z oboru bezdrátové
komunikační techniky?

Firma ALINCO vyrábí celou řadu radio-
stanic pro nejrůznější použití a v nejrůz-
nějších pásmech VKV a KV. Jsou to pře-
nosné radiostanice ruční i radiostanice
vozidlové a základnové. Radiostanice vyrá-
bíme jak pro radioamatérský provoz, tak
i pro profesionální použití. V našich výrob-
cích se snažíme přinést vždy něco nového
na světový trh, nějakou převratnou novinku.

Např. v radiostanicích nové řady je
obsažen grafický spektrální analyzátor,
který uživatele ihned a přehledně informu-
je o situaci na vybraném úseku pásma
VKV - firma ALINCO tento systém uvedla

na trh jako první a jeho propracovanost
zřejmě nebude jen tak překonána. Dalším
výrobkem, přinášejícím nová řešení, je
krátkovlnný transceiver DX-70.

Můžete představit současně vy-
ráběné typy přenosných radio-
stanic?

Po řadě známých radiostanic řady
DJ-F1, DJ-F4, DJ-S1 v nejrůzně jších
verzích určených pro evropský a americ-
ký trh vyrábí naše firma robustní radio-
stanice pro pásmo 2 m řady DJ-180 a
jejich profesionální provedení DJ-1400.
Tyto radiostanice se osvědčují nejenom
v amatérském provozu, ale jsou u vás
i homologovány pro profesionální provoz.
Pro pásmo 70 cm pak dodáváme verzi
DJ-480 v mnoha provedeních, z nichž
několik je u vás homologováno. Tyto ver-
ze stanic DJ-180, DJ-1400 a DJ-480 se
liší kmitočtovým rozsahem a tomu odpo-
vídá jak typ koncového stupně a antény,
tak nastavení vstupního dílu. Je vždy
potřeba pro uvažovaný kmitočtový rozsah
zvolit vhodný typ. Např. pro hromadné
využití u vás jsou povoleny kmitočty okolo
172 až 173 MHz a 449 MHz, tomu odpo-
vídají příslušné typy radiostanic DJ-1400Q
a DJ-480 C2. Jen tak lze dosáhnout nej-
lepších parametrů spojení. Vaši čtenáři
jsou radioamatéry a jistě tedy vědí, že ne-
může existovat radiostanice a reálná anté-
na, pracující zcela shodně v celém úseku
pásma např. 135 až 174 MHz.

Velký úspěch na trhu zaznamenaly
nové radiostanice vybavené již výše zmí-
něným grafickým analyzátorem, jsou to
např. radiostanice DJ-G1 pro pásmo 2 m,
které umožňují poslech i v pásmu AIR,
70 cm a 900 MHz. Dále je to zcela nová
dvoupásmová plně duplexní radiostanice
DJ-G5, se kterou jsou naši zákazníci vel-
mi spokojeni. Oproti jiným podobným vý-
robkům má vysokou citlivost v celém roz-
sahu (Rx 108 až 174 MHz, 410 až 480
MHz, 800 až 999,995 MHz), velký výkon
již při malém napájecím napětí (daný no-
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ceiver má odnímatelný přední panel.
K dispozici bude brzy i anténní tuner.

Nezapomínáte také na příslušen-
ství k radiostanicím?

Náš katalog dodávaného příslušenství
je velmi rozsáhlý. Dodáváme několik
desítek typů mikrofonů i s automatickým
přepínáním Rx/Tx hlasem, mnoho typů
akumulátorů a pouzder pro ně, transport-
ní pouzdra pro radiostanice, mobilní držá-
ky, různé moduly pro rozšíření transcei-
verů a další doplňky. Za zmínku stojí řada
našich napájecích zdrojů DM-112 až
DM-250 pro proudy až 42 A, vybavených
všemi ochranami umožňujícími bezpečný
provoz transceiverů.

Pro profesionální provoz dodáváme
kompaktní komunikační systémy s pře-
vaděči RS-9000, VKV a UKV převaděče
RS-4 a RS-5, řídicí systém pro svazkové
sítě DP-2d a k tomu příslušné moduly do
radiostanic, které jsou pro zapojení do ta-
kovýchto složitých systémů již připraveny.

Máte u nás nějaké zastoupení?
A jak je zajištěn servis?

Naším výhradním zástupcem na čes-
kém trhu je firma ELIX Praha, Klapkova
48, Praha 8 - Kobylisy. Tato firma prodá-
vá a distribuje výrobky Alinco, disponuje
homologačními osvědčeními na naše
radiostanice a zároveň provádí záruční
i pozáruční servis našich výrobků. Firma
zajistí dodávku jakéhokoliv náhradního
dílu, případně opraví transceiver přímo
v ČR - má odborný a vybavený servis, se
kterým se málokdy setkáváme. Radio-
amatéři, kteří používají radiostanice ALIN-
CO, tak mohou mít klidné spaní. Poruchy,
pokud se nějaké vyskytnou, jsou však
způsobeny především hrubým vnějším
zásahem.

Zúčastňujete se nějakých vý-
stav v naší zemi, kde by bylo
možné se s vaším sortimentem
seznámit?

Ano, prostřednictvím našeho výhrad-
ního zastoupení se pravidelně zúčastňu-
jeme jarních veletrhů spotřební elektroni-
ky v Brně, kde bývám osobně přítomen
a kde naše výrobky vzbuzují vždy za-
slouženou pozornost zájemců jak z řad
radioamatérů, tak z řad podnikatelů. Vaši
radioamatéři jsou velmi technicky vyspělí
a dovedou ocenit kvalitu japonské techno-
logie. Pochopitelně firma ELIX pravidelně
prezentuje náš sortiment na Mezinárod-
ním setkání radioamatérů v Holicích.

Jak hodnotíte odbyt vašich vý-
robků na českém trhu?

Velmi dobře, ČR je jedním z největších
odběratelů ve Střední a Východní Evropě,
prostřednictvím našeho zastoupení ELIX
jsme např. v minulém roce prodali více
než 5000 radiostanic a to je na tak malou
zemi skutečně velký počet.

S čím počítáte do budoucnosti?
Především budeme pokračovat ve

vývoji a výrobě radiostanic, u kterých bu-
deme uplatňovat vždy nejnovější obvodo-
vá a technologická řešení. Podmínkou
bude vždy vysoká kvalita konečného vý-
robku a velmi přijatelná cenová relace.

Děkuji vám za rozhovor.
             Připravil Adrien Hofhans

vým koncovým stupněm s FET), přehled-
nou a rychlou obsluhu, malé rozměry -
ploché provedení a velmi výhodnou cenu
(v základní ceně jsou již kompletní selek-
tivní volby DTMF, CTCSS, 160 + 40 pa-
mětí, stojanový nabíječ atd. - není nutné
nic dokupovat). Ke stanici lze dodávat
akumulátory s napětím od 4,8 do 9,6 V
a s kapacitou od 650 do 1200 mAh.

Nová radiostanice DJ-191 pro 2 m je
určena především pro mladší generaci a
„seniory”. Má velmi přehlednou a jednodu-
chou obsluhu a displej s velkými, dobře
čitelnými čísly. Zvláště výhodná cena
a přitom vybavení všemi potřebnými funk-
cemi z ní činí atraktivní výrobek již nyní,
dva měsíce po jejím uvedení na světový
trh. Připravujeme také další verze radio-
stanic určené čistě pro profesionální vy-
užití. Taková radiostanice by se ale pra-
vým radioamatérům příliš nelíbila, profe-
sionální praxe vyžaduje minimum ovláda-
cích prvků a podobně jako u DJ-1400 lze
kmitočet nastavovat jen externím progra-
mátorem - uživatel nesmí mít možnost
kmitočet svévolně měnit.

Při konstrukci všech typů radiostanic
využíváme i našich dřívějších zkušeností
s technologií přesných hliníkových odlit-
ků, proto např. zadní tuhé nosné stěny
všech našich radiostanic jsou ze speciál-
ní kovové slitiny odvádějící teplo, i když
povrchem jsou od plastu k nerozeznání.

A co vozidlové radiostanice?
Současně vyráběné typy mají výkon

50 W v pásmu 2 m a výkon 35 W v pás-
mu 70 cm. Je to především typ DR-130
(2 m), má velmi citlivý vstupní díl s velkou
odolností a selektivitou - verze radiostani-
ce DR-130 řady TE je i u vás homologo-
vána pro profesionální provoz (je progra-
movatelná i počítačem). Typ DR-430 je
provedení pro pásmo 70 cm.

Poněkud širší vybavení (DTMF atd.)
mají typy DR-150 a DR-450, určené hlav-
ně pro radioamatéry.

Dvoupásmové stanice DR-599 a DR-
610 jsou naše špičkové výrobky, přede-
vším typ DR-610 vyniká malými rozměry
a komfortem obsluhy (např. dvoubarevné
„podsvětlení” vícefunkčních tlačítek se
mění podle vybrané funkce). Stanice má
spektrální grafický analyzátor, SET-UP re-
žim pro přizpůsobení se obsluze, vestavě-
ný duplexer, nehlučný automaticky spína-
ný ventilátor pro chlazení, možnost dálko-
vého ovládání, 2x VFO, 2x 2 přijímače,
plně duplexní crossbandový provoz atd.

U všech těchto vozidlových radiostanic
využíváme při konstrukci pouzdra našich
možností v konstrukci přesných Al odlit-
ků, používáme předimenzované koncové
integrované stupně, umožňující zcela bez-
pečný provoz i při největším výkonu a ne-
přizpůsobené anténě, proto jsou naše ra-
diostanice prakticky bezporuchové, což
jistě mohou potvrdit jejich uživatelé. Typy
DR-130 jsou i u vás vyzkoušeny v nej-
tvrdších podmínkách, používají je hasiči,
vozidla taxislužeb atd. Vyrábíme i stanice
pro pásma 50 MHz (DR-M06) a pro pás-
ma další, která však pro využití v Evropě
nemají příliš velký význam.

Myslíte také na KV amatéry?
Jistě, pro ně vyrábíme krátkovlnný

vozidlový i základnový transceiver ALIN-
CO DX-70, umožňující pracovat s výko-
nem 100 W ve všech KV pásmech, navíc
modifikovatelný pro kmitočtový rozsah
plynule od 1,8 až do 35 MHz a 46 až
60 MHz. Navíc je transceiver vybaven mož-
ností práce v pásmu 50 MHz. Samozřejmos-
tí je ,,ALL MODE” provoz a velmi výhodné
je plné osazení transceiveru všemi filtry
a moduly již v ceně, takže opět není po-
třeba nic dokupovat - cena výrobku je tak
velmi výhodná. I když je transceiver zcela
nový, již první zkušenosti ukazují, že jde
o velmi zdařilý výrobek. Dodáváme i mon-
tážní kit pro umístění do automobilu, trans-

Závod Toyama, v němž se vyrábějí
radiostanice

Knihy si můžete zakoupit nebo objed-
nat na dobírku v prodejně technické
literatury BEN, Věšínova 5, Praha 10,
100 00, tel. (02) 782 02 11, 781 8412, fax
782 27 75 nebo v nově otevřené prodejně
technické literatury BEN v Plzni, Slovan-
ská 19.

Slovenská pobočka: Internátna 2, 974
01  B. Bystrica, tel. (088) 350 12, 732 629.

Kniha je praktickou příručkou pojedná-
vající o elektrických rozvodech a zaříze-
ních na hořlavých podkladech a v hořla-
vých hmotách.

Obsahuje zásady a příklady montáže
elektrických rozvodů v objektech stavě-
ných ze dřeva a na bázi dřeva, včetně
chat a rodinných domků.

Kvapilík, Z.; Sládek, D.: Elektric-
ké rozvody na hořlavých mate-
riálech. Vydalo nakladatelství
Montanex, 134 stran A5, 1995,
cena 115 Kč.

Windows 95 Resource kit, vy-
dalo nakladatelství Computer
Press, 1200 stran, 1995, cena
695 Kč.

K programu Windows bylo vydáno již
mnoho příruček, jen málo z nich nabízelo
skutečné technické zázemí pro profesio-
nály. S nastupujícími Windows 95 je
potřeba získat informace ještě mnohem
větší. Publikace Microsoft Windows 95
Resource Kit je překlad oficiální technické
příručky. Kniha je dílem tvůrců operač-
ního systému Windows 95 a obsahuje
podstatné informace přímo od jejich zdro-
je.

Velmi podrobně jsou zde rozebrány
nejobtížnější části Windows 95, které se
týkají jejich instalace, síťování v nejrůz-
nějších prostředích, správy a bezpečnosti
systému, uživatelské profily, konfigurace
a ladění výkonnosti, konfigurace přídav-
ných zařízení, diskový a souborový sys-
tém, multimédia, tisky a velmi obsáhlé ko-
munikace.

Celkový rozsah je 1200 stran ve dvou
dílech, přílohu tvoří tři diskety 3 1/2". Dalo
by se říci, že cena 695 Kč je v poměru
k počtu stran velmi přijatelná a umožňuje
každému vážnému zájemci o práci ve
Windows 95 si tuto knihu pořídit.

NOVÉ
KNIHY



VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
dostává se vám do rukou nový časopis

Praktická elektronika A Radio
(zkráceně A Radio),

který se vám může zdát povědomý. Snaží se navázat
na nejlepší tradice elektronických časopisů u nás.
Časopis bude od čísla 3/96 tvořit kompletní redakce
časopisu Amatérské Radio. Do té doby jej bude

vytvářet prozatímní redakce, sestavená ze stálých
spolupracovníků. Doufáme, že se vám bude časopis

líbit a přejeme vám mnoho úspěchů v roce 1996.
Adresa redakce: Dlážděná 4, 110 00 Praha 1.

Tel.: (02) 24 21 11 11 - linka 295
Tel./fax: 24 21 03 79

Možnost telefonicky se spojit s kýmkoliv
a hlavně odkudkoliv i když budeme na výle-
tě, služebně ve vzdálené zemi či na safari
v jiném kontinentě, byla u nás před dvěma -
třemi desítkami let nemyslitelná a omezena
prakticky jen na území našeho státu a to
ještě na místa, kde byl snadno k dosažení
telefon. Postupnou automatizací, která si
u nás pro zahraničí probojovávala cestu dosti
složitě, jsme dospěli do stadia, kdy se tele-
fonicky dovoláme prakticky do celého světa
snadněji než po republice. Movitější majite-
lé pobočky mobilních telefonů EUROTEL se
dovolají dokonce téměř odkudkoliv z re-
publiky. Přenos zpráv pomocí faxů či datové
komunikace prostřednictvím modemů  již za-
čínají být běžné. Okolní svět využívá
převážně systém mobilní  komunikace GSM,
takže nejsou ani větší problémy při přejezdu
z jednoho státu do druhého. Ovšem co v pří-
padě, kdy se např. reportérovi naskytne mož-
nost sledovat soutěžní jízdu automobilů
Afrikou? Možnost využít celulární sítě mo-
bilních telefonů neexistuje, nejbližší telefon-
ní přístroj v nedohlednu a termín uzávěrky
čísla sportovního magazínu se neodvratně
blíží. Dnes i tuto situaci snadno vyřešíte.

U firmy Rohde & Schwarz si lze objednat
přenosný kufřík rozměrů 460 x  370 x 140 mm,
který obsahuje zařízení SATPHONE SP
1600. Víko kufru je plošnou anténou, která
na kmitočtu asi 1,6 GHz zajišťuje spolehlivé

spojení odkudkoliv  na světě, kromě přibližně
oblastí vzdálených 10 ° od obou pólů, s dru-
žicemi typu INMARSAT a jejich prostřednic-
tvím propojení do telefonní sítě kamkoliv na
světě. Váha 12 kg, napájení buď síťovým
napětím v rozmezí 110 až 240 V, nebo stej-
nosměrným 10,5  až 32 V  (autobaterie). Za-
řízení se dodává i v provedení pro fixní
umístění na lodě s automatickým natáčením
antény, nebo pro vozidla. U přenosných se
víko kufru (anténa) nasměruje přibližně ve
směru na družici a přesně se dosměruje
podle indikace maximálního signálu z druži-
ce, které je na mikrotelefonu (otáčením kuf-
říku a sklápěním víka). Modulace je PSK se
šíří pásma 10 kHz, audiosignál je kódován
algoritmem IMBE, fax je podle standardu

CCITT rychlostí 2400 baudů, data lze
přenášet (RS 232) rychlostí 2400 bit/s. Cena
kompletní soupravy je asi 20 000 DM, vy-
užití má zvláště pro expedice pohybující se
v místech mimo civilizaci, pro reportéry, pro
exponované mezinárodní obchodníky, pro
spojení cestujících osobních lodí, pro diplo-
maty ap. Z každé soupravy lze nejen volat,
ale pokud je v předem dohodnutém čase
zařízení instalováno a nasměrováno na
satelit, může být i voláno. Poplatky za při-
hlášení do sítě nejsou příliš vysoké, ovšem
minuta uskutečňovaného hovoru je drahá -
asi 20 DM (ceny SPT TELECOM za mezi-
kontinentální hovory se však těmto poplat-
kům nebezpečně blíží).

         QX

Přes INMARSAT
odkudkoliv do
celého světa
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Když jsem před půl rokem uveřejnil
test velice kvalitního faxového přístro-
je Panasonic UF-V 60, postěžovalo si
několik mých přátel, že by si hrozně
rádi podobný výrobek pořídili, avšak
že jsou pro ně ceny těchto přístrojů
dosud poněkud nedostupné. Tehdy
jsem si  umínil, že jakmile se objeví na
trhu obdobný přístroj a nebude stát
více než 10 000,- Kč, seznámím s ním
ihned případné zájemce z méně movi-
tých kruhů.

Nyní jsem takový výrobek objevil.
Je to faxový přístroj firmy Olivetti
a stojí méně než 10 000,- Kč.

Celkový popis

Ačkoli je tento přístroj funkčně vel-
mi jednoduchý, přesto má všechny
základní funkce faxů, které se prodá-
vají i za dvojnásobnou cenu. Zjedno-
dušená je totiž především jeho obslu-
ha. K základnímu ovládání mu slouží
pouhá dvě tlačítka. Tato ovládací tla-
čítka jsou v modré a červené barvě.
Modré tlačítko slouží k zapínání funk-
ce START a funkce COPY, červené
tlačítko má funkci STOP. Nad těmito
tlačítky jsou tři indikační kontrolky:
levá indikuje závadu (ERROR), střední
indikuje výzvu k hovoru (TALK) a pravá
indikuje zapojení přístroje a probíhající
přenos (POWER/COM). Na pravém
boku přístroje jsou dva přepínače: le-
vým lze volit způsob přenosu (stan-
dard nebo fine), případně přenos ob-
rázků (picture).

Pravým přepínačem lze volit: auto-
matický provoz, kdy přístroj rozpozná
příjem faxu od běžného telefonátu,
neautomatický provoz, kdy je ve funk-
ci pouze telefon a příjem faxu je
realizován ručně stisknutím tlačítka
START a třetí polohu přepínače volíme
v případě, že faxový přístroj ještě kom-
binujeme s telefonním záznamníkem.

V praxi to znamená, že lze tento
přístroj zapojit tak, že buď přijímá
faxované zprávy zcela automaticky
nebo ho lze přepnout na manuální pří-
jem faxových zpráv, případně ho kom-
binovat se záznamníkem telefonních
hovorů. Záznamník telefonních hovo-
rů není součástí dodávky a lze ho za-
koupit dodatečně a připojit do zásuvky

na zadní stěně přístroje. K přístroji lze
dodat (bez příplatku) malý ruční tele-
fon s tlačítky k volbě účastníka. Sa-
mozřejmě lze použít i libovolný stolní
telefon, pro který je na přístroji rovněž
příslušná zásuvka.

Popisovaný faxový přístroj rozlišu-
je 16 odstínů šedé barvy, má automa-
tickou regulaci kontrastu, umožňuje
předat druhému účastníkovi výzvu
k hlasovému kontaktu, čísluje stránky,
umí vytisknout protokol o uskutečně-
ném přenosu a samozřejmě umí též
kopírovat dokumenty. Neobvykle je
u tohoto přístroje vyřešen způsob, ja-
kým jsou vkládány informace o jménu
účastníka (majitele faxu) a o jeho tele-
fonním čísle, které se vždy automatic-
ky tisknou na každý dokument, který
je odeslán (tzv. logo). U naprosté vět-
šiny faxů se tento úkon realizuje ovlá-
dacími tlačítky. Protože zde tato
tlačítka chybí, je to vyřešeno velmi ne-
obvyklým způsobem tak, že se všech-
ny potřebné údaje vyplní na třech
zvláště k tomu určených formulářích
a ty se pak opticky přenesou do pří-
stroje. Ve formulářích se příslušná po-
líčka začerňují měkkou tužkou, takže
formuláře lze použít i vícekráte.

Technické údaje

Kompatibilita: CCITT G3.
Metoda snímání:

Senzor CCD (flat bed).
Kompresní metoda: MH.
Přenosová doba: 20 sekund

(test chard No. 1, normal).
Vodorovné rozlišení: 8 pcls/mm.
Svislé rozlišení:

3,85 linek/mm (standardní),
7,7 linek/mm (jemné).

Velikost dokumentu:
216 mm (max. šířka),

0,06 až 0,12 mm (tloušťka).

Šířka snímání: 210 mm (± 1 mm).
Způsob tisku: tepelný.
Délka papírové role: 30 m.
Provozní teplota: 5 až  35 °C.
Provozní vlhkost: 20 %  až  80 %.
Napájecí napětí:

220 V (+10 %, -15 %).
Příkon: 11 W (v klidu),

65 W (za provozu).
Rozměry (š x v x h):

30 x  7,5 x 30,5 cm.
Hmotnost: 2,9 kg.

Funkce přístroje

Porovnával jsem jakost tisku i kva-
litu přenosu s obdobnými přístroji vyš-
ších cenových tříd a v přenosu běž-
ných dokumentů jsem nezjistil žádné
poznatelné kvalitativní rozdíly. Proto-
že u tohoto přístroje není předpoklá-
dán plně profesionální provoz, lze do
zásobníku papíru vkládat role pouze
o délce 30 m. To odpovídá asi 100 do-
kumentům o formátu A4. To pro men-
ší provozy nebo pro soukromníky zce-
la postačuje.

V minulé kapitole jsem se zmínil
o neobvyklém způsobu, jakým se do
tohoto faxového přístroje vkládají zá-
kladní údaje o názvu a telefonním čís-
le provozovatele. K přístroji jsou do-
dávány tři předtištěné formuláře, které
mají jednotlivé rubriky, v nichž se jed-
notlivé údaje (vyznačené jeho čtve-
rečky) začerňují tužkou. Takto vyplně-
né formuláře se pak postupně vloží do
přístroje shodným způsobem jako vy-
sílané nebo kopírované dokumenty.
Faxový přístroj je přečte a údaje uloží
do paměti. Aby mohl být tento úkon
realizován, je třeba přístroj nejprve
uvést do tzv. módu  OMR (Optical
Mark Reader). Uvedení do tohoto čte-
cího módu je v českém překladu ná-
vodu popsáno sice velice nepřesně,



〉〉〉〉〉 naštěstí to však není na závadu, pro-
tože zmíněná data vkládá vždy do pří-
stroje servisní technik při jeho instala-
ci. Nesprávný popis aktivace čtecího
módu nakonec není příliš kritizovatel-
ný také proto, že mnohé obdobné pří-
stroje mají tuto funkci přístupnou pou-
ze pro servisní pracovníky a vstup do
ní nebývá vůbec popsán nejen v ná-
vodu, ale často ani v servisní do-
kumentaci. Běžný uživatel ji proto ne-
může vůbec aktivovat. To má svou
logiku, protože to majiteli nedovoluje
tyto údaje (třeba zcela záměrně) mě-
nit.

Naprogramovat lze název uživate-
le (firmy), telefonní číslo, počet vyzvá-
nění než přístroj automaticky reaguje
(2 až 6), zvolit jazyk, v němž jsou tiště-
ny protokoly o uskutečněném přenosu
dokumentu (angličtina, francouzština,
němčina, italština nebo španělština),
dále kód, pod kterým si lze telefonicky
vyžádat zprávy, zanechané v záznam-
níku hovorů (pokud jej k přístroji připo-
jíme).

Naprogramovat lze též, zda se pří-
stroj při registraci faxového signálu
přepne na příjem faxové zprávy auto-
maticky nebo zda to uživatel udělá
ručně. Lze též zvolit, zda bude po kaž-
dém vyslaném dokumentu vytištěno
potvrzení nebo zda to nebude poža-
dováno.

Pokud má uživatel k dispozici tele-
fonní přístroj, který umožňuje tlačítko-
vou volbu účastnických čísel a který
má navíc paměťová tlačítka pro volbu
vybraných účastníků jediným tlačít-
kem, pak je velice účelné, připojíme-li
ho k tomuto faxovému přístroji. Zajistí-
me si tak při provozu podstatně jedno-
dušší a přehlednější obsluhu, protože
můžeme při volbě účastnických čísel
využívat jeho paměťových možností.
Je samozřejmé, že všechny základní
funkce tohoto připojeného telefonního
přístroje zůstávají plně zachovány.

Určitým omezením komfortu je sku-
tečnost, že tento přístroj není opatřen
automatickým odřezáváním papíru,
takže každý přijatý dokument je třeba
odtrhnout ručně. Na druhé straně je
však pravdou, že možnost automatic-
kého odříznutí papíru chybí i u mnoha
podstatně dražších strojů a že po urči-
tém cviku tuto práci každý zvládne.

Při běžné práci je ovládání přístro-
je nadmíru jednoduché, neboť k tomu-
to účelu slouží pouze dvě tlačítka a ke
kontrole funkcí tři kontrolky. Tlačítko
START/COPY slouží k zapnutí přeno-
su dokumentu, k ručnímu zapnutí pří-
jmu dokumentu, ke kopírování do-
kumentu a k posuvu papíru. Tlačítko
STOP slouží k přerušení vysílání, pří-
jmu nebo kopírování, k vyjmutí origi-
nálu a k resetování při hlášení chyby.

První kontrolka svítí při zapnutí pří-
stroje a při přenosu dokumentů a bliká
při čekání na přenos. Druhá kontrolka
svítí, pokud není zavěšen telefon
nebo pokud probíhá hovor a bliká při
výzvě k hlasovému kontaktu. Třetí
kontrolka indikuje jakoukoli závadu
a upozorňuje, že nebyl uzavřen kryt
prostoru pro papír.

Závěr

Tento přístroj považuji za mimo-
řádně zdařilý výrobek, především při
porovnání jeho funkce a ceny. Tomu,
kdo nevyžaduje mimořádné funkce a
postačují mu běžné základní funkce,
ten bude s tímto faxovým přístrojem
plně spokojen. Pokud má k dispozici
telefonní přístroj s možností automa-
tické volby účastníka jedním tlačít-
kem, může tento telefonní přístroj
k popisovanému faxu připojit a pak
může využívat této volby i při odesí-
lání faxových zpráv.

Tento přístroj nabízí firma MAREX
(tel. 253598, 257413) v Praze 2,
Francouzská 32 za, podle mého ná-
zoru, velmi příznivou cenu 8180,- Kč
(bez DPH) nebo 9980,- Kč (s DPH).
Domnívám se, vzhledem k vlastnos-
tem a funkci tohoto přístroje, že je to
cena více než přiměřená.

Adrien Hofhans

Napětím řízený
zdroj proudu
uzemněnou

zátěží

kého operačního zesilovače nula, je-li
nulový součet rozdílů napětí na vstu-
pech zesilovačů X a Y. Jak je z obr. 1
patrné, stačí k vytvoření proudového
zdroje s uzemněnou zátěží RZ (řízené-
ho napětím US na diferenčním vstupu
X AD830) mimo tento obvod pouze
snímací rezistor RS, z něhož je zave-
dena záporná zpětná vazba na zesilo-
vač Y.  Proud zátěží je určen vztahem
IZ = US/RS. AD830 má jednotkový zisk
až při 60 MHz a je schopen dodat do
zátěže proud ±30 mA.  Napětí na dife-
renčním vstupu je omezeno na ±2 V,
maximální napájecí napětí je ±15 V.
Je-li požadován větší proud, může
AD830 budit přímo bipolární tranzistor
T1, jak je tomu v zapojení na obr. 2.
Proti vzniku oscilací je vhodné vést
signál na bázi T1 feritovým korálkem.

Stejnému účelu slouží  i rezis-
tor RC a kapacitní trimr CT.
Rezistor Rj na vstupu slouží
impedančnímu přizpůsobení
vstupu zesilovače a vedení
přivádějícího signál od prou-
dového výstupu vzdáleného
převodníku Č/A.

                     JH
[1] Naumann, Ch.: V-To-I Con-
verter For Grounded Loads.
Electronic Design 43, 1995, 6.
března, s. 94, 96.

Jednodušeji lze realizovat řízený
proudový zdroj, není-li jeho zátěž
uzemněna. K řízení proudu lze užít
operačního  zesilovače, kterým je po-
rovnáváno řídicí napětí s napětím vy-
tvářeným žádaným výstupním prou-
dem na snímacím rezistoru. Proud
může vycházet přímo z výstupu ze-
silovače nebo lze tento výstup „posílit”
tranzistorem. Protože řídicí napětí
i snímací rezistor mohou být v tomto
případě spojeny se zemí, postačuje
zavedení jednoduché záporné zpětné
vazby.

V analogických zapojeních pro uzem-
něnou zátěž je využíváno kombinace
kladné a záporné zpětné vazby, což
způsobuje problémy se stabilitou ob-
vodu. Řešení problému bývá většinou
na úkor jednoduchosti obvodu. Složi-
tost se zvětšuje, je-li požadován dife-
renční vstup a větší šířka pásma. Po-
mocí může být zapojení na obr. 1,
pocházející z [1], které využívá inte-
grovaného obvodu firmy Analog Devi-
ces AD830, označeného jako rychlý
diferenční video zesilovač.

Obvod má dva diferenční vstupy
na jeho výstupu je na rozdíl od klasic-
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Obr. 1. Napětím řízený zdroj
proudu s IO AD830 usnadní
řešení  při uzemněné zátěži

Obr. 2. Zapojení umožňující dosáh-
nout výstupního proudu až 250 mA









Otáčkoměr pro ....
(vyberte si sami)

Jiří Zuska
Stavba otáčkoměrů pro motorová vozidla vždy patřila k ob-

líbeným námětům amatérského snažení. Inicializačním im-
pulzem k vytvoření nové konstrukce této užitečné hračky
často bývá příchod nějaké nové součástky, která se pro tuto
aplikaci přímo nebo nepřímo nabízí (speciální obvody pro
otáčkoměry nebo obvody pro řízení svítivých diod). Takto
vznikla na př. konstrukce s obvodem SAK 215, uvedená v [1],
nebo podle druhé možnosti konstrukce, popsaná v [2]. Ze-
jména druhý citovaný stavební návod byl z hlediska zájmu
čtenářů velmi úspěšný. Jedinou jeho nevýhodou byla určitá
komplikace při stavbě, spočívající v nutnosti připojit všech
24 kusů LED asi 30 dráty k ostatním obvodům, umístěným na
kruhové desce s plošnými spoji, dále bylo nutné všechny
LED nějak zafixovat do tvaru kruhové stupnice.

otáčkoměru umožňují jeho vestavění
do sdruženého palubního přístroje
uvedených typů vozů (vpravo vedle
tachometru), aniž by bylo nutné stáva-
jící vybavení jakkoliv omezovat.

Realizace obou uvedených variant
je velmi levná, náklady na součástky
se pohybují kolem 100 Kč.

Další dvě varianty mají na stupni-
cích indikace otáček po 24 kusech
LED a jejich rozměry jsou proto poně-
kud větší. Pro univerzální použití je
opět určena konstrukce s kruhovou
destičkou o průměru 65 mm s diodami
na obvodu. Konečně poslední varian-
ta otáčkoměru má opět speciální urče-
ní. Jeho deska s plošnými spoji je na-
vržena pro použití v automobilech
Favorit (ale jen pro ty modifikace, kte-
ré mají vpravo od tachometru umístě-
né hodiny). Místo pro instalaci tohoto
otáčkoměru bylo nalezeno v pravém
horním rohu palubního panelu, kde je
volná komůrka, vhodná k instalaci
otáčkoměru svou polohou v zorném
poli řidiče.

Náklady na material jsou pro vari-
antu C asi 150 Kč, pro variantu D pak
asi 200 Kč (protože LED pro povrcho-
vou montáž jsou podstatně dražší).

Všeobecný popis zapojení

Základ zapojení je společný pro
všechny varianty otáčkoměrů. Pro
zpracování impulsů, přivedených ze
zapalovací soustavy motoru, se využí-
vá speciálního IO MAF115. Podrob-
né informace o vnitřním zapojení, pro-
vozních vlastnostech a možnostech
využití lze nalézt v katalogové literatu-
ře bývalého podniku TESLA Rožnov.
Výstupní proud obvodu, jež je přímo
úměrný kmitočtu vstupních impulsů
(tedy také otáčkám motoru), je převe-
den na napětí, kterým jsou pak řízeny
známé IO A277, určené speciálně pro
buzení LED.

Vzhledem k tomu, že od zveřejnění
posledního stavebního návodu v AR,
což byl právě článek [2] (nebereme-li
v úvahu článek Univerzální třímístný
panelový čítač/otáčkoměr v AR A4/94,
který není vhodný pro použití v autě),
již uplynula značně dlouhá doba, věří-
me, že čtenářům přijde vhod možnost
vybrat si pro svoji potřebu i potěšení
některou z dále uvedených konstrukcí
otáčkoměrů. Nedávno byl sice uveřej-
něn v jednom tuzemském časopise
stavební návod na otáčkoměr s indi-
kací pomocí LED, ale kromě výhrad
ke způsobu zpracování průvodního
popisu asi nelze brát vážně ani samot-
ný stavební návod pro amatéry, u ně-
hož jen cena součástek převyšuje
600 Kč. Hlavním záměrem tohoto
příspěvku je nabídnout  veřejnosti
(nejen radioamatérské) nenákladnou
a snadno realizovatelnou konstrukci
otáčkoměru do motorových vozidel
v několika variantách, pokrývajících
co nejširší pole požadavků.

Ve smyslu tohoto záměru byly po-
stupem času vytvořeny celkem čtyři
varianty otáčkoměrů, které budou dále
označeny jako A, B, C a D. Stavební
i finanční náročnost jednotlivých variant
se poněkud liší, každý si může vybrat
konstrukci nejbližší jeho představě
nebo potřebě. Jejich společným zna-
kem je indikace otáček prostřednic-
tvím svítivých diod (dále LED) a využi-
tí obvodu MAF115, který byl pro tyto
účely vyvinut.

Stupnice u prvních dvou variant
obsahují 12 kusů LED. Jedna varianta
má diody umístěné v kruhu na obvodu
destičky s plošnými spoji o průměru
50 mm a je tedy určena spíše pro uni-
verzální použití. Druhá konstrukce
otáčkoměru je upravena speciálně pro
automobily z řady Š 105 a 120 (tedy
kromě těch modelů, které mají otáčko-
měr ve standardní výbavě). Rozměry
a také tvar destičky pro tuto verzi

Jak již bylo uvedeno, obě varianty
A i B využívají pro indikaci rychlosti
otáčení pouze 12 LED. Proto kromě
obvodu MAF115 obsahují pouze je-
den obvod A277, který je zapojen
v tak zvaném páskovém režimu. Roz-
díly mezi variantami A a B jsou velmi
malé, týkají se jen obvodu pro řízení
jasu diod a filtrace signálového napě-
tí, vedeného z obvodu MAF115 do ří-
dícího vstupu A277.

Poznámky k součástkám

Popis aktivních součástek kon-
strukce otáčkoměrů (tedy použitých
integrovaných obvodů) je uveden
v předchozí části tohoto článku. Pa-
sivní součástky pro varianty, stavěné
klasickou technologií, najde patrně
většina amatérských elektroniků v zá-
suvkách. Z rezistorů docela dobře vy-
hoví TR 191 a jejich rozměrově ekvi-
valentní typy, pokud možno s kovovou
vrstvou.

Kvalitní (z hlediska teplotní stabili-
ty) by měl být především kondenzátor
monostabilního klopného obvodu,
označený u všech variant jako C2.
Svítivé diody, které tvoří stupnice
všech variant otáčkoměrů, mohou
svojí barvou stupnici rozdělit na pří-
klad na tři oblasti (segmenty). Tím se
oddělí oblasti nízkých, středních a vy-
sokých otáček, což přispívá k pře-
hlednosti údajů otáčkoměru. O vý-
běru LED jsou další poznámky přímo
u popisu jednotlivých variant. Fotore-
zistory, použité u variant B a C, jsou
typu WK 650 60a, jež jsou vhodné pro
své nízké pouzdro. Na jejich místě
byly v obvodech regulace jasu diod
s úspěchem vyzkoušeny rovněž foto-
tranzistory KP101, bylo ovšem třeba
upravit odpor rezistorů, zapojených
v serii se světlocitlivým prvkem.

Pro varianty, využívající techniku
povrchové montáže součástek, se po-
čítá s rezistory a kondenzátory rozmě-
rů 1206. Jejich pájení je amatérsky
zvládnutelné, dokonce i  transformá-
torovou páječkou (pokud máme do-
statečně velký cit). V každém případě
raději doporučujeme použít mikropá-
ječku, nejlépe s regulací teploty hrotu.

Popis zapojení otáčkoměru -
varianta A

Schéma zapojení této varianty
otáčkoměru je na obr. 1. Impulsy ze
zapalovací soustavy motoru jsou při-
vedeny na vstup otáčkoměru a přes
rezistor R1 přímo na vstup obvodu
MAF115. Kondenzátor C1 spolu s R1
„očišťuje” vstupní signál od rušivých
zákmitů, které produkují zejména sou-
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 Obr. 2. Rozložení součástek
otáčkoměru varianty A

 Obr. 3. Obrazec plošných spojů
otáčkoměru varianty A

stavy s kontaktním přerušovačem.
Uvnitř integrovaného obvodu je mezi
vstupem a společnou zemí zapojen
omezovací obvod (Zenerova dioda).
Vstupní impulsy jsou uvnitř obvodu
IO1 zavedeny na Schmittův klopný
obvod s hysterezí asi 1 V, dále pak do
monostabilního klopného obvodu, kte-
rý z nich vytváří impulsy s konstantní
šířkou, danou dvěma externími sou-
částkami, odporem rezistoru R2 a ka-
pacitou kondenzátoru C2. Další část
IO1 potom převádí tyto impulsy na
proud, jehož velikost je přímo úměrná
jejich opakovacímu kmitočtu. Velikost
tohoto proudu, který teče z vývodu 10
IO1 směrem ke společné zemi, může-
me ovlivňovat změnami odporu rezis-
toru R4. Na rezistoru R3, zapojeném
mezi vývodem 10 a zemí, se vytváří
napětí, jehož velikost je tedy rovněž
přímo úměrná rychlosti otáčení. Toto
napětí je filtrováno kondenzátorem C3
a zavedeno do řídícího vstupu 17 ob-
vodu IO2. Obvod A277 pracuje v tzv.
páskovém režimu. Prakticky všechny
potřebné informace o vlastnostech
těchto obvodů lze získat z literatury
[3[, kde také najdeme značně rozsáh-
lý a pestrý soubor zajímavých aplika-
cí. Referenční napětí pro obvod IO2 je
vytvořeno pomocí děliče (rezistory R5
a R6) z výstupního napětí stabilizáto-
ru, obsaženého v obvodu MAF115.

Indikační LED D2 až D13 se roz-
svěcí podle otáček motoru. Dioda D1
pouze indikuje po připojení napájecí-
ho napětí stav připravenosti. Pro tuto
verzi otáčkoměru jsou vhodné na pří-
klad kulaté diody (různých barev) o
průměru 5 mm. Proud rozsvícených
LED D2 až D13 je přibližně 10 mA,
což je dáno tím, že obvod A277 nemá
zapojený vývod č. 2. Tento proud lze
snadno změnit rezistorem, zapojeným
z uvedeného vývodu na zem (zmen-
šit) nebo na kladný pól napájecího na-
pětí (zvětšit). Plynulé regulace jasu
LED lze pak snadno dosáhnout  např.
potenciometrem.

Stavba a seřízení

Rozložení součástek otáčkoměru
na destičce s plošnými spoji je  na
obr. 2 (při pohledu ze strany součás-
tek. Na obr. 3 je nákres spojového ob-
razce při pohledu na spoje. Do vyvrta-

né destičky s plošnými spoji osadíme
nejprve pasivní součástky (rezistory a
kondenzátory), potom všechny LED
a nakonec oba integrované obvody.
Po připojení napájení se rozsvítí LED
D1. Nejvýhodnější je seřizovat otáč-
koměr na pracovním stole generáto-
rem. Zapojení přípravku, vhodného
pro seřizování otáčkoměrů (jde o veli-
ce jednoduchý impulsní generátor) je
součástí tohoto článku a bude uvede-
no v jeho závěru. Uvedené hodnoty
součástek otáčkoměru jsou navrženy
pro rozsah 0 až 6000 ot/min, což pro
čtyřdobý čtyřválcový motor odpovídá
rozsahu kmitočtu vstupních impulsů 0
až 200 Hz. Při vlastním seřizování pak
plynule zvyšujeme kmitočet generáto-
ru a zároveň sledujeme postupné roz-
svěcení LED od D2 až po D13. Po-

slední dioda se musí rozsvítit právě
tehdy,  dosáhne-li  kmitočet pomocné-
ho generátoru 200 Hz. Opravy údaje
otáčkoměru nejjednoduššeji dosáhne-
me zmenšováním odporu příslušných
rezistorů připojením druhého do para-
lelní kombinace. Přitom platí, že se
údaj otáčkoměru bude zmenšovat  po
zmenšení odporu rezistorů R3 a R5,
zvětšovat se bude naopak po zmen-
šení odporu rezistorů R4 a R6. Pokud
bychom chtěli otáčkoměr použít pro
jiný druh motoru, potom můžeme
k přepočtu kmitočtu vstupních impulsů
použít informace a vztahy, uvedené
v [1]. Podle nich upravíme velikost pa-
třičných součástek tak, abychom do-
sáhli žádaného rozsahu stupnice
otáčkoměru.

Otáčkoměr můžeme rovněž seřizo-
vat na vozidle, které je vybaveno ji-
ným, ovšem dobře seřízeným otáč-
koměrem. Takový postup však bude
patrně časově náročnější.

 Seznam materialu
pro variantu A

Polovodičové součástky
IO1 MAF115
IO2 A277
LD1 až  LD13  viz text
Rezistory (TR 191 apod.)
R1, R3, R5 22 kΩ
R2 68 kΩ
R4 6,8 kΩ
R6 12 kΩ
R7 1,2 kΩ
Kondenzátory
C1 2,2 nF keramický
C2 33 nF viz text
C3,C4 20 µF elektrolytický
deska s plošnými spoji

Popis zapojení otáčkoměru -
varianta B

Tato varianta otáčkoměru, určená
speciálně pro použití v automobilech
řady Š 105 a Š 120 (modely S a L), je
obvodově velmi podobná variantě A.
Podstatný rozdíl je však ve tvaru des-
tičky s plošnými spoji a také v uspořá-
dání indikačních diod. Když jsme totiž
chtěli začlenit otáčkoměr do původní-
ho palubního panelu, aniž bychom co-
koliv jiného zde vyřadili z činnosti,
bylo nutno otáčkoměr vestavět do pří-
stroje vpravo vedle tachometru (kde je
například u modelů GL, GLS, Rapid a
dalších modifikací umístěn klasický
otáčkoměr s ručkovým měřidlem).
Tento sdružený přístroj obsahuje šest
kontrolních žárovek různých funkcí
(nabíjení, dálková světla a další).
Uprostřed, mezi kruhově rozmístěný-
mi kontrolkami je prázdné místo, do
něhož lze právě otáčkoměr umístit.
Protože však zde toho místa zase
není tak mnoho, bylo nutné pro kon-
strukci použít součástky pro povrcho-
vou montáž, pouze indikační LED jsou

Obr. 1.  Schéma zapojení otáčkoměru varianty A



LED, který je obsažen ve struktuře ob-
vodu A277. Pomocí fotorezistoru R8 a
dalšího rezistoru R9 bylo realizováno
velmi účinné a pro řidiče příjemné au-
tomatické řízení jasu LED v závislosti
na úrovni osvětlení vnitřku vozu. Uve-
dený odpor rezistoru R9 je třeba brát
spíše jako orientační, protože odpor
fotorezistorů mívá velmi široké tole-
rance.

Stavba, oživení a seřízení

Při konstrukci této varianty otáčko-
měru byly využity jak klasické sou-
částky (LED, fotorezistor, integrované
obvody), tak i pasivní součástky pro
povrchovou montáž (rezistory a kon-
denzátory). Proto je velmi důležité do-
držet dále uvedená doporučení ke
stavbě. Nejdříve do destičky, opraco-
vané podle vyznačeného tvaru, vyvr-
táme díry pro všechny LED (vrtákem o
průměru 1,2 mm) a pro fotorezistor
(vrtákem 0,8 mm). Dále pak vyvrtáme
díry pro připevnění destičky s plošný-
mi spoji otáčkoměru do pouzdra sdru-
ženého přístroje, zde použijeme vrták
o průměru 2,5 mm. Oba integrované
obvody jsou do destičky osazeny a
zapájeny ze strany spojů. Ze vzhledo-
vých důvodů by bylo nevhodné, aby
jejich vývody procházely destičkou.
Proto budeme díry, do nichž se zasu-
nou příslušné vývody integrovaných
obvodů, vrtat jen do hloubky asi 0,5 až
1 mm, použijeme k tomu vrták o prů-
měru 0,8 mm. Potom přestříkáme hor-
ní stranu destičky i obvodové hrany
černou matovou barvou. Po jejím za-
schnutí již můžeme do destičky zapá-
jet všechny diody a fotorezistor. Připo-
meňme si, že bude pro přehlednost
výhodné,  použijeme-li na jednotlivé
sloupce diody rozdílné barvy, např.
pravý sloupec vytvoříme ze žlutých,
prostřední ze zelených a levý sloupec
z červených diod. Pozice těchto sou-
částek vidíme na obr. 5. Průměr rozší-
řeného nákružku tělíska diod u jejich
vývodů je u některých typů větší než 5
mm. Protože rozteč děr v destičce o-
táčkoměru je právě 5 mm, musíme
v takovém případě nákružek poněkud
opilovat, aby bylo možno LED usadit
vedle sebe.

Všechny ostatní součástky této va-
rianty otáčkoměru jsou umístěny ze
strany spojů. Protože některé z rezis-
torů a kondenzátorů jsou umístěny
přímo pod pouzdry integrovaných ob-
vodů, je nutné tyto součástky pájet na
destičku jako první. Rozmístění sou-
částek, osazovaných ze strany spojů,
je na obr. 6. Rezistor Rx zatím neosa-
zujeme, protože úpravou  jeho odporu

MAF115 A277

 Obr. 4.  Schéma zapojení otáčkoměru varianty B

v klasickém kulatém provedení o prů-
měru 4 mm. Diody zde jsou uspořádá-
ny do tří svislých sloupců vždy po čty-
řech LED.

Vlastní indikace rychlosti otáčení
vypadá následovně: při zvyšování
otáček motoru od 0 do 2000 ot/min se
nejprve postupně zdola nahoru roz-
svěcí diody v levém sloupci, až při do-
sažení 2000 ot/min svítí celý levý
sloupec. Při dalším zvětšování rych-
losti otáčení se začnou, opět zdola,
postupně rozsvěcet diody prostřední-
ho sloupce, který svítí celý (tedy spolu
s levým sloupcem) při dosažení 4000
ot/min. Je zřejmé, že v rozmezí 4000
až 6000 otáček se analogicky chovají
diody sloupce pravého. Takový způ-
sob indikace je velmi přehledný. Na
základě zkušeností z provozu lze do-
konce uvést, že otáčkoměr „nabádá”
řidiče, aby při jízdě udržoval otáčky
motoru v oblasti, která je provozně op-
timální a úsporná.

Pod prostředním sloupcem diod je
ještě na horní straně destičky s ploš-
nými spoji umístěn fotorezistor, který
zastává funkci čidla obvodu pro auto-
matické řízení jasu LED (podle vnější-
ho osvětlení). Ostatní součástky otáč-
koměru, včetně obou integrovaných
obvodů, jsou zapájeny ze spodní stra-
ny destičky, tedy ze strany spojů. Toto
řešení sice vyžaduje poněkud neob-
vyklý způsob pájení obou integrova-

ných obvodů, ale je snadno provedi-
telný (viz dále).

Ke schématu zapojení otáčkoměru
podle varianty B, které je na obr. 4
jenom stručně: zapojení je téměř
shodné s variantou A, pouze zde byl
změněn způsob filtrace výstupního
signálového napětí obvodu MAF115.
Ve variantě B je (pro zmenšení kapa-
city, tedy i velikosti kondenzátoru C3)
použit pro dosažení dostatečně velké
časové konstanty filtru rezistor R7.
Tím se podařilo omezit blikání LED při
nízkých otáčkách. Druhá změna spo-
čívá ve využití obvodu pro řízení jasu

Obr. 8. Způsob úpravy vývodů
integrovaných obvodů pro otáčkoměr

varianty B

Obr. 7. Obrazec plošných spojů
otáčkoměru varianty B

Obr. 6. Rozložení součástek na
spodní straně destičky otáčkoměru

varianty B

Obr. 5. Rozložení součástek na horní
straně destičky otáčkoměru

varianty B



nakonec budeme otáčkoměr kalibro-
vat. Motiv plošných spojů u této vari-
anty otáčkoměru je na obr. 7.

Zvláštní pozornost musíme věno-
vat osazení integrovaných obvodů.
Vývody jim zkrátíme štípacími kleště-
mi nebo nůžkami tak, aby z jejich zú-
žených konců zbylo jen asi 0,5 mm.
Kromě toho ještě musíme vývody
ohnout na druhou stranu pouzdra.
Úpravy jsou naznačeny na obr. 8. Tyto
komplikace jsou dány nepříznivým roz-
ložením vývodů integrovaných obvo-
dů při jejich montáži ze strany spojů.
Při běžném uspořádání vývodů se
totiž nepodařilo navrhnout jednostran-
nou desku s plošnými spoji pro obvo-
dy otáčkoměru na ploše, která byla
pro tuto variantu (při zvoleném uspo-
řádání) k dispozici.

Integrované obvody můžeme po
provedení popsaných úprav usadit do
vyvrtaných děr (vlastně do „důlků”) a
zapájet. U obvodu MAF115 pájíme jen
ty vývody, které jsou funkční. Dále
propojíme krátkou spojkou vývod 7
obvodu A277 se společným bodem
diod LD9 a LD10 a nakonec k vyzna-
čeným bodům +Ub, GND a IN připojí-
me asi 8 cm dlouhé ohebné vodiče.

Při seřizování otáčkoměru vychází-
me z popisu nastavení předchozí vari-
anty, při tom respektujeme některé
odlišnosti v označení součástek a též
popis způsobu činnosti otáčkoměru
této varianty (viz výše). Hodnoty sou-
částek jsou navrženy tak, aby vždy
bylo možné změnou odporu rezistoru
Rx (který je zde zapojen paralelně
k rezistoru R4) nastavit správný rozsah.

Montáž otáčkoměru
do vozu

Nejprve musíme demontovat z pa-
lubní desky automobilu sdružený pří-
stroj indikace provozních funkcí. Vy-
jmeme čtyři šrouby, umístěné v rozích
palubního panelu a panel zvnitřku vy-
tlačíme ve směru k ř idič i . Potom
sejmeme z obou svorníků sdruženého
přístroje matice M4, podložky i ohnuté
držáky, vytáhneme z jeho zadní části
objímky se všemi kontrolkami včetně
prostřední osvětlovací a můžeme pří-
stroj vysunout ven z palubního pane-
lu. Při rozebírání sdruženého přístroje
musíme nejdříve odehnout  zalisova-
ný rámeček ochranného skla v jeho
čele. Postupujeme opatrně, aby po
opětovné montáži nebylo na přístroji
vidět poškození. Po sejmutí krycího

Obr. 9.  Způsob vystřižení vnitřního
panelu sdruženého přístroje

MAF115

2x A277

 Obr. 10. Schéma zapojení otáčkoměru varianty C

instalaci nějaké chyby, pak by otáčko-
měr měl po spuštění motoru fungovat.

Seznam materialu
pro variantu B

Polovodičové součástky
IO1  MAF115
IO2  A277
LED LD1 až LD12   viz text

Rezistory pro SMT, typ 1206
R1,R3,R5 22 kΩ
R2 68 kΩ
R4 6,8 kΩ
R6 12 kΩ
R7 0,47 MΩ
R9 100 Ω
Rx viz text

Kondenzátory pro SMT, typ 1206
C1 2,2 nF
C2 33 nF
C3,C4 0,22 µF

Fotorezistor
R8 WK 650 60a viz text
Destička s plošnými spoji

Otáčkoměr varianty C

Jak již bylo uvedeno, tento otáčko-
měr má stupnici, jež obsahuje celkem
24 kusů LED a navíc ještě jednu (tu
první), která je využita jako indikace
zapnutí. Schéma zapojení této varian-
ty otáčkoměru je na obr. 10.

Obvod MAF115 je zapojen shodně
jako u varianty A. Svítivé diody zde
řídí dva obvody A277, zapojené do
kaskódy. Výstupní signálové na-
pětí obvodu MAF115 je přivedeno
na řídící vstupy u obou integrovaných
obvodů. Plynulý přechod svitu mezi
diodami LD13 a LD14 je zajištěn ná-
vazným nastavením referenčních na-
pětí na příslušných vstupech obou in-
tegrovaných obvodů - viz [3].

rámečku se sklem můžeme od sebe
oddělit kryt z ocelového plechu a vnitř-
ní těleso přístroje z plastické hmoty.
Po vytažení dvou malých nýtků pak
můžeme z vnitřního tělesa sejmout
kruhový panel z hliníkového plechu,
na kterém jsou vyznačeny symboly
provozních funkcí agregátů vozu, kte-
ré jsou tímto přístrojem kontrolovány.
Panel vystřihneme podle nákresu na
obr. 9, případné deformace opatrně
vyrovnáme tak, abychom nepoškodili
jeho vzhled.

Na spodku vnitřního tělesa uvidí-
me mezi vzdálenějšími pouzdry kon-
trolních žárovek místo, kam můžeme
umístit tři šroubky M3 x 15 mm pro pří-
vodní kabely k otáčkoměru. Zde vyvrtá-
me do tělesa tři díry o průměru 3 mm.
Pod hlavičky šroubků zvnitřku dáme
pájecí očka pro připojení kablíků od
destičky otáčkoměru. Šroubky zvnějš-
ku upevníme maticemi M3 k tělesu
přístroje a nasadíme na ně běžné au-
tomobilové ploché svorky, které při-
táhneme dalšími maticemi. Potom
k pájecím očkům připojíme kablíky
od destičky otáčkoměru. Vystřižený
panel přístroje dáme zpět na místo a
dvěma samořeznými šroubky o prů-
měru asi 2 mm a délce 8 mm připev-
níme destičku otáčkoměru i s panelem
k tělesu přístroje. Mezi destičku s ploš-
nými spoji a panel je třeba ještě před
sešroubováním vložit nevodivé podlož-
ky tl. asi 0,5 mm, aby nemohly v obvo-
dech otáčkoměru vzniknout zkraty.

Nyní již můžeme sestavit celý sdru-
žený přístroj a po zpětném nasaze-
ní rámečku se sklem opatrně zaklepat
na pevné podložce „rozehnutý” ráme-
ček zpět do původní polohy.

Při zpětné montáži dbáme na to,
abychom vrátili všechny kontrolky na
správné místo. Ještě zbývá na přísluš-
né svorky přivést kabel od kostry vozu,
napájecí napětí ze svorky č. 30 z pa-
lubní sítě a kabel od kontaktů přerušo-
vače. Pokud jsme se nedopustili při         (Dokončení příště)



ných systémoch. Aj ďalší užívatelia
oceňujú jeho výhody. Navrhol som
a odskúšal dva druhy signalizátorov.
Jeden pri poruche hrá melódiu a druhý
signalizuje prerušovaným signálom.

a) Zvukový kontrolór
s melódiou

Schéma zapojenia je na obr. 1. Čin-
nosť kontrolóra je jednoduchá a je jas-
ná z uvedenej schémy. Pri zapnutom
zapaľovaní alebo zapnutých svetlách
je napätie privedené cez diodu D4 ale-
bo D5. Pri bezporuchovom stave je na
vstupe od snímača teploty (žltý vodič)
napätie väčšie ako 1,5 V a na vstupe
od olejového snímača (modrý vodič)
napájacie napätie. Tranzistor T1 je
v zopnutom stave a T2 v rozopnutom
stave. Melodický generátor MG nie je
aktivovaný. Pri zvýšení teploty v chla-
diacom systéme (nad 95 °C) poklesne
napätie na báze T1, T2 zopne a uve-
die do činnosti MG a piezoelement PE.

Zvukový kontrolór
a skúšačka pre motoristov

Ing. Marián Laššák
Popisované zariadenia sú jednoduché, viacúčelové, nenáročné na výro-

bu a sú dobrými ochrancami a pomocníkmi pre majiteľov motorových vozi-
diel. Jedná sa o viacfunkčný zvukový kontrolór pre automobily Š 105, 120,
130, Favorit a zaujímavú zvukovú autoskúšačku.

va zabudnutie zapnutých svetiel a pri
dlhšom svietení to poškodzuje akumu-
látor a znemožní naštartovanie.

Zvukový kontrolór slúži na kontrolu
a zvukovú signalizáciu nasledovných
stavov:

- signalizuje vysokú teplotu chladia-
cej kvapaliny,

- signalizuje poruchu v olejovom sys-
téme,

- signalizuje zapnuté vonkajšie
osvetlenie pri vypnutom zapaľovaní.

Popisovaný kontrolór používam
v aute Š 120L už dva roky a už viac-
krát ma upozornil na poruchy v uvede-

Obr. 5. Doska s plošnými spojmi a rozmiestnenie súčiastok kontrolóra z obr. 4

Obr. 4. Zvukový konrolór s prerušovaným signálom

Obr. 1. Zvukový kontrolór s melódiou

Obr. 2. Doska s plošnými spojmi a rozmiestnenie súčiastok kontrolóra z obr. 1

Zvukový kontrolór pre Š105,
120, 130 a Favorit

Pri používaní uvedených automobi-
lov sa často stáva, hlavne u starších
vozidiel, že pri poruche v chladiacom
systéme (únik chladiacej kvapaliny,
porucha termostatu....) vodič zaregis-
truje poruchu neskoro, môže dôjsť
k prehriatiu a poškodeniu motora. Aj
porucha v olejovom systéme je nebez-
pečná pre motor, pokiaľ je zaregistro-
vanie oneskorené. Činnosť týchto sys-
témov je indikovaná opticky na
prístrojovej doske, ale vodič často zistí
poruchu neskoro. Častým javom sa stá-

Obr. 3. Miesta pripojenia vodičov
kontrolóra v aute pre Š105, 120 a 130

Ten istý prípad nastane pri poruche
v olejovom systéme, keď napätie bázy
T1 poklesne pod spínaciu hodnotu
uzemnením cez D1. Pri vypnutom za-
paľovaní a zapnutých svetlách je T1
v rozopnutom stave, báza je bez na-
pätia a T2 v zopnutom stave, kontro-
lór signalizuje poruchový stav. Melo-
dický generátor MG je možné použiť
taký, ktorý hrá melódiu nepretržite, ale-
bo taký, ktorý sa po odohratí melódie
automaticky vypne. Doska s plošnými
spojmi a rozmiestnenie súčiastok je na
obr. 2.

Kontrolór je umiestnený v plastovej
krabičke rozmerov 55 x 35 x 15 mm.
Vodiče sú dlhé 200 mm. Miesta pripo-
jenia vodičov kontrolóra v aute pre
Š105, 120, 130 sú vyznačené na obr.
3 a pre Favorit platí nasledovné zapo-
jenie: M1 - biely, M8 - modrý, AB3 - čier-
ny, N5 - červený a O2 - žltý. Písmeno
označuje konektor a číslica príslušný
kontakt. Zodpovedajúce označenie M1,
M8... je na pôvodnej kabeláži.

Montáž kontrolóra do Š 105, 120,
130:

- vymontovať prístrojovú dosku, od-
skrutkovať 4 skrutky a odpojiť prívod
rýchlomeru,

- vodiče kontrolóra pripojiť na dutin-
ky pôvodných vodičov,

- kontrolór upevniť na zväzok vodi-
čov prístrojovej dosky,

- namontovať prístrojovú dosku. >>>>>



Po zapnutí zapaľovania sa ozve zvu-
kový signál.

Ak sú sledované funkcie bez závad,
po naštartovaní zvukový signál zanik-
ne.

Pri montáži do Favorita postupovať
podobne, rozdiel je v demontáži
prístrojovej dosky a spôsobe pripoje-
nia vodičov. Vodiče od kontrolóra mu-
sia byť dlhšie (350 mm).

b) Zvukový konrolór
s prerušovaným signálom

Schéma zapojenia je na obr. 4, dos-
ka s plošnými spojmi a rozmiestnenie
súčiastok na obr. 5. Rozdiel je v tom,
že miesto melodického generátora je
použitá dvojica generátorov tvorených
integrovaným obvodom MH7404. Tón

signálu a frekvenciu prerušovania je
možné meniť súčiastkami R4, C1 a R5,
C2. Integrovaný obvod je napájaný úbyt-
kom napätia na Zenerovej diode D6.

Zvuková autoskúšačka 12 V
Schéma autoskúšačky je na obr. 6,

doska s plošnými spojmi a rozmiestne-
nie súčiastok na obr. 7. Navrhovaná
autoskúšačka je vzhľadom na svoje
funkcie a jednoduchosť prínosom pre
motoristov, pri opravách poskytuje väč-
šie pohodlie a možnosti ako bežná sve-
telná skúšačka. Autoskúšačka rozlišuje
napätie akumulátora opticky aj zvuko-
vo a napätie akumulátora pri dobíjaní
alternátorom. Pre zvukovú signalizáciu
je použitý bežný typ multivibrátora; na
výstupe je použitý piezoelement PE.
Pre svetelnú indikáciu sú použité dve
svetelné diody D3 a D4. Dioda D4 svieti
trvale po pripojení na napätie akumu-
látora. Dioda D3 svieti len vtedy, ak je
napätie väčšie ako 13 V, indikuje dobí-
janie akumulátora alternátorom.

Autoskúšačku je možné umiestniť do
plastovej krabičky 55 x 35 x 15 mm. Na
jednej strane je umiestnený merací hrot
a na druhej strane vodič ukončený kro-
kosvorkou. Pre niektoré praktické čin-
nosti je výhodnejšie prevedenie s dvo-

ma vodičmi ukončenými krokosvorka-
mi bez hrotu. To záleží od prevedenia
krabičky a názoru užívateľa.

Zoznam súčiastok
Kontrolór podľa obr. 1
R1 27 kΩ pre Š 105, 120, 130;

56 kΩ pre Favorit
R2 12 kΩ
R3 4,7 kΩ
D1 až D5 KA267
D6 KZ140
T1, T2 KC238
PE CB13PA - 225
MG UM66T-01L (L - hra nepre-

tržite)
Kontrolór podľa obr. 4
R1 27 kΩ pre Š 105, 120, 130;

56 kΩ pre Favorit
R2 12 kΩ
R3 300 Ω/0,5 W
R4 1,2 kΩ
R5 180 Ω
C1 100 µF/10 V
C2 1 µF/50 V
D1 až D5, D7  KA267
D6 KZ260/5V1
T1, T2 KC238
PE CB13PA-225
IO1 MH7404
Skúšačka podľa obr. 6
R1, R2 820 Ω
R3 2,7 kΩ
R4, R5 1,5 kΩ
R6, R7 27 kΩ
C1, C2 33 nF, keramický
D1 KA267
D2 KZ260/12
D3 LED 5 mm, zelená
D4 LED 5 mm, žltá
T1, T2, T3 KC238
PE CB13PA-225

Obr. 7. Doska s plošnými spojmi a rozmiestnenie súčiastok pre autoskúšačku
z obr. 6

Obr. 6. Schéma autoskúšačky

>>>>>

Střídavý rozsah
ručkového měřidla

Nelineární stupnice, které se vzá-
jemně nekryjí na citlivějších rozsazích
a kmitočtový rozsah pouze do několika
kHz - to jsou největší nedostatky při
použití magnetoelektrických měřidel na
střídavých rozsazích.

Jsou způsobeny tím, že usměrňova-
cí dioda pracuje s malým středním
proudem, její statický odpor se mění
v rozsahu dvou řádů podle výchylky
ručky měřidla a její zpětná kapacita
zmenšuje výchyku měřidla při vyšších
kmitočtech.

Zapojení z obr. 1 odstraňuje tyto
nevýhody a umožňuje při vhodně vybra-

né diodě, kondenzátoru a rezistoru Rn
měřit i při kmitočtech až do několika set
MHz. Stupnice přístroje je téměř line-
ární a lze proto použít stupnici pro stej-
nosměrný rozsah. Pouze pro napětí
srovnatelné s prahovým napětím diody
a menší přesnost měření klesá.

Při návrhu postupujeme tak, že k vol-
tmetru pro stejnosměrné napětí s roz-
sahem U a vstupním odporem Rv při-
pojíme kondenzátor s kapacitou

C = 10T/Rv
kde T je perioda signálu měřeného na-
pětí (pro 50 Hz je T=20ms). Pro odpor
rezistoru Rn platí

Rn = Rv/14,639.
Do série s tímto rezistorem je vřa-

zena usměrňovací dioda (germaniová
nebo křemíková) s povoleným závěr-
ným napětím

Uz = 2,83U.
Rezistor Rn není nutné vybírat příliš

přesně, neboť při odchylce o ±6 % od
vypočteného odporu kolísá výchylka
ručky měřidla jen o ±1 %. Zapojení je
tedy do jisté míry samostabilizující.

Měřicí přístroj pak pracuje mezi svor-
kami C-B jako stejnosměrný a mezi
svorkami A-B jako střídavý voltmetr se
stejným rozsahem. Stupnice může být
společná, neboť se odchyluje jen při
malých výchylkách ručky měřidla. Hod-
noty součástek v obr. 1 jsou uvedeny
jako příklad a platí jen pro uvedené
měřidlo a rozsah 30 V.

Obr. 1. Zapojení jednocestného
usměrňovače

Obr. 2. Zapojení dvoucestného
usměrňovače

Podobným způsobem lze navrhnout
i dvoucestný usměrňovač (obr. 2). Po-
tom se konstanty ve vzorcích pro Rn
a Uz zmenší na polovinu a ve vzorci pro
kapacitu na třetinu. Linearita stupnice
je však lepší u jednocestného zapoje-
ní.

Pro měření na vysokých kmitočtech
použijeme vhodnou diodu a bezindukč-
ní provedení rezistoru Rn.

Ing. Jaroslav Lokvenc



Nízkofrekvenční ekvalizér
a spektrální analyzátor

Karel Bartoň

Desetipásmový stereofonní ekvalizér je dnes již klasický přístroj použí-
vaný v audiotechnice k úpravě nf signálu. V této konstrukci je doplněn spekt-
rálním analyzátorem, sloužícím k optickému zobrazení úrovně signálu, ob-
saženého v jednotlivých pásmech přenášeného kmitočtového spektra.

Popis činnosti podle blokového
schématu

Vstupní sgnál se přivádí na vstupní
zesilovač A1 (resp. A1’), který má jed-
notkové zesílení a zajišťuje oddělení
dalších obvodů od zdroje signálu a ta-
ké jejich buzení ze zdroje s malým vý-
stupním odporem. Není-li zařazen
ekvalizér, je signál odebírán přes relé
přímo z výstupu vstupního zesilovače.
Při poloze kontaktů relé, zakreslené na
blokovém schématu, je signál vedený
přes desetistupňový ekvalizér odebírán
z výstupního zesilovače A2 (A2’) a při-
veden na výstupní konektor ekvalizé-
ru, jednak na zesilovač A3 (A3’) z je-
hož výstupu je signál přiveden na
elektronický přepínač vstupů. Obvod A4
slouží k získání součtového signálu
z levého a pravého kanálu, obvod A5
k zesílení malého signálu z měřicího
mikrofonu.

Přístroj je svými technickými para-
metry, užitnými vlastnostmi a komfor-
tem obsluhy plně srovnatelný s továr-
ními výrobky. Všechny funkce jsou
ovládány mikrospínači. Elektronika byla
navržena s ohledem na použití běžně
dostupných součástek a při oživování
není potřeba nic nastavovat. Ekvalizér
a spektrální analyzátor jsou dva na
sobě funkčně nezávislé celky a lze je
použít i samostatně.

Technické údaje
Počet pásem: 10.
Střední kmitočet jednotlivých pásem:

32 Hz, 64 Hz, 125 Hz, 250 Hz,
500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz,
16 kHz.

Odstup signál/šum: >90 dB.
Zkreslení: <0,05 %.
Rozsah regulace: min. ±12,5 dB.

Obr. 1. Blokové schéma

Obr. 2. Schéma napájecího zdroje Obr. 3. Schéma části napájecího zdroje s úpravou

Z přepínače vstupů je signál veden
přes potenciometr, jímž je možno na-
stavit citlivost, na spektrální analyzátor.
Zde je signál deseti pásmovými propus-
těmi rozdělen a jeho okamžitá velikost
je indikována na displeji složeném
z matice 10 x 10 LED.

Přepínací relé, přepínač vstupů,
zdroj, funkce „Stand by” a všechny
funkce spektrálního analyzátoru jsou ří-
zeny mikrospínači přes obvod elektro-
nického ovládání.

Napájecí zdroj

Ve zdroji (obr. 2) jsou použity dva
transformátory. Jejich sekundární napětí
jsou dvoucestně usměrněna diodami
D1 až D6 a vyhlazena kondenzátory
C1, C2 a C10. Integrované stabilizáto-
ry IO1 a IO2 stabilizují napětí pro na-
pájení operačních zesilovačů. Napětí
+15 V pro napájení obvodů CMOS v ří-
dicí jednotce je stabilizováno IO3. Tran-
zitor T5 spíná napětí (asi 10 V) pro na-
pájení spektrálního analyzátoru. Je
sepnut, je-li na jeho bázi kladné napětí
ze zdroje +16 V. Rezistor R9 a konden-
zátor C11 zajišťují pomalý náběh vý-
stupního napětí – omezí se tak nepří-
jemné přechodové jevy. Stejnou funkci
má i obvod s T1, R3, C3 ve zdroji
–16 V a T3, R6, C4 ve zdroji +16 V.

Vstup STAND BY slouží k spínání
výstupního napětí zdroje. Při úrovni
log. 0 na tomto vstupu pracuje zdroj nor-
málně, při log. 1 se přes R7 a R8 se-
pnou tranzistory T2 a T4, které vybijí
kondenzátory C3 a C4. Následně se
otevřou tranzistory T1 a T3 a zmenší
výstupní napětí zdroje na výstupech
±16 V a +10 V na méně než 2 V a pří-
stroj se uvede do pohotovostního sta-
vu. Pro úplné odpojení od sítě slouží
vypínač na zadním panelu.

Při režimu STAND BY bylo napětí
v některých případech tak velké, že
operační zesilovače ještě pracovaly a
integrované stabilizátory se nadměrně
zahřívaly. Na obr. 3. je uvedena úpra-
va zdroje. Místo stabilizátorů IO1 a IO2
jsou použity tranzistory, které jsou za-
pojeny jako „násobič kapacity”. Výstup-
ní napětí v režimu STAND BY je menší
a tak se výše zmíněná závada nepro-
jevuje. Úpravu lze snadno realizovat na
stávající desce s plošnými spoji a zdroj
je navíc levnější.



Spektrální analyzátor (obr. 4)

Vstupní signál je veden na potencio-
metr P1 (umístěný na předním pane-
lu), kterým upravujeme citlivost analy-
zátoru. Operační zesilovač A11
zajišťuje zesílení signálu a napájení fil-
trů ze zdroje signálu s malým výstup-
ním odporem. Následuje deset pásmo-
vých propustí, obdobně zapojených,
které signál rozdělí do deseti kmitočto-
vých pásem. Pásmovou propust tvoří
v každém bloku F1 až F10 operační ze-
silovač A (A1 až A10) spolu s rezistory
RA, RB a RD a kondenzátory CA a CB,
které určují střední kmitočet pásmové
propusti. Jejich odpory a kapacity pro
jednotlivá pásma jsou uvedeny v tab.
1. Signál z výstupů A1 až A10 je usměr-
něn diodami D1 až D10. Odpor RE
s kondenzátorem CC určují časovou
konstantu náběhu usměrňovače.
Usměrněné napětí, úměrné úrovni sig-
nálu v daném kmitočtovém pásmu je
přivedeno ke vstupu analogového spí-
nače (AS1 až AS10).

Spínače jsou řízeny obvodem IO1
(4017), což je Johnsonův dekadický
čítač. Na jeho vstup 13 jsou přiváděny
impulsy (kmitočet asi 3 kHz) z jedno-
duchého oscilátoru, sestaveného ze
zbylých analogových spínačů AS11
a AS12. Tyto impulsy jsou čítány a vždy

na jednom z výstupů Q0 až Q9 se ob-
jeví úroveň log. 1, která sepne jeden
z tranzistorů T1 až T10, spínající slou-
pec LED, příslušející k danému kmito-
čtovému pásmu. Současně sepne pří-
slušný analogový spínač a přes něj je
přivedeno usměrněné napětí na vstup
IO2. Výstupy tohoto obvodu připojí tu
LED, která odpovídá příslušnému
vstupnímu napětí. Jednotlivá pásma se
přepínají postupně za sebou, provoz je
tedy multiplexní.

Displej je možno přepnout na pás-
kový nebo bodový provoz přivedením
napětí na vývod 9 IO2. Zde je použit
tranzistor T11, který je řízen z výstupu
IO11 na desce ovládání. Při sepnutém
T11 je zobrazení proužkové, při zavře-
ném bodové.

Odpor rezistoru R8 určuje velikost
proudu svítivými diodami. Rezistory R5,
R6 a R7 nastavují referenční napětí pro
IO2. K výstupu referenčního napětí jsou
připojeny též neinvertující vstupy ope-
račních zesilovačů A1 až A11 a je tak
vytvořen umělý střed jejich napájecího
napětí, takže není potřeba symetrické-
ho napájení.

Rezistory RC v neinvertujících vstu-
pech A1 až A3 vyrovnávají proudovou
nesymetrii vstupů u obvodů LM324.
Pokud použijeme OZ typu TL084, lze
je vynechat.

Ekvalizér

Jeden kanál desetipásmového
ekvalizéru (obr. 5) je složen z deseti
jednotlivých filtrů F1 až F10, které mají
shodné zapojení. Jsou řazeny za se-
bou v sérii, takže vstup prvního tvoří
zároveň vstup ekvalizéru a výstup po-
sledního - desátého - stupně je výstu-
pem ekvalizéru.

Střední kmitočet filtru je určen od-
pory rezistorů R1 a R2 a kapacitou
kondenzátorů C1 a C2. Zdůraznění či
potlačení kmitočtového pásma kolem
středního kmitočtu je dáno polohou
běžce potenciometru P. V poloze běž-
ce uprostřed odporové dráhy prochází
obvodem signál bez úpravy. Je-li bě-
žec v pravé krajní poloze (u R4), je sig-
nál v pásmu středního kmitočtu filtru
zeslaben, je-li v opačné poloze (u R3)
je signál v tomto pásmu zesílen. Am-
plituda signálu na jiných kmitočtech se
nemění. Rozsah regulace je možno
zmenšit nebo rozšířit změnou odporu
rezistorů R3 a R4.

Napájecí napětí pro operační zesi-
lovače je na desce s plošnými spoji
blokováno dvěma kondenzátory
47 µF. V případě nestability je možno
osadit další blokovací kondenzátory –
na desce plošných spojů je na to pa-
matováno.

Pásmo f [Hz] C1 C2 R1 R2
1 32 2,2 µ 220 n

120 k
120 k

2 64 1 µ 100 n
3 125 470 n 47 n
4 250 220 n 22 n
5 500 100 n 10 n
6 1 k 68 n 6,8 n 91 k
7 2 k 33 n 3,3 n

120 k

91 k
8 4 k 15 n 1,5 n

110 k9 8 k 6,8 n 680 p
10 16 k 3,3 n 330 p

Obr. 5.
Schéma zapojení

ekvalizéru a tabulka
součástek pro

jednotlivá pásma

Obr. 4. Schéma zapojení spektrálního analyzátoru a tabulka součástek filtrů pro jednotlivá pásma

Pásmo f [Hz] RA RB RC RD RE CA CB CC
1 32 130 k 15 k 750 k 750 k 2,7 k

47 n 47 n
2,2 µ

2 64 68 k 7,5 k 390 k 390 k

2,2 k
3 125 36 k 3,9 k 200 k 200 k
4 250 18 k 2 k

—

100 k
5 500 8,2 k 910 47 k

1 µ

6 1 k 20 k 1 k 75 k
10 n

33 n
7 2 k

11 k
1,2 k 62 k

1 k
10 n

8 4 k 1,5 k 75 k 4,7 n 3,3 n
9 8 k 12 k

1,2 k
68 k 680 2,2 n 2,2 n

10 16 k 13 k 75 k 330 1 n 1 n



Obr. 6. Deska s plošnými spoji a rozmístění
součástek napájecího zdroje

Obr. 7. Deska s plošnými spoji a rozmístění součástek spektrálního analyzátoru
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Obr. 8. Deska s plošnými spoji pro ekvalizér a rozmístění součástek

spolu s rezistory R6, R7 a R8 slouží
k získání součtového signálu levého
a pravého kanálu, A5 zesiluje signál
z mikrofonu.

Jako přepínač slouží analogový
multiplexer IO6 (4051), který je ovládán
z IO7 (4028). Na výstupu č. 3 (který je
propojen se vstupem spektrálního
analyzátoru) je přítomen jeden ze
vstupních signálů na vývodech 1, 13,
14 nebo 15 v závislosti na kódu zvole-
ném mikrospínači, připojenými k obvo-
du IO7. Zvolený vstup je indikován čer-
venými LED1 až LED4. Pro volbu
ostatních funkcí slouží IO8 až IO11.
Jsou to známé dvojité klopné obvody
D typu 4013. Přivedením log. 1 na je-
jich hodinový vstup C se změní logická
úroveň na výstupu Q (Q). Tento způsob
přepínání je velmi spolehlivý. IO8
ovládá provoz displeje spektrálního

Obvody elektronického
ovládání

Na desce elektronického ovládání
(obr. 9) jsou umístěny též vstupní a vý-
stupní obvody ekvalizéru A1, A’1, A2
a A’2, jejichž funkce již byla popsána
u blokového schématu. Z výstupu A1 je
signál veden na vstup prvního filtru
ekvalizéru, z výstupu posledního filtru
ekvalizéru je signál přiveden na A2.
Kondenzátory C1 a C1’ slouží pro od-
dělení případné stejnosměrné složky
v signálu. Změnou poměru odporu re-
zistorů R3 a R2 je možno vyrovnat cel-
kový pokles amplitudy signálu za ekva-
lizérem. Z výstupů A2 a A2’ je signál
veden jednak na výstup přístroje, jed-
nak přes A3 a A3’ na vstup elektronic-
kého přepínače. Operační zesilovač A4
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analyzátoru tím, že zkratuje přes AS1
rezistor R33, čímž se změní časová
konstanta vybíjení kondenzátorů CC
v usměrňovači a provoz se zrychlí,
nebo tím, že AS2 rozepne a vybíjecí od-
por se odpojí - funkce „Hold”. Zároveň
je z výstupu Q (vývod č. 12 IO8) přes
R49 přivedena log. 1 na vstup „enable”
IO6, který odpojí zdroj signálu.

Klopný obvod s IO10 ovládá (přes
T1) relé přepínající na výstup signál
před a za ekvalizérem. Klopný obvod
s IO11 přivádí přes rezistor R26 úroveň
log. 0 nebo log. 1 na bázi tranzistoru
T11 ve spektrálním analyzátoru a za-
jišťuje tak proužkový nebo bodový pro-
voz displeje. Druhým klopným obvodem
z IO11 je zařízení uvedeno do režimu
„STAND BY” - napětím z vývodu 1 jsou
přes rezistor R25 spínány tranzistory T2
a T4 ve zdroji.

Pro indikaci jsou použity LED s ma-
lou spotřebou (2 mA), které mohou být
spínány přímo výstupy obvodů CMOS.

Dále je uveden popis ovládacích prv-
ků přístroje a seznam funkcí.

POWER - zapnutí a vypnutí přístro-
je. Při vypnutí tímto tlačítkem zůstává
přístroj v pohotovostním stavu (režim
„STAND BY”).

EQ - je-li zařazen do signálové cesty
ekvalizér, svítí kontrolní LED nad mik-
rospínačem a tahovými potenciometry
je možná úprava signálu nf. Při násled-
ném stisknutí mikrospínače LED zhas-
ne a nastavení potenciometrů nemá na
výstupní signál vliv - ekvalizér je vyřa-
zen z činnosti. Při tomto stavu analy-
zátor zobrazuje vstupní signál před
ekvalizérem.

BAR/POINT - tlačítkem je možno pře-
pínat režim displeje na bodový provoz,
kdy v každém sloupci svítí pouze jedna
LED odpovídající úrovni signálu v daném
pásmu, nebo proužkový provoz, kdy sou-
časně s touto diodou svítí ve sloupci
všechny LED pro nižší úrovně.

FAST/SLOW - přepíná se časová
konstanta zobrazení (tj. rychlost, s ja-
kou se mění údaj na displeji). Rychlý
mód je vhodný pro běžné signály jako
řeč nebo hudba, pomalý používáme pro
velmi rychle dynamicky se měnící sig-
nály nebo při akustických měřeních.

HOLD - po stisknutí mikrospínače se
provoz spektrálního analyzátoru zastaví
a na displeji zůstává stále zobrazen
údaj, platný v okamžiku stisknutí. Opět-
ným stiskem mikrospínače se tato funk-
ce ruší.

LEFT - analyzátor zobrazuje kmito-
čtové spektrum obsažené pouze v le-
vém kanálu.

L + R - analyzátor zobrazuje kmito-
čtové spektrum obsažené v součtu sig-
nálů levého a pravého kanálu.

RIGHT - analyzátor zobrazuje kmi-
točtové spektrum obsažené pouze
v pravém kanálu.

LEVEL - potenciometr umožňuje
nastavit vhodnou vstupní úroveň signá-
lu pro vstup spektrálního analyzátoru.

MIC - odpojuje vstup analyzátoru od
ekvalizéru a připojuje měřicí mikrofon.



Tak je možné provádět různá akustic-
ká měření v prostoru. Mikrofon je při-
pojen do vstupu MIC na předním pa-
nelu.

Mechanická konstrukce

Potenciometry ekvalizéru (20 ks),
tlačítka mikrospínačů (10 ks), indikač-
ní LED (8 ks), displej spektrálního ana-
lyzátoru tvořený 110 LED zelené bar-
vy 5x2 mm a potenciometr P1 jsou
upevněny (připájeny) na desce ploš-
ných spojů, která tvoří subpanel.

Ze strany spojů jsou k ní kolmo při-
pájeny desky levého a pravého kaná-
lu ekvalizéru a tím je zajištěno jejich
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propojení s vývody tahových potenci-
ometrů.

Mezi předním a zadním panelem jsou
4 rozpěrné tyčky, dvě spodní jsou čtver-
cového profilu 7 x 7 mm a je do nich vy-
říznut závit pro uchycení dna a krytu
skříňky. Na všechny díly je použit ocelo-
vý plech tloušťky 1 mm, pouze přední
panel je z duralu tloušťky 3 mm. Okénko
pro displej je vyfrézováno, stejně tak jsou
vyfrézovány i drážky pro tahové potenci-
ometry šířky 3 mm.

Až při korekturách jsme zjistili, že
při redakčním zpracování článku se
bohužel vytratila deska s plošnými spo-
ji subpanelu. Tuto desku uveřejníme
v některém z příštích čísel.    Redakce

Obr. 9. Schéma zapojení obvodů elektronického ovládání

Obr. 10 a 11. Vnitřní provedení - pohled zezadu a shora



Obr. 12. Deska s plošnými spoji obvodů ovládání a rozmístění součástek

Stabilizovaný
zdroj s malým

úbytkem
Při konstrukci hodin jsem byl posta-

ven před problém - výstupní napětí
transformátoru, který jsem chtěl pro
napájení použít, bylo při maximálním
jasu displeje tak malé, že jsem nemohl
použít klasický integrovaný stabilizátor
(např. LM317). Navrhl jsem proto za-
pojení (obr. 1), kterému stačí vstupní
napětí jen nepatrně větší než je satu-
rační napětí regulačního tranzistoru.
Proud procházející rezistorem R1 ote-
vírá tranzistor T1 a kolektorovým prou-
dem tranzistoru T1 se otevírá T2. Zvět-
ší-li se výstupní napětí nad velikost
nastavenou děličem R3 a P, zvětší se
i napětí na bázi T3. Tranzistor T3 se
otevírá a proud tekoucí do báze T2 se
zmenší. Následně se přivřou i tranzis-
tory T1 a T2 a výstupní napětí se vy-
rovná. Zesílení, uzavřené ve smyčce
zpětné vazby, je značné - aby se stabi-
lizátor nerozkmital, je nutno doplnit za-
pojení o kondenzátor C1.

Trimrem P nastavíme požadované
výstupní napětí. Pro menší výstupní
napětí bude třeba zmenšit odpor rezis-
toru R3. V uvedeném zapojení je roz-
sah výstupních napětí od 1 do 6 V.
Odpor rezistoru R3 je přitom třeba mě-
nit od 2,7 do 33 kΩ. Poněkud neobvyk-
lé výstupní napětí 4,1 V jsem zvolil pro-
to, že kromě napájení hodin zdroj
zároveň dobíjí založní baterii ze tří člán-
ků NiCd. Pro výstupní napětí asi 4 V je
teplotní závislost výstupního napětí asi
–20 mV/K. Je to způsobeno teplotní zá-
vislostí prahového napětí b-e tranzis-
toru T3, které se využívá ke stabilizaci.
Pro většinu aplikací v běžných domá-
cích podmínkách však můžeme tuto zá-
vislost zanedbat. Protože teplotní zá-
vislost je větší při větším výstupním
napětí, je zdroj vhodný spíše pro men-
ší výstupní napětí.

Pro zdroj můžeme použít součástky
ze šuplíkových zásob. Jako T1 a T3 lze
použít libovolné křemíkové tranzistory
n-p-n, tranzistor T2 je třeba vybrat
s ohledem na předpokládaný odběr ze
zdroje. Pro menší proudy vyhoví např.
KF517 (z dovážených typů BC640), pro
větší např. KD136 (BD136). Při men-
ším zesilovacím činiteli tranzistorů bude
potřeba zmenšit odpor rezistoru R1.
Stabilizátor jsem zkoušel pro proudy do
0,5 A.            JB

Obr. 1. Zapojení stabilizátoru
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Nf výkonový stereofonní
zesilovač „HQZ 300 MS”

Otto Holčák

Následujícím příspěvkem chci představit jednoduchý, avšak kva-
litní nf výkonový zesilovač, který se vyznačuje neutrálním, brilant-
ním zvukem, s možností variabilního zapojení (je možné spojit dva
zesilovače do můstku a dosáhnout tak dvojnásobného výkonu při
zachování příznivých vlastností).

Koncepce tohoto zesilovače vychá-
zí z potřeby levného a kvalitního přístro-
je, který by byl dostupný každému. Jeho
zapojení lze až na několik rozhodujících
detailů považovat za klasické a přidání
dalšího páru výkonových tranzistorů
umožňuje zvětšit výstupní výkon a spo-
lehlivost (na desce s plošnými spoji je
s touto úpravou počítáno). Jako příklad
je uvedena ukázka jednoduchého, ale
dokonalého obvodu ochrany reproduk-
torů.

Technické údaje
Výstupní výkon: 2x 150 W sin./4 Ω,

špičkově až 2x 300 W.
Kmitočtový rozsah (-3 dB):

5 až 300 kHz.
Zkreslení (THD): max. 0,03 %.

Popis zapojení
Zapojení zesilovače je na obr. 1.

Rozhodující odlišnost od klasického
zapojení je v křížovém diferenciálním

stupni, který má příznivější vlastnosti
než klasický dělený, což prokázala řada
měření a zkoušek. Je to pravděpodob-
ně způsobeno lepším rozdělením sig-
nálu zpětné vazby z hlediska symetrie.
Z kolektorů tranzistorů T1 až T4 je bu-
zen rozkmitový stupeň s tranzistory T5
a T6. Jejich pracovní režim je nastaven
tak, aby jimi protékal proud 6 až 8 mA.
Proud lze změřit jako úbytek napětí na
rezistorech R13 a R14 - měl by se po-
hybovat v rozmezí 1,32 až 1,76 V a lze
jej nastavit děličem v bázích T1 a T2.
Individuální nastavení je nutné, neboť
je závislé na zesilovacím činiteli použi-
tých tranzistorů. Napětí tohoto děliče
stabilizují LED D1 až D4, které, na roz-
díl od Zenerových diod, nešumí.

Ke stabilizaci klidového proudu vý-
konového stupně je použit tranzistor
v Darlingtonově zapojení, který je při-
šroubován na chladič společně s kon-
covými tranzistory. Potřebný klidový
proud se nastavuje odporovým trimrem
R25 na asi 30 až 50 mA. V bázích T8

Obr. 1. Schéma zapojení modulu koncového zesilovače

a T9 je zapojena čtveřice diod, chrání-
cí výkonový stupeň před přetížením.
Oba páry diod je třeba vybrat na stejné
napětí (asi 4,7 V) a diody by měly být
tepelně svázány, aby limitace byla za
každých podmínek symetrická. V za-
hraničí jsou tyto dvojice diod na nejrůz-
nější napětí běžně k dostání, možná, že
i u nás je již nějaká firma prodává.

V kolektorech tranzistorů T8 a T9
jsou čárkovaně vyznačeny rezistory (Ra
a Rb), které se osadí v případě, že
chcete využít možnosti zvětšit nejen
výkon, ale především spolehlivost ze-
silovače. Jejich odpor se pohybuje
v rozmezí 220 až 270 Ω. Na pozici kon-
cových tranzistorů jsou použity velmi
dobré typy BDT20 a BDT21, nebo
BDX53E a BDX54E. Jsou to tranzisto-
ry v Darlingtonově zapojení a musí být
párovány na použitý klidový proud.

Konstrukční řešení
Zesilovač je řešen jako modul ste-

reofonního zesilovače, oba výkonové
stupně jsou proto umístěny na jedné
desce s plošnými spoji. Tranzistor T7
(T107) je přišroubován ke chladiči spo-
lečně s koncovými tranzistory. Výstup-
ní filtr s rezistory R29, R30, R31, kon-
denzátory C10, C11, a L1 (je navinuta
na R31) je umístěn poblíž výstupních
svorek. Rozložení součástek na des-
ce s plošnými spoji je řešeno tak, aby
nemohly vzniknout nežádoucí vazby,
které by mohly způsobit tvorbu para-
zitních signálů. Při jiném řešení by bylo
nutné zvětšit kompenzační kapacity, to
však zmešuje rychlost přeběhu zesi-
lovače.



Provoz stereo - most
Na obr. 1 je také příklad propojení

zesilovače s ochranným obvodem re-
produktorů a výstupními svorkami. Za-
pojení je doplněno o relé, které přepí-
ná funkci zesilovače stereo - most. Při
můstkovém provozu se spojí oba re-
produktory paralelně. Zatěžovací impe-
dance se může zmenšit až na 2 Ω, a ze-
silovače musí vůči sobě pracovat
v protifázi. Toho lze dosáhnout buď
odpojením bodu E od země, anebo
předřazením fázového invertoru. Na
obr. 1 je k přepnutí použito relé Re2.

Obvod ochrany reproduktorů
Jak je patrno z obr. 1, důležitým prv-

kem tohoto obvodu je optočlen, který
celé zapojení zjednodušuje. Byl jím na-
hrazen kontakt na síťovém spínači

nebo jiný složitý obvod, zajišťující oka-
mžitý odpad relé při vypnutí zesilova-
če, nebo při výpadku sítě. Vývod 1 je
připojen na sekundární vinutí síťového
transformátoru. Objeví-li se v tomto
bodě střídavé napětí, optočlen se akti-
vuje, v něm obsažený tranzistor se sta-
ne vodivým a úbytkem napětí na rezis-
toru R5 se otevře T1. Přes R9 je nabíjen
C3. Jeho kapacita ovlivňuje časové
zpoždění připojení reproduktorů. Po
nabití asi na 1,4 V se otevře T2 a relé
sepne. Zmizí-li z jakýchkoli důvodů stří-
davé napětí v bodě 1, T1 se stane ne-
vodivým a relé okamžitě odpadne. To
se stane také tehdy, objeví-li se stej-
nosměrné napětí libovolné polarity na
bázích tranzistorů T3, nebo T4. Obvod
ochrany reaguje, je-li na vstupu (vývod
6 nebo 7) napětí asi 2,1 V. Toto napětí
rozhodně nemůže poškodit připojené

reproduktory. Na vývody 9 a 10 lze při-
pojit indikaci stavu obvodu ochran.

Závěrem
Popisovaný zesilovač je příkladem

toho, že i za relativně nízkou cenu
a s poměrně jednoduchým zapojením
lze pořídit kvalitní přístroj, který snese
srovnání s mnohem nákladnějšími pří-
stroji zahraničními a vyhoví i náročným
požadavkům profesionálního provozu.
Obvod ochrany reproduktorů je uvede-
n jen jako námět k inspiraci a hodnoty
součástek jsou jen informativní. Je ho
však možné použít k jakémukoli zesi-
lovači.

Využití tohoto příspěvku pro výrobu
za úplatu je možné jen se souhlasem
autora. Uvedený zesilovač bude ve ver-
zi kvadro-stereo vyrábět fa Audio Bo-
hemia, Praha 4 - Nusle, Zdaru 3.

Obr. 2.
Deska s plošnými
spoji a rozmístění

součástek zesilova-
če HQZ300MS.

Umístění neočíslova-
ných součástek je

shodné v obou
kanálech.
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vodu byla splněna náležitým způso-
bem. Všechny budiče jsou konstruová-
ny pro spínání standardních tranzisto-
rů MOSFET, IGBT a LC MOSFET.

Z hlediska základní funkce je mož-
no rozčlenit budiče do pěti základních
funkčních skupin:

a) budiče pro řízení půlmůstku H
(zdvojením lze realizovat řízení pl-
ného můstku H),

b) budiče pro řízení třífázového můst-
ku,

c) budiče s integrovaným oscilátorem
konstruované zejména pro elektro-
nické měniče zářivek a výbojek,

d) budiče pro spínání „dolní zátěže”,
e) budiče pro spínání „horní zátěže”.

Budič IR2110 pro řízení
můstku H

Pro názornější ilustraci funkce bu-
diče IR2110 uvádíme kromě základ-
ních parametrů i jeho vnitřní zapojení.
Budič je určen pro řízení polomůstku.
Dva budiče vytvoří kompletní můstek.
Použití se předpokládá zejména v ob-
lasti řízení motorků, měničů a různých
spínacích aplikací. Budič je použitelný

Obr.2. Typické zapojení budiče IR2110

Obr.1. Funkční blokové zapojení IR2110

Driver pro Vás?
Ing. Pavel Novotný, CSc

Článek se zabývá použitím integrovaných budičů pro výkonové polem
řízené tranzistorů (MOSFET). Před položením všetečné otázky „Potřebuji
vlastně driver?” bych rád stručně shrnul současné vlastnosti součástek,
pro jejichž buzení se budiče (drivery) International Rectifier používají. Jsou
to zejména polem řízené tranzistory a tranzistory IGBT.

kterých typů budičů je možné využít
přímé proudové zpětné vazby a chrá-
nit spínací prvek a zátěž před nadměr-
ným proudem nebo zkratem ve spína-
ném obvodu. V řadě aplikací lze
nahradit dosud používaný tranzistor
s kanálem P konstrukčně a ekonomic-
ky výhodnějším tranzistorem s kanálem
N, zejména díky „plovoucímu” buzení
spínacího prvku. Tato vlastnost je vyu-
žívána zejména při zapojení zátěže do
emitoru spínacího prvku nebo pro rea-
lizaci horní větve spínaného můstku.
Pro tuto aplikaci se ujal převzatý ter-
mín „High Side Switch” nebo „High Side
Driver”. Existují i budiče, poskytující
zpětnou informaci o tom, zda příslušná
instrukce pro sepnutí či rozpojení ob-

Většina čtenářů jistě zná standard-
ní provedení MOSFET s kanálem P
a N. Tyto standardní MOSFET potře-
bují pro své plné otevření napětí
UGS=10 V. Přesněji řečeno, potřebují
nabít vstupní kondenzátor na napětí asi
10 V. Rychlost, s jakou se nám podaří
tento úkon zvládnout, je v přímé sou-
vislosti s dobou sepnutí a s časem, po
který je tranzistor v lineární oblasti. To
znamená, že pro rychlé sepnutí potře-
bujeme budit tuto součástku dostateč-
ně dimenzovaným proudovým zdro-
jem, přestože statický vstupní odpor
tranzistoru je značný. Náboj potřebný
k otevření je uveden v katalogu pří-
slušné součástky. Zmenšení náboje
potřebného k plnému otevření bylo do-
saženo technologickou úpravou něk-
terých typů MOSFET, které nesou pří-
ponu LC (Low Charge). Plné označení
těchto tranzistorů MOSFET je pak na-
příklad IRF740LC.

Nepříjemnou záležitostí bylo napo-
jení MOSFET na oblíbenou úroveň TTL
nebo nemožnost jejich použití v aplika-
cích s malým napětím. Tyto problémy
byly překonány zavedením tzv. „logic-
kých MOSFET”, což jsou tranzistory,
u kterých je možno dosáhnout plného
otevření již při napětí UGS=4 V. Tím bylo
umožněno využívat výhod MOSFET
v zapojeních s napájecím napětím
5 V nebo menším. Oblast vysokých na-
pětí a velkých proudů se stává domé-
nou tranzistorů IGBT, které se z hledis-
ka buzení chovají jako standardní
MOSFET, ale na rozdíl od nich jsou
v sepnutém stavu charakterizovány
saturačním napětím UCES, které bývá
1,8 až 3,3 V podle typu tranzistoru
IGBT.

Výše uvedené součástky jsou v pře-
vážné míře využívány ve spínacím re-
žimu. Pro jejich optimální využití byly
vyvinuty speciální budiče, které umož-
ňují nejen jejich rychlé spínání dosta-
tečným budicím proudem a tím dosáh-
nout větší účinnosti, ale i jejich ochranu,
náhradu tranzistoru s kanálem P za
tranzistor s kanálem N, logické funkce
řízení a v některých případech i zpět-
nou informaci o stavu spínaného obvo-
du. V současné době je k dispozici asi
37 různých typů budičů v různých pouz-
drech a to jak v klasickém provedení,
tak i v provedení SMD. Budiče jsou kon-
struovány pro různé budicí proudy (od
200 mA do 2 A). Ochrana vlastního spí-
nače spočívá zejména v jeho uvedení
do nesepnutého stavu v případě ne-
bezpečí posuvu pracovního bodu do li-
neární oblasti vlivem malého budicího
napětí, tzv. podpěťová ochrana. U ně-

Obr.3. Typické použití budičů IR2110 pro realizaci H můstku s proudovým
omezením realizovaným prostřednictvím HEXSENSE MOSFET >>>>>



pro napětí v rozmezí 10 V až 500 V,
maximální výstupní proud 2 A/2 A a vý-
stupní napětí 10 až 20 V. Výstupním
napětím je budicí napětí připojených
výkonových součástek. Typické zpož-
dění při spínání je 120 ns a při vypíná-
ní 94 ns.

Pro funkční ověření vlastností popi-
sovaného budiče a dalších odvozených
typů řady IR211x (IR2110, IR2112,
IR2113) byla vyvinuta deska s plošný-
mi spoji. Cena demonstrační desky je
25 Kč, kusová cena budiče IR2110 je
108 Kč.
Budiče IR2130, IR2132 pro řízení

třífázového můstku
Pro názornější ilustraci funkce budi-

čů IR2130 a IR2132 je uvedeno kromě
základních parametrů i jejich vnitřní
zapojení. Vnitřní zapojení je pro oba
obvody shodné, obvody se liší zejmé-
na dobou, po kterou jsou oba tranzis-
tory v nesepnutém stavu („deadtime”).

Typická velikost tohoto parametru je pro
IR2130 2,5 µs, pro IR2132 0,8 µs. Po-
užití se předpokládá zejména v oblasti
řízení motorků, frekvenčních měničů
a různých spínacích aplikací. Budič je
použitelný pro napětí v rozmezí 10 až
600 V, maximální výstupní proud
200 mA/420 mA a výstupní napětí 10
až 20 V. Výstupní napětí je budicím na-
pětím připojených výkonových součás-
tek. Typické zpoždění při spínání je
675 ns a při vypínání 425 ns.

Pro funkční ověření vlastností popi-
sovaných budičů byla vyvinuta deska
s plošnými spoji. Cena demonstrační
desky je 150 Kč, cena budiče IR2130
je 240,30 Kč. Podrobnější informace
o všech popisovaných prvcích včetně
dodání součástek, katalogů a demon-
stračních desek s plošnými spoji je
možné získat na adrese:
Starmans electronics, s.r.o., 5.května
1, 140 00 Praha 4
tel.: 02-424280, tel/fax: 02-427829

Obr.4. Funkční blokové zapojení IR213x

Obr.5. Typické zapojení  budiče IR2130

Tab.1. Popis jednotlivých vývodů
IR2110

Označení
vývodu Funkční popis

VCC
Pevné napájecí napětí
logiky a dolních spínačů
budiče

HIN 1,2,3

Logické vstupy pro řízení
horních spínačů (HO
1,2,3), v protifázi se
vstupem

LIN 1,2,3

Logické vstupy pro řízení
dolních spínačů (LO
1,2,3), v protifázi se
vstupem

FAULT
Indikuje nadproud nebo
podpěťové blokování,
negativní logika

VSS Společná zem logiky
VB1,2,3 Napájení horních spinačů

HO 1,2,3 Výstupy pro řízení horních
spínacích prvků

Vs1,2,3 Napájení horních spínačů
(–)

LO 1,2,3 Výstupy pro řízení dolních
spínacích prvků

CAO Výstup proudového
zesilovače

VS0
Napájení dolních spinačů
budiče (–) a kladný vstup
proudového zesilovače

CA Záporný vstup
proudového zesilovače

Tab.2. Popis jednotlivých vývodů
IR213x

Označení
vývodu Funkční popis

VDD Napájení vnitřní logiky

HIN
Logický vstup pro řízení
horního spínače (HO), ve
fázi se vstupem

SD Logický vstup pro
blokování

LIN
Logický vstup pro řízení
dolního spínače (LO), ve
fázi se vstupem

VSS Společná zem logiky

VB Napájecí napětí (VS + 10
až 20 V)

HO Výstup pro gate horního
spínače

Vs Napájení horního spínače
(max. 500 V)

VCC Napájení dolního spínače
(10 až 20 V)

LO Výstup pro gate dolního
spínače

COM Napájení (–) dolního
spínače

>>>>>



Selektivita bez rezonátorov
Ing. Július Alexy

zlučovače, ktorými možno vo VHF bez
problémov zlučovať s rozstupom 1 ka-
nálu (obr. 6), v UHF s rozstupom 2 ka-
nálov (obr. 7). V pásme UHF je ovšem
omnoho univerzálnejší zlučovač „jeden
kanál a zvyšok”, ktoré sa bežne pou-
žívajú, ale opäť väčšinou s jednoobvo-
dovým PP. Zapojenie takéhoto zlučo-
vača je na obr. 8, charakteristika na
obr. 9. Pri potrebe napájania predzo-
silňovačov cez PP je vhodné namies-
to jednej tlmivky, ktorá aj pri voľbe op-
timálneho feritu čiastočne pokazí
selektivitu, možno použiť dvojicu tlmi-
viek podľa obr. 10. Strata užitočného
signálu je na úrovni desatín dB, od-
deľovací útlm pre fr>10 MHz je prak-
ticky nekonečný.

Pomocou LC obvodov možno rov-
nako jednoducho realizovať viacobvo-
dové zádrže - odlaďovače. Tým sa už

V anténnej technike sa pri konštrukcii pásmových priepustov (PP) použí-
vajú LC obvody spravidla len na hrubé oddelenie prenášanej frekvencie od
vzdialených okrajov. Pri požiadavke na väčšiu strmosť sa dáva prednosť
obvodom s rozloženými parametrami, tvorenými buď úsekom vedení alebo
rezonátormi. Pritom však pri vhodnom zapojení možno dosiahnuť slušnú
selektivitu LC článkami pri neporovnateľne jednoduchšej konštrukcii.

Obr. 4. Trojobvodový kanálový
priepust VHF

Obr. 8. Zlučovač jeden kanál UHF a
zvyšok

Obr. 12b. Kanálová zádrž v UHF
roztiahnutá >>>>>

Obr. 1. Jednoduchý pásmový priepust

Obr. 2. Dvojobvodový pásmový
priepust

Obr. 3. Dvojobvodový kanálový
priepust VHF

Obr. 5. Dvojobvodový kanálový
priepust UHF

Obr. 6. Zlučovač dvoch kanálov vo
VHF

Obr. 7. Zlučovač dvoch kanálov v
UHF

Obr. 9. Zlučovač jeden kanál z UHF a
zvyšok

Obr. 10. Napájacia tlmivka

Obr. 11. Dvojobvodový odlaďovač

Obr. 12a. Kanálová zádrž v UHF,
ladená na nosnú obrazu

zmeny strmosti zmenšiť jemným zväč-
šením šírky PP (menej voľná väzba).
V UHF už prakticky nie je možné reali-
zovať trojobvodový filter tohoto typu,
parametre dvojobvodového sú na obr.
5. Symetria bokov charakteristiky zá-
visí viac na rozmiestnení a tvare súči-
astok ako na type základného článku
(1a alebo 1b).

Pomocou takto navrhnutých PP
možno vytvárať selektívne kanálové

Základ tvorí najčastejšie používaný
typ PP - modifikovaný Zobelov PP resp.
jeho časť - Zobelov polčlánok (obr. 1).
Dva takéto polčlánky spojíme kapaci-
tou (obr. 2), ktorá nahrádza väzobnú
slučku zo zapojení s rozloženými pa-
rametrami. V pásme VHF sa dá reali-
zovať sériovou kombináciou malých
kondenzátorov, v UHF nastavujeme
väzbu vzájomnou vzdialenosťou para-
lelných indukčností Lp. Pri optimálnej
voľbe súčiastok možno dvojobvodo-
vým PP vo VHF dosiahnuť parametre
podľa obr. 3, trojobvodovým PP podľa
obr. 4. Strmosť takéhoto filtra je už po-
rovnateľná so strmosťou robustných
rezonátorových filtrov. Horší je prie-
chodný útlm, ale aj ten možno bez



Přepínač vstupů
pro zesilovač

Schémat pro přepínání vstupů bylo
již uveřejněno několik, většina z nich mě
však nevyhovovala buď pro vysokou
cenu součástek nebo složitost,  složité
napájení... Proto jsem navrhl jednodu-
ché zapojení, které využívá čtyřbitový
střádač informace 7475, čtyřvstupové
hradlo NAND 7420 sloužící jako souč-
tový člen a elektronické oboustranné
spínače 4066.

Na obr. 1 je zapojení jednoduché-
ho stereofonního přepínače čtyř vstu-
pů pro zesilovač. Stlačením některé-
ho z tlačítek je na příslušný vstup
střadače přivedena úroveň L a součas-
ně je přivedena úroveň L na jeden ze
vstupů hradla 7420. Výstup hradla se
překlopí z L na H, náběžná hrana pře-
klápění je derivována článkem RC na
úzký impuls. Tento impuls je přiveden
na zapisovací vstupy 7475, kde vyma-
že původní informaci a zapíše novou.
Následkem změny informace se změ-
ní stav příslušného výstupu z L na H
a způsobí sepnutí příslušného elektro-
nického spínače.

Petr Havelka
Pozn. redakce: Popsaný přepínač

vstupů používá pouze jedno napájecí
napětí (5 V). Je-li signálová zem spo-
jena s napájením 0 V, je záporná půlvl-
na vstupního signálu omezena záchyt-
nými diodami (na vývodech spínačů) na
napětí asi 0,5 V. Aby signál nebyl zkres-
len, musí být jeho amplituda nejvýše
200 mV. To lze někdy obtížně splnit,
neboť např. přehrávače CD mají vý-
stupní napětí až 2 V. Použijete-li pro na-
pájení přepínače oddělený zdroj 5 V,
můžete signálovou zem připojit do umě-
le vytvořeného středu napájení - na na-
pětí 2,5 V. Umělý střed můžete vytvořit
odporovým děličem. Použité rezistory

Obr. 1.
Zapojení přepínače vstupů pro nf

zesilovač

mohou mít odpor např. 1 kW a paralel-
ně ke každému připojte elektrolytický
kondenzátor 10 až 100 µF. Nízkofrek-
venční signál pak může mít amplitudu
až 1,5 V. Přepínat signál s ještě větší
amplitudou by bylo možné až po roz-
sáhlejší úpravě zapojení.       Belza

svým spínáním mění proud rezistorem
R11 a tím i napětí na piezoelementu PK
od maxima do napětí podle použité sví-
tivé diody.

Josef Vorlíček

>>>>>

Budicí signál -
úprava

V digitálních hodinách v AR A3/94
na str. 11 je signál pro buzení vyzařo-
ván monotónně po dobu jedné minuty.
Ke zlepšení budicího účinku lze jedno-
duchým způsobem změnit tento signál
na kolísavý, a to zapojením blikající
LED mezi kolektor a emitor tranzistoru
T9. Činnost obvodu je následující: LED Obr. 1. Úprava signálu buzení

na stránkach AR venovalo dosť pozor-
nosti, preto len drobný príspevok k ve-
deniu λ /4. Namiesto koaxiálneho
kábla, ktorý je značne rozmerný a ne-
ohybný aj v miniatúrnych vyhotoveni-
ach, možno úspešne využiť bežný izo-
lovaný vodič pritlačený v celej dĺžke
k plechu krabičky. Prijateľnú impedan-
ciu má napr. telefónny vodič s PVC izo-
láciou. Činiteľ skrátenia vychádza asi
0,8; možno ovšem použiť podstatne
kratší úsek ako λ /4. Transformačné
vlastnosti vedenia sú dostatočné už pri
dĺžke λ /8. Parametre dvojobvodového
odlaďovača (obr.11) s takýmto vede-
ním sú na obr.12. Celý odlaďovač sa
zmestí do krabičky 25 x 25 x 17 mm.
Na obr. 12a sú obidva obvody ladené
na nosnú obrazu, na obr. 12b sú na-
stavené tak, aby odladili čo najväčšiu
časť kanála. Z mojich skúseností vy-

plýva, že druhý spôsob nemá v napro-
stej väčšine prípadov význam. Razant-
né potlačenie signálu v okolí nosnej
obrazu spravidla spoľahlivo odstráni
rušenie obsusedného a horného su-
sedného kanálu. V prípade, že do sle-
dovaného kanálu preniká zvuk z dol-
ného susedného kanálu, je potrebné
odladiť túto frekvenciu extrémne úzkym
odlaďovačom aj za cenu zmenšenia
odladeného minima.

Na záver ešte poznámka k preladi-
teľným filtrom, ktoré sú v ponuke mno-
hých firiem. Strmosť charakteristiky je
daná pomerom Cp/Lp a kapacitou Cs.
S rastúcou frekvenciou je potrebné
buď zmenšovať Cs, čo je v pásme UHF
ťažko realizovateľné ( zmena desatín
pF), alebo zmenšovať Lp. V žiadnom
prípade nie je možné preladiť napr.
priepust v UHF o 6 až 7 kanálov sme-

rom hore zmenšením Cp. Zmena str-
mosti je drastická. Naopak, na dosia-
hnutie rovnakých parametrov je potreb-
né s rastúcou frekvenciou Cp
zväčšovať (!) pri súčasnom zmenšo-
vaní Lp. Veľkosť Lp a Cs zároveň limi-
tujú použiteľnosť LC obvodov do frek-
vencie asi 800 MHz, kde Cs vychádza
okolo 0,5 pF a Lp približne 5 nH (3/
4 z na Ø 3 mm). Pri ďalšom zmenšo-
vaní Lp nastanú problémy s nastavo-
vaním väzby.

Všetky frekvenčné charakteristiky
boli snímané pomocou rozmietača
X1-43 riadeného PC-AT s 12bitovými
DA/AD prevodníkmi.

Tu popísané priepusty a zádrže
(≈100 Sk) ako aj zlučovače (≈150 Sk)
možno objednať na adrese: Ing. Ale-
xy, Pred poľom 19/63, 911 01 Trenčín,
tel. 0831/532737.



sluhovat. Jednodušší systémy bývají
nejužitečnější, ale čas od času se vy-
skytne nějaký specifický požadavek a
pak se uplatní programovatelné typy.
Selektivní volba má největší přínos pře-
devším pro uživatele CB, neboť ti ne-
chtějí být rušeni ostatním provozem,
zatímco radioamatéři - vysílači spíše vy-
užijí ostatní funkce, jako je R-beep nebo
alarm. Stanic na CB pásmu přibývá, ka-
nálů je však stále jen čtyřicet.

Setkání

Je zima, období studených větrů a
plískanic a tak člověk začína s bilanco-
váním. Chci na tomto místě připome-
nout několik setkání, která proběhla ve
východočeském regionu. Na prvním
místě to byly HOLICE 95, svátek všech
radioamatérů, které jsou již tradičně
velice dobře organizačně zvládnuty. Za
přispění množství firem prodávajících
radiokomunikační techniku a účastní-
ků burzy radiomateriálu se stávají kaž-
doročně na začátku září poutním mís-
tem.

Další víkend následovalo setkání na
Chlumu u  Hradce Králové, kde se  více
jak stovka lidí sjížděla prakticky až do
odpoledních hodin podle toho, jak se
kdo o setkání dozvěděl. Celé setkání
probíhalo v duchu přátelského poseze-
ní a humorných vložek.

A hned další víkend bylo setkání ve
Zdobnici organizované CB klubem
z Týniště nad Orlicí, kde bylo možno za
dobrovolný poplatek obdržet znění Ge-
nerálního povolení, adresář zapsaných
majitelů CB a párek s chlebem pro od-
polední táborák.

Pak byl několik týdnů klid, až přišlo
první víkend v listopadu setkání ve Vy-
sokově u Náchoda, kde se i přes nepří-
zeň počasí (sněhová vánice a chlad)
sešlo na místním letišti zhruba dvě stov-
ky nadšenců.

CB report
Ahoj všichni příznivci CB vysílání.

Nějaký čas se budeme spolu setkávat
v této rubrice, kde se budeme snažit
přiblížit techniku co nejšiřšímu spektru
uživatelů CB pásma, informavat vás co
nejaktuálněji o dění v obci „síbíčkářské“,
setkáních, novinkách na trhu a v  legis-
lativě. Naše snaha je naplnit tuto strán-
ku co nejvíce informacemi z různých
oblastí, aby byla co nejpestřejší a kaž-
dý zde v jednom čísle našel, co hledá,
co ho pobaví a poinformuje.

Selektivní volba - maják
v moři rušení

kódování čísel selektivní volba podpo-
ruje, ale nejrozšířenější je zřejmě sys-
tém DTMF, kde se používají obyčejné
DTMF dialery, jaké se dodávají např.
k telefonním záznamníkům. Zvolíme
příslušný kanál, přiložíme dialer na mi-
krofon, stiskneme tlačítko vysílání a na-
mačkáme příslušné číslo. Většina se-
lektivních voleb je už dnes vybavena
tzv. odpovídáním, takže pokud naše
volání bylo úspěšné, odpoví nám pro-
tistanice zazvoněním, které signalizu-
je, že jsme se dovolali a že selektivní
volba protistanice vyzvání. Je-li na dru-
hé straně někdo v blízkosti radiostani-
ce, nejspíš se nám i ozve.

 Z praxe se ukazuje, že zvláště na
větší vzdálenosti a v rušení je vhodné
vyslat číslo rychleji, nejlépe z paměti di-
aleru.

Jaké jsou druhy selektivních voleb?
Základní dělení je podle jejich prove-
dení. Jsou radiostanice, které už mají
SV vestavěnou (Zirkon 1), dále jsou pak
SV externí (Smart 1, Slavík), v prove-
dení jako krabička, která se připojí k ra-
diostanici většinou bez nutnosti zása-
hu do stanice, nebo SV interní (Premier,
Smart Compact),  což jsou destičky, kte-
ré se montují dovnitř radiostanice.

Externí SV často mohou kód nejen
přijímat, ale i vysílat, bez nutnosti ma-
nipulace s dialerem, jsou ovšem také
dražší a někdy bývá obsluha složitá.
Přístupové číslo (příp. čísla) je možné
měnit, ovšem pozor, existují SV, ve kte-
rých jsou čísla napevno naprogramo-
vána výrobcem. SV nabízejí i další funk-
ce. Nejčastěji se jedná o R-beep(y),
alarmový výstup (logický signál, kterým
je možné dálkově ovládat spotřebič,
např. topení, světlo), alarmový vstup (po
jeho aktivaci SV sama vyšle naprogra-
mované číslo). Některé volby je možné
programovat i pomocí PC a tak lze in-
dividuálně nastavit, jak se má SV cho-
vat.

Jak kupovat selektivní volbu? Nej-
prve je nutné si uvědomit, že existuje
několik systémů tónového kódování
čísel, nejčastěji Zwei (Zirkon 1), Slavík
a DTMF. Z dnešního pohledu lze říci,
že nejrozšířenějším systémem na pás-
mu CB je DTMF.

Dále je nutné si ujasnit, jak se bude
SV používat a hlavně, kdo ji bude ob-

� V současné době je pravděpodob-
ně nejpřesnějším programem k před-
povědím podmínek šíření rádiových vln
ASAPS (Advanced Stand Alone Predic-
tion System), který můžete za 275 $
koupit na adrese: Jacques d’Avignon,
965 Lincoln Dr., Kingston, Ontario K7M
4Z3, Canada.
� Na WARC pásmech - 24 915 kHz
s výkonem 10 W a 18 068 kHz s výko-
nem 5 W jsou nepřetržitě v provozu
majáky, které pracují do 1/4vlnných
antén a dávají text: VVV DE IK6BAK/
BEACON QTH LOCATOR JN63KR.Stacionární CB radiostanice DNT Zirkon 1 s vestavěnou selektivní volbou

Často slýcháváme na pásmu zvlášt-
ní tóny a „cvrlikání“, které v zasvěce-
ných vyvolává nevrlé poznámky typu:
„no jo, zase nějaká selektíva.“ Ti více
zasvěcení poznají, o jaký druh selek-
tivní volby se jedná, a ti, kteří sedí
u síbíčka dnem i nocí, k tomu všemu
ještě  rozeznají, kdo je volán, případně
kdo volá.

Co je vlastně selektivní volba (dále
SV)? Jedná se o zařízení, které slouží
k vyvolávání konkrétního účastníka,
aniž by dotyčný měl neustále uši na-
stražené na svolávacím kanále a če-
kal, až ho bude někdo volat, a v hustěji
obydlených oblastech musel poslou-
chat nepřetržitou sérii svolávání ostat-
ních stanic nebo v lětě nepříjemné ru-
šení.

Co selektivní volba dělá?  Nejčastě-
ji odpojuje reproduktor radiostanice,
která je pak tichá a nešumí. Obsluha
stanice tedy není rušena neužitečnými
signály, ovšem selektivní volba je stále
na příjmu. Volá-li někdo číslo, na  které
je volba naprogramována, SV většinou
volající stanici odpoví, že se dovolala,
a pak začne signalizovat  obsluze radi-
ostanice, že ji někdo volá, připne repro-
duktor a je možné normálně komuni-
kovat.

Podmínkou je znát kanál, na kterém
příslušná osoba poslouchá, a přístupo-
vé číslo její selektivní volby. Na tomto
místě chci upozornit, že je nevhodné
mít selektivní volbu zapnutou na 1. a 9.
kanále, případně na jiném svolávacím
kanále příslušné lokality.

Jak se volá selektivní volba? Samo-
zřejmě záleží, jaký systém tónového

Výzva všem

Pokud chcete, aby v této rubrice byl
i váš příběh z provozu CB, expedice na
kopec, použití nouzového kanálu, po-
pulární informace o setkáních, která
budou (zde je nutné s předstihem asi 2
měsíce) napište nám a můžete zaslat
i dokumentační fotografii ke zveřejně-
ní. Kontaktní adresa je:

RadioCom,
Na drahách 190,
500 09 Hradec Králové - Malšovice.



Jednoduchý reflektometr
(měřič ČSV)

druhé polohy a nastavíme R1 na mini-
mální výchylku měřidla. Nyní zamění-
me vstup a anténní výstup a na mini-
mální výchylku nastavíme R2. Tuto
operaci uděláme několikrát po sobě, až
bude nastavení v obou případech vy-
hovující. Tento přípravek pak můžeme
umístit do anténního členu, dobrou služ-
bu nám též prokáže při nastavování
např. směrové antény, když jej zařadí-
me (jen pro nastavení!) mezi napáječ
a vlastní anténu.

(Practical Wirelles, srpen 94)

Dále popsaný měřič ČSV prokáže
dobré služby QRP operátorům v pás-
mech 1,8 až 10 MHz. Funkční je po-
chopitelně až do 30 MHz, ovšem jen
se zmenšenou citlivostí. Původně byl
navržen pro vysílače s výkonem max.
10 W, pro výkon 100 W doporučuje
autor zvětšit mezeru mezi středním vo-
dičem a pásky, ke kterým jsou připáje-
ny usměrňovací diody. (Pozn. překl.:
Odzkoušeno s výkonem 100 W a na-
páječem 50 Ω v pásmech 3,5 až 28
MHz, k žádným přeskokům nedocháze-
lo).

Na celém reflektometru je „nejsloži-
tější“ výroba desky s plošnými spoji.
Součástky jsou připájeny ze strany spo-
jů, obdobně jako je tomu v technice
montáže SMD. Celou destičku pak
umístíme do krabičky, kterou můžeme
rovněž vyrobit z kuprextitu nebo z ten-
kého pocínovaného plechu, autor pou-
žil krabičku z plastu. Nesmíme zapome-
nout vyvrtat otvory nad proměnnými
rezistory (doporučuji cermentové poten-

ciometry). Přepínač Př1 a měřidlo mo-
hou být součástí reflektometru, nebo
externí, připojené v bodech A, B, C.

Nastavení je jednoduché, musíme si
však opatřit bezindukční rezistor 50 Ω
(75 Ω). Připojíme jej na stranu „antény“
a na vstup připojíme vysílač, R3 nasta-
víme tak, aby měřicí přístroj ukazoval
právě plnou výchylku. Př1 přepneme do

Obr. 1. Schéma zapojení reflektometru (měřiče ČSV)

OK2QX

Obr. 2. Deska  s plošnými spoji, pohled ze strany spojů

Deska s plošnými spoji
vskutku netradičně...

lasti IARU mohou pracovat ze kterého-
koliv státu této oblasti.
� Další dvě země přistoupily na úmlu-
vu T/R 61-01 CEPT; jsou to Portugal-
sko (včetně Madeiry, Macaa a Azor-
ských ostrovů) a Litva. Pokud tam
cestujete, nemusíte se již starat o vy-
bavení licence.
� Další konference 1. oblasti IARU
bude ve dnech 30. září až 5. října 1996
v Tel Avivu.
� V roce 1996 budou mít možnost
rakouští radioamatéři používat místo
OE prefix OEM.

Pak necháte vše vychladnout a po vy-
chladnutí opatrně sejmete předlohu.

Zatím jsem tento způsob nezkoušel,
ale přivítám vaše zkušenosti...Chorvatský časopis HRS přinesl za-

jímavý nápad, použitelný k výrobě jed-
nostranných desek s plošnými spoji:
v principu jde o to, že „klišé” z časopisu
či jiné předlohy se okopíruje na kopír-
ce s co největší gradací. Takto získaná
kopie se položí tiskem na kvalitně očis-
těnou, vyhlazenou a odmaštěnou des-
ku kuprextitu (nebo obdobného materi-
álu), překryje se dalším listem čistého
papíru a po dobu asi 2 minut se přejíž-
dí žehličkou zahřátou asi na 150 0C.

� Organizace amerických států (OAS)
přijala v létě 1995 na základě návrhu
sdružení CITEL konvenci o vzájemném
uznávání radioamatérských licencí.
Znamená to, že radioamatéři ze 2. ob- OK2QX
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Přijímač TORN Eb
(Dokončení)

8 R 1 kΩ
9 C 1 nF
10 R 100 Ω
11 C 1 nF
12 voltmetr 3/120 V
13, 14 C 0,5 µF
15 R 150 kΩ
16 C 0,32 µF
17 8 cívek pro 1. vf stupeň
18 C otočný
19 přepínač rozsahů se třemi kontakty
20 C otočný 6-25 pF
21 trimr 6-16 pF
22 C 33 pF pro 7. a 8. rozsah
25 RV2P800
26 C 0,1 µF
27 R 50 kΩ
28 přepínač pásem
29 8 cívek pro 2. vf stupeň
30 C 40 pF
31 trimr 6-16 pF
32 C otočný
33 trimr 6-16 pF
34 C 10 pF
35 C 0,2 µF
36 R 10 kΩ
37 R 1 MΩ
38 C 0,1 µF
39 R 150 kΩ
40 RV2P800
41 C 0,1 µF
42 R 5 kΩ
43 potenciometr 50 kΩ
44 přepínač rozsahů
45 8 cívek pro audion
46 trimr 6-16 pF
47 C 10 pF a 40 pF pro rozsahy 6, 7 a 8
48 trimr 2,5-7,5 pF
49 C otočný
50 C 0,5 µF
51 R 10 kΩ
52 C 100 pF
53 R 2 MΩ
54 cívky zpětné vazby pro rozsahy 7. a 8.
55 C reakční 6-590 pF
56 RV2P800
57 C 0,1 µF
58 R 50 kΩ

 Nejstarší radioamatéři poslouchali
na všech vlnách od nejdelších ke krát-
kým, sledovali profesionální provoz a
jejich ctižádostí bylo mít radiostanici a
amatérský provoz vést na profesionál-
ní úrovni. Mladší generace přestávaly
profesionální provoz poslouchat a za-
čaly dávat přednost přijímačům, které
mají jen ta uzoučká amatérská  pásma
a jiného nic.

Podstatná většina kmitočtových roz-
sahů torna byla tedy „zbytečná“ (roz-
hlas poslouchali jen lovci zajímavostí).
Atraktivní byla především pásma 20 m
a vyšší. Velká část poválečné genera-
ce řešila své problémy cestou konver-
torů k superhetům pro delší vlny a zde
byla veliká svízel sehnat vhodné krys-
taly.

Vladimír Kott, OK1FF, přišel s ideou
předělat torna na konvertor. Bez krys-
talů, s oscilátorem LC. Torn se musel
„do mrtě“ rozebrat, takže zbyl triál a ka-
rusel, původní elektronky se vyhodily a
přišly tam 6F31 jako vstup, 6CC31 jako
oscilátor, 6H31 jako směšovač. Chodi-
lo to na všech pásmech od 160 do 10
m a mělo to ještě jeden, neplánovaný
a nepředpokládaný efekt. Psal se rok
1957 a Kott, OK1FF, tehdy pracoval
v redakci Amatérského radia. Studená
válka, rušička Z3 na Strahově chrlila
stovky kilowattů a v redakci nebylo
možno žádným přijímačem  slyšet Svo-
bodnou Evropu.  Ale na ten Kottův kon-

vertor to šlo. Nikdo neví, co a jak se
tam směšovalo, bylo to jen na amatér-
ská pásma, ale Svobodná Evropa tam
šla přepychově. Vzhledem k velké prac-
nosti se však jen málokdo pustil do této
přestavby a většina přijímačů Torn Eb
přežila toto nebezpečné období bez
úhony.

Když má torn stabilní napětí žhavicí
i anodové a když se naučíme dobře
pracovat se zpětnou vazbou, poskytu-
je v širokém spektru vln od dlouhých
do krátkých skvělé výsledky. Je to přijí-
mač s přímým zesílením a jeho před-
ností je, že se v něm nevyskytují žádné
produkty směšování.

Literatura

[1] Víc hlav víc ví. Amatérské radio 9/
1957, s. 275.
[2] Kott, Vladimír, OK1FF: Konvertor pro
pásma 160-10 m z torna. Amatérské
radio 2/1958, s. 46.

Seznam součástek

1 vypínač dvoupólový
2 vf tlumivka 28 z ∅ drátu 0,7 mm
3 C 1 nF
4 vf tlumivka 56 z ∅ drátu 0,8 mm
5 C 0,1 µF
6 P 100 Ω
7 R 200 Ω

Pro pana Dr. Ing. Josefa Daneše, OK1YG:

Vážený pane,

přečetl jsem si Váš zajímavý článek, ke
kterému mám také velmi blízký vztah. Do-
volte mi, abych Vaše poznatky doplnil ná-
sledujícími fakty.

Po uchvácení moci v roce 1933 Adol-
fem Hitlerem (Huttlerem po otci) začalo pro-
následování židovského obyvatelstva
v Německu. Nevyhnulo se ani Ing. Formi-
sovi, který v té době pracoval v nějaké kan-
celáři ve Frankfurtu nad Mohanem. Zpočát-
ku se členové NSDAP pokoušeli tohoto
člověka využít pro jeho celkem dobré zna-
losti v oboru radiotechniky. On však spolu-
práci odmítl, kancelář demoloval a uprchl
za pomoci nějakých Čechů do Českoslo-
venska, kde mu byl poskytnut politický azyl.
Ubytoval se v hotelu „Záhoří“ u Štěchovic
(dnes pod vodou) a ze zdejšího kraje začal
vysílat. Později se zjistilo, že Vámi vyobra-
zená vysílačka byla umístěna pod okenním
parapetem a anténa byla zamaskována na
tamní půdě a kamuflována jako prádelní
šňůry. Německá (nacistická) radiokontrolní
služba jeho vysílání zachytila a postarala
se o příkaz k jeho likvidaci.

Dr. Josef Goebels touto akcí pověřil svou
agentku, která vystupovala pod jménem

Ohlas na RÁDIO „Nostalgie“ (AR A6/95 - Clandestine Stations)
�

„Mata Hari II.“ a ve skutečnosti se jednalo
o hraběnku Elisabeth von Schönborn-Nos-
titz, která již jako mladá dívka toužila po tom-
to druhu životního poslání. Mimo jiné měla
také hlavní podíl na likvidaci německého di-
plomata Ernsta von Ratha v Paříži prostřed-
nictvím jednoho mladého polského židov-
ského uprchlíka - syna ševce.

Po obdržení příkazu, ve kterém byl po-
žadován Ing. Formis živý, se ona hraběnka
vypravila do Čech -  do hotelu Záhoří u Ště-
chovic. Zakrátko se s Formisem seznámi-
la, což jí nečinilo velké potíže, protože byla
velmi pohledná. Jemu se představila jako
učitelka. Bylo to v zimních měsících. Za
nějaký čas se od Formise nechala pozvat
i do jeho pokoje v podkroví. To však bylo již
ze strany německých špionážních organi-
zací vše připraveno a řízeno členem SD -
Fischerem s ještě dvěma muži. Jeden byl
té noci již se svým vozem připraven pod
okny v zahradě, druhý byl ukryt ve Formi-
sově šatníku. Když pak té noci okolo 1. až
2. hodiny vstupoval Formis s touto ženou
do pokoje, ozvala se střelba a hraběnka byla
zraněna projektilem do ruky. Formis střel-
bu zahájil jako první poté, co zjistil vážnost
celé situace a že v místnosti byl ukryt onen
muž. Vše proběhlo velice rychle, ale For-
mis - i přes příkaz Goebelse, aby byl přive-
zen živý - byl zastřelen.

Pod parapetem byla  objevena ona vy-
sílačka, která byla ještě toho rána zničena
(pravděpodobně měl Formis dvě, možná
i další - nejen jednu!). Pokoj, kde se tato
událost odehrála, byl agenty zapálen, ale
jelikož v zimě byla okna zavřena, požár se
nerozšířil. Ráno, asi ve čtyři hodiny cítila
manželka majitele hotelu zápach a byli při-
voláni hasiči. Tu se našel již mrtvý Formis,
byla volána policie (vesnická - neschopná)
a než přijela česká kriminálka z Prahy, kte-
rá zjistila politickou vraždu, byla skupina tří
(včetně hraběnky) již na cestě. Na hranič-
ním přechodu na severu Čech bylo později
nalezeno opuštěné auto. Mezitím postřele-
ná „Mata Hari II.“ byla převezna do dráž-
ďanské nemocnice, kam za ní přijel osob-
ně sám Dr. Goebels.

Toto není románek typu „Agent B007”,
ale skutečnost, která úzce souvisí s přípa-
dem tzv. „Štěchovického pokladu“.

Z pochopitelných důvodů není určen pra-
men této zprávy, jelikož se jedná o osobu,
která v mládí působila v jednom zámku
v Rakousku a onu hraběnku znala jako ma-
lou holčičku i šestnáctiletou slečnu ... (nyní
zemřelá).

Pisatel tohoto dopisu je tedy ano-
nym, nicméně dopis zveřejňujeme, ne-
boť ho považujeme za zajímavý.



59 vf tlumivka
60 C 250 pF
61 dvoupólový přepínač
62 nf tlumivka
63 C 500 pF
64 C 5 nF
65 R 100 kΩ
66 R 70 kΩ

67 C 5 nF
68 R 2 MΩ
69 RV2P800
70 C 0,1 µF
71 R 50 kΩ
72 C 200 pF
73 vf tlumivka
74 C 200 pF

75 výstupní transformátor
76 C 0,5 µF
77 R 5 kΩ
78 R 100 kΩ
79 C 1 nF

Dr. Ing J. Daneš, OK1YG

Obr. 3. Schéma zapojení přijímače Torn Eb - kopie německého originálu z roku 1944
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Právě vyšla kniha
Radioamatérské diplomy (KV i VKV)

Koncem  prosince 1995 vydal Český radioklub ve Vydavatelství MAG-
NET-PRESS v Praze již delší dobu ohlašovanou knihu Radioamatérské
diplomy (KV i VKV).

Autorem knihy je Ing. Jiří Peček, OK2QX. Na 203 stranách najdete pod-
mínky pro získání 400 radioamatérských diplomů a trofejí z 95 zemí celé-
ho světa, vydávaných oficiálními národními radioamatérskými organiza-
cemi. Kniha je rozdělena do šesti kapitol podle kontinentů, jednotlivé kapitoly
jsou dále rozčleněny abecedně podle zemí DXCC.

V šestnáctistránkové barevné příloze si můžete prohlédnout, jak vypa-
dají všechny diplomy vydávané Českým radioklubem a třicet dalších di-
plomů a trofejí z celého světa od těch nejslavnějších až po méně známé
z Afriky či Oceánie. Kniha je doplněna osmi přílohami (Přehled ostrovů pro
diplom IOTA, Seznam zemí DXCC, Přehled DOKů pro diplom  DLD, Pře-
hled amerických okresů pro diplom USA-CA aj.) a vybavena abecedním
rejstříkem diplomů.

Kniha bude užitečným doplňkem knihovny každého radioamatéra, vy-
sílajícího nejen na KV, neboť obsahuje rovněž podmínky několika desítek
diplomů, vydávaných na celém světě za provoz na VKV/UKV i za provoz
přes satelity. Vyšla nákladem 1500 výtisků a cenu odhadujeme asi na 140
až 150 Kč. Můžete si ji objednat u těchto prodejců:

AMA, Klatovská 115, 320 17 Plzeň, tel./fax: (019) 27 10 18
BEN-technická literatura, Věšínova 5, 100 00 Praha 10,

tel. (02)781 84 12, fax: (02( 782 27 75
ELKOM, Prakšická 929, 688 01 Uherský Brod, tel./fax: (0633) 41 39
GES-ELECTRONICS, Mikulášské nám. 7, 301 45 Plzeň, tel. (019) 72 41 881,

fax: (019) 722 10 85
JAMAR Electronics, Mošnova 18, 615 00 Brno, tel. (05) 452 16 942
RadioCom, Na drahách 190, 500 09 Hradec Králové - Malšovice,

tel./fax: (049) 272 73
R-Com, Chrastavská 16, 460 01 Liberec 1, tel./fax: (048) 200 24
ZACH, 293 06 Bradlec 73, tel./fax: (0326) 266 12

Ve Slovenské republice:

MAGNET-PRESS Slovakia, Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax: (07) 213 644
BEN-technická literatúra, Hradca Králové 4, 974 01 Banská Bystrica,

tel. (088) 350 12

Členové Českého radioklubu si mohou knihu zakoupit přímo v sekreta-
riátu ČRK, tedy na adrese:

ČRK, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, tel. 87 22 240, nebo jim bude
na požádání zaslána.

OK1DVA

Kalendář závodů na únor

BBT - Bayerische Berg Tag

Den Název závodu             Pásma       UTC

3. DARC UKW Winter FD + BBT 1,3 GHz 09.00-11.00
3. DARC UKW Winter FD 2,3 až 76 GHz 11.00-13.00
3. BBT 2,3 až 5,7 GHz 11.00-13.00
3. Contest Romagna 432 MHz 13.00-21.00
4. Contest Romagna 1,3 GHz a výše 07.00-15.00
4. DARC UKW Winter FD + BBT 432 MHz 09.00-11.00
4. DARC UKW Winter FD + BBT 144 MHz 11.00-13.00
6. Nordic Activity Contest 144 MHz 18.00-22.00
13.Nordic Activity Contest 432 MHz 18.00-22.00
13.VKV CW Party 144 MHz 19.00-21.00
18.Provozní VKV aktiv 144 MHz až 10 GHz 08.00-11.00
18.AGGH Activity Contest 432 MHz až 48 GHz 08.00-12.00
18.OE Activity Contest 432 MHz až 10 GHz 08.00-13.00
20.VKV Speed Key Party 144 MHz 19.00-21.00
24.BBT 10 a 24 GHz 08.00-12.00
25.BBT 47 GHz a výše 08.00-12.00
27.Nordic Activity Contest 50 MHz 18.00-22.00
27.VKV CW Party 144 MHz 19.00-21.00

visí s provozem stanice, tj. TX, RX, klíčova-
cí zařízení, mikrofon, napájecí zdroje, solár-
ní články, anténní stožár, antény, kotvy a dal-
ší.

Důležitá podmínka pro hodnocení stani-
ce: 20 % všech spojení musí být navázáno
se stanicemi z lokátorů JO40, JO50, JO60,
JN47, JN48, JN49, JN57, JN58, JN59, JN67,
JN68 a JN69, anebo hodnocená stanice
musí z některého z těchto lokátorů sama
pracovat.

Deníky v obvyklé formě podle vzoru IARU
je třeba odeslat nejpozději třetí pondělí po
závodě na adresu: Bodo Schumacher,
DJ5KU, Ahornstrasse 5, D-83607 Holzkir-
chen, Bundesrepublik Deutschland.

OK1MG

Kalendář KV závodů
na leden a únor

World Radio DXathlon celoročně
UBA SWL competition celoročně

20.-21.1. Posluchačský závod 12.00-12.00
21.1. HA DX contest CW 00.00-24.00
26.-28.1. CQ WW 160 m DX cont. CW 22.00-16.00
27.-28.1. YL-ISSB QSO party CW 00.00-24.00
27.-28.1. French DX (REF cont.) CW 06.00-18.00
27.-28.1. Europ. Community (UBA) SSB 13.00-13.00
3.2. SSB liga SSB 05.00-07.00
3.2. AGCW Straight Key - HTP80 CW 16.00-19.00
3.-4.2. Low Frequency SSB SSB 15.00-09.00
4.2. Provozní aktiv KV CW 05.00-06.00
10.2. OM Activity CW 05.00-05.59
10.2. OM Activity SSB 06.00-07.00
10-11.2 PACC MIX 12.00-12.00
11.2. VFDB-Z contest SSB 12.00-16.00
10.-13.2. YL-OM International SSB 14.00-02.00
10.-11.2. First RSGB 1,8 MHz CW 21.00-01.00
12.2. Aktivita 160 CW 20.00-22.00
17.-18.2. ARRL DX contest CW 00.00-24.00
17.-18.2. RSGB 7 MHz CW 12.00-09.00
21.2. AGCW Semi-Automatic CW 19.00-20.30
23.-25.2. CQ WW 160 m DX cont. SSB 22.00-16.00
24.-25.2. French DX (REF cont.) SSB 06.00-18.00
24.-25.2. Europ. Community (UBA) CW 13.00-13.00
24.-25.2. YL-OM International CW 14.00-02.00
25.2. Kuwait National Day MIX 00.00-24.00
25.2. OK-QRP contest CW 06.00-07.30
25.2. HSC CW contest CW viz podm.

EA RTTY contest (podmínky viz AR 2/
93) byl přesunut na duben.

Podmínky jednotlivých závodů uvedených
v kalendáři naleznete v těchto číslech čer-
vené řady AR: Posluchačský závod a REF
contest AR 12/94, HA DX contest a EC
(UBA) AR 12/95, HTP80 AR 8/91 - deníky
na adresu: F. W. Fabri, DF1OY, Grünwal-
der Str. 104, D-81547 München, BRD;
AGCW Semi-Automatic AR1/95 - deníky na
adresu: U. D. Ernst, DK9KR, Elbstr. 60, D-
28199 Bremen, BRD; CQ WW 160 m,
PACC, YL-ISSB a YL-OM Int. viz AR 1/94,
SSB liga a Provozní aktiv AR 4/94, OM Acti-
vity AR 2/94, Aktivita 160 a VFDB-Z AR 1/
95,  ARRL DX AR 1/93, Kuwait AR 2/93. Vše-
obecné podmínky RSGB závodů viz AR 5/
93, HSC CW příští číslo AR.

Stručné podmínky vybraných
soutěží a závodů

UBA SWL Competition

Účelem soutěže je odposlouchat v prů-
běhu jednoho kalendářního roku co nejvíce
DXCC zemí na každém ze šesti klasických

Je závod pouze pro přenosné
stanice, které jsou nezávislé na
elektrovodné síti. Hodnoceny bu-
dou všechny stanice, které dodr-
ží nové podmínky BBT, které vy-
šly v časopise CQ DL č. 1/1995.
Kopii v němčině si můžete vyžá-
dat od OK1MG proti poštovním známkám
za 5 Kč (poštovné a kopie) + obálku s vlast-
ní adresou.

Stručný výtah z podmínek: Termíny a
pásma - viz horní přehled. Provoz CW, AM,
SSB a FM. Předává se kód složený z  RS(T),
pořadového  čísla spojení od 001 a WW lo-
kátoru. Hodnocené budou pouze stanice jed-
notlivců. Nebudou hodnoceny klubové sta-
nice. Zařízení smí být napájeno pouze
z baterií, které smí být během závodu dobí-
jeny pouze ze solárních článků. Maximální
výkon vysílače smí být do 6 W.  Kategorie a
jejich váhové omezení:  A = 144 MHz - 5 kg;
B = 432 MHz - 7 kg; C = 1,3 GHz - 8  kg; D
= 2,3 GHz - 8 kg; E = 3,4 GHz - 8 kg; F = 5,7
GHz - 8 kg; G = 10 GHz - 10 kg; H = 24 GHz
- 10 kg; I = 47 GHz - 10 kg;  J = 76 GHz - 10
kg. Do váhy zařízení se počítá vše, co sou-



radioamatérských pásem 160
až 10 metrů. Země se počítají
podle seznamu zemí DXCC
platného k prosinci předcháze-
jícího roku. Každá země odpo-
slouchaná na každém pásmu
znamená jeden bod. Země cel-
kem (bez ohledu na pásma) jsou
násobiče. Konečný výsledek je
dán součtem bodů za země na jednotlivých
pásmech, který vynásobíme počtem náso-
bičů. Soutěží se v pěti kategoriích: 1. FONE
- jeden operátor, 2. CW - jeden operátor, 3.
DIGITAL (RTTY, AMTOR, ASCII, PR) - je-
den operátor, 4. IMAGE (SSTV, FAX) - je-
den operátor, 5. ALL MODE, stanice klubo-
vé a s více operátory. Deníky: Země píšeme
dle abecedního pořádku obvykle užívaných
prefixů; v první rubrice prefix a název země,
MHz, datum, čas UTC, volací znak slyšené
stanice, RST, protistanice, body. Stanice
každé země budou seřazeny postupně podle
pásem 1,8 až 28 MHz. Na sumárním listě
uveďte: získané body za každé pásmo, po-
čet násobičů a celkový výsledek spolu
s volací značkou či posluchačským číslem,
jménem a adresou, popisem zařízení a pod-
pisem.

Neregulérní a nekompletní log nebude
hodnocen. Částečný report o dosaženém vý-
sledku (body na jednotlivých pásmech a
země celkem) se zasílají na adresu pořada-
tele 2x do roka - ne později než 1. 4. a 1. 9.
Celkový deník musí být odeslán v termínu
1. až 20. 1. následujícího roku, ne dříve!
Všichni účastníci obdrží pamětní QSL pro-
střednictvím byra, za 1 IRC zaslaný spolu
s dílčím výsledkem získáte dílčí výsledky
ostatních stanic. Korespondenci adresujte
na: Marc Domen, Postbus 188, B-2600 Ber-
chem 1, Belgium.

� V současné době již musí být listovní
zásilky ze Spojených států vyplaceny pod-
le nových tarifů - pochopitelně opět vyš-
ších. Pohlednice se frankuje 50 centy, oby-
čejný letecký dopis do váhy jedné americké
unce (asi 28 g) 60 centy a vyšší váha 1 $.
� Ve Spojených státech byl doposud po-
volen provoz „neobsluhovaných“ stanic
(převáděče a stanice pracující digitálními dru-
hy provozu) pouze na VKV pásmech. To
se nyní změnilo a FCC od 1. července 1995
povoluje pracovat RTTY a digitálními druhy
provozu radioamatérské službě s jinými sta-
nicemi automatickým provozem v kmitočto-
vých segmentech 3620-3635, 7100-7105,
10  140-10 150, 14 095-14 099,5, 14 100,5-
14 112, 18 105-18 110, 21 090-21 100,
24 925-24 930 a 28 120-28 289 kHz. Šíře
pásma nesmí být větší jak 500 Hz.
� Amatéři mohou z Monaka pracovat
v rámci licence CEPT, avšak je nutné se pře-
dem ohlásit a oznámit přesné místo pobytu
písemně na adresu: Direction Generale de
TELECOM, 25 Dd de Suisse, MC 98030
Monaco-Cedex, nebo telefonicky na číslo
93 25 05 05. Dosavadní spory byly způso-
beny tím, že hranice mezi monackým kní-
žectvím a Francií nejsou viditelně vyznače-
ny a vysílalo se pod značkou 3A/... z území
Francie, což je nepřípustné.
� Skotsko mění k 1. 4. 1996 svou státní
správu, takže končí k tomuto datu i vydává-
ní diplomu WASD za skotské distrikty.
O diplom bude možné požádat za spojení
do 31. 3. 1996 do konce roku 1996 u mana-
žera GM3BCL. Nově bude Skotsko rozděle-
no na 29 regionů.
� Od června 1995 jsou novými členy
IARU Burkina Faso a Turkmenistan.
� Korejská radioamatérská organizace
předpokládá ohromný rozvoj radioamatér-
ského hnutí ve své zemi a v následujících
letech počítá s nárůstem o 100 000 členů (!),
kteří budou využívat hlavně možností, které
skýtá převáděčový provoz na VKV. V sou-
časné době se buduje na celém území síť
VKV převáděčů.
� Vzhledem k neutuchajícímu zájmu
o spojení se stanicemi na různých ostro-
vech se začal vydávat i diplom za spojení
se stanicemi na severoamerických ostro-
vech v jezerech, řekách ap. Bližší informa-
ce získáte za SASE u NL7TB: John Reise-
nauer Jr., NL7TB, P. O. Box 4001, West
Richland, WA 99352 USA.
� Příznivci spojení s různými ostrovy jis-
tě přivítají, že je nyní možné díky radioklubu
v Preku na ostrově Ugljan spojení se střední
oblastí Jadranu. V Preku složili zkoušky čtyři
žáci tamnější školy, mají k dispozici TS- 520S
a byla jim přidělena značka 9A1CLU.
� Možná pamatujete vesmírnou cestu
prvých německých kosmonautů, kteří také
vysílali jako DP0SL. Jeden z nich, Reinhard
Furrer, DD6CF, již nežije - ve svých 54 le-
tech zahynul při ukázkovém letu ME-108,
letadla stejně starého, jako byl on sám.
� QSL lístky ze Severní Koreje jsou pro
DXCC uznávány od 1. 10. 1995.
� SARTG Amtor contest byl v loňském
roce posledním - pro neustále se zmenšují-
cí počet účastníků již nebude pořádán.
� Na počest zemřelého pátera Morana,
9N1MM, uvedli 9N1AA a 9N1ARB (Dick,
N1ARB) do života novou klubovou stanici
v Kathmandu (Nepál) s jeho volacím zna-
kem. V plánu je umožnit provoz všem za-
hraničním amatérům, kteří tuto stanici na-
vštíví. Dick, N1ARB, bude v Nepálu po dobu
dvou let jako zaměstnanec OSN.
� Pokud jste navázali spojení se stanicí
3V8BB mezi 14. 1.-29. 4. 1995, pak se mu-
síte smířit s tím, že nedostanete QSL lístek.

RSGB 7 MHz contest

pořádá RSGB vždy poslední víkend
v únoru. Spojení se navazují jen se stanice-
mi britských ostrovů v pásmu 7 MHz tele-
graficky. Vyměňuje se kód složený z RST a
pořadového čísla spojení od 001. Za každé
spojení je 1 bod, násobiči  jsou číselné pre-
fixy G, GD, GI, GJ, GM, GU a GW - každý
prefix 5 násobičů. Deník se zasílá do konce
března na adresu - viz předchozí závod.

Low Frequency SSB contest

 je první víkend v únoru; naše stanice se
účastní v sekci b) (Evropa) a kategorii s jed-
ním a více operátory. Kmitočty 3600-3790 a
7040-7100 kHz. Vyměňuje se kód z RS a
pořadového čísla spojení, stanice z britských
ostrovů předávají také zkratku hrabství. Za
každé úplné spojení se stanicemi britských
ostrovů (mimo EI) se počítá 5 bodů. Náso-
biči jsou jednotlivá hrabství bez ohledu na
pásmo. Deníky do 14 dnů na adresu uvede-
nou u 1,8 MHz RSGB. Totéž platí i pro po-
sluchače, zúčastnit se může pouze ten, kdo
nemá licenci k vysílání na kmitočtech pod
30 MHz. Zapisují se jen spojení stanic brit-
ských ostrovů se stanicemi ostatního světa.

� Diplomová komise ARRL poměrem hla-
sů 5:2 odsouhlasila návrh doplňku paragra-
fu 2 o uznání ostrova za zemi DXCC. Před-
ně se musí jednat o přírodní útvar vyčnívající
z vody. Vyčnívající skály neumožňující po-
byt nemohou být za zemi DXCC uznány. Os-
trov musí být viditelný na mapách s měřít-
kem 1:1 000 000 a souvislá plocha
vyčnívající z moře i při přílivu musí mít nej-
méně 10 000 čtverečních stop.
� Doposud se běžně uváděly kmitočty
pro IOTA expedice na SSB. Podle úmluvy ve
Windsoru byly určeny kmitočty i pro CW pro-
voz, neboť při současných špatných pod-
mínkách se CW provoz i při expedicích vy-
platí. Jsou to kmitočty 3530, 10 115, 18 098,
24 920, 14 040, 21 040  a 28 040 kHz.
� Nyní nemá Indie otevřeno oficiální QSL
byro. Podle informací VU2TRI je problema-
tické i zasílání QSL lístků direct - pokud se k
tomu odhodláte, pak v žádném případě na
obálku nepište nic než jméno a prostou ad-
resu, žádnou značku či jiný údaj, který by
se vztahoval k amatérskému vysílání, a ad-
resu pište na psacím stroji.
� Díky sjednocení se Německo v počtu
radioamatérů dostalo na 3. místo na světě:

1. Japonsko registruje 1 300 000 konce-
sionářů, z toho členů JARL je 194 000; 2.
Spojené státy 632 000 koncesionářů, členů
ARRL 172 000; 3. Německo 64 000 koncesí,
z toho členů DARC  50 000; 4. Velká Bri-
tánie 62 000; 5. Indonésie 60 000; 6. Špa-
nělsko 47 000.
� V současné době je v Číně vydáno
kolem 40 individuálních koncesí a asi 100
klubových. Rozdělení prefixů je toto: B - sta-
nice na kontinentě, používá se pro místní
VKV závody; BA, BB, BC - třídy A, B, C
individuálních koncesí; BO - Jin Men (Que-
moy) na Taiwanu; BR  - převáděče BS0H -
Huang Yan Dao (Scarborough Reef); BT  -
speciální a příležitostné stanice; BV - stani-
ce na Taiwanu; BV9P  - Dong Sha (Pratas);
BY - klubové stanice; BZ - pod tímto prefi-
xem vysílají individuální operátoři z klubo-
vých stanic.

World Radio DXathon

se pořádá pro všechny radioamatéry na
světě. Do této soutěže platí všechna spoje-
ní od 1. ledna do 31. prosince včetně, v pás-
mech 80, 40, 20, 15 a 10 metrů a v módech:
FONE, CW, SATELLITE, VISUAL (SSTV,
FAX), DIGITAL (RTTY, AMTOR, PR). Smys-
lem soutěže je navázat co nejvíce spojení
s různými zeměmi světa různými druhy pro-
vozu. Jako země jsou zde hodnocena tako-
vá společenství, která vydávají své vlastní
poštovní známky. Konečný výsledek získá-
me součtem počtu spojení s jednotlivými ze-
měmi různými druhy provozu bez ohledu na
pásma. Deníky jsou obvyklého uspořádání,
pro každý mód zvlášť. Konečný výsledek je
třeba zaslat vždy nejpozději do 28. února
následujícího roku na adresu: World Radio,
2120 28th Street, Sacramento, Ca 95818,
USA. Podmínky se mohou v detailech v jed-
notlivých letech měnit.

1,8 MHz RSGB contest

se pořádá vždy celý druhý ví-
kend v únoru a třetí celý víkend
v listopadu; začátek je v 21.00
UTC v sobotu a konec v 01.00
UTC v neděli. Provoz jen CW
mezi 1820-1870 kHz, kód je RST
a pořadové číslo spojení,  ang-
lické stanice předávají ještě zkratku hrab-
ství. Každé spojení se stanicí britských ost-
rovů se hodnotí třemi body a pět přídavných
bodů je za každé nové hrabství. Násobiče
nejsou. Deníky do 15 dnů po závodě na ad-
resu: RSGB HF Contest Committee, c/o
G3UFY, 77 Bensham Manor Road, Thorn-
ton Heath, Surrey, CR7 7AF, England.



3. Obojí zaslat na adresu ČRK. Člen-
ský průkaz obdrží člen poštou.

Co nabízí ČRK svým členům?
Hradí za své členy příspěvky IARU.

Hradí za své členy náklady QSL služby.
Informuje své členy o činnosti radioama-
térů a ČRK prostřednictvím klubového
časopisu AMA  MAGAZIN, který je pro čle-
ny zdarma.

Čím pomáhá ČRK všem
radioamatérům?

Přispívá na provoz a výstavbu převá-
děčů v pásmech VKV. Přispívá na vyba-
vení a výstavbu sítě paket rádia. Přispívá
na některá setkání radioamatérů, na vy-
dávání sborníků a základní literatury. Vy-
hlašuje  závody a  soutěže  na  krátkých a
velmi krátkých vlnách, podílí se na jejich
vyhodnocování a cenách. Vysílá zpravo-
dajství v pásmech 80 m a 2 m vždy ve
středu v 18.00 hod. SEČ pod značkou
OK1CRA.

Naše adresa je:
Český radioklub

U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7 - Hole-
šovice
tel.: (02) 87 22 240 fax.: (02) 87 22 209

QSL služba tel.: (02) 87 22 253

Nová služba ČRK
Ve snaze omezit administrativní čin-

nost pracovnic QSL služby i nutnost, aby
nečlenové ČRK přikládali ke každé zásil-
ce potvrzení o zaplacení odpovídajícího
poplatku, zavádí Český radioklub počínaje
rokem 1996 experimentálně následující
službu:

Nečlenové ČRK nebo organizací, se
kterými má ČRK dohodu o zajišťování
QSL služby za zvláštních podmínek, mo-
hou používat QSL službu  v  průběhu roku
1996 po zaplacení paušálního poplatku
200 Kč. Jediným omezením je, že QSL
předané QSL službě nesmí být starší než
1. prosince 1995. Výjimku tvoří QSL za-
sílané posluchačům.

Poplatek je nutno zaplatit na konto
QSL služby číslo 19-1004951-078/0800
u České spořitelny a. s., Dukelských hr-
dinů 29, Praha 7 a kopii potvrzení o za-
placení odeslat sekretariátu ČRK. U star-
ších QSL je nutno postupovat podle
ustálených zvyklostí.

Členská základna českého
radioklubu

V roce 1995 zaznamenal český radio-
klub velký vzestup počtu členů. Zatímco
v roce 1994 měl Český radioklub přibliž-
ně 2300 členů, dosahuje nyní počet těch,
kteří mají řádně zaplacen členský příspě-
vek, téměř 3000. Z tohoto počtu je asi 700
členů individuálních a ostatní jsou členy
některého z více než  200 členských radi-
oklubů. Některé naše radiokluby mají pou-
ze několik členů, jsou ale i kluby, kde do-
sahuje počet aktivních radioamatérů
i několik desítek.

Seznam naších členských radioklubů
byl uveřejněn v časopise AMA 3/95 a  se-
kretariát ČRK může na požádání poradit
každému zájemci, kde najde radioklub
nejblíže svého bydliště. Každý, kdo má
zájem přihlásit  se do ČRK, může  tak uči-
nit tedy prostřednictvím některého radio-
klubu v místě bydliště, neboť většinou  tam
najde dobrou partu radioamatérů, kteří mu
v začátcích rádi pomohou. Pokud nemá
zájemce tuto možnost, protože v okolí
žádný radioklub není, může se obrátit pří-
mo na sekretariát ČRK, odkud mu rádi při-
hlášku zašleme.

Co je Český radioklub?
Je to sdružení, činné podle zákona

o sdružování občanů. Sdružuje zájemce
o všechny radioamatérské činnosti a
sporty. Český radioklub reprezentuje zá-
jmy  svých členů vůči orgánům České re-
publiky i dalších zemí, i vůči nevládním
domácím i zahraničním organizacím. Jako
člen Mezinárodní radioamatérské unie
(IARU) zastupuje zájmy svých členů
v zahraničí.

Kdo může být členem?
Každý, kdo bude respektovat stanovy.

Jak se stát členem?
1. Vyplnit a podepsat přihlášku. Zájem-

ce  mladší 15 let si ji nechá podepsat jed-
ním z rodičů nebo zákonným zástupcem.

2. Zaplatit poštovní poukázkou roční
příspěvek 200 Kč (důchodci a studenti jen
100 Kč) na účet číslo 1004951-078/0800
u České spořitelny v Praze 7 a stvrzenku
nebo její kopii přiložit k přihlášce. Do rub-
riky pro variabilní symbol je nutné napsat
rodné číslo.

� Silent Key

17. listopadu 1995 ve věku 68 let
zemřel Jiří Kos, OK1KO, z České
Lípy. Pracoval jako profesionální ra-
diotelegrafista na našich zastupitel-
ských úřadech v zahraničí, později
jako radiotechnik při výstavbě roz-
hlasových a televizních vysílačů v
zahraničí. V Aši byl vedoucím ope-
rátorem radioklubu OK1KQK, po
přestěhování do Severních Čech VO
radioklubu OK1KNR. V létech 1977
až 1985 mu byla koncese odebrá-
na. V poslední době jako člen ČRK
se zabýval digitálními provozy na
pásmech KV i VKV a měřicí techni-
kou.

OK1VLK

Deníky z této doby byly ztraceny při pře-
pravě poštou.
� U organizace CEPT je založen i radio-
klub CARC, který má sídlo v Evropském ra-
diokomunikačním úřadě v Kodani. Jeho klu-
bová stanice má poněkud neobvyklou
značku 5P1ER. Organizaci CEPT znají radi-
oamatéři ponejvíce díky doporučení na vzá-
jemné uznávání licencí, které nyní můžeme
využívat i u nás. Dalším významným dopo-
ručením CEPT je „HAREC“ (Harmonised
Amateur Radio Examination Certificate) o
vzájemném uznávání zkoušek k získání ra-
dioamatérské licence v případech, že ama-
tér pobývá v cizí zemi déle než tři měsíce,
po které může využívat licence CEPT.
� Pracovat s Kampučií zřejmě nebude
v budoucnu žádný problém. XU1FL je misi-
onář, který se tam zdrží čtyři roky, QSL na
Box 48, Phnom-Penh.
l Z Čečenska se ozvala stanice 1C0ZZ
- pochopitelně to byl nelegální provoz, ob-
dobně jako je tomu z Bosny u stanic X5 a
dalších podobných „divokých“ prefixů.
l Saúdský princ vlastní koncesi 7Z5OO,
ovšem většinu spojení za něj navazují pod
touto značkou cizinci, jako např. K3UOC,
který takto jen v poslední době navázal přes
32 000 spojení, z toho 95 % telegraficky.
QSL přes W1AF i za práci v tomto zimním
období.
l V prosinci 1995 pracovaly ománské
stanice se svými značkami lomenými 25 -
za 8 získaných bodů (A43SJ/25 a dalších 5
stanic) máte možnost získat krásný jubilejní
diplom, který se vydává zdarma.
l Myanmar, velká expedice loňské-
ho roku:  Velká expedice do Myanmaru,

XZ1A, v závěru října 1995 navázala asi 15
000 spojení. Prakticky současně pracovala
odtamtud i další stanice pod značkou XY1HT
a obě licence jsou pro DXCC platné. Velkou
pozornost vzbudila expedice XZ1A hlavně
svou prací v pásmu 28 MHz, kde byla dosa-
žitelná v dopoledních hodinách i při jinak té-
měř uzavřeném pásmu. QSL manažerem pro
XZ1A je známý JA1BK, Kan Mizoguchi, 5-3
Sakuragaoka 4 Chome, Tama City, Tokyo,
206 Japan. Pozor - adresa uvedená v Call-
booku neplatí! V listopadu při telegrafní čás-
ti CQ WW DX contestu si expedici zopako-
vali a při horších podmínkách oproti říjnu byli
u nás nejsnáze dosažitelní v pásmu 7 MHz.
Pro XY1HT se zasílají QSL na P. O. Box
1300, 10112 Bangkok, Thailand.

 OK2QX

KOUPÍM

Starou radio-literaturu - katalogy
elektronek, reklamní brožury, soubor
knih se schématy zapojení „Empfän-
ger schaltungen”, staré telefony, krys-
talky, rádia, mikrofony apod., také jen
součástky a díly, elektronky, první ČB
televize s malou obrazovkou, různé
vysílače, přijímače aj. i nekompletní.
Luboš Janoud, Plzeňská 114, 150 00
Praha 5, tel.: (02) 54 99 454.

Náš spolupracovník a autor seznamu
článků v časopisech AR upozorňuje:

Seznam článků z časopisů AR,
uveřejněný v AR B2/94, byl opět do-
plněn o články v AR A i AR B z roku
1995. Doplněný seznam na disketě
zasílá na dobírku za 274 Kč včetně
poštovného

Kamil Donát, OK1DY
Pod Sokolovnou 5,
140 00 Praha 4.
Majitelům oficiálně získaných se-

znamů z minulých let přihraje autor
aktualizovaný seznam na majitelem
zaslanou disketu za úhradu poštov-
ného 34 Kč.


