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NÁŠ ROZHOVOR

s Ing. Alešem Skoepou, edite-
lem firmy ASM, která se zabývá vý-
poetní technikou.

ASM je úspšná a dnes již za-
vedená firma. Mžete tená-m piblížit její historii?

Spolen se svým partnerem, ing.

Malým, jsme založili v roce 1991 firmu

ASM s. r. o. Na poátku jsme byli sami
souasn techniky, prodejci i úetními.
Vše se muselo zvládnout v pronajatých
kanceláích stediska Visla v Bohnicích
na 36 m 2

. V souasnosti má již firma tyi
poboky, ve kterých pracuje ticítka za-

mstnanc. Nejvtšího rozvoje jsme do-
sáhli v roce 1994, kdy jsme bhem pl
roku oteveli obchod na Václavském ná-

mstí, pronajali si prodejní a kanceláské
prostory ve Vinohradské ulici a obchod
v Táboe.

ím jste byli, než jste se stali ob-
chodníky s výpoetní technikou?

Díve jsme spolu s ing. Malým praco-

vali více než deset let jako technici na sá-

lových poítaích.

Takže to byl, dalo-li by se to tak
íci, „návyk na poítae” co vás
k tomuto druhu podnikání pived-
lo. Jak jste mohli zúroit svoje
dlouholeté zkušenosti?

Zkušenosti z práce a problém techni-

k jsme penesli na pelivý výbr všech
komponent do námi kompletovaných po-

íta. V poítaích ASM nenajdete sou-
ástku typu „no name”. Veškeré díly jsou
podrobeny dlouhodobým a pelivým vý-

brm. Základní desky Soyo, QDI a IN-

TEL nám zaruují kvalitu. Od samého za-

átku jsme hledali spolehlivé komponenty
a dodavatele, což se nám povedlo a jako
jedni z prvních jsme zaali poskytovat
24msíní záruku. Na pání zákazníka
jsme ochotni poskytovat až tíletou garanci.

Jaké jsou další oblastí vaší in-
nosti?

Mimo široké nabídky osobních poíta-, které uspokojují i ty nejnáronjší
zákazníky, požadující výkonné serve-
ry nebo grafická pracovišt, které jsme
schopni dodat na míru, nabízíme širokou

škálu periferií a spotebního materiálu.

Našemu zákazníkovi jsme schopni nabíd-

nout kompletní technické vybavení kan-
celáe, zahrnující poíta, tiskárnu, fax,

modem, telefon a kopírovací stroj.

V Praze máte ti prodejní místa a
jedno v Táboe. Jsou tyto prodej-
ny njak specializovány na uri-
tý druh zboží?

Všechna prodejní místa nabízejí veš-
kerý sortiment nabízeného zboží s tím,

že každá prodejna vnuje vtší pozornost
tomu, co nabízí poloha, technický perso-
nál a sklad. Na Václavském námstí
(v pasáži Luxor) si mimo standardn na-

bízených sestav PC pedevším pijdou
na své zájemci o CD tituly a multimedia.
Prodáváme zde také tiskárny Hewlett
Packard, Epson a Canon, k nimž pos-
kytujeme veškerý sortiment spotebního
materiálu. Uspokojeni však budou i zá-

kazníci používající tiskárny NEC a STAR.
Poboka v obchodním stedisku Visla

v Bohnicích nabízí mimo standardního
sortimentu široký výbr repasovaných
kopírovacích stroj. Toto místo zajišuje
také servisní a technickou pomoc pro zá-

kazníky, kteí nakoupili v centru.

Ing. Aleš Skoepa

Na hlavní sídlo firmy ve Vinohradské
ulici se obracejí pedevším spolenosti se
zakázkami na výstavbu sítí PC, zákazní-
ci, kteí chtjí nakoupit na leasing a samo-
zejm i bžní zákazníci.

Prodejna v Táboe zajišuje komplexní
služby s tím, že její specializací je záloho-

vání dat na CD ROM.
Ve všech našich prodejních místech

vás obslouží nejen obchodník, ale získáte

i radu technika.

V centru zájmu stojí koncový zá-

kazník nebo dealer?

Nejsme firma orientovaná výhradn
na jednu z tchto skupin. Nabízíme kvalit-

ní zboží pro ob skupiny za ceny, jež vy-

hoví obma kategoriím zákazník. Naši
dealei na nás navíc oceují kvalitu servi-

su, jež jim poskytujeme.

Jak vidíte další vývoj na poí-
taovém trhu? Myslíte si, že se
bude dále redukovat poet firem
zabývajících se výpoetní tech-
nikou?

Myslím, že poítaový trh je dnes již

stabilizovaný. Pedpokládáme však sdru-

žování menších poítaových firem ve
vtší. Malá firma s nákupy nevelkého ob-
jemu nebude schopna konkurovat velkým
firmám, které nejsou závislé pouze na
domácích velkoobchodech.

Jaký je váš tip na nejprodáva-
njší poíta loni a letos?

Urit 486 DX4-100 MHz, 850 MB HD,
4 MB RAM. V roce 1996 to však bude
zcela jist Pentium 90 až 100 MHz, s pev-

ným diskem 1 GB, s monitorem 15" a pa-

mtí 8 až 16 MB.

Zdá se vám, že inovace pronikají

na eský trh dostaten rychle?

Urit se zvtšuje rychlost reakce pí-

mých dovozc komponent na svtový trh.

Napíklad krátce po pedstavení mecha-
niky Power Drive v USA jsme jej my sami
nabízeli na výstav PC SALON. Jde o za-

jímavé spojení mechaniky CD-ROM a
pepisovatelného optického disku, navíc
má toto zaízení rozhraní SCSI. Tato
kombinace poskytuje cenov bezkonku-
renn výhodné podmínky oproti klasic-

kému ešení oddlených mechanik CD-
ROM a optických disk.

Zasáhlo vás také njak Interne-
tovské šílenství?

Samozejm. I my máme svoji elektro-

nickou poštovní schránku. Tento zpsob
korespondence je opravdu velice výhod-
ný a navíc úžasn spolehlivý. Do budouc-
na uvažujeme i s vytvoením vlastní
World Wide Web stránky. Obchodní i is-
t uživatelské možnosti, jež se na Inter-

netu otvírají, nehodláme propást.

Do budoucna je teba pedpokládat,
že se napojení na Internet stane samo-



zejmostí v komerních i nekomerních
organizacích. Navíc tomu velmi nahrává
píchod Windows 95, v nichž jsou veške-
ré komunikace pímo zaintegrovány.

Nabízíte zaízení umožující pi-
pojení na Internet?

V našem sortimentu máme neustále
nabídku osvdených a cenov pízni-
vých modem znaky Zoltrix. Modemy
Zoltrix jsou vyrábny od úpln jednodu-
chých s rychlostmi 9600/2400 Bd, až po
typy s penosovou rychlostí 28 800 Bd.
Modemy jsou k dispozici v interním i ex-

terním provedení a i na kartách PCMCIA
pro notebooky. Navíc je jejich souástí fa-

xový a modemový software BitFax a Bit-

Com pro Windows.
Pro pipojení na Internet samozejm

platí, že modem o rychlosti 14 400 Bd je

minimem. Už kvli telefonním poplatkm.

„Multimédia” jsou a zejm ješ-

t dlouho budou velmi módní.
Jak se ASM angažuje v této ob-
lasti?

Pedpokládám, že multimediální sesta-

va osobního poítae v domácnosti bude
v píštích dvou letech stejn bžná jako je

dnes mikrovlnná trouba. A proto nechce-
me zstat v tomto smru pozadu. Jako
jedna z prvních firem jsme v loském
roce na našem poítaovém trhu ped-
stavili CD-ROM se šestinásobnou rych-

lostí a v záptí s osminásobnou rychlostí

penosu dat.

Také jsme jako jedna z prvních firem

zaali prodávat zvukové karty Gravis
Ultra a Gravis MAX. Tyto karty jsou zají-

mavým spojením velmi kvalitního audia a
tabulkové (Wawe table) syntézy zvuku.
Za pijatelnou cenu nabízejí prakticky pro-

fesionální kvalitu.

Trh s nosii CD-ROM po poáte-
ní euforii ponkud ochladl. Dnes
se zdá, že nejrozšíenjší oblas-
tí jejich užití jsou poítaové
hry. Jak tuto situaci vidíte vy?

Myslím, že tohle je tak trochu eské
specifikum. V zahranií prožívá multime-
diální oblast ohromný rozmach. Avšak
jazykové bariéry, které naše zem v uply-

nulých letech získala, brání vtšímu roz-

šíení kvalitních cizojazyných aplikací.

Nadje vkládané do domácí produkce se
tak docela nenaplnily a nové tituly se obje-

vují jen zvolna. Nejschdnjší cestou se
opt ukazuje poešování osvdených
produkt.

Mezi vbec nejlepší produkty, které

naše firma prodává, mžeme zaadit
LANGMaster. Jde o soubor CD titul na
výuku anglitiny multimediální formou
v opravdu kvalitním provedení. Jeho
kvality potvrdili i recenze v renomovaných
poítaových asopisech.

ASM má velmi širokou nabídku
poítaových tiskáren. Vzhledem
k tomu, jak je trh s tiskárnami
vyrovnaný, není nabídka tak
širokého spektra nevýhodná ?

Naopak. Snažíme se nabídnout vše,

co je na našem trhu dostupné a tím máme
jistotu, že si u nás zákazník vždy vybere.
Velmi se nám tento pístup vyplatil u lase-

rových tiskáren. Napíklad firma Hewlett
Packard ukonila výrobu modelu 4L a tím

vznikla mezera na trhu s laserovými tis-

kárnami s rozlišením 300 dpi. Tu se nám
díky této obchodní politice podailo ihned
zaplnit typem Epson 3000, který má prak-

ticky tytéž technické parametry.

Nedávno jste navštívili slavnou
americkou poítaovou výstavu
Comdex. Jaké jsou vaše dojmy
z této výstavy ve srovnání s na-
ším Invexem?

Evropské poítaové výstavy se mi
líbí více z hlediska organizace a pehled-
nosti pro návštvníky. Americké výstavy

mají nádech zábavného show. Na druhou
stranu nabízejí takovéto výstavy vtší
množství kontakt.

ASM je pravidelným úastníkem
výstavy PC SALON. Jak vidíte

její budoucnost?

Výstavy PC SALON se naše firma zú-

astuje od roku 1991 a podle mého ná-

zoru je to výstava, která je v Praze stále

velmi užitená. Výstava s tak výhodnou
polohou a navíc zamená na bžného
koncového uživatele i firmy bez stálého
dodavatele výpoetní techniky, má urit
poád svoji budoucnost.

Na poslední výstav PC SALON
jste pedstavili novou rodinu
znakových poíta. Mžete
nám je blíže popsat?

Pedstavili jsme adu poíta ASM
Edition. Nejde zde o vyhranné typy, ale

spíše o kategorie. ada HOME edition je

pln vybavený multimediální poíta pro

rodinné využití. V sestav je standardn
16bitová zvuková karta, reproduktory,
mechanika CD-ROM a joystick.

Kategorie OFFICE edition je poíta
pipravený pro profesionální kanceláské
využití. Sestava zahrnuje mechaniku CD-
ROM, faxmodem umožující pipojení na
Internet a disk s dostaten velkou kapa-
citou 850 MB.

POWER edition je urena pro náro-
njšího uživatele. Je postavena na pro-

cesoru Pentium, vybavena 8 MB (a více)

operaní pamti, pevným diskem o ka-

pacit 1 GB a kvalitním 15" monitorem
Samsung SyncMaster. Ve výbav je stan-

dardn tyrychlostní CD-ROM mechani-
ka a výkonná grafická karta s ipem S3.

Nejvýkonnjším ze všech však je ada
GRAPHICS edition. Tento typ je vybaven
procesorem Pentium 133 MHz, pevným
diskem 1,2 GB a 6rychlostní CD-ROM
mechanikou NEC. Pro zachování mož-
nosti dalšího rozšiování nejrznjšími
periferními zaízeními zahrnuje sestava
adi SCSI firmy Adaptec. Protože je tato

stanice urena pedevším pro nároné
aplikace v oblasti CAD a DTP, obsahuje
také jednu z (v souasnosti) vbec nej-

rychlejších grafických karet MATROX.
Kvalitu celé sestavy podtrhuje 17" monitor
Samsung SyncMaster 17GLs.

Naším zámrem je trvale tyto katego-
rie vylepšovat a nabízet ty nejpíznivjší
ceny.

Jaké novinky pipravujete na jar-

ní PC SALON ?

Podstatn jsme rozšíili nabídku multi-

mediálních sad, které obsahují tyrych-
lostní nebo šestirychlostní mechaniky
CD-ROM Toshiba i Panasonic.

Tyto multimediální „balíky”, obsahující

16bitovou zvukovou kartu Zoltrix a sadu
CD titul, budou v nejrznjších varian-

tách, jež uspokojí široké spektrum zákaz-
ník.

Nkteré sady jsou zameny pouze
na urité kvalitní produkty firmy Microsoft
- obsahují encyklopedie, vzdlávací pro-

gramy a hry.

Budou uspokojeni i vyznavai akních
CD titul. V jedné hotové sad najdete
mimo zmínné mechaniky CD-ROM a
zvukové karty osm CD titul s hrami a
také Comptonovu encyklopedii. Cena
tchto multimediálních balík navíc ne-

pesahuje 10 000 K. Takže takový multi-

mediální „balík” vyjde o dost levnji, než
kupovat jeho ásti jednotliv.

Také bychom rádi pedvedli externí
mechaniky CD-ROM, pipojitelné k note-

bookm a napájené z interního i externího

zdroje. A také novou dvou a tyrychlost-
ní mechaniku CD-ROM na vypalování
CD disk.

Prodej stolních poíta máte
v ASM již v malíku. A co note-
booky?

Notebook je sám o sob velmi citlivé

zaízení, které vyžaduje co nejvtší spo-
lehlivost pi možném nešetrném zacháze-
ní. ekl bych, že tato oblast je pro pímé-
ho dovozce nejvíce riziková. Sami jsme
v roce 1994 dováželi notebooky, které

jsme si vytipovali na svtové výstav
v Hannoveru. Dodavatel se však bohužel
projevil jako zcela neseriózní s naprosto
nezabezpeeným servisem.

V souasnosti však nabízíme napros-
to spolehlivé notebooky Chicony. Napí-
klad model NB 7 s nadstandardní velikostí

barevného displeje 11,3" s grafickou kar-

tou (1 MB), 16bitovou zvukovou kartou a
procesorem DX4-100 MHz uspokojí i ty

nejnáronjší.

Jaký máte názor na další vývoj
cen výpoetní techniky?

Pedpokládáme dobh pevných disk
s kapacitami do 850 MB. S tím bude sou-
viset i pozvolný pokles cen disk s kapa-
citami okolo 1 GB. Zajímavý byl v pos-
ledním msíci vývoj cen pamtí, které
poklesly tém o 20 %. Velmi boulivá
je situace v procesorech Pentium. Neu-
stálé zvyšování pracovního kmitotu a
vývoj klon jinými spolenostmi než Intel

vede k trvalému snižování cen, které
bude asi pokraovat i v tomto roce.

Co považujete za nejvtší úspch
vaší firmy v roce 1995?

Asi nejvtším úspchem bylo vítzství
ve výbrovém ízení na dodávky PC pro

Pražskou plynárenskou a. s., kam jsme
dodali v loském roce 200 poíta a 180
tiskáren.

Výbrového ízení se úastnilo 25 nej-

vtších firem, nabízené poítae byly

u odbratele týden testovány a poté byly

vybrány sestavy vyhovující cenov i vý-

konov.
V loském i letošním roce se nám

také zaalo dait v oblasti výkonných po-

íta pro CAD a DTP. U nich se nám
pedevším vyplatila sázka na vysoce
výkonné grafické karty Matrox a Dia-
mond, ve spojení s kvalitními 20" i 21"

monitory.

Souvisí s tím njak nabídka stol-

ních scanner, které jste díve
nenabízeli?

Vždy se snažíme dodat celá pracoviš-

t. A to v pípad DTP znamená tém
automaticky i barevný stolní scanner.
Proto v naší nabídce naleznete prakticky

celou nabídku firmy UMAX od nejedno-
duššího typu Vista S-6 až po nejkvalitnj-

ší typ Mirage D 16. Ten je schopen pra-

covat v optickém rozlišení 1600 x 800
bod pi 1 miliard barev. V cen tchto
scanner je i software pro DTP Adobe
Photoshop verze 3.0.

Jaké máte další plány do bu-
doucna?

V souasnosti chceme pozastavit roz-

voj firmy pokud jde o poboky a další po-

et zamstnanc. Více se zamíme na
zkvalitnní servisu a hledání novinek, kte-

ré by obohatily naší nabídku a pípadn
i eský poítaový trh.

Chcete nco popát našim tená-m ?

Šastnou ruku pi výbru prodejce
výpoetní techniky. A abych jim to usnad-
nil, chci je pozvat do nkteré z našich
prodejen v ulicích Vinohradská 220, Pra-

ha 10, (tel/fax:02/67 313 528-9), Václav-
ské námstí 41 (v pasáži Luxor), Praha 1

(tel/fax: 02/24 22 86 25), Zhoelecká 514,
Praha 8 (02/854 34 53-4, fax: 855 3519) a
v Táboe na adrese Klokotská 103 (tel:

0361/25 10 66). Spojit se s námi mžete
i pes e-mail asmcomp@login.cz.

Dkuji vám za rozhovor.

Pipravil Adrien Hofhans
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Celkový popis

Pro dnešní test jsem vybral úelný pí-

stroj, který m zaujal pedevším tím, že je

nabízen, ve srovnání s obdobnými výrobky,

za velmi nízkou cenu. Tímto výrobkem je

bezdrátový zvonek, skládající se z vysílae

(5,8 x 8,4 x 2,3 cm), jenž má na elní stn
spínací tlaítko, a z pijímae o rozmrech
14x9x4 cm, v nmž je integrován dvouhla-

sý elektrický gong.

Vysíla je napájen kompaktní baterií 9 V
a pijíma je napájen dvma lánky typu R14
(malé monolánky). Podle údaj výrobce vy-

drží napájecí lánky v zaízení až nkolik let.

Vysíla a pijíma jsou dodávány vždy ve
dvojicích, které jsou naladny na shodný kmi-

toet. Takové dvojice jsou výrobcem ozna-
eny písmenným kódem A až J. Dvojice s od-

lišným kódem se vzájemn neruší a tudíž

mohou pracovat ve stejném objektu. Pokud
by v objektu, ve kterém by již obdobná sesta-

va pracovala, mla být instalována sestava
další, bylo by nutné zakoupit novou sestavu

s odlišným písmenným kódem.

Funkce pístroje

Pro zkoušky jsem ml k dispozici ti sou-

pravy tohoto pístroje. Dv z nich pracovaly

zcela bezchybn, tetí sice pracovala rovnž
uspokojiv, ale dosah jejího vysílae byl

0 nco menší. Tuto malou závadu jsem vye-
šil pomrn jednoduše tak, že jsem signál

vysílae optimáln doladil trimrem na jeho
zadní stn. Pak byly všechny ti soupravy
zcela rovnocenné. Tento postup je popsán
1 v návodu, domnívám se však, že bžný uži-

vatel, který nebude mít v penosové cest
mezi vysílaem a pijímaem vtší poet pe-
kážek, které by mohly ovlivnit šíení signálu,

nebude muset nic nastavovat. Pokud by
však nkdo požadoval co nejvtší dosah své
sestavy, mže se pokusit naladit vysíla na
co nejlepší kmitotovou shodu s pijímaem
tak, jak je v návodu popsáno. Upozoruji
pouze na to, že k dolaování kapacitního
trimru ve vysílai (je pístupný otvorem v zad-

ní stn) je vhodné použít šroubovák z neko-
vového materiálu. Pokud bychom použili ko-

vový šroubovák, bylo by nutné ho ped
každou zkouškou optimálního doladní z du-

tiny vyjmout, aby jím nebyl kmitoet vysílané-

ho signálu ovlivován. Ob sestavy jsem vy-

zkoušel i za rzných teplotních podmínek a
ovoval tak teplotní stabilitu naladní. V roz-

sahu teplot, které by mohly v praxi picházet
v úvahu, se však rušivá nestabilita neprojevila.

Ovládací zaízení, používající bezdráto-

vý penos signálu, jsou podle mého názoru
velice úelná, protože velmi podstatným zp-
sobem zjednodušují instalaci. Mnozí zájemci

však mají asto oprávnnou obavu, že jim

atypické tlaítko, obsahující elektronické prv-

ky vysílae, nkdo znií nebo prost ukrad-

ne. Pro takové pípady bych doporuil násle-

dující ešení. Vysíla je aktivován tak, že je

ovládacím tlaítkem zapojováno zcela prost
jeho napájení. Proto není žádným problé-

mem vyvést oba kontakty tlaítkového spína-

e, které jsou na desce s plošnými spoji zce-

la zeteln viditelné, libovolným dvoužilovým
kablíkem a pipojit je k bžnému zvonkové-

mu tlaítku, o které jist nebude mít žádný
zlodj zájem. Vysíla pak umístíme v libovol-

ném krytém míst poblíž tlaítka. Je samo-
zejmé, že nesmíme vysíla umístit napíklad
pod kovový kryt, který by znemožoval šíení
radiového signálu. Popsané ešení považuji

za velmi vhodné napíklad ve vilkách nebo ji-

ných objektech, ve kterých potebujeme in-

stalovat tlaítko napíklad u vstupní zahradní
branky a pijíma umístit nkde uvnit budo-
vy. Konkrétní pípad tohoto typu jsem vy-

zkoušel v míst, kde mezi brankou a domem
byla vzdálenost asi 10 m a pijíma jsem
umístil až do odlehlé ásti domku. Ob se-

stavy pracovaly i v tomto ztíženém pípad
zcela spolehliv (tetí po doladní rovnž).
Takové ešení uspoí pracné a nákladné ko-

pání drážky v zahrad, vrtání zdi domu
i komplikovaný rozvod. Krom toho lze napí-
klad pijíma bez nejmenších problém kdy-

koli pemístit do libovolné místnosti. Pro in-

formaci bych chtl uvést, že výrobce udává
dosah vysílae až 50 m na volném prostran-

ství, což podle mého názoru není údaj, který

by ml praktický význam.
Další otázkou bylo napájení obou díl

sestavy. Použité ešení, které eliminuje nut-

nost používat svtelnou sí, je nesporn vel-

mi výhodné, údaje o dob života napájecích

zdroj, které uvádí výrobce, se mi však zdály

ponkud nadnesené. Pro kontrolu jsem proto

celé zaízení promil a údaje pepoítal.
Vysíla odebírá po stisknutí tlaítka proud

asi 5 mA. Tento proud je samozejm odebí-

rán pouze po dobu, kdy je tlaítko stisknuté.

Pedpokládáme-li u prmrného uživatele

asi 10 zazvonní denn, vychází za pedpo-
kladu, že píchozí drží tlaítko stisknuté 6 se-

kund (a to je znan nadsazené), denní od-

br ze zdroje 5 x 6 x 10 = 300 mAs. To iní
ron 109500 mAs, tedy 30,4 mAh. Kom-
paktní baterie 9 V tudíž vydrží ve vysílai
prakticky po celou dobu své životnosti.

Pijíma odebírá v klidovém stavu 0,28 mA.
Pi aktivovaném zvukovém signálu se spo-
teba zvtšuje až na 120 mA ve tech impul-

sech, které trvají pibližn 1 s. Celý cyklus tí

zvukových signál pak trvá asi 4 s. Celkový
odbr pijímae se tedy skládá z trvalého zá-

kladního odbru a z odbru pi aktivaci. Zá-
kladní trvalý denní odbr je tedy 0,28 x 24 =

= 6,72 mAh, tedy ron 2,45 Ah. Denní od-

br pi aktivaci (10 zazvonní denn a poí-
táme-li prmr impulsního proudu 100 mA)
je pak 10 x 100 x 4 = 4000 mAs. Roní odbr
je tedy 0,4 Ah. Seteme-li oba výsledky, vy-

jde nám celkový odbr pijímae na necelé

3 Ah ron. A protože fa Philips udává u svých

alkalických lánk R14 kapacitu 5,8 Ah, mže-
me poítat s jejich dobou života pibližn dva
roky. Je tedy zcela zejmé, že tento zpsob
napájení v praxi pln vyhoví a pitom eliminuje

všechny pípadné potíže pi napájení ze sít.

K tomuto bodu bych ml pouze jednu pi-

pomínku. Pokud je zvonkové tlaítko umíst-
no tak daleko od pijímae, že píchozí po
stisknutí tlaítka neslyší zvukový signál, vel-

mi asto stisknutí opakuje nebo drží tlaítko

stisknuté zbyten dlouho v domnní, že za-

ízení správn nepracuje. Považoval bych
proto za velmi úelné, kdyby výrobce uvažo-
val o doplnní tlaítka indikací funkce (napí-
klad svítivou diodou), která by pi stisknutí

tlaítka informovala píchozího o tom, že je

zaízení v poádku.

Závr

Popisovaná sestava je, podle mého ná-

zoru, naprosto vyhovující a pitom má jednu
pevládající pednost. Je totiž podstatn lev-

njší než všechna obdobná zaízení, ovláda-

ná rádiovým sigálem. Tato láce však pocho-
piteln vyplývá z jednoduchosti a proto na
sestavu nelze mít nadmrné požadavky.
V bžném používání a k úelm, k nimž byla

vyrobena a k nimž je prodávána, však zcela

bezpen vyhoví.

Sestava je prodávána jednak v odbor-
ných prodejnách, jednak si ji lze objednat
u Zásilkové služby KH, Box 34, pošta 411,
142 00 Praha 4, Tato zásilková služba má
pražské telefonní íslo 472 80 05 a lze ob-

jednávat telefonicky 24 hodin denn.
Tato služba prodává sestavu za 399,- K

(plus poštovné). Pokud je nkdo podnikate-

lem v montážní nebo obchodní oblasti, má
živnostenské oprávnní a objedná si nejmé-
n tyi soupravy, bude ho jedna souprava
stát 328,- K (269,- K bez DPH). Tato cena
pro podnikatele by však mohla být upravová-
na. Objednat lze u firmy KH s. r. o. Úhlová
796, 148 00 Praha 4 (fax: 02/643 69 98).

Adrien Hofhans



AR ZAÍNAJÍCÍM A MÍRN POKROILÝM
SVÍTIVÉ DIODY, JEJICH INNOST A POUŽITI

(Pokraováni)

V minutém pokraování jsme si u-

vedli vnitní zapojení a základní údaje

o budii-generátoru pro LED, který lze

napájet naptím kotem 1,5 V. Protože

si dnes popíšeme, jak vlastn integro-

vaný obvod pracuje, zopakujeme nej-

díve obrázek vnitního zapojení (pe-

devším pro ty, kteí minulé íslo
nevlastní).

Obr. 33. Vnitní zapojeni LM3909

Jak jsme si uvedli, integrovaný bin

di LED výrobce National Semiconduc-

tor dodává k buzení LED impulsy až

100 mA
f
piemž prmrný odbr

proudu z napájecího lánku je asi 0,3

až 1,5 mA a to až do naptí napájecí-

ho lánku asi 1,1 V. S integrovaným

obvodem LM3909 je tedy možné zís-

kat zaízení, které s jedním suchým
lánkem 1,5 V zajistí v základním za-

pojeni (podle obr 33) nepetržitou in-

nost (nepetržité bikání svítivé diody)

po dobu nkolika msíc i dokonce

let V tabulce je pehled vyrábných
typ lánk s naptím 1,5 V a jím od-

povídající doba nepetržité innosti:

lánek
typu

doba života lánku v za-

pojení podle obr. 33

AA 3 msíce S, 6 msíc A

C 7 msíc S, 15 msíc A

D 15 mésic S, 2,5 roku A

S standardní, A ... alkalinové lánky

Tranzistory TI až T3 zstávají uza-

veny, dokud se kondenzátor C nena-

bije asi na 1 V. Velikost tohoto naptí

závisí na úbytku naptí na polovodio-

vém pechodu T4, na odporech rezis-

tor R6 a R7 napového dlie mezí

bází a emítorem a na úbytku na polo-

vodiovém pechodu tranzistoru TI.

Bude-lí naptí na vývodu 1 integrova-

ného obvodu asi o 1 V „zápornjší”

než naptí na vývodu 5 (napájecí na-

ptí), oteve se tranzistor TI a tím se

otevou i tranzistory T2 a T3. Integro-

vaný obvod pak dodá do svítivé diody

proudový impuls. Proudový zesilovací

initel dvojice T2, T3 je asi 500 Tran-

zistor T3 je schopen pracovat -s kolek-

torovým proudem až 100 mA a umož-
uje rychle zmenšit naptí na vývodu

2 10 až na tém zemni potenciál (vý-

vod 4). Protože je kondenzátor C
v dob, kdy se tranzistor T3 oteve,
nabit, bude po jeho rychlém vybití na

vývodu 1 IQ naptí menši než na vý-

vodu 2 - výsledkem tohoto jevu bude,

že úbytek naptí 1 V na svítivé dio-

d bude ve skutenosti vti než je

velikost napájecího naptí (1,5 V).

Proud svítivou diodou je omezen na

bezpenou velikost rezistorem R1.

asovai kondenzátor C se v tom-

to základním zapojení stídav nabíjí

(pes asovai rezistor R5) a vybíjí

(pes rezistor R1). V jiných aplikacích

lze krátké spojeni mezí vývody 1 a 8 10

zrušit - kondenzátor se pak nabíjí pes
asi 9 kíi (R4+R5), což prodíouží pra-

covní cyklus a dále zmenší prmrný
odbr proudu z napájecího lánku.

Pi napájeni vtším naptím, kdy

se nevyžaduje zvtšeni napájecího

naptí integrovaným obvodem, lze zá-

tž (svítivou diodu) zapojit mezi vývo-

dy 2 až 6 nebo 2 a 5 integrovaného

obvodu.

Bžný kmitoet výstupních impuls
je v zapojení podle obr. 33

L
asi 1 Hz pi

kapacit kondenzátoru 300 pF r Zvý-

šit kmitoet pi zachování minimálního

odbru proudu lze zapojením vnjšího

rezistoru R (na obr. 33 árkované).

Kmitoet výstupních impuls v závis-

losti na odporu rezistoru R a kapacit
kondenzátoru C je v tabulce (odpor a

kapacita byly zvoleny tak, aby stední

odebíraný proud byl maximáln kolem

1 mA):

R
[íi]

c
[mF]

dioda f

[Hz] [V]

/
n

[mA]

0 300 NSL5027 1 3 0,77

0 100 NSL5082 1,1 1,5 0.32

1k 300 NSL5027 2,6 1.5 1,2

Než se vnujeme typickým zapoje-

ním budie LM3909
t
uvedeme si ješt

jednu zajímavost: LM3909 lze samo-
zejmé napájet nejen malými naptími

od 1 5 V, ale i naptími do asi 200 V.

Pro tyto úely je doporuené zapojení

na obr. 34.

Obr 34. Schéma zapojení blikae,

napájeného naptím v rozmezí

5 až 200 1/

V tabulce je pehled souástek pro

jednotlivé oblasti napájecích naptí,

kmitoet blikání odpovídá vždy veli-

kosti naptí, uvedené v prvním slou-

peku:

Jmen, Rozmezí

nap. f C R1 R2 napájecích

naptí naptí

M [Hz ÍMF] [kQ] [K£}] [V]

6 2 400 1 1,5 5 až 25

15 2 180 3,9 1 13 až 50

100 1,7 iao 43* 1 85 až 1 00

* R1= 43 kíin W’

Pi uvedených souástkách a me-
zích napájecího naptí podle tabulky

je zaruena podle výrobce bezchybná
innost obvodu. Správnou innost za-

jišuje Zenerova dioda s U
z
= 6,5 V ve

vnitní struktue 10.

K základní funkci jako budi LED
potebuje LM3909 pouze jeden vnjší

elektrolytický kondenzátor C a napáje-

cí lánek 1,5 V, jak je naznaeno na

obr. 33 V této základní konfigurací je

svítivá dioda napájena pres asovai
kondenzátor C, vnitní rezistor R1 a

tranzistor T3 a to po asi 1 % doby -

ostatní tranzistory jsou po celý zbytek

operaního cyklu uzaveny. Rezisto-

rem R9 protéká proud asi 50 pA. a-
sovai kondenzátor C se nabíjí pes
rezistory R2, R3 a R5

:
který je zapojen

mezi vývody 1 a 4 integrovaného ob-

vodu.

Základní technické údaje budie LED LM3909



Základní zapojení svítivých diod

s 10 LM3909

Zapojení na obr. 35 a dalších mo-
hou sloužit v mnoha praktických apli-

kacích - v požárních hlásiích a jiných

zaízeních, v nichž je teba trvale indi-

kovat njaký stav, pop u nichž je te-
ba upozornit perušovaným svitem na

jejich existenci i innost
( výstražná

svtla na vlakovém pejezdu atd,).

Zvlášt to plati u téch zaízení, která

je teba napájet co nejmenším nap-
tím $ co nejmenší spotebou proudu.

Všimnme si nejdíve zapojení na

obr. 35 - jak je zejmé pi porovnání
tohoto obrázku s obr. 33, je to pouze

Obr 35 . Základní zapojení blikae
LED

,
pro nž platí tabulka na

pedchozí stran, udávající dobu
života baterie pi nepetržité innosti

blikae

pekreslené zapojení z obr. 33, tj, zá-

kladní zapojení blikae s LM3909, pi
nmž svítivá dioda blikne vždy jednou
za asi jednu sekundu. Celé zapojení

pitom odebírá ze zdroje (jednoho su-

chého lánku proud asi 0,63 mA, tj.

mén než jeden miliampér!

Ješt delší doby nepetržité in-
nosti s jedním suchým lánkem 1,5 V,

než jaká byla uvedena v tabulce na
pedchozí strané, lze dosáhnout se
zapojením podle obr. 36.

p
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Obr 36. Úsporné zapojení blikae Pi
kmitotu blikáni asi 1, 1 Hz je

prmrný odbr proudu asi 0
f
32 mA

Zapojení je podobné obr. 35, jedi-

nou zmnou je perušení zkratu mezi

vývody 1 a 8 integrovaného obvodu -

to má za následek (viz obr. 33), že se
vnjší asovai kondenzátor nabiji

nikoli pes jeden rezistor (pes 3 kQ),

ale pes rezistory R4 a R5, tj. pes od-

por asi 9 kQ. Proto se kondenzátor na-

bíjí pomaleji (což znamená nižší kmito-

et blikání svítivé diody) a souasn še

samozejm zmenší I prmrný odbr
proudu z lánku 1 ,5 V (asi na 0,32 mA),

Zapojení shodné se zapojením na
obr. 36 lze použít i pro napájecí naptí
3 V - kdybychom pak chtli dosáhnout
stejného kmitotu blikání (tj, asi 1 Hz),

bylo by teba zmnit kapacitu asova-
cího kondenzátoru aší na 270 pF. Pr-
mrný odbr proudu však bude v tom-
mo pípad více než dvojnásobný, tj.

asi 0,77 mA,
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Obr. 37. „Rychlý" blika - kmitoet
blikáníje asi 2, 6 Hz, prmrný odbr

proudu asi 1,2 mA

Další varianta blikae, napájeného
naptím 1,5 V, je na obr. 37. V tomto
zapojení bliká svítivá dioda s kmito-

tem asi 2,6 Hz. V tomto zapojení je

k vnitním asovacím rezistorum v 10

pidán paralelné vnjší rezistor 1 kQ,
proto se bude asovai kondenzátor
nabíjet rychleji - kmitoet blikání svíti-

vé diody bude asi 2,6 Hz. Vzhledem
ke zkrácení pracovního cyklu integro-

vaného obvodu se tedy musí krom
kmitotu blikání zmnit i prmrný od-
br proudu - ten se zvtší na 1 ,2 mA.

Obr 38. Zmna kmitotu blikání

Pokud nkdo rád experimentuje,
mže použít zapojení na obr, 38, u

nhož lze mnit kmitoet blikání svíti-

vé diody od 0 do 20 Hz zmnou nasta-

vení bžce potenciometru 2,7 kQ. Re-
zistory 68 Q se používají ke stabilizaci

pracovního cyklu obvodu - zabezpe-
ují zhruba stejný jas svítivé diody i pi
zmn kmitotu blikání.

Než si uvedeme další možnosti za-
pojení LM3909 se svítivými diodami,

ukážeme si jednu zajímavou aplikaci

tohoto integrovaného obvodu - bude-ii

na obr, 39 zapojen v sérii se svítivou

pomatu

8 7 6 5

)
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J T
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í

Obr 39. Chceme-lj aby svtelný
signál byl doprovázen signálem zvu-

kovým, doplníme do zapojení v sérii

se svtelnou diodou reproduktor 8 Q
diodou (mezi vývody 6 a 8 IO) repro-

duktor s impedancí 8 Q a bude-lí za-

pojení napájeno naptím asi 3 až 5 V,

ozve se souasn s bliknutím diody

z reproduktoru ostrý, krátký zvuk. Na-
víc, bude-li pepína pepnut do pozi-

ce „rychle", bude vnitní asovai
rezistor (v integrovaném obvodu)
zkratován a kmitoet blikání a zvuko-
vých signál bude asi dvakrát vyšší

než pi pepínai v poloze „pomalu”.
K dosažení požadovaného kmitotu
svtelného a zvukového signálu lze

experimentovat s kapacitou vnjšího
asovacího elektrolytického konden-
sátoru. (Pokraování)

POZOR,
knihy pro všechny
tenáe a pedevším

pro tenáe této

rubriky

Hradiský Zd.: Elektronické mo-
dulypro nepájivá kontaktnípole,
vydalo nakladatelství Dr. Rado-
van Rebstóck, 88 stran A5, obj. .
120507, MC 66 K.

Píruka obsahuje pibližn 50 konstruk-

cí, z nichž vtšina je urena zaínajícím
zájemcm o elektroniku - jako nap.: asový
spína, Blika, Dvoustupový nízkofrek-

venní zesilova, Integrovaný zkouše
tranzistor, Svítící teplomr a další. Nkteré
návrhy jsou však i pro zkušenjší s. uritou

praxí: Malý superhet pro stední vlny, popla-

chové zaízení, ,..

Nejde však jen o zhotovení jednotlivých

modul, ale i o jejich vzájemnou vazbu -

promýšlení kombinací stavebních díl a je-

jich uspoádání do vtších celk. U každého
zapojení najdete podrobný popis, schéma
zapojení, seznam souástek, obrazec ploš-

ných spoj spolu s rozmístním souástek.
Na konci piruky je uvedena tabulka mož-
ných náhrad diod, tranzistor a integrovaných

obvod.
Seriál se stejným názvem jako tato píru-

ka vycházel v asopise Amatérské rádio

v letech 1994/95.

Pehled rozhlasových a TV
vysíla eské republiky a

Slovenska - Velký pehled
satelitních program, vydal
eskoslovenskýDXklubr rozsah
36 stran A5, obj. . 120495r MC 39
K .

Jedná se o jediný kompletní a aktuální

pehled, který je v souasné dob u nás
k mání. Publikace jé datována k msíci záí
1995, Vysílae v nm obsažené jsou rozd-
leny podle vysílacích pásem oddlen pro

eskou a Slovenskou republiku: Dlouhé a

stední vlny, VKV - FM, a TV. U každého
vysílae jsou uvedeny všechny technické

údaje, jako vyzáený výkon, polarizace, pes-
né umístní vysílae a u VKV vysíla
podrobný pehled vysílání RDS atd.Za touto

ástí jsou uvedeny adresy rozhlasových sta-

nic vetn telefonních a faxových ísel. Na
konci je uveden pehled TV a rozhlasových

stanic ze satelitních družic v pásmu 4 a 1 1 -

12,5 MHz vetn penosových kanál, digi-

tálních rádií ADR a DMX a plánovaných

program. Jsou zde publikovány kmitoty,

které se v jiných pehledech nevyskytují,

pestože se dají zachytit v obou zemích.

Knihy simžete zakoupit nebo objednat

na dobírku v prodejn technické literatury

BEN, Všínova 5, Praha 10, 100 00, tel.

(02) 782 02 11, 781 8412,
fax 782 27 75

nebo vnov otevené prodejn technické

literatury BEN v Plzni, Slovanská 19.

Slovenská poboka: intemátná 2, 974
01 B. Bystrica, tet (088) 350 12, 732 629.
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Asociace pro mládež, vdu a techniku AMAVET
a

redakce asopisu PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA A RÁDIO
vyhlašují

soutž mládeže v elektronice
o cenu

HomeLab Award

Soutž je vyhlášena pro pro-

hloubení zájmu mládeže o vývoj a
znalosti v oblasti elektroniky.

Soutžící zhotoví libovolné
elektronické zaízení s využitím
konstrukních princip stavebnice

„HomeLab - Domácí elektronická

laborato", popsané v této rubrice

v minulém ísle asopisu PRAK-
TICKÁ ELEKTRONIKA A RÁDIO.
Nemá-li nkdo uvedené íslo, lze

popis stavebnice (a v omezeném
množství i hlavní souástky) též

objednat na adrese: Q-klub, Bez-
nická 135, 261 01 Píbram, tel.

0306/271 75;

V pihlášce, kterou musí sout-
žící odeslat do 31, bezna (datum

poštovního razítka) na adresu
AMAVET, Bubenská 6, 170 00
Praha 7, musí být uvedeno jméno,
adresa, datum narození soutžící-

ho, název exponátu, popis zapoje-

ní podle schématu a výstižná foto-

grafie exponátu.

Poadatelé soutže rozhodnou,

které soutžní práce budou vybrá-

ny k úasti o cenu HomeLab
Award, která se uskutení v rámci

ExpoScienceR 96, celostátního

finále lil. roníku Soutže v oblasti

vdy, techniky a ekologie, urené
pro stedoškolskou mládež. Toto
finále probhne v kvtnu v Národ-
ním technickém museu v Praze na
Letné.

Odborná porota na míst po-

soudí pvodnost a úelnost e-
šení pedložených pístroj, kvali-

tu dokumentace a schopnost
soutžícího prezentovat svoji sou-

tžní práci, vetn nap. i schop-
nosti pohovoit o svém exponátu
v nkterém ze svtových jazyk.
Soutž je urena pedevším

pro mládež (tj. pro ty, jimž nebude
20. ervence 1996 více než 18 let ),

Pro soutžící, kteí splují tuto

podmínku, je vypsána kategorie

Junior.

Všichni soutžící v kategorii Ju-

nior obdrží diplom a vcné ceny:

elektronické souástky a díly URS,
pedplatné asopisu PRAKTICKÁ
ELEKTRONIKA A RÁDIO, pro nej-

lepší jsou pípravny i další ceny.

Soutže se mohou v kategorii

Senior zúastnit i starší elektroni-

ci, bez omezení vku, kteí zhotoví

své exponáty, využívající princip
stavebnice HomeLab, pro inspiraci

mladším. I senioi obdrží za svoji

úast diplom, elektronické sou-
ástky a díly URS. Jejich práce bu-

dou též vystaveny, avšak mimo
soutž, na Celostátní výstav
v Národním technickém museu
v Praze na Letné.

V této souvislosti vypisuje redakce
asopisu PRAKTICKÁ ELEKTRONI-
KA A RÁDIO soubžn tuto soutž:

Napište do redakce nejpozdji do
konce bezna, jaká chyba je v obrázku

zapojeni zdroje pro stavebnici Home-
Lab, který byl uveejnn v minulém
ísle, Protože jde o otázku velmi jed-

noduchou, cenami odmníme tch
prvních pt tená, kteí napíši nej-

díve {a odpoví samozejm správn).

Adresa redakce je

ARadio,

Dláždná 4,

110 00 Praha 1.

Vddav Malino

Mezi nkolika málo knížkami, které vyšly v poslední dob a

jsou ureny pro mladé a zaínající elektroniky, je i kniha, kterou

jsme dostali do redakce zcela nedávno:

Malina, V.: Poznáváme elektroniku II. 200 stran, cena u
nakladatele (Kopp nakladatelství) 99,- K,

Ped asem jsme recenzovali první díl této knížky od stej-

ného nakladatele, nyní vychází druhý díl a brzy by ml násle-

dovat i tetí díl. Tento druhý díl navazuje na první díl, který byl

brzy rozebrán a vyšel ve druhém vydání. Svým zpracováním
je kniha opt urena pedevším mládeži, a proto nepedpo-
kládá mnoho pedbžných znalostí. Stejné jako první díl je

vybavena množstvím názorného obrazového materiálu a a-
dou stavebních návod.

V tomto druhém díle seriálu „Poznáváme elektroniku” se

autor zabývá pevážn stídavým proudem a vším/co s nim
souvisí. V úvodu ukazuje na možnosti úrazu elektrickým

proudem a seznamuje názorn se zásadami první pomocí.
Bezpenost práce však prolíná celou první kapitolou, která

vysvtluje základní pojmy, týkající se stídavého proudu, po-

drobn seznamuje s transformátorem, jeho navrhováním a
vlastní stavbou.

2. kapitola se zabývá usmrováním, stabilizací naptí a
konstrukcí zdroj stabilizovaného naptí a to i s moderními
10 typu 317, 337 a 1200.

3. kapitola rozšiuje výbavu dílenských zdroj o dva typy

elektronických pojistek {stavební návody).

4 r kapitola se zabývá chováním pasivních souástek
(obvody RC a RL a jejich aplikace).

5. kapitolu uvítají pedevším ti, kteí postrádají spolehli-

vou, jednoduchou a univerzální zkoušeku polovodiových
souástek (stavební návod).

Autor je zkušený pedagog - výklad je pístupný zaínají-
’ cím „pozdji narozeným” i tm starší(nezkušenjším, kteí si

mohou etbou knihy utídit vdomosti - ob dv skupiny te-
ná najdou v knize i stavební návody pro svoje hobby.

Knihu ize objednat na adrese: KOPP nakladatelství,

. Máchova 16, 370 01 . Budjovice, tel./fax (038} 60243.
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Pijíma selektivní volby

DTMF
Antonín Malecký, OK1HMA

Selektivní volba je užiteným doplkem radiostanice jak pro pásmo 2 m,
tak i pro CB. Umožuje být neustále na píjmu a nebýt pitom rušen ostatní-

mi stanicemi. Navazování spojení u stanice vybavené selektivní volbou se
podobá navazování spojeni telefonem.

Základní technické údaje

Systém: DTMF, 4íselný kód;

hlavní a skupinový kód
(možno modifikovat).

Vstupní citlivost: 200 mV AC.
Napájení: +1 0 až 1 6 V.

Odbr: asi 60 mA.
Rozmry: délka 110 mm;

šíka 90 mm;
výška 35 mm.

Osazení: 3 integrované obvody;
4 tranzistory;

6 diod;

1 relé.

Úvod

Pijíma selektivní volby byl ešen
jako univerzální, pipojitelný ke které-

koliv radiostanici bez nutnosti zásahu
do její konstrukce. Dále byl kladen d-
raz na co nejjednodušší pipojení. Je-

diný signál, který pijíma ke své funkci

potebuje, je výstup pro externí repro-

duktor. Popisovaná varianta (naprogra-

mování obvodu GAL) umožuje rozli-

šení dvou píchozích kód. Jeden je

uživatelský, druhý skupinový.

Návod k použití

Pijíma je k radiostanici pipojen
kablíkem se dvma konektory mono-
jack 3,5 mm. Vstup pijímae selektiv-

ní volby je propojen s konektorem pro

externí reproduktor radiostanice. Exter-

ní reproduktor se pipojí do druhého ko-

nektoru jack na pijímai selektivní vol-

by. Naptí ze zdroje pro radiostanici se
pivede do napájecího konektoru.

Nastavení, ovládání,

indikace

Oba spínae Isostat jsou zatlaeny.
Po zapnutí napájecího zdroje se roz-

svítí všechny ti diody LED na elním
panelu. Pokud je na naladném kmito-

tu provoz, je slyšet po dobu asi 10 vte-

in v externím reproduktoru. Vypnutím
pravého (erveného) Isostatu zhasnou
ervená a zelená LED, souasn se
opt pipojí reproduktor a je slyšet pro-

voz na kmitotu.
Dalším krokem je nastavení minimál-

ní hlasitosti nf, postaující pro správ-

nou funkci pijímae selektivní volby. Tu
je možno nastavit nejlépe s protistani-

cí, vybavenou tzv. dialerem DTMF. Pi
tomto nastavení jsou oba Isostaty vy-

pnuty. Protistanice pošle signál DTMF
a na radiostanici se potenciometrem
hlasitosti nastaví poloha, kdy se práv
rozsvítí zelená dioda LED. Tím je zajiš-

tno minimální nastavení hlasitosti pro

správnou funkci pijímae selektivní

volby. Pi provozu je možno nastavit

hlasitost vtší, pípadn i maximální. Pi
menší hlasitosti nebude pijíma selek-

tivní volby reagovat.

K indikaci stavu pijímae DTMF
slouží ti svítivé diody. Žlutá indikuje pí-

tomnost napájecího naptí, ervená

VYBRALI JSME NA|

•*jr“7) OBÁLKU

1E
indikuje vyvolání kódu naší stanice, ze-

lená jndikuje vyvolání kódu skupinové-

ho. ervený spína zapíná selektivní

volbu, pi vypnutí nuluje indikaní dio-

dy LED a pipojuje reproduktor. Zelený
spína pi zapnutí dovoluje po pícho-
du skupinového kódu zapnutí reproduk-

toru. Pokud je vypnut, skupinový sig-

nál pouze rozsvítí zelenou LED. A
konen, pokud je vypnut souasn
s erveným Isostatem, indikuje zelená

LED jakýkoliv signál DTMF, což je vyu-

žitelné pro nastavování úrovn hlasitos-

ti.

Vlastní funkce

Po odzkoušení zapneme pijíma
selektivní volby erveným spínaem
Isostat. Svítí pouze žlutá dioda LED, in-

dikující, že pístroj má napájecí naptí.
Pokud svítí nkterá další dioda LED,
zhasneme ji vypnutím a novým zapnu-
tím erveného spínae. Pokud chceme
slyšet i stanice, volající skupinový kód,

zapneme i zelený spína. Pokud zapnut
nebude, bude stanice volající skupino-

vý kód pouze indikována rozsvícením

zelené kontrolky.

Nyní je zaízení pipraveno k provo-

zu. Po píchodu hlavního kódu po dobu
asi 10 s slyšíme protistanici, potom se
reproduktor odpojí. ervená kontrolka

svítí trvale. Zhasne po vypnutí erve-
ného tlaítka. Stejn tak zelená kont-

rolka indikuje píchod skupinového
kódu. Zhasíná se též erveným tlaít-

kem.
Základem zaízení je integrovaný

obvod UM92870 firmy UMC. Obvod
sdružuje kompletní pijíma signálu

DTMF, k jehož funkci je teba jen nko-
lik málo souástek. Po pivedení nf

vstupního signálu je na jeho výstupu in-

zapojení pijímae
selektivní volby

UM92870A GAL16V8A-25 78L05
KY132/80 KY130/80

4 xTUN KY132/600
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Obr. 2. Deska s plošnými spoji

formace v logice TTL o píchozím kódu
DTMF. Informace o vstupním signálu

je na výstupu obvodu zachována až do
píchodu nového signálu. Informací o
platnosti dat na výstupu je signál STD,
kterýje po dobu trvání dvoutónu v úrov-

ni H. Kmitoty dvojic tón DTMF a jím

odpovídající kombinace logických úrov-

ní jsou uvedeny v tab. 1

.

Jelikož nkteré radiostanice pechá-
zejí z píjmu na vysílání pepínáním zá-

porného pólu napájecího naptí, bylo

použito diferenciálního zapojení vstup-

ního obvodu (jinak je obvod v doporu-
eném základním zapojení). To se týká

pedevším souástek C3+R7, které ur-

ují dynamické parametry signálu STD.
Dále souástek R1 až R5 a C1+C2 ur-

ujících zesílení vstupního operaního

zesilovae. Podrobnjší informace lze

zjistit z [1].

Následuje vyhodnocovací ást s ob-

vodem GAL 16V8. Tento pomrn pro-

gresivní prvek je naprogramován pro

konkrétní uživatelské, pípadn skupi-

nové íslo. Výhodou je nepoužití složi-

té propojovací matice pro nastavení
kódu. Není ovšem možná zmna kódu
bez peprogramování tohoto obvodu.
Jelikož ovšem kód nemníme asto,
není tento nedostatek píliš markantní.

Naproti tomu umožuje použití tohoto

obvodu velké množství funkních mo-
difikací jednoho zapojení. Jako píklad

uvedu použití 2-8místného kódu, pou-

žití nkolika kód souasn nebo pod-
le volby spínaem. V zapojení zastává
obvod GAL funkci propojovací matice

kódu, posuvných registr a pomocné
logiky vyhodnocení asové konstanty

(D2-C6-R8). Výpis obsahu obvodu GAL
je uveden v tab. 2. Výpis je uren pro

peklada OPAL, který z nj vyrobí je-

dec-soubor vhodný pro programátor.

Výpis je pro snadnjší popis funkce ád-
kov oíslován.

Jako vstupní signály jsou zavedeny
do obvodu GAL výstupy Q1-Q4 obvo-

du UM92870 a signál platnosti dat STD.
Dalšími vstupními signály jsou úrovn
H nebo L od pepína S1 a S2. Po-
sledním vstupním signálem je informa-

ce o stavu asovacího lánku D2-C6-
R8.

Výstupy obvodu GAL ovládají tran-

zistorové spínae diod LED, a tranzis-

tory TI, T2 v Darlingtonov zapojení

ovládají relé. Výstup obvodu pro relé je

souasn využit pro spouštní asova-
e. Po nastavení tohoto výstupu do
úrovn H se pestane uplatovat vybí-

jecí dioda D2 a kondenzátor C6 je na-

bíjen pes rezistor R8. Po nabití C6 pe-
jde vstup obvodu GAL . 9 do úrovn
H.

Na tuto zmnu reaguje obvod GAL
nulováním výstupu pro relé. Pi použití

relé typu 3HU30013 odpadá rezistor

R11, pi použití relé na jiné naptí je

možno zmnou tohoto rezistoru nasta-

vit optimální funkci. Rezistory R15, R16,
R17 je nutno zvolit podle použitých sví-

tivých diod.

Napájecí obvody

Pístroj je napájen pes konektor Ucc,

pro 10 je naptí stabilizováno 103
78L05, pro blokování jsou použity C4 a

C5. Ochranu proti pepólování napáje-

cího naptí zabezpeuje Dl.

Popis obsahu obvodu GAL
V dalším textu bude použito odkaz

na ísla ádk (tab. 2).

01 - uživatelský komentá, ten mže
obsahovat cokoliv, na funkci obvodu
nemá vliv.

03 - typ obvodu, pro který je soubor
vytvoen.

05, 06 - fiktivní pojmenování vývod
obvodu, v poadí 1 až 20. Je tedy zej-

mé, že vývod 18 je pojmenován jako

LED2, a pod tímto oznaením vystupu-

je v rovnicích uvedených níže. Všeo-
becn platí, že vývod 1 obvodu GAL
16V8 je hodinový vstup klopných ob-

vod. Vývody 2-9 jsou vstupy, vývod 10

je GND, vývod 11 je OE výstup, vývo-

dy 12-19 jsou výstupy a vývod 20 na-

pájení. Pokud není nkterý výstup po-

užit, lze jej nakonfigurovat jako vstup.

08 - tzv. uživatelský podpis, který

bude uložen na vyhražené místo v pa-

mti EEPROM obvodu GAL. Uživatel-

ský podpis je možno programátorem
peíst i pokud byl obsah pamti chrá-

nn proti tení. Jeho délka je 8 znak.
Od 12. ádku zaínají definice vzta-

h mezi jednotlivými vstupy a výstupy
obvodu.

12 - ádek definuje, že po píchodu
hodinového signálu na vstup CLKbude
nastaven výstup nrl jen tehdy, bude-li

na vstupech Q4 až Q1 logická kombin-
ce 1010. To, že bude použit výstupní

klopný obvod, tedy že se výstup nasta-



Tab. 1. Vstupní kmitoty dvojic tón DTMF a jim odpovídající

logické kombinace výstupu obvodu UM92870A

íslo Výstupní

Q4 Q3
kombinace

Q2 Q1
nižší tón

(Hz)
vyšší tón (Hz)

1 0 0 0 1 697 1209

2 0 0 1 0 697 1336

3 0 0 1 1 697 1477

4 0 1 0 0 770 1209

5 0 1 0 1 770 1336

6 0 1 1 0 770 1477

7 0 1 1 1 852 1209

8 1 0 0 0 852 1336

9 1 0 0 1 852 1477

0 1 0 1 0 941 1336

1 0 1 1 941 1209

# 1 1 0 0 941 1477

A 1 1 0 1 697 1633

B 1 1 1 0 770 1633

C 1 1 1 1 852 1633

D 0 0 0 0 941 1633

Tab. 2. Výpis souboru DTMF0812.EQN pro peklada OPAL.
ísla ádekjsou pipsána pro lepší orientaci v popisu =>

01
;
DTMF Dekoder kod 0812 a #

02
03 chip 16V8JEDE GAL16V8A
04
05 CLK sel res vid Q4 Q3 Q2 Q1 time GND
06 OE nr22 nr21 nr3 nr2 nrl ledl Ied2 rel VCC
07
08 @ues DTMF 0812
09
10 equations
11

12 nrl := Q4 & !Q3 & Q2 & !Q1

13
14 nr2 := Q4 & !Q3 & Q2 & !Q1 & nrl

15 + Q4 & !Q3 & Q2 & !Q1 & nr2

16
17 nr3 := !Q4 & !Q3 & Q2 & !Q1 & nr2

18 + !Q4 & !Q3 & Q2 & !Q1 & nr3

19
20 rel = !Q4 & !Q3 & Q2 & !Q1 & nr3 & vid

21 + rel & Itime & res

22 + Q4 & Q3 & !Q2 & !Q1 & vid & ledl & !sel

23 re1.oe = vcc
24
25 Ied2 = !Q4 & !Q3 & Q2 & !Q1 & nr3 & vid

26 + !Q4 & !Q3 & Q2 & !Q1 & Ied2 & vid

27 + Ied2 & res

28 led2.oe = vcc
29
30 nr21 Q4 & !Q3 & Q2 & !Q1 & Médi & !nr21

31

32 ledl = Q4 & Q3 & !Q2 & !Q1 & vid & nr21

33 + Q4 & Q3 & !Q2 & !Q1 & vid & ledl

34 + ledl & res

35 + !res & sel & vid

36
37 led1.oe = vcc

ví až po píchodu hodinového signálu,

definuje znak ped rovnítkem. Znak
„!” definuje negaci daného signálu.

Kombinaci 1010 odpovídá (viz tabulka

1 )
íslo 0, a to je také první íslo kódu.

14 - definuje stejným zpsobem dru-

hé íslo kódu. Zde je kombinace 1000,

tedy íslo 8. Druhým íslem kódu je tedy

8. Navíc je zde použit signál nrl. Vý-
stup nr2 se tedy nastaví, jen pokud již

byl nastaven výstup nrl.

15 - doplnní o souin stejného ís-
la jako na pedchozím ádku, jen místo

souinu s pedchozím výstupem je po-

užit vlastní výstup. Tento ádek zabez-
peuje správné nastavení výstupu nr2

i pi perušení píchozího kódu napí-
klad rušením. Souasn zpsobuje
zjednodušení kódu. Pokud je tedy
správný kód 0812, bude jako správný
vyhodnocen i nap. 0088881222. Pod-
statný je sled íslel, správné íslo se
mže opakovat.

Pokud je nutné, aby byl jako správ-

ný vyhodnocen pouze kód 0812, staí
vypustit ádky 15 a 18.

17, 18 - funkn stejné jako ped-
chozí dva. Je zde definováno tetí íslo
kódu, tedy 0001

,
což je 1

.

20 - první výstupní signál obvodu
GAL, ovládání relé a souasn spouš-
tní asové konstanty. Relé Rel je spí-

náno pes obvod R12-T1-T2, asova
pes D2. Aby bylo možno tento výstup

nulovat, není použit výstupní klopný

obvod (chybí znak ped rovnítkem).

Kombinace 0010, ili 2, uruje posled-

ní íslo kódu. Signál CLK je zde zastou-

pen signálem VLD. Dále je výstupní

úrove závislá na stavu pedchozího
klopného obvodu, ili signálu nr3.

21 - pidržení výstupu Rel, pokud
již byl sepnut, není sepnut resetovací

spína RES a neprošel as urený na-

bíjením C6 pes R8. Po tomto ase pe-

stane rovnice na tomto ádku platit a

výstup se automaticky vynuluje.

22 - definuje sepnutí výstupu RE1
pi píchodu skupinového kódu, pokud
je sepnuto tlaítko sel. výstup LED2 a

pichází kombinace druhé cifry skupi-

nového kódu (1100 tedy #).

23 - trvalé otevení výstupního budi-

e. U tohoto typu výstupu (není použit

klopný obvod) je tato definice nutná.

25 - uruje vztah, pro sepnutí svítivé

diody LED2. Je zde opt kombinace
0010, tedy 2, spolu se signálem nr3 a

vid. Není použit výstupní klopný obvod
obvodu GAL.

26 - pidržení diody LED2 po dobu
trvání poslední cifry.

27 - zhasnutí LED2 po sepnutí tla-

ítka res.

28 - opt definice trvalého otevení
výstupního budie.

30 - vztahuje se k druhému (skupi-

novému) kódu. Výstup je nastaven,
pokud je píchozí kombinace 1011, tedy
*, není již nastaven následující výstup

LED1 ani tento výstup nr21.

32 - poslední použitý výstup obvo-
du. Spíná svítivou diodu LED1, ili in-

dikaci píchodu skupinového signálu

#. Je nastaven, pokud je vstupní kód

1100, tedy #, je nastaven signál VLD a

pedchozí stupe nr21.

33 - zajišuje pidržení výstupu po
dobu píchodu kódu #.

34 - pidržuje nastavení výstupu,

pokud není nulován tlaítkem RES.
35 - zmna funkce diody LED1 . Po-

kud jsou vypnuta ob tlaítka, indikuje

tato dioda píchod jakéhokoliv kódu.

Mechanická konstrukce

Deska s plošnými spoji je navržena
pro umístní do plastové krabiky pod
oznaením U-KM-35. Tomu také odpo-

vídá umístní pepína Isostat, diod

LED a konektor. Krabiku je nutno
upravovat jen minimáln vyvrtáním dr
na pedním a zadním panelu.

Závrem

lánek je ponkud rozsáhlejší díky

popisu obsahu obvodu GAL. Neuvádím
popis vlastní struktury obvodu GAL, do-

poruuji tedy prostudování literatury,

nap. [2]. Doufám, že tento popis bude
pomckou i pi návrzích jiných zapoje-

ní s tímto obvodem.
Je možné dohodnout naprogramo-

vání tohoto obvodu pro pijíma selek-

tivní volby, pípadn vytvoení jedec-

souboru pro programátor. Dále jsou

k dispozici desky s plošnými spoji pro

tuto konstrukci a kompletní stavebnice.

Kontaktní adresa:

Antonín Malecký, OK1HMA
Olšinky 576
403 22 Ústí nad Labem

V uvedeném zapojení jsou
bez problém fungující obvody
GAL oznaené jako GAL16V8.
Jelikož k dostání jsou nyní pe-
devším obvody oznaené jako
GAL16V8B, vyzkoušel jsem i tyto

a zjistil jsem, že v uvedeném za-

pojení díky své rychlosti nefun-
gují korektn. Proto jsem zapo-
jení upravil pro všechny obvody
GAL. Souasn jsem upravil

i obsah obvodu GAL. Nová deska
s plošnými spoji a výpis soubo-
ru je k dispozici u autora. Pi ko-

respondenci s autorem zasílej-

te SASE (ofrankovanou obálku
na odpov)

.



Morzeovka cez game port PC
Doc. Ing. Peter Cengel, CSc.

VARA. 5/1994 bol uverejnený lá-
nok: Mení pes game port PC. V tom-
to lánku je uvádzaná iná možnost’ vy-

užitia game portu, nácvik telegrafnej

abecedy s priamou kontrolou vysiela-

ného textu na poítai.
Kontakty game portu obsahujú dva

druhy vstupov, odporové a dvojhodno-
tové. Odporové vstupy testujú hodnotu
pipojeného rezistora a priraujú mu
pevodové íslo. Hodnotu pevodové-
ho ísla pepoítává poíta na odpor
alebo na inú veliinu (napr. teplotu),

meranú termistorom. O tejto aplikácii

pojednával lánok pána S. Pechala
v AR A 5/94. K tomuto lánku len malý
doplnok. V jazyku GW BASIC má tes-

tovací píkaz týchto portovtvarx=STIC-
K(n), kde x je zistené pevodové íslo
a n je íslo portu.

Dvojhodnotové vstupy sú testované

príkazom x=STRING(n), kde xje testo-

vaný stav vstupu: -1 znaí zopnutý stav,

0 vypnutý, n je íslo vstupu. To zname-
ná, že port testuje stav zapnutý-vypnu-
tý hodnotami -1 alebo 0. Telegrafný kl’ú

sa pipojuje priamo na jeden z dvojhod-

notových vstupov game portu, napr. na
. 2 a 4, obr. 1. Jednoduchšie pripoje-

nie poítaového doplku už asi ani ne-

existuje.

Aplikaný program MORSE umož-
uje nácvik telegrafnej abecedy na po-

ítai tak, že poíta plní funkciu gene-
rátora zvuku (bzuáka) a vyhodnocuje
znaky písmenovým výstupom, (vysie-

lané telegrafn znaky sa zobrazujú na
termináli písmenami). Program MOR-
SE sa skládá z vyhodnocovacieho pod-

systému, ktorý sa v programe opakuje.

V tejto práci je uvedený zaiatok pro-

gramu. Program je vytvoený v jazyku

GW BASIC. Vyhodnocovací podsystém
má nasledujúcu štruktúru:

riadok 5: vysvtlivky;

riadok 10: zadanie hodnot na rozlíše-

nie dlžky signálu S (bodky

od iarky), dlžky medzery M
a urenie výšky tónu F;

riadok 20: nulovanie vstupov, signálu

a medzery;
riadok 30: testovanie vstupu, genero-

vanie zvuku, meranie dlžky

impulzu, stlaený kl’ú.

riadok 40: testovanie vstupu, meranie
dlžky medzery, rozpojený
kl’ú;

riadok 50: testovanie dlžky signálu,

rozlišovanie bodka-iarka;
riadok 60: testovanie dlžky medzery,

ukonené-neukonené pís-

meno;
riadok 70: zobrazenie písmena konia-

ceho bodkou, návrat pro-

gramu na zaiatok;

riadok 80: testovanie dlžky medzery,
ukonené-neukonené pís-

meno;
riadok 90: zobrazenie písmena konia-

ceho iarkou, návrat pro-

gramu na zaiatok.

Celý podsystém (riadok 20-90) sa
v programe opakuje podl’a schémy na
obr. 2. Jeden podsystém vytvára dve
písmená tak, že k písmenu z predchá-
dzajúceho podsystému pripája na
koniec bodku alebo iarku. Každá štruk-

túra v programe má jeden vstup a dva
výstupy. Pospájané medzi sebou vytvá-

rajú program. Filozofia spoívá v tom,

že program meria dlžku signálu pri stla-

enom kl’úi a dlžku medzery pri roz-

pojenom kl’úi. Rozlišováním dlžky sig-

nálu identifikuje bodky a iarky. Ak je

medzera dlhá, vypíše písmeno a vracia

sa na zaiatok, ak je krátká, postupuje

do alšieho bloku, v ktorom sa na ko-

niec znaku prirauje bodka alebo iar-

ka a celý proces sa opakuje. Na závr

klu

1 2 3 4 5 6 7 8

L J

9 10 12 14
11 13 15

Obr. 1. Pripojenie kl’úa

doporuujem presne zistizapojenie zá-

suvky game portu, aby sa nemohli za-

mnit’ kontakty. Tak isto nemusia by
všetky vstupy portov zapojené. Záujem-
com pošlém zadarmo opis celého pro-

gramu.

5 REM MORSE, S-dlzka signálu, M-dlz-

ka medzery, F-frekvencia tonu

10 N=15:P=300:F=600:C=.1
20 S=0:M=0
30 A=STRIG(1) :S = S + 1:SOUND

F,C:IFA=-1 THEN GOTO 30
40 A=STRIG(1) :M =M + 1:IF A=0

THEN GOTO 40
50 IF S>N THEN GOTO 80
60 IF M<P THEN GOTO 120
70 PRINT “E“:GOTO 20
80 IF M<P THEN GOTO 220
90 PRINT “T“:GOTO 20
120 S=0:M=0
130 A=STRIG(1 ): S = S + 1:SOUND

F,C:IF A=-1 THEN GOTO 130
140 A=STRIG(1

)
:M =M + 1:IF A=0

THEN GOTO 140
150 IF S>N THEN GOTO 180
160 IF M<P THEN GOTO 320
170 PRINT T:GOTO 20
180 IF M<P THEN GOTO 420
190 PRINT “A“:GOTO 20

Literatura R7 270 il D6 LED ervená
R8 180 il TI, 2, 3,4 TUN

[1] Katalog telefonních obvod firmy R15, 16, 17 560 il 101 UM92870A
UMC, Telephone ICs 93/94. R12 10 kil 102 GAL16V8A-25
[2] Liška, M.; Sulo, V.; Stelec, J.: Pro- R13, 14 47 kil 103 78L05
gramovatelná logická pole. Cl, 2 10 nF svitkový, kera- Rel 3HU300103, RGK20/1

mický S1 Isostat, hmatník er-
Seznam souástek C3, 4, 5 100 nF keramický vený

C6 220 jllF/6 V S2 Isostat, hmatník zelený

Dl KY1 32/80 IN, OUT zásuvka jack 3,5 mm
R1,2, 3, 9 10 100 kil D2 KY1 30/80 do desky s pl. spoji

R4 56 kil D3 KY1 32/600 krabice U-KM-35
R5 39 kil D4 LED žlutá držáky diod LED 3 ks

R6, 11 470 il D5 LED zelená



Mikropájeka SBL 530.1A
Koncem loského roku jsem dostal

k otestování mikropájeku SBL 530.1 A,

kterou vyrábí Diametral spol. s r. o.

Pájeka je urena pro profesionální

i amatérské pájení na deskách s ploš-

nými spoji. Díky širokému rozsahu tep-

lot ji pivítají i modelái a domácí kutilo-

vé. Teplotu hrotu lze plynule nastavit.

Na displeji je zobrazena skutená tep-

lota, avšak pi pouhém pootoení hí-

delem potenciometru se displej auto-

maticky pepne ze skutené teploty na

nastavovanou bez nutnosti manipulo-

vat njakým dalším ovládacím prvkem.

Po nastavení teploty se údaj po nkoli-

ka sekundách pepne zpt na skute-
nou teplotu. Stisknutím píslušného tla-

ítka mže obsluha bhem práce
zkontrolovat nastavenou teplotu.

Všechny provozní stavy jsou indiková-

ny svítivými diodami.

Technické údaje

Napájení: 220 V/50 Hz.

Odbr: 60 mA pi vypnutém
topném tlese,

240 mA pi zapnutém.

Spínání topného tlesa:

elektronicky v nule (bez rušení).

Nastavení teploty: 80 až 450 °C ±10 %.

Po vybalení pístroje z celkem fádní

krabice jsem byl píjem pekvapen:
sestavením nkolika díl vznikl úhled-

ný pístroj se vzhledem srovnatelným

se zahraniními výrobky. Zvdavost mi

nedala, porušil jsem plombu a podíval

se dovnit pístroje. Vnitní provedení

je stejn úhledné a isté jako vnjší.

Topné tleso a hrot pájeky je zahra-

niní výroby - podle sdlení editele fir-

my Diametral by vlastní výroba topné-

ho tlesa byla ekonomická až pi
mnohatisícových sériích.

S pájekou je dodáván i stojánek

s houbikou. Dvojitá drátná šroubovi-

ce, do které se odkládá topné tleso
zaruuje, že se o (správn) odloženou

pájeku nespálíte ani omylem.

S pájekou je standardn dodáván
kuželový hrot s prmrem 0,8 mm na

konci hrotu. Podle piloženého sezna-

mu náhradních hrot si však mžete
objednat i pájecí hroty s jiným prm-
rem a tvarem podle svých poteb. Vý-

mna hrotu je velmi snadná. Pi vypnu-

té pájece vyšroubujete pevlenou
matici, hrot vyjmete, nasadíte jiný a ma-
tici znovu zašroubujete.

Pájekou jsem zapájel jednu menší
desku s plošnými spoji. I když jsem pí-

vržencem klasické (v našich zemích)

transformátorové pájeky, byl jsem
s pájekou firmy Diametral spokojen.

Cín se na hrotu nepepaloval a ani po
delší práci se hrotu „neštítil”. Mezi kla-

dy adím i spínání topného tlesa elek-

tronicky pi prchodu naptí nulou, ne-

bo pak nevzniká rušení.

K pájece je možné dokoupit vypí-

nací automatiku SBL 530.1 B, která

elektronicky sleduje pítomnost pájecí-

ho pera ve stojánku. V pípad, že pero

mikropájeky je odloženo ve stojánku

déle než nastavenou dobu, uvede vy-

pínací automatika mikropájeku do tzv.

klidového režimu (stand-by) a ohev t-
lesa pájeky se vypne. Hrot pájeky
pak není zbyten opalován a zárove
se tak zvtší bezpenost.

Mikropájeka s regulací teploty na

našem trhu chybla, nebo díve po-

mrn rozšíená pájeka ERS50 se již

neprodává. Nyní je možné zakoupit

pájeku SBL 530.1A za píznivou cenu
2995,- K (MC s DPH). Není bez zají-

mavosti, že tuto pájeku pvodn vyvi-

nula firma pro vlastní potebu. Teprve

pozdji, po úspšném používání ve
vlastní firm, ji v upravené podob za-

ali vyrábt a prodávat. Mikropájeka
SBL 530.1A úspšn prošja zkouška-

mi EZÚ a vlastní atest ES.

Mikropájeku k odzkoušení zapjila
firma Diametral spol. s r. o. Praha, Bryk-

sova 1061, 198 00 Praha 9, tel./fax (02)

86 56 01.

ZH

Krystalové oscilátory

Stále astji se lze setkat se zapouz-

denými krystalovými oscilátory. Mže-
me je bu draho koupit v prodejnách s

elektronickými souástkami, nebo lev-

n získat z vadných a vyazených de-

sek osobních poíta. Mnoho kon-

struktér by uvedené oscilátory mohlo
výhodn použít, chybí jim však i základ-

ní údaje. lánek o tchto oscilátorech

jsem našel v maarském asopise
Rádiótechnika, odkud jsem pevzal
vnitní schéma oscilátoru a zapojení

vývod. Mením na vývodech jsem
zjistil, že vnitní zapojení je u nkterých
typ odlišné - funkce a zapojení vývo-

d se však nemní.

Rádiótechnika 1/1996, s.35 VH

20mA +5 V

:ma
Obr. 1. Zapojení krystalového oscilátoru

a prbh naptí na výstupu
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Obr. 2. Pouzdro a zapojení vývod
pi pohledu zdola



Automatická nabíjeka
lánk NiCd

Karel Barto

Základním požadavkem na nabíjeku byla její univerzálnost pro rzné
typy lánk, kompaktnost (provedení bez síové šry), konstantní nabíje-

cí proud a možnost volby nkolika jeho velikostí, dále volba rzných as
nabíjení a hlavn automatické odpojení nabíjených lánk po uplynutí zvo-

leného asu, aby se lánky nepebíjely.

Jelikož se mi na našem trhu nabí-

jeku tchto vlastností nepodailo se-

hnat, byl jsem nucen si ji vyrobit. Na-

bíjeka má 4 pepínatelné asy
nabíjení, pomocí pepínae lze volit 12

velikostí nabíjecího proudu. Po uply-

nutí nastaveného asu nabíjení peruší

automaticky nabíjecí proud a blikáním

ervené LED výrazn upozorní obslu-

hu na skonení nabíjecího cyklu. Je
vestavna v plastové krabice K3 se

síovou zástrkou na zadním panelu.

Technické parametry

Napájení: 220 V/50 Hz.

as nabíjení: 3,5; 7; 14 a 28 hod.

(asy je možno zmnit nebo
rozšíit - k dispozici je celkem

8 asových interval).

Výstupní proud: 10; 15 20; 33; 50; 66;

80; 100; 120; 180; 250 a 400 mA.

Popis innosti a zapojení

Síové naptí je zástrkou, upevn-
nou na zadním víku krabiky, pive-

deno pes spína S1 a pojistku Po na

primární vinutí transformátoru. Sekun-
dární naptí je dvoucestn usmrn-
no diodami Dl

,
D2 a filtrováno Cl . Po

zapnutí pístroje se rozsvítí ervená
LED (D3) a zane blikat, ímž výraz-

n upozorní, že je pístroj zapnut ale

nenabíjí - mezi výstupními svorkami

(G, H) netee žádný nabíjecí proud.

Pepínaem Pi zvolíme dobu nabíje-

ní a pomocí P2 vhodný nabíjecí

proud. Je-li pístroj takto nastaven
ajsou-li NiCd lánky pipojeny k vý-

stupním svorkám, mžeme stisknout

tlaítko START (TI). ervená LED
zhasne a rozsvítí se zelená LED (D5),

indikující nabíjení.

lánky jsou nabíjeny konstantním

proudem. Po uplynutí zvoleného asu
se na výstupu 101 (vývod 10) objeví

kladné naptí, které uvede TI a T2 do
sepnutého stavu. Zelená LED (D5)

zhasne a zane blikat ervená LED
(D3), která nás tímto upozorní na skon-

ení nabíjecího cyklu. Zárove se pe-
ruší proud do lánk, takže již nejsou

dále pebíjeny. To zajišuje tranzistor

T2, který vlastn pipojí katodu diody

D6 ke kladnému napájecímu naptí
a obvodem D4, T3, D5, D6 a D7 pe-
stane protékat proud a tranzistor T4,

zapojený jako zdroj konstantního prou-

du, se uzave.
Tranzistor T3 spolu s D4 tvoí zdroj

pedptí pro T4. T3 je stejného typu

jako T4, jeho pechod báze - emitor má
stejné vlastnosti jako u T4 a jelikož

jsou oba spolen pišroubovány
k chladii (jsou v pouzdru TO 125),

kompenzuje se tím teplotní závislost

pechodu b-e u T4. Výsledkem je kon-

stantní proud v širokém rozsahu tep-

lot.

Velikost konstantního proudu na vý-

stupu je dána odporem rezistoru v emi-

toru T4:

_ ^D4+ ^beT3'^beT4
k "

*eT4

ReT4 je vlastn rezistor R9 a pípad-
n paraleln k nmu pipojený nkte-
rý z rezistor R10 až R20.

asový spína tvoí 101 (XR2240,
pA2240), což je integrovaný asova
velmi vhodný pro dlouhé asy. Obsa-
huje oscilátor, jehož kmitoet je uren
lenem RC pipojeným na vývod . 13.

V tomto zapojení je to C3, R4, Pí.

Trimr Pí slouží pro pesné nastavení

požadované doby. Kmitoet osciláto-

ru je pro dosažení dlouhých as dále

dlen v binárním ítai. Dlicí pomr
je závislý na tom, který z vývod 1 až

8 101 je zapojen. Pro asy 3,5 hod., 7,

14 a 28 hod. na vývodech 5 až 8 je

nutno nastavit základní as = 787,5

sekundy na vývodu . 1. Nastavení
mžeme kontrolovat ítaem pepnu-
tým na mení asového intervalu.
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Obr. 1. Nabíjeka lánk NiCd. Transformátor má sekundární vinutí 2x9 V/250 mA, 4,5 VA (WL609-2).



Síový zdroj pro

walkmana
Abych ušetil drahé baterie, posta-

vil jsem si pro domácí poslech walkma-
na síový zdroj. Zdroj má výstupní na-

ptí asi 3 V a je schopen dodat proud

do 200 mA. Zapojení zdroje je na obr.

1 . Jako síový transformátor jsem pou-

žil typ 9WN67626, pvodn výstupní

transformátor v elektronkovém radiopi-

jímai nebo televizoru. Vyhoví však ja-

kýkoli typ s výstupním naptím 5 až

6 V. Stabilizátor je tvoen žárovkou

a tymi, v sérii zapojenými kemíkový-
mi diodami. Žárovka plní v zapojení ti

funkce, slouží jako pracovní odpor dio-

dového stabilizátoru, indikátor innosti

zdroje a nadproudovou pojistku. Zat-
žovací charakteristika zdroje je na

obr. 2. Pavel Hájek

4x1N4007 4 xKY130

Obr. 1. Jednoduchý síový zdroj

Obr. 2. Zatžovací charakteristiky

zdroje z obr. 1

Pozn. red. Zdroj je tak jednoduchý,

že jej zvládne postavit i úplný zaáte-
ník a stabilita výstupního naptí je pro

napájení walkmana i malého pijíma-

e zcela dostatená. Žárovku použijte

radji 3,5 V/0,3 A nebo 6,3 V/0,3 A.

Žárovka sice nebude za provozu tolik

svítit, avšakpi zkratu na výstupu zdro-

je se nepepálí. Použitížárovkyje mno-
hem výhodnjší než použití rezistoru -

odpor vlákna se totiž mní podle pipo-

jeného naptí a pomáhá tak zlepšit

funkci stabilizátoru. Pi malém naptí
je odpor vlákna žárovky podstatn
menší než pi plném napájecím nap-
tí. Pokud bude walkman nebo rádio pi
použití tohoto zdroje „brue, nemusí
to být zpsobeno malou kapacitou fil-

traního kondenzátoru. Zkuste v tom-

to pípad pipojit paraleln ke každé
usmrovai diod keramický konden-

zátor s kapacitou 10 až 22 nF.

Obr. 2. Deska s plošnými spoji a rozmístní souástek pro nabíjeku z obr. 1.

Rezistory R11 až R20 jsou pájeny pímo na vývody pepínae ze strany spoj.

Konštruktéry
n ízkofrekven ných

zosilovaov

neprehliadnite !

Nedávno som mal možnost’ na vlast-

nej skúsenosti sa presvedi, aká ma-
likost’ móže spósobi, že výkonový
zosilova nakoniec nefunguje. Tá
malikost’ je kondenzátor, ktorý sa na-

chádza v každom zosilovai, vášinou
je zapojený medzi výstup a invertujúci

(záporný) vstup. Takto je zavedená
záporná spatná vazba proti vysokofre-

kvenným nežiadúcim signálom. Poki-

af tento kondenzátor (vášinou bývá

radu niekol’ko pikofaradov - 10 pF až

1 nF) je na menšie napátie ako je na-

pájacie napátie, nastane zvláštny jav.

Zosilova, pokial’ po zapnutí pracuje,

ide iba po tichu, pokial’ mu pidáme hla-

sitost’, ozve sa v reproduktoroch silná

rana a už záleží iba na ochran, i to

nevydržia poistky, koncové tranzistory,

alebo reproduktory. Takže pokial’ ste vo

vašom nefunknom zosilovai už vy-

mnili všetko okrem malého kondenzá-

tora, ktorému nepikládáte vel’ký výz-

nam, skúste aj to posledn, ale na

vášie napátie.

Miroslav Stanek

Pozn. red.: S podobnou závadou
jsem se již dvakrát setkal u tranzistoro-

vého zesilovae. V obou pípadech byl

vadný kondenzátor zapojený mezi ko-

lektorem a bází budicího tranzistoru

a pokaždé zpsoboval „záhadnou” zá-

vadu. V jednom pípad se z reproduk-

toru pipojeného k vadnému kanálu

zesilovae ozýval šum a skípání, v dru-

hém naprosto nepravideln odpojoval

obvod ochran reproduktory, protože se

na výstupu zesilovae objevovalo stej-

nosmrné naptí.



Otákomr pro ....

(vyberte si sami)
Jií Zuska
(Dokonení)

Obvod pro ízení svítivých diod je LED LDlaž LD25 viz text

vlastn svtlem ovlivovaný dli na-

ptí, tvoený rezistory R8, R10 a foto- Rezistory TR 191 apod.
rezistorem R9. Výstup tohoto dlie je ri ,R3,R5 22 k£1

zaveden k propojeným vývodm .2 R2 68 k£1

obvod A277. Také zde je možné k í- R4
j
R6, R7 6,8 kil

zení jasu LED použít jiný svtlocitlivý R8,R11 1,2 kil

prvek. R10 390 il

Rozložení souástek na destice
s plošnými spoji je na obr. 11, na obr. Kondenzátory
12 je obrazec plošných spoj této va- ci 2,2 nF keramický
rianty otákomru. C2 33 nF viz text

Pi stavb a seízení této varianty C3,C4 20 pF elektrolytický

použijeme informace a pokyny, uve-

dené v popisu pedchozích variant. Fotorezistor

upevnní destiky do komrky v tle-

se panelu. Aby také bylo možné tuto

variantu postavit s použitím bžných
LED pro klasický zpsob montáže (v

plochém provedení), jsou na ploškách

pro zapájení LED též vyznaeny ste-

dy dr.
Pokud jde o uspoádání LED, jsou,

stejn jako je tomu u varianty B, sea-
zeny do tí sloupc, tentokrát však po
osmi kusech. Pro barevné rozlišení

platí totéž, co u B, pokud se podaí
získat SMD LED v rzných barvách.

Rozsah otákomru seídíme zm-
nou odporu rezistoru R3 paralelním

pipojením rezistoru R
x

. Po oživení

a seízení otákomru „vymaskujeme”
pesn všechny diody pomocí tí úz-

kých proužk ze samolepící pásky a

povrch destiky ze strany spoj jemn
pestíkneme ernou matovou barvou.

Je to opatení velmi úinné pro vtší
kontrast indikace otáek.

Montáž otákomru
do vozu Favorit

Vzhledem k vtším rozmrm desti-

ky jsou u této varianty širší možnosti

ve výbru LED. Mžeme použít kulaté

diody o prmru 4 nebo 5 milimetr,

nebo i jiné tvary, opt v barevných
kombinacích.

Instalace této varianty otákomru
je závislá pedevším na zpsobu pou-

žití. Jednu možnost mžeme vidt na

fotografii na obálce asopisu. Desti-
ka s obvody otákomru je upevnna
do kulatého pouzdra z plastické hmoty
(kryt ze starého midla), které je na
elní stran opateno víkem z orga-

nického skla. Na zadní stranu pouzdra

jsou vyvedeny vodie pro pipojení
napájení a impuls ze zapalovací
soustavy.

Seznam materiálu
pro variantu C

Polovodiové souástky
101 MAF115
102,103 A277

LD12 LD13 LD 1 4

R9 WK 650 60a viz text

Destika s plošnými spoji

Otákomr varianty D

Poslední varianta otákomru byla

vytvoena pro použití v automobilu Fa-

vorit (viz výše), to však pedem jiné

možnosti použití nevyluuje. Schéma
jejího zapojení je na obr. 13, obr. 14

obsahuje nákres rozložení souástek,
kresbu spoj mžeme vidt na obr.

15. Zapojení otákomru je prakticky

shodné se zapojením podle varianty

C, pouze je zde vynechán obvod pro

ízení jasu LED. Krom všech integro-

vaných obvod a jednoho elektrolytic-

kého kondenzátoru je tato konstrukce

celá sestavena ze souástek pro po-

vrchovou montáž (vetn 24 kus
LED). Díry do destiky (o prmru 0,8

mm) tedy dláme pouze pro osazení

tí integrovaných obvod, kondenzá-
toru C3, drátové propojky a další ti na

vývody z destiky. Mimo to je též te-

ba vyvrtat díru o prmru 3 mm pro

Ješt ped zapoetím montáže
otákomru je teba, aby každý odpo-
vdn zvážil, zda jeho možnosti a

schopnosti budou stait potebám této

operace. Jinak doporuujeme mini-

máln dohlížecí asistenci nkoho, kdo

má v tchto záležitostech alespo n-
jaké zkušenosti.

Montáž otákomru do vozu za-

neme vyjmutím palubní desky. Z ní

nejdíve sejmeme prhledný elní kryt

a také masku palubních pístroj. Po-

stupujeme opatrn, abychom nepoš-
kodili vzhled (povrch) jednotlivých

díl. Destiku otákomru vložíme do
komrky panelu vpravo nahoe. Na
výstupku komrky vyznaíme podle

upevovací díry v destice místo pro

šroubek. Zde vyvrtáme do tlesa pa-

nelu díru o prmru 3 mm. Pro pipev-

nní destiky otákomru do panelu

použijeme šrubek M3 x 30 mm a di-

stanní rozprku (trubiku) délky 20
mm. Nyní pesn nad diodami udlá-
me do masky panelu buto ti svislé

štrbiny, nebo 24 malých dr (o pr-

Obr. 11. Rozložení souástek otákomru varianty C 65
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Obrazec
plošných spoj
otákomru
varianty D

mru asi 2 mm). Nakonec upevníme
šroubkem a distanní trubikou des-

tiku otákomru do panelu, vodie
vývod destiky provlékneme otvorem

dozadu. Na vhodné izolované místo

zadní desky panelu si pipevníme plo-

chou automobilovou svorku, na ni pi-

pojíme vývod otákomru pro vstup

impuls ze zapalovací soustavy vozu.

Další dva body pro pipojení otáko-
mru na kostru vozu a na kladné na-

pájecí naptí (vodi . 30 palubní
elektrické sít vozu) nalezneme rov-

nž na zadní desce.

Po sestavení kompletního panelu

a jeho zptné montáži do vozu je in-

stalace otákomru hotova.

Seznam materiálu
pro variantu D

Polovodiové souástky
101 MAF115
102,103 A277
LED LDlaž LD24 viz text

Rezistory pro SMT, typ 1206
R1,R3, R5 22 kD
R2 68 k&
R4, R6, R7 6,8 kil

R
x
viz text

Kondenzátory pro SMT, typ 1206
Cl 2,2 nF
C2 33 nF
C4 0,22 pF
Kondenzátor elektrolytický

C3 20 pF/15 V

Destika s plošnými spoji

Pípravek pro seizování
otákomr

Popsaný soubor konstrukcí zakon-

íme slíbeným zapojením jednodu-
chého pípravku na seizování otá-
komr. Jeho schéma je na obr. 16.

Obr. 16. Zapojení pípravku pro

seizování otákomr

Jedná se o základní zapojení integro-

vaného asovae 555 ve funkci asta-

bilního klopného obvodu, popsané již

mnohokrát, nedávno znovu v [4]. U
takto zapojeného generátoru impuls
se pi zmnách odporu potenciometru

Pí mní jen délka mezery mezi impul-

sy. Opakovai kmitoet impuls toho-

to generátoru lze nastavit v rozmezí
asi od 15 Hz do 250 Hz.

Obvod generátoru je postaven na
univerzální destice s plošnými spoji,

umístné i se zdrojem 12 V (ze které-

ho se také napájí seizovaný otáko-
mr) do plastové krabiky B6.

Po zhotovení pípravku jej zkali-

brujeme ítaem nebo osciloskopem
s pesnou asovou základnou.
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11. Amatérské rádio ada B, .3/1978.

[2] Kajnar, V.: Otákomr se svítivými

diodami. AR A, .1//1988.

[3] Nohejl, L.\ Aplikovaná optoelektro-

nika. Amatérské rádio ada B, .3/1984.

[4] -
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Poznámka redakce

Ve snaze pomoci tenám pi opat-

ování souástek na stavbu otáko-
mr jsme s autorem navštívili nkte-
ré pražské radioamatérské prodejny a
informovali jsme je pedem o chysta-
ném stavebním návodu. Cílem této

snahy je vtší dostupnost souástek
již v dob, kdy se tento stavební ná-
vod dostane na veejnost. Aktuální
stavjsme ješt ovili tsn ped uzá-
vrkou tohoto ísla s tmito výsledky:

V prodejn INTEGRA ve Vyšehrad-
ské ulici lze zakoupit svítivé diody (vel-

mi levn) a dále integrované obvody.
Prodejna COMPO na Karlov ná-

mstí nabízí mimo to také pasivní sou-
ástky a navíc provozuje zásilkovou
službu. Je škoda, že tyto prodejny ve
svém sortimentu nemají souástky
pro SMT. Pesné adresy obou prode-
jen lze nalézt v inzertní ásti asopisu.

S velkou vstícností a pochopením
jsme se setkali v prodejn fy RASEL
(Francouzská 34, Praha 2, tel.:25 55 61).

Podle jejich sdlení pipraví pro zá-
kazníky kompletní sady souástek
(bohužel opt krom SMD) na všech-
ny varianty otákomr, vetn desek
s plošnými spoji.

O sehnání souástek SMD jsme již

nkolikrát psali a bude pravdpodob-
n nejlepší zkusit se obrátit na firmy

GM a GES.



IMPULZNÝ GENERÁTOR
1 Hz - 1 MHz

Rudolf Beka

Pri každej práci s logickými integrovanými obvodmi sa nezaobí-
deme bez impulzného generátora, u ktorého móžeme meni kmito-
et, oneskorenie, šíku, amplitúdu a polaritu impulzu. Uvedené
vlastnosti spía popisovaný pístroj.

Technické dáta prístroja

Kmitoet výstupných impulzov:

1Hz -1MHz.
Oneskorenie: 100 ns až 100 ms.

Šíka impulzov: 100 ns až 100 ms.

Nábežná doba pri Rz = 50 £1: < 20 ns.

Hrubé regulácie: 1,10,100 ...

Jemné regulácie min.

:

1:10.

Druh prevádzky: trvalá a jednorázová.

Výstupné mv napátie:

1,5 až 11 V na prázdno,

0,7 až 5,2 V/50 £1.

Napájanie: 220 V ±10 %.

Spoteba: 6 VA.

Zapojenie generátora

(obr. 1)

Integrovaný obvod 101 (Schmittov

invertor) pracuje ako generátor vyrá-

bajúci kmitoty od 1 Hz do 1 MHz.
Hrubá zmna kmitotu sa nastavuje

prepínaom Pri, pepínáním konden-

zátorov Cl až C9. Plynule sa kmi-

toet mní lineárnym potenciomet-

rom Pí. Rozsah tejto regulácie

je min. 1:10. Cez pepína Pr2 je na

vstup Schmittovho monostabilného
klopného obvodu 102 pivedené bu
napátie z generátora 101, alebo je na

vstup MKO pivedený jednorázový im-

pulz, ktorý vznikne stlaením tlaidla

Tli. Predpokladajme, že pepína Pr2

je v polohe „TRVALE”. Na vstup 102-1

sú privádzané impulzy z 101-1.

Integrovaný obvod 102-1 slúži ako

oneskorovací obvod tým, že na jeho

výstupe budú impulzy, ktorých šíka je

daná kondenzátormi Cil až C16 a

potenciometrom P2. Šíka impulzov,

a teda i oneskorenia sa dá meni od

100 ns po 100 ms. Dekadicky sa mní
kondenzátormi Cil až C16 plynule

v pomere 1:10 potenciometrom P2.

Kondenzátory C15 a C16 nie sú

vždy lOx menšie ako je to pri váších
oneskoreniach hlavn preto, že sa

uplatujú už kapacity spojov a prepí-

naa. Aby sa však oneskorenie mni-
lo stále lOx pri pepnutí prepínaa Pr3

sú kondenzátory Cl 8 a Cl 9 o kapaci-

ty spojov menšie_ako teoretické hod-

noty. Z výstupu Q sa odoberajú impul-

zy, ktoré sa prevádzajú na ostatné tri

invertory zapojené paralelné. Z ich vý-

stupov sa odoberajú impulzy, ktorých

šíka je taká, aké je nastavené ones-

korenie. Tieto impulzy slúžia

na synchronizáciu osciloskopu. Iba ak

tieto impulzy použijeme na synchroni-

záciu osciloskopu, móžeme využívat’

možnost’ oneskorova impulzy, a tým

na obrazovke osciloskopu posúva
priebeh, ktorý do jeho vertikálneho

vstupu je pivedený z tohto generátora

alebo až z meraného obvodu. Ten je

napájaný z výstupu tohto generátora.

Z výstupu Q 102-1 sa odoberajú

impulzy, ktoré sa privádzajú na vstup

druhej asti 102. Tento Schmittov
MKO vyrába impulzy obdobné ako
102-1, ktorých šíka je daná zapoje-

ným kondenzátorom (C19 až C26)
podlá polohy prepínaa Pr4 s nápi-

som „ŠlRKA”, ako aj polohy bežca po-

tenciometra P3.

Šíku impulzov možno meni od

100 ns po 100 ms. Z výstupu Q sa

odoberajú impulzy, ktorých šíka je

daná prepínaom Pr4 a potenciomet-

rom P3. Z výstupu Q sa odoberajú im-

pulzy, ktorých medzera je taká, ako
udávajú pepína Pr4 a potenciometer

P3. Prepínaom Pr5 sa pepíná jeden

z týchto výstupov. Z prepínaa Pr5 sú

impulzy pevedené na dva paralelné

invertory 103-1 a 103-2. Z výstupu sú

budené štyri paralelné zapojené inver-

tory na vstupe ktorých sú impulzy ako

na bžci prepínaa Pr5, možno ich

však zaaži vášou kapacitou, ktorú

pedstavuje vstupná kapacita tranzis-

tora TI. Cez len RC je budená báza

spínacieho tranzistora TI. V kolekto-

re tohto tranzistora sú paralelné zapo-

jené rezistory R8 a R9, ktorých vý-

sledný odpor je 50 £1, o je súasne
výstupný odpor generátora.

Výstupné napátie sa reguluje tým,

že sa mní napájacie napátie pre

tranzistor TI. Reguláciu napájacieho

napátia zaisuje integrovaný stabilizá-

tor napátia 104 pomocou potenciome-

tra P4. Výstupné napátie na špike 2

104 sa mní v medziach 1,3 až 11 V.

V takom istom rozsahu sa mní i vý-

stupné napátie generátora. Prepína-

om Pr6 možno meni jednosmernú
alebo striedavú vazbu výstupného
obvodu generátora.

Ako bolo už uvedené, generátor

móže vyrobit’ i jednorázový impulz,

ktorého šíka a oneskorenie sú také

isté ako pri trvalej prevádzke. Pri jed-

norázovej prevádzke sa pepne pepí-

na Pr2 do polohy „JEDN.”. Jednorá-

zové spustenie sa prevedie stlaením

tlaidla TI. Toto tlaidlo je súasou
potenciometra P4 (ÚROVE), teda

stlaením gombíka na potenciometri

P4 sa spustí jednorázový impulz.

Výstupné impulzné napátie sa odo-

berá z konektora BNC s nápisom
„VÝSTUP”. Pri nízkých kmitotoch ne-

musí by výstup zakonený a výstup-

né napátie móže ma úrove 1,5 až

11 V. Pri práci s logickými obvodmi
a pri napájaní iných rýchlych obvodov

musí by na konci koaxiálneho káblu,

ktorým sa na meraný obvod privádza-

jú z generátora impulzy, použitý za-

konovací odpor 50 £1. Pri nezakon-

ení sa podstatné predlžia hrany im-

pulzov a to tým viac, ím bude vášia
kapacita použitého káblu.

Nastavenie prístroja

Ešte ped osadzovaním došky je

výhodné vybrat’ kondenzátory Cl až

C6, Cil až C14 a C19 až C22 tak,

aby ich výsledné kapacity boli o naj-

bližšie k hodnot udanej na schéme.

Generátor nemá žiaden nastavovací

prvok, takže ak sme správné pístroj

zapojili, prevedieme len kontrolu.

Osciloskop pipojíme pomocou ko-

axiálneho kábla na konektor na zad-

nom paneli s nápisom „SYNCHR.”.
Kábel sa zakoní odporom 50 £1. Po-

suvný pepína Pr2 dáme do polohy

„TRVALE”. Pepína kmitotu Pri

dáme do polohy 100 kHz, pepína
Pr3 „ONESKORENIE”, dáme do polo-

hy 100 ns. Potenciometrom Pí „KMI-

TOET” sa musí meni kmitoet ge-

nerátora od asi 90 kHz min. do 1 MHz.
Ak máme i íta, móžeme tento kmito-

et zmera i ítaom.
Potenciometrom P2 „ONESKORE-

NIE” skontrolujeme reguláciu šíky im-

pulzov, má by od 100 ns po 1 ps.

Pepínae Pri a Pr3 pepneme na

nižšie hodnoty (10 kHz, 1 ps). Opá
skontrolujeme reguláciu kmitotu a

oneskorenia, kmitoet sa musí meni
od 10 kHz do 100 kHz a oneskorenie -

teda šíka impulzov na výstupe „SYN-
CHR.” min. od 1 ps do 10 ps. Takto sa

skontrolujú všetky polohy prepínaov
Pri a Pr3. Z výstupu „SYNCHR.” sa

privedie napátie do externého syn-

chronizaného vstupu osciloskopu.

Do vertikálneho vstupu sa privedie na-

pátie z výstupného konektora pomo-
cou koaxiálneho kábla, ktorý na stra-

n osciloskopu zakoníme rezistorom

50 £1. Pepínae pepneme následov-

n. Pri dáme do polohy 1 kHz, Pr3-



Zabezpeovací
zaízení
Jindich Glaser

Zaízení slouží k blokování zapalování automobilu, popípad
k ovládání elektrických zámk. Skládá ze ty napových kompa-
rátor (viz obr. 1). Komparátory mají výstup s oteveným kolektorem
a jejich spolený pracovní rezistor je R9. Porovnávají naptí na od-
porovém dlii Ra, Rb, Rc, jehož dva rezistory Rb, Rc jsou umíst-
ny ve vhodném konektoru.

Komparátory K1, K2 porovnávají

celkový odpor konektoru k odporu Ra
a komparátory K3, K4 porovnávají po-

mr rezistor Rb, Rc. Rezistory R1 1

,

R12 urují nejvtší možnou toleranci

odpor v dlii (asi 2 %). Je-li zasu-

nut konektor s odpovídajícími rezisto-

ry, jsou všechny výstupní tranzistory

komparátor uzaveny a pes R9 se

otvírá tranzistor T 1 ,
který spíná relé.

Kontakty relé mohou spínat zapa-

lovací okruh automobilu, rozpínací

kontakt pak mže spínat pes asový
obvod poplašné zaízení (pro pípad
napojení zapalování pímo z akumu-
látoru).

Kondenzátory Cl, C2 odstraují
pípadné rušivé signály, je-li konektor

umístn ve vtší vzdálenosti od desky

s plošnými spoji, pi jeho umístní
u desky je lze vynechat. Rezistory

R2, R4, R6, R8 zajišují malou hyste-

rezi komparátor a zamezují tím mož-
né kmitání.

Proud dliem Ra, Rb, Rc je vhod-

né volit od 0,1 mA do 10 mA, pi men-
ším proudu je zaízení citlivjší na ru-

šící signály, pi vtším proudu je teba
volit rezistory pro vtší zatížení.

Mechanické provedení

desky, nebo desku ukrýt na vhodné
místo a na pístrojovou desku dát

pouze konektor.

Deska s plošnými spoji je na obr.

2 a rozmístní souástek je na obr. 3.

Pipojení do automobilu

Obvod je napájen z pojistky s trva-

lým naptím, napájet ho ze zapalova-

cího okruhu nedoporuuji, nebo po
vypnutí klíku mohou impulsy ze za-

palovací cívky zniit obvod peptím.
Obvod odebírá v klidu proud vtší

než 3 mA, záleží na zvoleném proudu

dli Ra, Rb, Rc. Je-li použit konek-

tor alespo s 5 kolíky (použito u vzor-

ku), je možné perušit plošný spoj

v míst od svorky 1 k Dl, D2 a Re,

provrtat otvory 1 mm a spojit je s kolí-

ky konektoru. V „samekovi” konektoru

jsou pak tyto kolíky spojeny a vytaže-

ním konektoru celý obvod odpojují od
napájecího naptí. Obvod pak v klidu

neodebírá žádný proud a možnost
„odhalení” zaízení se ješt zhorší.

Pipojení v automobilu je na obr. 4

a úprava vypínání zaízení pomocí
konektoru je na obr. 5.

Seznam souástek

Závisí na použití, pi montáži v au- Rezistory (0,6 W)
tomobilu lze umístit „samici” konekto- R1, R3, R5, R7 1 kil

ru bu pímo u desky s plošnými spoji R2, R4, R6, R8 1 Mil

pomocí úhelníku a celý komplet pi- R9 3,9 kil

pevnit na vhodné místo pístrojové R10 2,2 kil
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Obr. 3. Rozmístní souástek



R11, R12 0,02 x (Ra+Rb+Rc)
Ra, Rb, Rc zvolit, tolerance 1 %
Rb+c tolerance 1 %
Ra+b tolerance 1 %
Kondenzátory
Cl, C2 volit podle dlie
C3 10 pF/40 V
C4 100 pF/40 V
Polovodiové souástky
Dl, D2 KY130, KY132 (1N4001)

TI KC507, KC237 apod.

K1 až K4 LM339 - pi teplotách pod

0 °C LM239
Relé 12 V/10 A, OMRON-G2L- 113P-US-

Rb Rc

Obr. 5. Úprava vypínání zaízení
pomocí konektoru

-> K POPLAŠNÉMU ZAÍZENÍ (JE-LI POUŽITO)

- KE KLÍKU ZAPALOVÁNÍ

-> K ZAPALOVACÍ CÍVCE

- KOSTRA ( - PÓL NA KOSTE)

-> K POJISTCE (+12 V)

Obr. 4. Pipojení do automobilu

5

4

3

2

1

Obr. 6. Pohled na zaízení

Hladinový

spína
erpadla

Pi stavb sklepa se studní jsem
byl postaven ped problém konstruk-

ce vhodného typu hladinového spí-

nae k vodárn, který by bezpen
zabránil poklesu hladiny pod úrove
sacího koše a následnému zavzduš-

nní erpadla. Ve spolupráci s tla-

kovým spínaem tento spína zajistí

bezpený, automatický provoz vodár-

ny. Protože studna mla malý prmr,
nebylo možné použít klasický plovákový

spína. Také použití spínae s tranzis-

torovým zesilovaem naráželo na pro-

blém píliš velkého obsahu mine-
rálních látek ve vod. Prchodem
stejnosmrného elektrického proudu
vodou docházelo k elektrolýze s ná-

sledným usazováním látek na elek-

trodách. Tyto nežádoucí produkty
spolu s bublinkami plyn postupn
zvtšovaly odpor mezi elektrodami, až

obvod pestal spolehliv pracovat.

Je výhodnjší použít obvod, u kte-

rého kapalinou mže procházet stí-

davý proud, jehož elektrolytické úin-
ky jsou menší, než je tomu u proudu
stejnosmrného.

Na stídavý zdroj 24 V je zapojeno

relé pes dvojici sériov zapojených
tyristor. Tyristory v tomto zapoje-

ní pracují jako ízené jednocestné
usmrovae. Sondy tvoí spína
v obvodu ídicí elektrody G. Vzhle-

dem k tomu, že propustný smr polo-

vodiového pechodu kemíkových
diod Dl a D2 je opaný než pecho-
du G-K tyristor TI a T2, mže tedy

kapalinou procházet stídavý proud.

Tyristory budou oteveny jen tehdy,

je-li na elektrodách A-G kladné nap-
tí. Tato podmínka je splnna pi kaž-

dé kladné plvln napájecího naptí
a pi ponoených elektrodách. Relé je

tedy napájeno pulsujícím stejnosmr-
ným proudem. Pro odstranní chvní
kotvy je paraleln k cívce relé pipo-
jen kondenzátor a dioda.

Volbou vhodného odporu rezisto-

ru R je možné nastavit proud protéka-

jící kapalinou mezi elektrodami (0,

1, 2). Je dobré nastavit takovou veli-

kost proudu, aby zaízení spolehliv
pracovalo a proud nebyl zbyten
velký.

Popis innosti

Elektroda 0 je trvale ponoena.
Když dosáhne hladina vody elektrody

1, je splnna podmínka pro otevení
tyristor TI. Protože elektroda 2 není

ješt ponoena do kapaliny, tyristor

T2 je uzaven a relé není sepnuto.

Když dosáhne hladina vody elektrody

2, je splnna podmínka pro otevení
obou tyristor TI a T2. Relé pitáhne

a jeho pomocné kontakty pemostí ty-

ristor T2 a pracovní kontakty sepnou
styka erpadla vody.

Pi poklesu hladiny vody a vynoe-
ní elektrody 7 neodpadne kotva relé,

protože tyristor T2 je pemostn po-

mocným kontaktem relé. Obvod re-

lé se mže rozpojit až po vynoení
elektrody 7. Relé optn sepne, když

hladina vody vystoupí k elektrod 2.

Hladina vody tedy nemže kles-

nout pod elektrodu 7 a vystoupit nad
elektrodu 2 (pi dostateném výkonu
erpadla). V obvodu stykae erpa-
dla je zaazen tlakový spína, který

je ovládán tlakem v nádrži vodárny.

Bez tohoto tlakového spínae je zaí-

zení vhodné napíklad k oderpání
vody z jímky pod podlahou neizolo-

vaného sklepa. erpadlo s obvodem
zabrání tomu, aby voda vystoupila

nad podlahu a zárove tomu, aby se

erpadlo poškodilo pi bhu na sucho.

Zaízení lze postavit ze „šuplíko-

vých souástek” s opravdu minimální-

mi náklady. Pi stavb musíme myslet

na to, že zaízení bude pracovat ve

vlhkém prostedí a konstrukci tomu
pizpsobit.

Mgr. Oldich Tlustý

Seznam souástek

R 4700
D, Dl, D2 1N4003
TI, T2 KT501
Re RP100 24V
C 10 pF
TI tlakový spína vodárny
St styka motoru vodárny

Obr. 1. Schéma zapojení



Mikroprocesorový

asový spína
Ing. Jií Ryba

Rozvoj mikroprocesor v poslední dob umožnil jejich použití i ve vý-

robcích spotební elektroniky. Zejména nízká cena jednoipových osmibi-

tových poíta umožuje jejich montáž i v jednoduchých aplikacích, jaký-

mi je nap. obyejný asový spína, což podstatn zvyšuje komfort
takovýchto výrobk. Jako píklad uvádím zapojení asového spínae s pro-

cesorem MOTOROLA ady 68HC705.

Obvod 68HC705 je osmibitový mik-

ropoíta obsahující 0,5 Kb EPROM pro

program a 32 byte RAM. Celý je umís-

tn v šestnáctivývodovém pouzde DIL,

na kterém je vyvedeno 8 bit l/O portu

A a nejnižší dva bity portu B. Dále je zde

k dispozici vstup vnjšího perušení,

reset a vstupy pro pipojení krystalu,

pípadn oscilátoru RC. Pro vnjší pe-
rušení lze rovnž využít nejnižší 4 bity

portu A oproti jeho druhé polovin, kte-

rá je naopak proudov posílena tak, aby
na ni bylo možné pímo pipojit LED.
Libovolný vstup port lze programov
rovnž „stáhnout k zemi” proudem pi-

bližn 100 pA. Dalším vybavením to-

hoto poítae je vnitní patnáctibitový

asova, Watchdog, reset pi malém

napájecím naptí, možnost pechodu
do nkolika úrovní ekání pro zmenše-
ní spoteby a 64bitová uživatelská pa-m EPROM. Mikropoíta je pln sta-

tický a umožuje tak pracovat i s velmi

nízkým kmitotem hodin.

Zapojení asového spínae je na

obr.1 . Je uren pro spínání elektrických

spotebi na dobu nastavitelnou v roz-

mezí od 1 s do 99 min 59 s po jedné

sekund. asový interval lze nastavit

bu ped použitím spínae, nebo lze

použít nkterý z pedem nastavených

interval, uložených v pamti pístroje.

Pro ukládání nastavených as je vy-

baven pamtí pro deset pedvoleb,
z ehož pam P[0] je pracovní pam-
tí, která je automaticky vyvolána po

zapnutí pístroje. Všechny nastavené

asy jsou uchovány i pi odpojení ba-

terie. K ovládání spínae jsou použita

ti tlaítka, z ehož první tlaítko slouží

pro spuštní (pípadn k zastavení í-

tání a inkrementaci nastavovaného
znaku, druhé tlaítko k nastavení asu
a tetí pro pedvolbu a výbr nastavo-

vaného znaku.

Popis zapojení

K vlastnímu procesoru 101 je pipo-

jena sériová pam EEPROM pro ucho-

vávání pednastavených as. Data jsou

penášena obousmrn pes port PAO,

piemž rezistor R1 zajišuje jeho ochra-

nu pi pípadné kolizi tení a zápisu. Pro

komunikaci s displejem je použit posuv-

ný registr 4094, který komunikuje po stej-

né sbrnici jako pam. K rozlišení, zda

jde o komunikaci s pamtí, nebo s po-

suvným registrem, dochází odbloková-

ním pamti vstupem CS, nebo uvoln-
ním dat natených do posuvného
registru kladným impulsem na vstupu

STROBE. Výstupy posuvného registru

jsou proudov zesíleny tranzistory TI až

T8 a pivedeny na segmenty displeje.

Výstup Q1 je pipojen na segment „a”,

Q2 na „b” atd. až Q7 na „g”. Svítící ísli-

ci vybírá demultimultiplexer4052. Dvoj-

teka je pipojena anodou na emitor tran-

zistoru T8 a katodou na kolektor

tranzistoru TI 0, který zárove spíná ka-

todu tetí íslice zprava.

(pokraování na str. 25)



(dokonení ze str. 24)

Regulace jasu displeje

Po dobu penosu dat po sériové

sbrnici jsou všechny íslice displeje

zhasnuty zablokováním demultiplexe-

ru 4052 pes vstup INH. Po nastavení

logické úrovn L na portu PA3 klesá

naptí na blokovacím vstupu INH s a-
sovou konstantou, danou trimrem Pí

a kondenzátorem Cl . Po dosažení pra-

hové úrovn se odblokuje multiplexer,

který pes píslušný tranzistor T10 až

TI 3 rozsvítí požadovanou íslici, odpo-

vídající nastavení portu B. Celý cyklus

se následn opakuje s další íslicí tak,

že každá íslice je spínána se stídou,

odpovídající nastavení trimru Pí, který

tak umožuje nastavit jas displeje.

Oživení pístroje

Oživení spínae by pi dodržení za-

pojení nemlo init potíže. Pro proce-

sor doporuuji použít objímku a ped
jeho zasunutím zkontrolovat, zda na

žádném vstupu není naptí vtší než
5 V a zda je správná polarita napájecí-

ho naptí. Dále je nutné zkontrolovat

napájecí proud, který by pi 5 V neml
pekroit 10mA. Celkový napájecí

proud pi plném jasu displeje by ml být

pibližn 70 mA.
Pi prvním zapnutí pístroje se mo-

hou na displeji objevit nesmyslné zna-

ky, které zpsobují chybná ísla v pa-

mti pedvoleb. Pi nastavování by se

však po první inkrementaci ísla ml
objevit smysluplný údaj.

Popis ovládání

Nastavení asového intervalu

1 . Stiskneme tlaítko „SET”, na dis-

pleji zane blikat poslední íslo.

2. Tlaítkem „PEDV” nastavíme
blikání na ád, který chceme zmnit.

3. Tlaítkem „START” nastavíme
požadované íslo.

4. Optovným stiskem tlaítka „SET”

se nastavené íslo uloží do pamti P[0]

a zobrazí na displeji.

Spuštní ítání

ítání lze spustit i zastavit tlaítkem

„START”. Po stisku tohoto tlaítka se-

pne relé, zane blikat oddlovací dvoj-

teka a na displeji se po sekundách
odítá as. Pi optovném stisku tlaít-

ka „START” vypne relé a na displej se

vrátí pvodní hodnota z pamti P[0].

Totéž nastane necháme-li spína b-
žet až do odítání nastaveného asu.

Pesun pamti P[0] do ostatních pamtí
1. Stiskneme tlaítko „PED”. Na

displeji se objeví íslo pamti.
2. Tlaítkem „START” nastavíme

požadovanou pam.
3. Stiskneme tlaítko „SET”. Na dis-

pleji se zobrazí obsah pamti P[0] a ulo-

ží se do požadované pamti.

Spuštní asu z pamtí P[1-9]

1. Stiskneme tlaítko „PED”. Na
displeji se zobrazí íslo pamti.

2. Tlaítkem „START” nastavíme
požadovanou pam.

3. Stiskneme tlaítko „PED”. Na
displeji se zobrazí as uložený ve zvo-

lené pamti.
4. Stiskneme tlaítko „START”.
Pi zastavení ítání, nebo po doítá-

ní do nuly se na displej vrátí as ped-
nastavený v pamti P[0].

Pesun pamti P[1-9] do pamti P[0]

1. Stiskneme tlaítko „PED”. Na
displeji se zobrazí íslo pamti.

2. Tlaítkem „START” nastavíme
požadovanou pam.

3. Stiskneme tlaítko „PED”. Na
displeji se zobrazí as uložený ve zvo-

lené pamti.
4. Dvakrát stiskneme tlaítko „SET”.

Popis programu

Program je rozdlen na tyto základ-

ní ásti:

- tení klávesnice,

- komunikace s displejem,

- komunikace s pamtí,
- asování hodin,

- logika zpracování informací.

Program neustále obíhá základním

cyklem, kde je tena klávesnice a ob-

sluhován displej. Tento program je pra-

videln perušován asovaem, který

zajišuje obsluhu asových událostí,

jakými je odítání asu, blikání dvojte-

ky a blikání nastavovaných íslic. Pi
stisku nkterého z tlaítek program od-

skoí do logiky zpracování informací,

provede požadovanou akci a vrátí se do
základního cyklu.

Již naprogramováný mikroprocesor

si mžete zakoupit na adrese: Ing. Jií

Ryba, Kubíkova 8, 182 00 Praha 8, tel.

8585114.
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Seznam souástek

R1 ,R2,R12 až R15 6,8 kil

R3 až R10
R11
Pí

Cl
C2,C3
C4,C5
C6
C7
Dl
D2,D3,D4
TI až TI 3

101

102

103

104

105

100 il

10 kil

100 kil

10 nF

27 pF
100 nF

100 pF/16 V
10 pF/10 V
1N4007
1N4148
BC547
68HC705K1
93C46
4094
4052
78L05

displej se spolenou katodu, nap.
2x HDSP5623 + 2x LED pro dvojteku
XI krystal 2,4576 MHz
Rel relé

S1 až S3 tlaítko

Pozn. redakce. Autor nám poskytl

k uveejnní i výpis programu v asem-
bleru. Jeho vytištní však nebylo mož-
né, nebo i kdybychom jej vytiskli men-
ším písmem, zabral by tém dv tis-

kové strany. Tyto strany radji vnuje-
me dalšímu lánku. Vážní zájemci mo-
hou získat výpis programu v redakci.

Akustická zkoušeka

odporu a naptí

Sonda na obr. 1 je vhodná pomc-
ka pro kontrolu kabel, plošných spo-

j, rezistor, polovodiových pechod
a kondenzátor. Pi rozpojených mi-
cích hrotech má prakticky nulovou spo-

tebu, baterie vydrží nejmén rok pi

bžném používání.

Se zvtšujícím se odporem na vstu-

pu sondy se snižuje výška tónu tak, že

mený odpor ádu Mil se projevuje

zetelným lupáním. Protože kmitoet lze

mnit i naptím na vstupu sondy, lze

zkoušeku využít i jako jednoduchou
akustickou logickou sondu.

Zapojení akustické zkoušeky je rea-

lizováno integrovaným obvodem C555,

zapojeným jako astabilní multivibrátor.

Tranzistor T 1 pracuje jako spína a T2
jako promnný odpor, urující kmitoet.

Jedno z možných provedení zkou-

šeky je na obr. 2. Zkoušeka je posta-

vena na desce s plošnými spoji, pi-

emž souástky jsou osazeny z obou
stran. K desce s plošnými spoji jsou pi-

pájena dv ela. Na pední elo je pi-

+3 V

Obr. 1. Zapojení akustické zkoušeky

pevnn piezoelektrický mni, který zá-

rove ukonuje sondu. Na zadní elo
je pipájen kladný vývod držáku bate-

rií. Vývody sondy jsou vyvedeny zadní

stranou trubkového krytu, který je za-

slepen plastovou zátkou.

Martin Pecina

deska s pl. spoji

Obr. 2. Provedení zkoušeky z obr. 1



Poznámka k lánku „Nf výkonový
zesilova HQZ1100” z AR A9/1995

Zdá se, že mýtus o ultrajednoduchém výkonovém zesilovai dokonalých
parametr je stejn nevymýtitelný jako mýtus o superminiaturní a suprazis-

kové antén [1]. Asi je to dobe. Stedovcí konstruktéi stroj s úinností
pes sto procent to také nikdy nevzdali, a i když ve vci samé píliš neusp-
li, získali mnoho cenných zkušeností. Teba tyto ádky pispjí k tomu, aby
to potkalo i autora komentovaného lánku.

Pekreslíme-li schéma do pehled-
njší podoby (obr. 1 ,

obr. 2a) zjistíme,

že jde o mstkové zapojení oznaova-
né v anglosaské literatue zkratkou FBA
(floating bridge amplifier). Poprvé se,

pokud vím, objevilo v [2], tehdy z nedo-

statku výkonových tranzistor se závr-
ným naptím potebným pro výkony
nad 60 W. Zapojení se však neujalo,

nebo sériovým azením koncových
tranzistor (obr. 2b) lze dosáhnout stej-

ného efektu pokud jde o napové resp.

proudové namáhání výkonových prvk.
Sériové uspoádání má však menší
zkreslení a lze v nm snadno zavést kli-

dový proud, ímž se linearita ješt zlep-

ší. Také ochrana proti zkratu na výstu-

pu vychází obvodov jednodušší.
Navíc, zesilova je pehlednjší a sná-

ze se v nm mí.
Dokonce ani autorem zdrazova-

né „hledisko bezpenosti pracovník pi

výrob a opravách” neutrpí újmu - ma-
ximální stejnosmrné naptí je také

150 V proti zemi. Nkolik zesilova
s podobnou topologií (obr. 3) jsem po-

stavil v roce 1981 pro divadlo J. Pr-
chy, kde pokud vím hrají dodnes. Zá-

jemcm o prokopávání slepých uliek

mohu poskytnout i návrh plošného spo-

je. Nápadn podobné zesilovae ostat-

n koncem osmdesátých letech vyrá-

bl Alan Kraus.

Pokud jde o „floating bridge ” (což

neznamená pontonový most, jak by se

mohlo zdát podle anglicko-eského
elektrotechnického a elektronického

slovníku - viz pozn.1), nkolik zajíma-

vých zapojení mže tená s archeolo-

gickými sklony najít v [3], kde krom
výkonné verze pro hudební soubory
a zesilovae do auta s napájením 12 V,

je i z obvodového hlediska zajímavá
varianta (bridged bridge), která umož-
uje dosáhnout na zátži dokonce ty-
násobku napájecího naptí. Ale zpt do
souasnosti.

Zpsobem navázání monolitického

OZ ke koncovému stupni naznaeným
na obr. 4 lze dosáhnout mnohem vyšší

mezní rychlosti zmny výstupního na-

ptí (slew rate), než jakou má použitý

OZ, pitom ostatní parametry, vetn
jeho linearity, zstanou v podstat za-

chovány. Pro buzení výkonových fet,

nebo pro vtší výkony je výhodnjší,

pokud vím dosud nepublikovaná, to-

pologie podle obr. 5, která umožuje
zdvojnásobit píný proud rozkmitovým

stupnm.
S tvrzením autora lánku v AR, že

pechodové zkreslení isté B tídy ne-

vadí, nebo prý je dokonale (!) masko-
váno užitenou informací - snad ani

není nutné polemizovat. V té souvislosti

mi napadají dva mechanismy, kterými

uvedený dojem mohl vzniknout. Jednak
je možné, že pan Holák velmi špatn
slyší. Pak bych doporuoval návštvu
u odborného lékae. Druhé, z našeho
hlediska zajímavjší vysvtlení se na-

bízí pi pohledu na okolí MAB356 na

spojové desce. Tento obvod je totiž

v zapojení s uzemnným výstupem ná-

chylný oscilovat, podle parazitních ka-

pacit, nkdy i na velmi vysokých kmito-

tech. Zde má navíc pi prchodu
signálu nulou efektivn rozpojenu
smyku zptné vazby (T3 i T4 jsou uza-

veny), takže pravdpodobnost, že
kmitá, se mi zdá vysoká. Pro vyšeto-

vání stability uzavené operaní sít je

nejlepší pomckou (snad s výjimkou

dobrého osciloskopu) monografie [6],

zejména stránky 400 až 449.

Skutenost, že zesilova, který se

pohybuje na mezi stability, nemá slyši-

telné pechodové zkreslení ani nasta-

víme-li ho do isté B tídy, je známa.
V šedesátých letech byly publikovány

i návody, jak tímto zpsobem, analogic-

kým s pedmagnetizací u magnetické-

ho záznamu, vylepšit zvuk napíklad
oblíbeného zesilovae KirksaetrTX500.

V našem klubu (Hifiklub Praha 10, bla-

hé pamti) se tak upravovaly i zesilo-

vae TW 40. Metodika je však chou-

lostivá i v laboratorních podmínkách, pi

zmn zatžovací impedance hrozí roz-

kmitání a následná destrukce konco-

vých tranzistor, a tak ji nelze doporu-

it ani k domácímu použití - natož pro

stovoltový rozvod.

Máme-li však zesilova, jehož kmi-

totová i fázová charakteristika sahá
vysoko nad akustické pásmo, je mož-
né, a je to pekvapiv úinné, pidat

k užitenému signálu asi tak volt (m-
eno na výstupu) sinusového naptí
vysoké frekvence ze zvláštního osci-

látoru. Nkteré komplementární MOS-
fety mají tak záludné teplotní závislos-

ti (viz pozn. 2), že u nich stabilního

„klidového proudu” jinak nelze snadno
dosáhnout. Vyžaduje to však rychlé

a lineární vstupní a budicí obvody, nej-

lépe s proudovou zptnou vazbou
a výstupní filtr zamezující pronikání vy-

sokofrekvenního signálu do okolí.

Podrobnji o této problematice snad
nkdy píšt.

Pozn. 1: Zmínný anglicko-eský a esko-anglický elektrotechnický a elektronický slovník

vyšel nedávno podruhé. V prvním vydání z roku 1982 byla pedmluva, vybízející tenáe ke

kritickým pipomínkám, jakožto „vítané pomoci do další práce”. Napsal jsem tehdy paní

redaktorce Malinové dopis s adou pipomínek a nabídkou nkolika novjších anglických

text a asopis k excerpci. Nereagovala na nj ani ze slušnosti. Se zájmem jsem tedy

nahlédl do nového vydání a zjistil, že za léta pilné práce zmnil slovník jen obálku, vydava-

tele a cenu. Uvnit zstalo vše pi starém, vetn na první pohled evidentních tiskových

chyb - dokonce vetn (!) té pedmluvy. tenám tedy doporuuji: Kupte si ho (jiný stejn
nedostanete), teba se v píštím tisíciletí dokáme (pro velký úspch) tetího nezmnného
vydání.

Shledávám pikantním ten fakt, že nkteré z pitomostí ve slovníku uvedených už za ta

léta zapustily koeny. Isolating transformer, napíklad, ve slovníku peložený jako izolaní

transformátor (pro zaáteníky: správný peklad je oddlovací transformátor) už v naší lite-

ratue zdomácnl a našel dokonce následovníky. Není ani píliš divu, vždy v tomto - jedi-

ném oborovém slovníku, který u nás vyšel je isolated kategoricky peloženo jako izolovaný,

(pro zaáteníky: izolovaný se anglicky ekne insulated) Jímám hrza pi pedstav jak by

si autoi zmínného slovníku poradili s pekladem britského sousloví splendid isolation.



Obr. 3. Zjednodušené schéma koncového stupn ORFAL 404 (400 W/4 Q)

Konstruktérovi zesilovae HQZ bych povídající osciloskop (napová sonda
doporuoval pipojit na výstupní svor- by totiž svou vstupní kapacitou pomry
ku monolitického zesilovae citlivou v obvodu zmnila, a osciloskop srna-

proudovou sondu s kmitotovou cha- lou šíkou pásma kmitání zprmruje
rakteristikou alespo do 100 MHz, a od- a lživ ukáže rovný prbh) a pesvd-

Pozn. 2: U bipolárních tranzistor pro dosažení stabilního klidového proudu staí kom-
penzovat teplotní závislost úbytku na diod BE, který klesá s teplotou lineárn (zhruba

o 2,1 mV/K) a nezávisí na kolektorovém proudu. Polem ízené prvky mají pi malých prou-

dech závislost podobnou (pevažuje vliv záporného teplotního koeficientu prahového nap-
tí), ale pi velkých proudech opanou (pevažuje vliv kladného teplotního koeficientu odporu

kanálu). Bod obratu (pi kterém je nastavený proud teplotn stabilní) závisí na geometrii

buky, bývá výše u strmjších fet a obecn je rzný u souástek obou polarit. (Výjimku

tvoí komplementární páry Hitachi ady 2SJ48/2SK133, jejichž bod obratu je v okolí 0,1 A
u obou typ, takže si klidový proud vlastn stabilizují samy. Dsledkem této, pro konstruk-

téry tak pohodlné, vlastnosti je jejich velký odpor v oteveném stavu a velmi malá strmost,

navíc rozdílná podle typu vodivosti. Také pomr plochy ipu, tudíž i ceny, ke kolektorové

ztrát je nevýhodný.) Ú nkterých unipolárních komplementárních dvojic má kivka teplotní

závislosti ti lokální extrémy (k obratu charakteristiky dochází pi proudech rozdílných až

o ád) a její kompenzace je proto obtížná. I u firem zvuných jmen to konstruktéi asto
„eší” tak, že zavedou klidový proud za studená a zkreslení mí rovnž za studená. O tom,

že po nkolika minutách provozu klidový proud zanikne a zkreslení vzroste ádov, se pak

v prospektech cudn mlí.

Obr. 4. Koncový stupe s výstupní

kaskódou

Obr. 5. Budi s píným proudem
70 m

A

it se tak, která z uvedených eventualit

odpovídá lépe skutenosti.

V lánku je i ada dalších tvrzení se

kterými nemohu souhlasit. Autor napí-
klad píše, že úinnost transformátoru

není dobrá a prez jádra prý roste s pi-

bývajícím výkonem neúmrn. Myslím
si, že prez jádra roste úmrn (druhé

odmocnin výkonu) a úinnost je doce-

la dobrá. Dále si troufnu tvrdit, že všech-

ny zesilovae s výstupním transformá-

torem prodávané fou Philips, která má
na trhu stovoltových ústeden domi-

nantní postavení v celosvtovém m-
ítku, jsou schopny pi jmenovité zátži

dodat jmenovité naptí. Totéž platí i

o všech zesilovaích s výstupním trans-

formátorem, které jsem kdy vyrobil já,

pestože pan Holák tvrdí opak. Do-
mnnku, že jeho zesilova popsaný
v AR je schopen pracovat do libovol-

né (!) zátže s plným výkonem jsem
ochoten, zdarma, vyvrátit bhem nko-
lika vtein, pinese-li mi vzorek. Autor >



to ostatn mže udlat sám, postaí
pipojí-li svj zesilova k doporuené
zatžovací impedanci podle [4].

A ješt nkolik slíbených poznámek
k vlastnímu zapojení:

a) Napájení operaního zesilovae
zapojeného s výstupem nakrátko na-

ptím ±15 V nesmysln zvyšuje jeho,

i tak velký, ztrátový výkon. Úpln po-

staí ±5 V. OZ typu NE5534 (pvodn
TDA 1034), které se v obdobných za-

pojeních obvykle používají mají vý-

stupní obvody schopné dodat vtší
proud, lépe snášejí použití napájecích

vývod jako výstupních, a je možné je

z vnjšku kompenzovat kapacitou
mezi vývody 5 a 8, což bývá nutné.

Pokud totiž má vstupní diferenciální

zesilova vtší rychlost než koncový
stupe, dostává se i pi malém signá-

lu do saturace. Zptná vazba se snaží

potlait nesoulad mezi vstupním a vý-

stupním signálem, zpsobený zpožd-
ním ve výstupních obvodech, ty však
už nejsou schopné reagovat rychleji.

Tomuto jevu se íká SID (slewing in-

duced distortion) a psobí obzvláš
rušiv, protože zkreslení které tak vzni-

ká není harmonické (nemá vztah
k vstupnímu signálu).

b) Odpory R15 a R16 nejsou specifi-

kovány v rozpisce - rozte na spojové

desce odpovídá zatížení 1 W. Pi jme-

novitém výstupním naptí a 20 kHz
bude ztráta na každém z nich asi pti-

násobná.

c) Ohmická hodnota odporu R1 7 chy-

bí ve schématu i v rozpisce (není však
kritická, mohla by být teba 4k7).

d) Bipolární spojení výstupních elek-

trolytických kondenzátor chrání zátž
ped stejnosmrným petížením v pí-

pad (velmi pravdpodobné - viz dále)

destrukce koncových tranzistor. I to se

kdysi dlávalo. Dnes se vtšinou za-

pojuje na výstup výkonového zesilova-

e integrátor. Výstupní elektrolyty ne-

zahrnuté do smyky zptné vazby
zhoršují tlumení a jsou zdrojem zkres-

lení, zejména pracují-li bez polarizace

a jsou-li dva v sérii.

e) Použité darlingtony (BDX53F/54F)
vypadají pi letmém pohledu do kata-

logu vzhledem k cen (fa ERA Com-
ponents nabízí pár za 47 K) takka
pohádkov (160 V, 6 A, 60 W, 20 MHz)
- dokud si lovk neprohlédne jejich

SOA charakteristiku (graf vymezující

oblast provozu bezpenou proti druhé-

mu prrazu) a nezjistí, že jsou to kous-

ky, pohíchu, spínací. Konkrétn pi

25°C (!) a naptí 75 V snesou proud je-

nom 150 mA. Pi napájecím naptí
150 V mohou tedy pracovat jenom do
zátže prakticky ist odporové (s fá-

zovým posunem menším než 4°). Pi
zátži která posouvá fázi o 39°, což je

hodnota se kterou má konstruktér podle

normy EIA poítat, budou proti katalo-

govým hodnotám petíženy pibližn
o tyi sta procent. Ani spojení vždy pti

koncových tranzistor paraleln by pro-

blém neešilo, nebo mají nevýhodnou
závislost zesilovacího initele na kolek-

torovém proudu. Spolu se zvýšenými

náklady na montáž by navíc jejich cena
patrn pevýšila cenu vhodných nízko-

frekvenních darlington podobných
parametr.
f) Operaní zesilovae typu MAB356
(pvodn LF356) nejsou navrženy pro

lineární provoz. Urychlovací obvod,

který zlepšuje jejich impulzní odezvu
zpsobuje zkreslení asi o dva ády
vtší než je bžné u lineárních OZ (na-

píklad TL071). Navíc jejich slew rate

není symetrický - pro sestupnou hra-

nu signálu je až dvakrát vtší než pro

vzestupnou. To má za následek spe-

cifický druh obtížn mitelného, ale

dobe slyšitelného zkreslení [5].

Z tchto dvod v nízkofrekvenním
etzci nejsou použitelné. Krom toho

jejich klidový odbr kolísá kus od kusu

zhruba od 2 do 7 mA a má, na rozdíl

od naptí BE tranzistor T1,T2, klad-

ný teplotní koeficient,

h) Hrozící katastrof by se dalo za-

bránit jen zmenšením odpor R5,R6 na

zlomek uvedené hodnoty, tedy posu-

nem pracovního bodu celé první tve-
ice do B tídy - s rezervou pro uvede-

né vlivy. Pak by ovšem byly zbytené
diody D1,D2 a zapojení by pipomína-
lo spíš klopný obvod než zesilova.

Autorovi se zejm sešly na stole sou-

ástky s krajními úchylkami parametr
(vetn koncových tranzistor - nkte-
ré výrobní série mohou mít odolnost na

druhý prraz znan vyšší než zaruo-
vanou, výrobce však nejlépe zná sku-

tený rozptyl parametr a není v jeho

zájmu uvádt v katalogu hodnoty hor-

ší než reálné - proto se pi sériové vý-

rob katalogové údaje nepekraují, ani

když to ve vývoji vypadá, že by se moh-
ly), a shodou okolností vždy z toho vý-

hodnjšího okraje. Takové neuvitel-

né náhody se v život nkdy stávají,

jenom diletant však považuje v tu chví-

li vývoj za ukonený. Pi osazování dal-

šího kusu, nebo pi oprav, se sejdou

souástky prmrné a pak se tranzis-

tory T 1 ,T2 otevou oba souasn, zkra-

tový proud stabilizátor protee dioda-

mi, dioda D2, která má anodu
vyvedenou tenkým drátkem, se peru-
ší a proud zane protékat bázemi.
O pár mikrosekund pozdji se zkrato-

vým proudem elektrolyt protaví tran-

zistory T3 a T4 (2 mF nabité na 150 V
kumulují víc než 20 J energie), a než
zareaguje tavná pojistka na primární

stran transformátoru pehoí spoje na

desce a pravdpodobn i usmrova-
i diody.

Velmi bym zajímalo co na uvede-

ném zapojení má pan Holák, jak v zá-

vru naznauje, patentov chránno.
Ondej Lukavský
ajkovského 30
130 00 Praha 3
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P.S. Chtl bych se tenám omlu-

vit za svoje úchylky od zavedeného
zpsobu kreslení schémat. Nejsem
zvyklý malovat kroužky kolem tranzis-

tor a u integrovaného Darlingtonova

zapojení používám symbol se dvma
kolektory. Nedlám to z touhy po origi-

nalit, pipadá mi to pehlednjší. V ja-

zykové oblasti používám obas hovo-

rového elektrolyt, namísto elektrolytický

kondenzátor, zase jen ve snaze o stru-

nost. Také nedokážu nazývat odpor
rezistorem, není-li to v daném kontex-

tu nezbytné k jednoznanému pocho-

pení. Ostatn si všímám, že ani v té

nejmladší generaci to nikdo nedlá, te-

baže od uebnic až po odborný tisk

nevidí nic jiného. Nesmírn si vážím
autor (ing. Jií Dostál CSc, abych jme-

noval alespo nkoho), kteí dokáží

i odborný výklad podat živou a pknou
eštinou, hledíce spíš na jeho srozu-

mitelnost než na jazykové normy [6].

Pozn. redakce: Na výslovné pání
autora nebyl tento lánek anijazykov
ani redakn upraven - proto v nkte-
rých aspektech neodpovídá redakním
zvyklostem.

Indikátor

stereofonního vyvážení

Zdá-li se vám, že máte na svém ze-

silovai málo indikaních prvk, mže-
te jej doplnit o jednoduchý indikátor vy-

vážení kanál. Zapojení indikátoru je

na obr. 1. Pokud to konstrukce zesilo-

vae umožuje, zapojíme obvod za

regulátor vyvážení ped regulátor hla-

sitosti, nebo jednoduše až na výstup

zesilovae k vývodm pro reprodukto-

ry. Diody mohou být libovolného typu.

Úsmrovací Dl a D2 použijeme nej-

lépe germaniové, ochranné D3 a D4
kemíkové. Midlo je rukové, s nulou

uprosted. Odporovým trimrem nasta-

víme citlivost indikátoru.

Rádio 2/1994, s.45 VH

Obr. 1. Jednoduchý indikátor

vyvážení



GC12AX
- packet rádio controller

Milan Brynda, OK1FMF

Dostal jsem na otestování TNC modem GC12AX, výrobek plzeské firmy
GES-ELECTRONICS. Modem slouží ve spojení s ídicím poítaem jako ko-

munikaní prostedek pro digitální druh radioamatérského provozu paket
rádio (dále jen PR).

Obr. 1. Pohled na pední panel modemu TNC GC12AX

Modem byl dodán v krabici z tvrdé-

ho papíru spolu se dvma brožurkami,

nezbytnými kabely a disketou 3,5" s

ovládacím programem pro poíta kom-
patibilní s PC.

První brožurka obsahuje informace

o vlastním modemu - jsou v ní obsaže-
ny informace o jeho jednotlivých funk-
ních ástech, struný popis uvedení do
provozu, schéma zapojení s osazova-
cím plánem, rozpiska souástek a za-

pojení dodaných kabel.
Druhá píruka je ponkud podrob-

njší a ml by si ji nejprve prostudovat

každý, kdo chce zaít pracovat tímto

druhem provozu. Z jednotlivých kapi-

tol vyjímám: uvedení do provozu, po-

pis píkaz, režimy komunikace s TNC,
význam nkterých rámc protokolu

AX.25, popis programu TNCHOST pro

PC, modulaní metody pro PR, slovník

nkterých pojm a zkratek, pehled pí-

kaz. Obsah této píruky hodnotím
velice dobe. Nkteré informace zde
sice nejsou úplné, nap. o penosovém
protokolu AX.25, ale to není v žádném
pípad na závadu. Podle mého názo-
ru je pro zaáteníka pemíra ryze tech-

nických pojm spíše na škodu.

Po základním seznámení s tímto

druhem provozu je možné naerpat
mnoho dalších informací podle dalšího

zájmu v nkterých vydaných sbornících

(a již z Klubu Packet Rádio nebo z kaž-

doroních setkání v Holicích), nebo pí-

mo komunikací s nkterou z etných
BBS, kde je uložena ada text i pro-

gram (i na CD-ROM).
Modem GC1 2AX je v malé erné ple-

chové krabice o rozmrech lOOx
120x35 mm. Na pedním panelu je

umístno pt standardních kontrolek

(PTT, DCD, CON, STA a PWR), vzadu
jsou dva devítivývodové konektory pro

pipojení poítae (RS-232, podle me-

zinárodního doporuení ITU-T je ozna-
ení V.24) a transceiveru (TRX) a rov-

nž standardní konektor pro napájení.

Modem lze napájet stejnosmrným na-

ptím 10 až 14 V, odbr je u verze
CMOS pouhých 120 mA. Spolu s mo-
demem jsou dodávány ti kabely: k í-

dicímu poítai typu PC, k transceive-

ru (dva jacky 3,5 mm a 2,5 mm, které

jsou obvyklé u vtšiny runích radiosta-

nic) a napájecí kablík s pocínovanými
konci, který lze pipojit kamkoliv.

Zapojení modemu vychází z osvd-
ené koncepce: srdcem je mikroproce-

sor Z-80 spolu s 32 kB RAM a 32 kB

EPROM, avšak místo klasického obvo-
du Z-80 SIO je použit modernjší a po
všech stránkách lepší obvod SCC Z-

8530 (resp. jeho varianta CMOS). Jako
modemový obvod je použit TCM3105
(Texas Instruments), který na rozdíl od
klasického AM791 0 vyžaduje jedno na-

pájecí naptí a díky technologii CMOS
má podstatn menší spotebu. Krystal

4433 MHz je spolený pro modemový
obvod i procesor.

Komunikace s poítaem probíhá
rychlostí 9600 bit/s, na rádiové stran
pak 1200 bit/s s modulací podle BELL-
202. Pro jiné rychlosti je možné mode-
mový obvod vyjmout z objímky a na
jeho místo zasunout desku externího

modemu (nap. FSK modem 9600 bit/

s podle DF9IC/G3RUH).
Použití obvodu SCC Z-8530 však

s sebou krom nesporných klad
(zmenšení obvodové náronosti, lepší

innost bitové synchronizace díky úin-
nému obvodu DPLL) také pináší pod-
le mého názoru jednu podstatnou ne-

výhodu. Ta spoívá v nemožnosti
použít nové verze programových vyba-
vení (peprogramováním pamti
EPROM) bez jejich úpravy. V poslední

dob se zaíná prosazovat komunika-
ce protokolem DAMA namísto dosavad-
ního CSMA, zejména na pln
vytížených nódech.

Protokol DAMA používá rozdlení
.master’ (=nód) a ,slav’ (=uživatelé),

kdy master pidluje postupn každé-
mu uživateli „slovo”. Tímto zpsobem
je možné zvtšit prchodnost komuni-
kaního kanálu, komunikuje-li souas-
n vtší poet uživatel.

Stávající metoda CSMA naproti tomu
toto rozdlení nepoužívá, a proto je pro

stanice s menším výkonem problema-
tické pokraovat ve spojení pi velmi

hustém provozu. Nové verze obsahu
EPROM jsou však kompilovány pro

použití s obvodem Z-80 SIO a tak je-

jich okamžité nasazení není možné
(tyto problémy se však týkají i jiných to-
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várních výrobk, nap. PK-88 a PK-
232). Úprava firmware bez znalosti

zdrojového tvaru programu však není

vždy jednoduchou záležitostí.

Na piložené disket 3,5" je dodá-
ván program TNCHOST pro komunikaci

s modemem v tzv. host-módu. Tento
program mže s uživatelem komuniko-
vat esky (podporováno kódování bratí

Kamenických), anglicky nebo nmec-

ky a umí vše, co se od standardního
programu oekává: možnost souasné
komunikace na pti kanálech, záznam
komunikace do souboru, penos texto-

vých i binárních soubor, vedení pro-

vozního deníku, zobrazení seznamu
zaslechnutých stanic, nápovdu.

Pesto si myslím, že po ase pejde
vtšina uživatel ke komfortnjšímu
programu, nap. Graphics Packet (GP)

nebo Eskay Packet (SP). To však není

na závadu, každý si mže zvolit pro-

gram podle svých pedstav (v souas-
né dob pibývá program pracujících

v prostedí MS Windows). Program
TNCHOST je však pomrn nenáro-
ný na výkon poítae a tak jeho služeb

využijí zejména majitelé mén výkon-

ných poíta.



Zkušenosti z provozu

Modem jsem ml možnost testovat

pomrn dlouhou dobu a musím íci,

že pracoval naprosto bez závad. Pro
ízení byl používán poíta Atari 1040
ST s programem DigiPoint (obdoba
Graphics Packet) a runí transceiver

ALAN CT-170 s koncovým stupnm
max. 35 W. Zajímalo mne i mobilní

uplatnní tohoto modemu a tak byl vy-

užit pi provozu paket-mobil z automo-
bilu pi cest Praha-Holice. Také zde
jsem nezpozoroval žádné výpadky (mo-
dem byl spolu s transceiverem napá-
jen z palubní sít 12 V).

Protože modem neobsahuje obvod
digitální detekce pijímaného signálu,

reaguje i na šum. Je proto nutné správ-

n nastavit umlova na transceiveru.

Pak nejsou s píjmem žádné problémy.

Závr

Modem GC12AX lze zakoupit u

GES-ELECTRONICS jen jako hotový
výrobek. Cena verze CMOS s disketou

s množstvím provozních informací a

programem TNCHOST vetn všech
kabel je 2998 K (vetn DPH). O ce-

nách lze prakticky neustále diskutovat,

avšak podle mého názoru vcelku od-

povídá provedení modemu.
Pimlouval bych se však za dv vci:

doešit možnost výmny (peprogramo-
vání) firmware v pamti EPROM podle

nových verzí a zveejnní dležitých
adres v EPROM, v nichž je uvedena
konfigurace modemu (rychlost sériové-

ho portu, volací znaka atd.). Tím si

každý bude moci popípad dotvoit
vlastnosti modemu podle svých vlast-

ních poteb. V ostatních smrech ne-

mám k modemu žádné pipomínky a

považuji ho za dobrý výrobek.

Dodatek - leden 1996:

Podle posledních informací firma

GES-ELECTRONICS dodává novou
verzi modemu GC1 2AX s EPROM typu

TF2.7B, která umožuje mj. i provoz
DAMA a KISS a odpovídá nejnovjší-

mu trendu. Tím je možné považovat
pedchozí výhrady za bezpedmtné.
Obsah uvedené EPROM je možné zís-

kat též ze sít PR v nkteré ze stanic

BBS. Majitelé starší verze si tak mohou
rozšíit možnosti svého modemu.

K obrázkm

Na následujících obrázcích jsou
uvedeny výsledky nkolika mení. Po-

mocí lébitov zvukové karty byly na-

snímány signály nkolika rzných sta-

nic vzorkovacím kmitotem 22 kHz. Pak
byl tento signál pehrán postupn do
dvou modem - GC12AX a TNC2-DL.
V nkolika pípadech se ukázalo, že
TNC2-DL nkteré rámce vbec nepi-
jal, jako nap. signál z obrázk 4 (4 a).

Zde se zejm uplatnily lepší vlastnosti

obvodu DPLL pro bitovou synchronizaci

v obvodu SCC Z-8530 v modemu
GC12AX(TNC2-DL má namísto DPLL
pro bitovou synchronizaci jen velice

jednoduchý obvod). Obrázky mají dv
ásti - v první ásti je zobrazeno kmi-

totové spektrum získané výpotem
pomocí rychlé Fourierovy transforma-

ce z 1024 vzork a v druhé ásti je pro

názornost zobrazen asový prbh sig-

nálu. Kmitotové spektrum je zobraze-
no jako okamžité (horní ást) i zprm-
rované ze 20 mení (spodní ást). Na
posledních obrázcích (7, 7 a) je pro ná-

zornost uveden ideální matematicky vy-

poítaný signál podle normy BELL 202.

Na namených signálech se samozej-m podílejí i vlastnosti použitého pijí-

mae (zde runí transceiver CT-170).
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Obr. 4. Obr. 4 a.

Obr. 5. Obr. 5 a.
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Obr. 6. Obr. 6 a.

ignálu: 19456-20479

Obr. 7. Obr. 7 a.

Modem GC12AX si mžete koupit na následujících adresách:
GES-ELECTRONICS, Goárova 514, 500 02 Hradec Králové, tel.: (049) 269 78, fax: (049) 261 32,

GES-ELECTRONICS, Mikulášské nám. 7, 301 45 Plze, tel.: (019) 72 41 881, fax: (019) 72 21 085,

Objednávky poštou vyizuje zásilková služba:

GES-ELECTRONICS, Karlovarská 99, 324 48 Plze 23, tel.: (019) 72 59 131, fax: (019) 72 59 161,

• V roce 1995 byl v Praze uveden do
provozu druhý DX-cluster v eské repub-

lice, pro zkušební provoz vysílal jako

OKOPRG-4, ale definitivní znaka bude
pozmn software OKODXP. Aktivací se

omezí zatížení linek mezi nódy ve sm-
ru na DL a na Moravu, kam se radioa-

matéi ze západní ásti R snažili pro-

pojovat.

Sí PR ve Slovinsku

V souasné dob v Evrop mají jed-

nu z nejmodernjších a také nejrychlej-

ších paketových sítí ve Slovinsku, kde
používají svj vlastní systém SUPER
VOZELJ.

Uzlové peváde, pracující na vyso-

kých kopcích, jsou vzájemn propojeny

vf linkami s velkými penosovými rych-

lostmi (76 nebo 38 kb/s, vtšinou
v pásmu 23 cm) a na celém území Slo-

vinska je celkem 7 stanic BBS - díky rych-

lým linkám jsou odkudkoliv snadno do-

stupné. Uzlové stanice jsou dále linkami

spojeny s „místními" pevádi a pro-

stednictvím S55TCP i se sítí Internet.

Prakticky je signálem pokryto celé obyd-
lené území Slovinska.

Pro zajímavost - na Istrii mají snad
nejníže položený nód vbec - v Koperu,

s anténou ve výši asi 15 m nad moem!
Z vlastní zkušenosti mohu íci, že pokud
jste v dosahu njakého slovinského di-

gitálního peváde, je lahdkou tímto

druhem provozu pracovat. „ekací doby"

jsou prakticky stejné, jako když u nás ko-

munikují dv stanice prostednictvím jed-

noho flexnetového nó-du, kde není jiný

provoz. Navíc, alespo podle vyjádení
místních uživatel, je celá sí velmi spo-

lehlivá. Zatím mají problémy s napojení-

mi na Chorvatsko a další balkánské stá-

ty.

Ekologická náhrada
baterií NiCd

Baterie NiCd jsou velmi známé a po-

užívané, ale také nebezpené. Obsahu-
jí kadmium, které psobí velmi tžká
onemocnní ledvin, silné bolesti kloub
a kostí, vyšší krevní tlak, ateriosklerózu

atd. Bílozelený prášek na starých bateri-

ích a pochopiteln jeho podstatn vtší
dávka uvnit je práv to, co by nemlo v

žádném pípad pijít do styku s proste-

dím, ve kterém žijeme. Proto byly vyvi-

nuty nové baterie NiMH (niklmetalhydrid),

které mají pi stejném naptí na lánku
o 30-40 % vtší kapacitu pi stejné hmot-
nosti a jsou pro životní prostedí praktic-

ky bez negativních vliv. Záporná elek-

troda je ze speciáln upraveného
kovového materiálu, který je schopen ab-

sorbovat vodík. Jmenovité naptí na
lánku je 1 ,35 V klesající rychle na 1 ,2 V
pi zatížení a doporuené naptí, ke kte-

rému je možno baterii vybíjet, je 1 V. Do-
poruený nabíjecí proud je 0,1 x kapaci-

ta baterie v mAh po dobu 15 hodin.

Nevýhodou tchto baterií je pomrn
rychlé samovybíjení (nevydrží déle než
asi 15 dn od nabití) a pak cena - zatím

je asi 4x vtší oproti klasickým bateriím

NiCd.

(Podle NiMH Technical Notes, Bethel,

Ct Duracell lne. a Rádio HRS 26/95.)

OK2QX
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Obr. 4. Obvod optické závory pipojené

k sériovému portu
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Obr. 3. Elektronické

ošetení zákmit tlaítek

pipojených k sériovému

portu
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s FCC Folprecht

ÍTA UDÁLOSTÍ PRO PC
Ing. Ivan Doležal, Mlýnská 46A, 466 02 Jablonec nad Nisou (Pokraování)

Požadované napové úrovn, pe-
pínané na vstupy, získáme na pomoc-
ných výstupech RTS (naprázdno asi

+11,5 V, t.j. log. 0) a DTR (asi -11 V,

t.j. Iog.1 ). Vzhledem k vnitnímu odporu

výstup asi 400 Q, který jsem namil
na adaptéru mého poítae, a odporu

vstup minimáln 3 kQ (typicky 5 kft,

maximáln 7 k£2) lze takto bez prob-

lém napájet všechny 4 vstupy souas-
n. Jednoduchý pasivní filtr (integraní

lánek R1-C1) s asovou konstantou

asi 1 0 ps by ml odstranit zákmity u vt-
šiny pepína. Další prodloužení a-
sové konstanty je nereálné - odpor R1

nelze píliš zvtšit, má-li být zachová-

na napová rezerva na vstupu, a kon-

denzátory vtších kapacit v potebném
bipolárním provedení jsou rozmrné
a drahé.

V pípad poteby použijeme elek-

tronický obvod pro ošetení zákmit,

nap. s levným tynásobným opera-
ním zesilovaem. Jeden kanál vetn
napájení je na obr. 3. Odbr samotné-

ho integrovaného obvodu je menší než

1 mA, takže pro vstupy stále zstává
dostatená rezerva naptí. Diody jej

chrání proti pípadnému nastavení ne-

správné polarity na výstupech adapté-

ru ped spuštním obslužného progra-

mu. Operaní zesilova je zapojen jako

Schmittv klopný obvod s maximální

hysterezí.

Úprava základního zapojení na za-

pojení píkladu aplikace je na obr. 4.

Dva blízko sebe umístné fototranzis-

tory mohou být použity jako idlo obou-

smrného inkrementálního snímae
polohy nebo jako souást optické závo-

ry, která je umístna na vstupu uzave-

ného prostoru a umožuje zjistit poet
pedmt nebo osob v prostoru se na-

cházejících. Hystereze obvod je upra-

vena odporovými dlii R2-R3 pop.

R5-R6 asi na 1/3 celého napájecího

naptí. Odpory rezistor R1 a R4 závi-

sejí na úrovni osvtlení a citlivosti foto-

tranzistor a jsou v mezích asi 10 WQ
až 0,5 Mfí.

Výpis programu obsahuje ukázku

programu ECNT v jazyku C, který na

pozadí prbžn zobrazuje stav ítae
událostí, piazeného paralelnímu ne-

bo sériovému portu podle volby v píka-

zové ádce. Na popedí bží funkce

hlavního programu - zde je to pouze

pro demonstraci výpis znak na konzo-

lu. V pípad sériového portu se zobra-

zuje stav všech ty kanál. V píkazo-

vém ádku lze každému kanálu (s ome-
zením pro RI) urit, zda má reagovat

na hranu nábžnou, sestupnou nebo

na ob hrany signálu.

Rutiny obsluhy perušení com_int,

cntjnt a Iptjnt jsou napsány v inline

assembleru. V pípad pipojení me-
chanických spína jist o rychlost

nejde, ale takto ítae událostí zvlád-

nou na poítai 386DX/33 s 64 kB ca-

che tém 20 tisíczmn úrovní elektro-

nicky generovaného signálu za sekun-

du v pípad sériového portu a asi 50

tisíc v pípad portu paralelního. Za to-

hoto mezního stavu však již hlavní pro-



gram tém nepobží. Dalšího mír-

ného zrychlení by pravdpodobn bylo

možno dosáhnout odstranním ásti

poáteního a závreného kódu, který

je generován i pro prázdnou funkci in-

terrupt vyšším programovacím jazy-

kem. Jedná se o poátení uložení,

závrené zptné nastavení a pípra-

vu pístupu k obsahu 9 registr proce-

soru. Napíšeme-li rutinu pímo v as-

sembleru, mžeme napsat kód úscho-

vy a obnovy pouze pro registry, jejichž

obsah se mní, a tch je nejvíce pt.

Pokud nezamaskujeme perušení
od systémového asovae, budou íta-

e událostí každých 55 ms po dobu ob-

sluhy jeho perušení neaktivní a v té

dob pivedené impulzy se nezapoíta-

jí. asovai je totiž obvodov piaze-
na žádost o perušení IRQO, která má
nejvyšší prioritu. Vyšší prioritu, než kte-

rá je piazena portm, má nap. i pe-
rušení od stisku i uvolnní klávesy.

adi perušení 8259 bohužel neu-

možuje prioritu perušení individuál-

n a nezávisle nastavit. Pro ilustraci

však uvádím, že obsluha perušení od

asovae trvá na výše uvedeném poí-
tai asi 60 ms, takže se tém nemže
nepízniv projevit.

V rutin comjntse rozhoduje o in-

krementaci píslušných promnných
íta událostí podle výsledku logické

funkce

incr = djnp & ((input & hlevel)
|

(-input & llevel))

mezi bity stavu vstupu portu input, zm-
ny stavu djnp a promnných llevel a

hlevel
,
kterými se volí, zda má ítání

reagovat na sestupnou a/nebo nábž-
nou hranu. Pitom negovaný stav Input

je uložen v horní tveici a zmna sta-

vu djnp v dolní tveici bit registru

MSR, a to ve shodném poadí, tedy

nejmén významný bit pro vstup CTS,
pak DSR, Rl a nakonec nejvýznam-
njší bit pro DCD. Výsledek se pesou-
vá bit po bitu do píznaku CARRY, jenž

se piítá k píslušné promnné, která

tak je pop. není inkrementována.

Promnné íta jsou pouze 16-bi-

tové (unsigned int), ale doplnním jed-

né další instrukce - jak je ve výpisu na-

znaeno - mžeme inkrementovat zvo-

lenou a též píslušn deklarovanou 32-

bitovou (unsigned long) promnnou.
Místo jednotliv deklarovaných pro-

mnných by bylo možné pracovat s jed-

norozmrným polem (vektorem) se

tymi prvky a v rutin použít ukazatel

je adresující. Pak pirozen musejí mít

všechny 4 ítae shodnou délku.

Rutina cntjnt obsluhy inkrementál-

ního snímae i obousmrné optické

závory implementuje algoritmus logic-

kého stavového automatu s 8 stavy.

Protože je teba zajistit jednoznanou
reakci i v situacích, kdy pi pohybu jed-

ním smrem clona zatemní postupn
jeden nebo oba snímae a pak zmní
smr pohybu, zapoítá se prchod clo-

ny až poté, kdy clona opt oba snímae
odtemní. V pípad, že zmny úrovní

obou sníma nenásledují v jednom ze

dvou správných poadí, pejde stavový

automat do vykávacího stavu .7, ve

kterém setrvá, dokud nejsou oba sní-

mae opt odclonny. Pak pejde do

klidového stavu .0, ze kterého pvod-
n vyšel.

íta je inkrementován po pecho-
du logického automatu ze stavu 3 do

stavu 0 a dekrementován po pechodu
z 6 na 0.

Konkrétní logický automat by bylo

možno naprogramovat pomocí podmí-

nek vtvení programu a nkolika vnit-

ních logických promnných. Já jsem
použil postup, pi kterém jsou pechody
zakódovány v matici jednobajtových

dat. Každý ádek matice pedstavuje

jeden vnitní stav automatu, každý

sloupec jeden stav vstup. V našem
pípad máme 8 ádk a 4 sloupce, ne-

bo 2 logické vstupy mohou vytvoit 4

stavy. Píslušný prvek matice pak ob-

sahuje íslo následujícího stavu.

Rutina cntjnt nejprve vyhodnotí, zda

došlo ke zmn na vstupech vyhraze-

ných pro pipojení sníma. Pak vypo-

ítá lineární index prvku matice pomocí

ísla stavu, zapamatovaného z posled-

ního perušení v pomocné promnné
oldstat, a aktuálního stavu sníma.
Nové i staré íslo stavu se testují a po-

dle výsledku se pop. inkrementuje ne-

bo dekrementuje íta. Poté se nové

íslo stavu uloží do promnné oldstat.

Podívejme se na další funkce de-

monstraního programu.

Funkce setportpar nastaví paramet-

ry svázané s perušením od konkrétní-

ho portu, t.j. vybere bázovou adresu

adaptéru, piadí íslo vektoru peruše-

ní a vytvoí masku perušení. Pitom
není dvod jakkoliv mnit i nastavo-

vat parametry sériového penosu (pe-

nosovou rychlost, poet bit a paritu),

nebo penos neprobíhá. Vlastní obslu-

hu perušení instaluje funkce com_on
pop. lpt_on a odinstaluje com_off
pop. lpt_off.

Abychom mohli prbžn sledovat,

že ítae událostí opravdu ítají, jsou

pod perušením od asovae v obsluž-

né rutin //T7_/>7 volány krom pvod-
ní rutiny BIOSu také funkce, které na

monitoru zobrazují ádek s aktuálním

stavem íta. Perioda 55 ms je zrov-

na pimená k obnov zobrazení pí-

padn rychle se mnících údaj. Vyšší

frekvence zmn údaje nemá smysl -

spíše by mohla být o nco nižší.

Vzhledem k tomu, že DOS a BIOS
nejsou reentrantní, nelze v perušení

obecn a kdykoliv využívat jejich služ-

by, pokud jich využívá i perušovaný
program. To se dje i v demonstraní
funkci mainbody, která neustále vypi-

suje na obrazovku 80 rzných ASCII

znak. Pro výstup na obrazovku pak

musíme použít vlastní funkce pímého
pístupu do video pamti.

Funkce vputs uvedená v mém pro-

gramu zobrazí etzec na požadované

pozici obrazovky. Znak LF v etzci
zpsobí, že se další ádek zobrazí pod

pedchozí poínaje nikoliv levým okra-

jem obrazovky, nýbrž pozicí prvního

znaku pedchozího ádku. Pokud se do

etzce doplní znaky s kódem c = 1 až

8, pepnou se atributy zobrazení (bar-

va znak a pozadí) na hodnotu pipra-

venou v prvku globální promnné tattr

[8] s indexem c-1. Pro zjednodušení

funkce obsluhuje jen standardní barev-

né videoadaptéry v základním texto-

vém módu, t.j. EGA, VGA nebo SVGA.
Funkce iutoa pop. iitoa jsou vlast-

ní funkce pro pevod 16-bitového ísla

bez znaménka resp. se znaménkem na

etzec, zarovnaný vpravo. Konstant-

ní text - oznaení portu a vstup - je

v etzci dbuf již pipraven hlavním pro-

gramem.
Program ECNT se spouští s jedním

až temi parametry na píkazové ád-
ce. Prvním parametrem je íslo portu

1 až 4 - pro sériový port pímo, pro pa-

ralelní se záporným znaménkem. Pi
volb sériového portu mžeme doplnit

dv šestnáctková jednociferná ísla -

masky zapoítání nábžné (hlevel)

a sestupné (llevel) hrany impulz, pi-

vádných na vstupy adaptéru. Pokud
jako druhý parametr uvedeme pepí-

na /CT, využijí se vstupy CTS a DSR
k pipojení inkrementálního snímae
nebo optické závory. Jediný íta pak

udává relativní polohu pop. rozdíl po-
tu pedmt i osob, které byly pe-
místny i prošly skrze závoru obma
smry.

Program a pípravky byly s úsp-
chem vyzkoušeny na pti rzných po-

ítaích od AT286/12 po 486DX2/66
vetn jednoho PS/2. Bohužel jsem ko-

legm nechtl a ani nemohl jejich po-

ítae rozebírat, abych zjistil, jaké

(a zda vbec rzné) ipové sady jejich

vstupn/výstupní adaptér obsahuje. Já

jsem z miniaturní dokumentace svého
adaptéru vyluštil (snad správn) obvo-

dy 82C450, 86C451 a 86C456.
Pirozen nepedpokládám, že by-

ste si na dvee kanceláe, laboratoe

i pracovny instalovali výše popsanou,

k poítai pipojenou optickou závoru.

Píspvek ml spíše upozornit na vlast-

nosti systému perušení a standard-

ních port poíta IBM PC a ukázat

zpsoby jejich programování.
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Následující výpis programu obsa-

huje ukázku programu ECNT v jazyku

C, který na pozadí prbžn zobrazu-

je stav ítae událostí, piazeného pa-

ralelnímu nebo sériovému portu podle

volby v píkazové ádce. Na popedí
bží funkce hlavního programu - je to

pouze pro demonstraci výpis znak na

konzolu. V pípad sériového portu se

zobrazuje stav všech ty kanál.



/* ECNT.C

tyi ítae událostí se vstupem na sériovém portu, jeden na paralelním.

(C> Ivan Doležal 9. 12. 1994

*/

(fpragma inline

tinclude <stdlib.h>

tinclude <stdio.h>

#mclude <conio.h>

tinclude <dos.h>

tinclude <string.h>

/* COM - Posuv adres vybraných registr vi bázové adrese */

tdefine IER 1 /* Interrupt Enable Register */

tdefine IIR 2 /* Interrupt Identification Register */

tdefine MCR 4 /* Modem Control Register */

tdefine MSR 6 /* Modem Status Register */

/* LPT - Posuv adres vybraných registr vi bázové adrese */

tdefine PDR 0 /* Printer Data Register */

tdefine PSR 1 /* Printer Status Register */

tdefine PCR 2 /* Printer Control Register */

/* COM: vybrané bity MCR */

tdefine DTR 0x01

tdefine RTS 0x02

tdefine I_ENABLE 0x08 /* Povolení signálu perušení od COM portu

/* COM: vybraný bit IER */

tdefine MS_INT 0x08 /* Výbr zdroje perušení : zmna stavu

modemu */

/* COM: vybrané bity IIR */

tdefine MS_ID 0x00 /* Identifikace perušení : zmna stavu

modemu */

/* LPT: vybraný bit PCR */

tdefine LPT_IRQ 0x10 /* Povolení signálu perušení od LPT portu

/* LPT: vybraný bit PSR */

tdefine ACK 0x40 /* vstupní bit */

/* PIC 8259 - registry a kódy adie perušení */

tdefine IMR 0x21 /* Interrupt Mask Register */

tdefine ICR 0x20 /* Interrupt Control Register */

tdefine EOI 0x20 /* End Of Interrupt */

tdefine IRQ (n) (l«n) /* maska perušení */

tdefine ESC OxlB /* kód klávesy */

tdefine SENS_MASK 0x3 /* maska vstup sníma */

int

port = 0, /* íslo portu >0 . . . COM, <0 ... LPT */

cntflag = 0, /* píznak volby ítae prchodu */

portbase = 0, /* bázová adresa portu */

int_no, /* íslo vektoru perušení */

irq mask, /* maska povolení perušení v adii */

oldMCR, oldIMR, oldPCR, MSRadr; /* pomocné promnné */

void interrupt (*oldportvect) ()

;

void interrupt (*oldtimvect) () ;
/* uchování pvodních vektor */

unsigned int

llevel - OxF, hlevel = OxF; /* volba hrany signálu (impl. ob) */

volatile unsigned int /* ítae událostí (v. nulování) */

lptcnt = 0, count = 0, ctscnt = 0, dsrcnt = 0, ricnt = 0, dcdcnt = 0;

/* Typy a promnné pro funkce zobrazování stavu íta */

typedef struct {

unsigned char chr;

unsigned char attr; }

znak; /* buka videopamti */

unsigned int vseg = 0xB800, vpage = 0; /* segment a . str. videopamti */

znak far *vram; /* ofset videopamti */

int xdisp = 0, ydisp = 1; /* souadnice zobrazení stavu

íta */

char tattr [8] = /* atributy zobrazení */

{
BLUE«4

|
YELLOW, BLUE«4

|
WHITE, BLUE«4

|
LIGHTRED };

char *dbuf, /* pevné ásti zobrazení */

dbufcom[] = " \x3\COM \x2\CTS:\xl\ \x2\DSR:\xl\\x2\RI:\xl\\x2\DCD:\xl\",

dbuflpt[] = " \x3\LPT \x2\ACK: \xl\ ",

dbufent [

]

= " \x3\COM \x2\Count: \xl\

/********* ******************/

void interrupt com int (

)

/

/* rutina obsluhy perušení od COM */

asm {

mov dx, (MSRadr)

in al,dx /* petení obsahu MSR */

sti /* povolení perušení s vyšší prioritou */

mov ah, al /* AL ... registr pro zmny stavu vstup */

shr ah, 1

shr ah, 1

shr ah, 1

shr ah, 1 /* stav vstup do nejnižších bit AH */

mov dl, ah

not dl

and dl, BYTE PTR hlevel /* maskování nábžných hran *1

and ah, BYTE PTR llevel /* maskování sestupných hran */

or ah,dl /* slouení hran */

and al,ah /* maskování zmn */

rcr al, 1 /* nastavení CARRY podle LSB */

adc word ptr ctscnt, 0 /* pitení CARRY do ítae */

/* adc word ptr ctscnt+2, 0 opt. rozšíení ítae na LONG */

rcr al, 1

adc word ptr dsrcnt, 0

rcr al, 1

adc word ptr ricnt, 0

rcr al, 1

adc word ptr dcdcnt, 0 /* inkrementace ítae podle MSB */

mov al, EOI

out

)

ICR,al /* potvrzení perušení v adii */

)

void interrupt ent int (

)

/* rutina obsluhy perušení od COM */

i

static char

oldstat = 0, stát [8] [4] = /* stavy a pechody logického automatu

{ ( 1, 1, 4, 7 }, ( 0, 7, 7, 2 }, { 7, 7, 3, 7 ), { 0, 7, 7, 7 ),

( o, 7, 7, 5 }, { 7, 6, 7, 7 }, { 0, 7, 7, 7 ), { 0, 7, 7, 7 } };

asm (

mov dx, (MSRadr)

in al,dx /* petení obsahu MSR */

sti /* povolení perušení s vyšší prioritou */

mov ah,al /* AL ... registr pro zmny úrovní vstup */

and al, SENS_MASK /* výbr 2 vstup na 0. a 1. bitu */

jz end int /* jestliže perušeno od jiných vstup */

shr ah, 1

shr ah, 1

shr ah, 1

shr ah, 1 /* úrove vstup do nejnižších bit AH */

not ah

and ah, SENS_MASK /* výbr 2 vstup na 0 . a 1 . bitu */

mov al, (oldstat)

shl al, 1

shl al, 1 /* staré . stavu na 2. a 3. bitu AL */

add al,ah /* úrove vstup = . pechodu na 0. a 1. bitu AL

cbw

mov bx,ax /* BX - ukazatel v tabulce pechod */

mov al,BYTE PTR stát [bx
]

/* nové . stavu do AL */

emp al, 0

jnz end int /* jestliže . stavu není 0, pak konec */

mov ah, (oldstat)

emp ah,3 /* test na 3. stav = prchod clony vped */

jnz cnt_dec

inc (count) /* inkrementace ítae */

jmp end_int }

ent dec: asm (

emp ah, 6 /* test na 6. stav = prchod clony vzad */

jnz end int

dec (count) )
/* dekrementace ítae */

end int: asm (

mov (oldstat) ,al /* uchování . stavu */

mov al,EOI

out

)

ICR,al } /* potvrzení perušení v adii */

/******** *******************
j

void interrupt lpt int {

)

i

/* rutina obsluhy perušení od LPT

asm {

inc (lptcnt)

mov al,EOI

out ICR, al

>

)

void vputs ( int x, int y, char *s )

{

int iattr = 0;

char c;

znak far *scr = vram + 80*y + x;

while ( (c = *s++) != ’\0'
)

{

if (c == '\n'

)

ser = vram + 80 * ++y + x;

else if (c < 0x09)

iattr = -c & 0x7;

else

(

scr->chr = c;

scr++->attr = tattr [iattr]

;

)

)

/* zápis etzce S do videopamti ..*/

/* ..na souadnice X, Y obrazovky */

/* aktuální atribut zobrazení */

/* ukazatel do videopamti */

/* pechod na nový ádek */

/* zmna atributu zobrazení */

/* zápis znaku */

/* zápis atributu */

(Dokonení píšt)



MULTIMÉDIA
RUBRIKA PC HOBBY, PIPRAVOVANÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU MICROSOFT

Vítejte v Music Central 96, nej-

kompletnjším multimediálním
prvodci populární hudbou celé-

ho svta a celého tohoto století.

Na rozdíl od ostatních dosud pu-

blikovaných CD-ROM tohoto ty-

pu Music Central obsahuje vše-

chny žánry, nejen ty, které jsou

v souasné dob v maximální ob-

lib. Pop, rock, country, urban,

jazz, blues, folk, spirituály - to

jsou jen hlavní z kategorií, které byly pi jeho se-

stavování prozkoumány. Vtví se široce do dal-

ších styl, tradiních i experimentálních, které ov-

livovaly umlce a hudebníky pinášející smích

i plá, inspirující k tanci i k zamyšlení.

Místo tídní poslucha do tradiních škatulek podle

specifických styl hudby vyšli jeho tvrci z pesvdení,
že posluchai mají obvykle v oblib urité interprety, je-

• Životopisy 8000 umlc, sklada-

tel a klíových postav z nejrznjších

žánr.
• Recenze tisíc hudebních alb,

charakterizujících základní nahrávky

pokud jde o provedení i vlivy, s hodno-

ceními, která vám pomohou najít to, co

chcete poslouchat.

• Tisíce barevných obrázk pe-
bal, od souasných provedení až po

klasiku.

• Unikátní funkci Music Central

Suggests (Music Centrum navrhuje), která vás dovede k dal-

ším interpretm, kteí mají podobný styl jako ti, které máte

již v oblib.

• Zajímavé portréty, video zábry a zvukové nahrávky

významných umlc a pedstavitel hlavních hudebních

smr, vetn vzácných záznam a mén známých hit.

• Struné a výstižné lánky a definice pomáhající ob-

jasnit spíše spojení než rozdíly mezi rznými interprety

a hudebními smry.

Mu$l< CENTlUm
jichž projev vznikl psobením nejrznjších vliv z jejich

doby a okolí. Tento širší pohled na výbr hudby sdílel nejen

celý tvrí tým, ale i mnoho dotázaných poslucha. Elvis

Presley nap. zaal nkde mezi country music a rhytm and

blues, zatímco Ray Charles prošel spirituály, blues, jazz

a pozdji country, aby se dostal k soulu. Celé hudební školy

se snáze chápou jako dialogy mezi je pedcházejícími tren-

dy než jako samostatná hnutí. A hudba je nejbezprosted-

nji na emoce psobící umní, umní pronikající pímo do

lidské duše a nerozlišující výrazné hranice, které do nj
asto vnáší hudební prmysl. S tímto ponkud neobvyklým

pístupem Music Central nabízí:

• Rozsáhlou diskografii hudebních alb - vtší než na-

jdete v kterémkoliv hudebním supermarketu - opatenou
seznamy skladeb a dalšími údaji.
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Na této obrazovce si vyberete pístup k databázi, kterým vám

nejlépe vyhovuje

• Funkce hledání podle zadaných kritérií a tvorby se-

znam zrychlí vaše vyhledávání umlc, lidí a skladeb, po-

mže vám dobe si zorganizovat vaše hudební archivy a se-

stavovat „nákupní seznamy" toho, co ješt nemáte.

Poznejte lidi, kteí jsou v pozadí. Music Central obsa-

huje biografické eseje z Guinnessovy encyklopedie popu-

lární hudby, nejkompletnjší encyklopedie v tomto oboru,

která kdy existovala. Kolektiv autor z celého svta vytvoil

dílo, obsahující všechny dležité životní údaje umlc, popi-

sující klíové mezníky jejich kariéry, umlecké vlivy, které

na n psobily i detaily z jejich soukromého i umleckého
života. Mžete si zde íst nejen o interpretech, ale i o sklada-

telích, producentech i technických vynálezcích, kteí ovlivnili

v nkterém smru vývoj moderní hudby.

Abbey Road (The Beatles)

Adios Amigo: A Tribute To A

Adrenallze (Def Leppard)

Aíter The Storm (Crosby, Sti

All Fools Day (The Saints)

All Our Loving (The Beatles)

AJI Summer Long (Beach Bc .

All The Best (Paul McCartney) ;

;

All The Stulí (And More), Vol. .. ;

Altered Beast (Matthew Swe...

Amigos (Lindisíame)

Are You Experienced? (Jimi

Artistically Beatles (Artistical...

Atlantic Jazz: Best Of The

Atlantic Jazz. BestO The 7(..

£: Abbey Road

.
The Beatles

Songíst
|

Crectts

9 Album Cover i
E Atoumlnfo

i
: Also reviewed: Let It Be (1 969)

***** This pair completes the series

of "proper" Beatles albums on CD—next

year well likely see some of the compilation

LPs emerging. too—and by far the more

recommendable ofthe two, parliculaiiy on

CD. is Abbey Ro/». It could well be the

group's best effort since Revolver, and is

actually a more coherent, roundedwork

than SotPepper. It also represents some of

the very last music they made together:

Abbey Roao's second half, especially,

amounts to a fitlingly superb finále to pop

music's greatest back catalogue.

Two ofthe best-remembered tracks.

unusually, were from George: Something

Našlijsme si Beatles a album Abbey Road ...



...a tadyje jejich typická fotografie

Pokud jde o hudbu samotnou, obsahuje Music Central

rozsáhlou detailní diskografii více než 60 000 hudebních

alb, rozšíených singl a dalších souvisejících edicí. Tato

databáze, zpracovaná firmou MUŽE, nejznámjší v oboru,

umožuje vyhledávat podle interpret a skladatel s mno-

ha doplujícími údaji. Informace o autorech skladeb dávají

zajímavé možnosti pohledu na mnící se interpretaci stej-

ných skladeb v rukou rzných interpret rzných žánr.

Hudebním fanouškm dlá velmi dobe, když mohou
svým pátelm objevovat nové „fantastické" interprety

a skladby. Music Central jim pro to dává množství materiá-

lu v podob zasvcených komentá a recenzí od vhlas-

ných kritik.

M Find

The AJbums list is narrowed to

296 lems.
Stjrt Ov«f

Adíos Amigo: A Tribute To A ...

Adrenalize (Def Leppard)

After The Storm (Crosby, Sti ...

All Foots Day (The Saints)

Alt OurLoving (The Beatles)

All Summer Long (Beach Bc...

All The Best (Paul McCartney)

All The Stuff (And More). Vol -

Altered Beast (Matthew Swe...

Amigos (Lindisfarne)

Are You Experienced? (Jimi ...

Artistícaity Beatles (Artistical ...

Atlantic Jazz: Best OfThe '6C ...

Atlantic Jazz: Best OfThe 7C...

P»opt«

|
Artick*

&Go to Subject

O LIST MAKER «<

Make New List

Delete Entire List

Add to List

Delete From List

^ Shopping Cart

Goto Sutoject

Nol«lor"Abb«y Rojd(Th« BtJtluf

To ordtr this jlbum from 1-800 0ET-DISC.w tho Produet Codo: 81449

Pokud album Abbey Road od Beatles nemáte a zatoužíte po

nm, zvolíte funkcí List Maker a vytisknete objednávku (nejen

zábava, ale i obchod...)

Velice snadno, obvykle jedním uknutím myší, mžete
pecházet od alb k autorm, od stylu ke stylu, od jednoho

interpreta kjinému. Nebo mžete využít Music Central Sug-

gests, funkci, která vám nabídne pomoc ve vyhledávání in-

terpret, kteí by se vám líbili - obsahuje asi 1000 základ-

ních známých jmen a podle vaší náklonnosti k tomu které-

mu z nich vám najde a doporuí i další podobné interprety.

Struné a aktuální recenze významných nahrávek za-

adil Music Central ve spolupráci s redakcí Q-magazine,

nejpopulárnjšího anglického hudebního asopisu. Jeho

recenzenti jsou vzdlaní, jejich kritiky jsou živé, asto zdr-

cující, ale nikdy ne nudné. asopis má v každém vydání

stovky recenzí, pokrývajících prakticky všechny žánry hudby

pokud jde o nové nahrávky i reedice. Všechny recenze pou-

žívají známý hodnotící systém jedna až pt hvzdiek.
Music Central obsahuje obrovské množství informací

o muzikantech a jejich práci, ale je v nm i široké spektrum

obrazových a zvukových ukázek, které je oživují. Nejzná-

mjší nahrávky a historická vystoupení vám umožují zažít

tyto umlce v okamžiku jejich životního vrcholu. Od Elly Fitz-

geraldové s „How High The Moon“ po švédskou skupinu

Abba s jejich první nahrávkou (švédsky) známého hitu „Wa-

terloo". Obrazových ukázek není sice moc ale jsou opravdu

dobe vybírány.

Zvukové nahrávky ve struných ukázkách pokrývají ce-

lou historii zvukového záznamu.

Music Central prozkoumal fotoarchívy celého svta aby

shromáždil portréty a dokumentární zábry jak slavných

hvzd, tak i zapomenutých idol. U interpret procházejících

historicky významnými umleckými mezníky svého života je

zaazeno i více fotografií. Pes 2000 portrét, dokumentu-

jících nejen lidi ale i svoji dobu, je sbírka, ve které lze strávit

mnoho hodin asu.
Mžete sledovat souvislosti. Máte-li rádi blues a coun-

try, jazz a blues, rock a urban, s Music Central mžete ces-

tovat tmito svty a poznávat rzné muzikanty a jejich dílo.

Mžete sledovat vývoj vašeho oblíbeného zpváka nebo

sledovat vývoj jeho tvorby a hlavní vlivy, které na ni psobi-

ly. Nebo mžete zjistit, jak uritá lidová píse pronikla do

rzných styl a byla dotvoena rznými umlci, kteí poznali

její vnitní sílu.

"v

fi
Uíci/* Central SrmaAcfc: "/Mi.

Close

•Show suggestions tor name below

i % Most Lik* Go to Subject

i Barto, Lou Ann
j

Harrison, George

Basia/Trzetrzelewska
,
Basia . Lennon, John £

a Basie, Count McCartney, Paul

|J
Beach Boys Paul McCartney/Wlngs

Beastie Boys, The Plastic Ono Band, The

i Beatles. The Starr, Ringo
•J.

• Beausoleil Traveling Wílburys |||

Bebe & Cece WlnanslWInans, ... Badfingerdveys, The
I

*] Beck. Jeff Lass Li ke 'y\
Berry, Chuck .Jj1I

Music Central Suggests - kouzelná funkce, která vám najde to, co

se vám urit bude líbit

V Music Central najdete i slovník výraz používaných

v technickém nebo muzikantském slangu a hudebním byz-

nysu. Jsou v nm i profily mnoha významných nahrávacích

studií a s nimi spojených ochranných známek.

Díky nejnovjším technologiím mže Music Central udr-

žet krok s neustálými rychlými zmnami na hudební scén
a být neustále aktuální. Jak? Prostednictvím Microsoft Net-

work a Internetu vás Music Central propojí se službami,

které vám poskytnou kompletní seznamy nových nahrávek,

koncert, erstvé informace i originální recenze. Music Cen-

tral Connection vám každý týden dodá desítky nových infor-

mací, kritik a recenzí. Prostednictvím adres Internetu vás

spojí s množstvím dalších zajímavých hudebních míst všech

žánr v této celosvtové poítaové síti. Máte možnost si

nahrávat a používat i prbžn aktualizované soubory sa-

motného Music Central. Podobné služby najdete i na World

Wide Web.

i Music Central Online

Háve a modem? Tum it on andMÉ díl $iil
online?

* KeepyourMusic Centra? CD up to dáte wfth líha latest

i album ravtews and artist informatíoní /I MSN
Fórum

* Sftare your tbougnts and recomfnandattons wlth o*iw P
music tovers, ialkwlth the artísts. and get ífte latest

news from the índustry

!

y Support

Desktop
* Need to contací Microsoft? Conrvect to the Microsoft

Support Desktop of assistanee and answers to
1

common questions.

» Fouod an album youwant to buy? Ordar It from Music

Central?

.-

|

>
Purchase

To get sfarted wiih ||||| Central oráine, clít* the buiton

for m araa mat iftomls you

lilii

Zde jste na Music Central On-line - s možností pipojit se pomocí

modemu do reálného svta a získat pístup k nejerstvjším

informacím ze svta hudby



VOLN ŠIENE PROGRAMY
RUBRIKA PC HOBBY PIPRAVOVANÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ

S exponenciáln rostoucím zájmem
o celosvtovou poítaovou sí Inter-

net roste i zájem o software, potebný
k jejímu využívání. Nejvtší svtové fir-

my se pedhánjí v tom, jak získat co

nejvíce uživatel perspektivn pro svo-

je produkty, a proto nkteré své profe-

sionální produkty uvolují k bezplatné-

mu šíení. Je tomu tak i v pípad firmy

Microsoft, která bezplatn poskytuje

programový produkt Internet Explorer

všem legálním uživatelm Windows 95

(chystá se i verze pro Windows 3.1)

a programový produkt Microsoft Word
Internet Assistantvšem legálním uži-

vatelm textového editoru Microsoft

Word 6.0 a 7.0.

INTERNET EXPLORER
Autor: Microsoft Corp.

Internet Explorer je program pro

zkoumání Internetu (jak již název na-

povídá - v eské verzi se bude urit
jmenovat Przkumník Internetu ...). Se
stejnou jednoduchostí jako prohlížíte

dokumenty ve svém poítai ve Win-

dows pomocí Exploreru (Przkumník)
nebo Správce soubor, mžete s Inter-

net Explorerem prohlížet dokumenty
rozmístné v nejrznjších místech

zemkoule na celosvtové poítaové
síti Internet. Zobrazené dokumenty

Microsoft Woid - ms1996 htm

Filé Edil View Fofmat lools Window Help

Welcome to Microsoft
The worldwide leader in software for PCs.

m Microsoft Support Online - Best Support on the Internet

Come visit the new support online site where you'll find easy access to the latest

technical support inlormation for Microsoft products.

ili NBC and M icrosoft Announce Joint VgntMre
NBC and Microsoft to create globál 24-hour news and information cable network and

interactive online Service. Read the press release. transcripts and facts on this

unprecedented jointventure here.

m Microsoft Unveils Internet Stratégy

View transcripts and releases from the Microsoft Internet Stratégy Workshop which took

plae on December ?. 1 995.
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|
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Welcome to Microsoft

The worUhvide leader in software for PCs.

M Microsoft Support OiUúte Best Support on the Internet

Come visit the newsi^jport online site where you'1 fmd easy access to the latest technical

support information for Microsoft products

.

Internet Explorerje kvalitní prohlíže

(browser) World Wide Web Internetu

mžete nejen íst, ale i kopírovat do

složek (adresá) na svém poítai.
Nejpopulárnjší službou na Interne-

tu je dnes World Wide Web (celosv-

tová pavuina). Na rozdíl od mnoho let

používaných textových soubor v ho-

lém ASCII obklopených rznými kódy

skýtá WWW graficky upravené doku-

menty s obrázky a v poslední dob i se

zvuky a videem. Používá k tomu formát

HTML (hypertext markup language),

který toto zobrazování umožuje prak-

ticky na jakémkoliv poítai - je nutné

totiž poítat s tím, že Internet vznikal

na poítaích s operaním systémem
UNIX, který zdaleka neskýtá tolik kom-
fortu jako dnešní Windows na PC. Hla-

vní funkcí Internet Exploreru je tedy

zobrazovat tento formát a obsloužit

všechny jeho hypertextové vazby - tj.

když nap. uknete na nápis Charta

OSN (je vnm skryt zakódováno umí-

stní tohoto dokumentu), musí vyhle-

dat server (poíta) kdesi v New Yorku,

na kterém je tento dokument uložen,

a odtud vám ho nahrát do poítae.

Microsoft Word Assistent umožuje prohlížení WWW Internetu a tvorbu

dokument pro WWW ve formátu HTML

KUPÓN
FCC-AR 2/96
piložíte-li tento vystižený kupón kvaši

objednávce voln Šíených program
od FCC Folprecht, dostanete

slevu 10%.

SHAREWARE



Programy od FCC Foíprecht

FCC Folprechts r o

SNP 8
400 1 1 Ústí nad Labem
tel. (047)44250, fax (047)42109

Umí-li zobrazovat pestré dokumen-
ty z WWW, je pak již pro Internet Ex-

plorer hrakou pracovat i s dalšími

službami, jako je FTP a Gopher. Vy-

svtlovat tyto pojmy nelze ve struném
popisu programu, ale nalistujete-li si

loská ísla AR, vyšel v nich na ti

pokraování seriál o Internetu, kde je

vše vysvtleno.

Internet Explorer je profesionální

program špikové softwarové firmy, a je

tak samozejm vybaven všemi funk-

cemi známými z Windows a z ostatních

produkt Microsoftu. Vzhledem ke své

kvalit a k tomu, že je poskytován legál-

ním uživatelm Windows zdarma, je to

optimální nástroj pro první (i všechny

další) kroky na Internetu.

Internet Explorer v samorozbalo-
vacím instalaním programu oznae-
ném msie20.exe má nco pes 1 MB.

Internet Assistant

pro Microsoft Word
Autor: Microsoft Corp.

Internet Assistant je doplkem tex-

tového editoru Microsoft Word verze

6.0 a dalších. Má dv základní funkce:

- umí prohlížet soubory ve formátu

HTML na Internetu vetn potebné
komunikace,

- umí vytváet soubory ve formátu

HTML, které pak mžete na Internetu

„vystavit", aby si je mohli ostatní íst.

První funkce pracuje podobn, jak

bylo popsáno u programu Internet Ex-

plorer. Napíšete adresu URL (nap.
http://www.microsoft.com) a Internet

Assistant zobrazí dokument umístný
na této adrese. Mžete ho íst, nebo
si ho uložit na svj poíta k pozdjší-

mu prozkoumání.

Druhá funkce výrazn zjednodušu-

je tvorbu dokument HTML. Dokument
HTML lze vytváet i v tom nejjednoduš-

ším textovém editoru, protože obsahu-

je pouze holý text doplnný množstvím

opt textových kód. Je to ale dost

pracné a musíte si pesn pamatovat

všechny potebné kódy a jejich správ-

nou syntaxi. A to práv za vás udlá
Internet Assistant. Nechá vás používat

všechny využitelné funkce luxusního

textového editoru Word a sám je pevá-
dí na píslušná kódová oznaení. Nap.
oznaíte text tun nebo jako nadpis,

tak jak jste zvyklí, a nemusíte si pama-
tovat, jaký sled znak a kód je zapo-

tebí do dokumentu na píslušné mís-

to vepsat, aby to odpovídalo standar-

du HTML.

Možná vás napadne k emu vám to

bude. Pokud už vbec s Internetem

pracujete, pipojujete se zejm po te-

lefonu a na njakou vlastní prezentaci

trvale pipojeným serverem asi nikdy

nedojde. Ale nenechte se mýlit - váš

zamstnavatel již možná o nem ta-

kovém pemýšlí a bhem nkolika spí-

še msíc než let s tím mžete pijít do

styku. A dokument HTML využijete i ji-

nak - mžete si s ním dlat pro vlastní

potebu hypertextové stránky, které

pak spolu s Internet Explorerem nebo

Internet Assistantem využijete jako roz-

hraní pro rychlý pístup k oblíbeným

místm World Wide Web.
Internet Assistant v samorozbalo-

vacím instalaním programu oznae-
ném wordia2b.exe má okolo 1 MB.

Maximální pohodlí

pináší do kompri-

mování archiv

a práce s nimi

WinZip 6.0

pro Windows 95

Filé Actions Oplions Help

si
|
s i s-*® i i m+Si 1 rn~>m !

i View^ 1 CheckOut jNew 1 Open | Add i Extract

Name Dáte
;

Time Size Ratio Packed Path

S elec ted 0
f

i Ies,0 bytes
WinZip for

Windows 95

Autor: Nico Mak Computing, lne.,

P.O.Box 919, Bristol, CT 06011 USA,
info@winzip.com, http://www.winzip.

com/winzip.

Starý známý archivní program ZIP

v luxusním provedení pro Windows 95.

Ve svém záhlaví má heslo „Zavést pí-

jemné a pohodlné ovládání Windows
i do užívání soubor ZIP."

Q bo_qa.rtf

jipboffgdln.rtf

5 case_itc.rtf

Jjdangcret.rtf

W) database.rtf

10.06.95 23:28

11.06.95 23:39

14.05.95 17:37

14.05.95 17:38

12.04.95 00:45

42026 70%
76291 85%
25218 70%
16134 68%
33473 70%

12730

11601

7567

5139

10065

1
li® domkan.rtf 14.05.95 17:38 14900 70% 4499

ITOeduemwac.rtf 09.09.95 14:44 13630 76% 3227

IIP!) emwac.rtf 12.04.95 00:42 102792 86% 14847

fW encta96.rtf 23.11.95 00:24 16810 64% 6027

'ri ew95.rtf 12.04.95 00:14 110344 86% 14920

!® exchl.rtf 14.05.95 17:39 45670 70% 13687

Total 81 files, 2222KB

r Files

C Selected Files

All Files

r Files:
|

Overwrite Existing Files

E3 Use Directory Names

0| c:\

^ a
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|

Cancel
j

ar_9501
|

Help
|

01 ar 9502

ar_9503 i |

Network...
|

ar_9504

ar_9505 1
|
0 c: ms-dos_6 B| |

CreateDir...
|

© Associated Program (WIWÓRj

O internal ASCII TextViewer

G Viewer: |D:\WIN\SYSTEMWIEW]g| [T|

Automaticky nainstaluje své funkce

do Exploreru (Przkumník), takže bez

jeho opuštní, pouhým pesouváním
soubor pomocí pravého tlaítka myši

udláte prakticky vše potebné. Pracu-

je i s kompresními programy ARJ, LHA
a ARC (máte-li je v poítai). Nkolik
obrázk nejlépe napoví o vybavení
a bohatých možnostech nastavení to-

hoto po léta populárního

archivního programu.

Zkušební lhta iní 21

dní, registraní poplatek

pro WinZip 95 je 35 USD,
program zabere na disku

asi 0,8 MB a je v souboru

winzip6.lzh.

Help

CO<w^'C°

Vzhled zcela

pizpsoben
Windows 95,

pohodlná obsluha,

volba a nastavování

všech parametr
- to je nový WinZip

pro Windows 95

Prompt-*

B jWhen Re I s Rropped OnWinZipi

B When Filé Is Dtagged From WinZip

B When View Button Is Pushed

B When£xtract Button Is Pushed

p PKZIP 2. 0 0 ptions

Enable DPMI

Enable EMS

Enable XMS

Use Slow Memcopy

OK
|

Help

Default Archive Formát:

[ZIP (PKZIP.EXE /PKUNZIP. EXE) [£fl

pLogging-

n Log Commands/Messages

LogToDrjve: jc
~~

j

O Automatically Show Open Dialog Box B Lowercase Filé Names

B Use Internal Unzipping

B Use Internal Zipping

O £eep After Long Archive Operations

B Light Gray Background

B Smart DOCHandling

B Riflht Button Displays Popup Menu

H Always On Top

B TAR Filé Smart CR/LF Conversion

O Use Large T oolbar Buttons

B Display Compressed Sizes

B Display Filé Association leons



VYBRANÉ PROGRAMY COMPUTER
T^rJIMAZ

RAR
Autor: Eugene Roshal, distribuce:

Ron Dwight, PL 97, 02101 Espoo, Fin-

land.

Velmi kvalitní a mnoha šikovnostmi

vyšperkovaný kompresní program.

Prosadit se proti zavedeným výrobkm
je tžké v každém oboru, ale pro kom-
presní programy to platí dvojnásob. De
facto standardy ARJ a ZIP, se kterými

se setkáte doslova na každém kroku,

jsou tak populární, že nováek, kterým

je teba práv RAR, toho musí vru
hodn nabídnout, aby mu uživatelé

vbec vnovali pozornost. ím tedy

RAR hodlá osvdený tandem pe-
trumfnout?

Ke kvalit komprese a její rychlosti

se vyjádíme jen obecn, protože kon-

krétní ísla by hodnocení bezpochyby
zkreslila. RAR je rychlostn pibližn
na pl cesty mezi bleskovým ZIP a po-

mrn pomalým ARJ, kompresní po-

mr je v prmru o malinko lepší než

u obou zmínných „klasik". Výkon, by
velmi solidní, není k pechodu na RAR
dostateným dvodem. Pro byste te-

dy o RAR mli uvažovat? Protože na-

bízí nkteré unikátní funkce, kterými se

konkurence (alespo zatím) chlubit

nemže. Nejnápadnjší je atraktivní

prostedí ve stylu Norton Comman-
deru, kterému se strohá píkazová ád-
ka a desítky špatn zapamatovatel-

ných parametr nemohou vyrovnat.

Procházení adresá, prohlížení archí-

v, pakování a rozbalování soubor
zvládne každý NC-pozitivní uživatel

PC. Za pozornost stojí, že se integrova-

ný manažer dokáže „podíva nejen do

RAR, ale i do archív ARJ, ZIP a LZH.

Na druhou stranu nebudou zklamáni

ani skalní píznivci kryptických píkaz
opentlených tucty parametr - rozhraní

ádkov orientované má RAR také

(a dokonce poskytuje vtší množství

píkaz než samotný manažer). Celko-

vá nabídka pepína je v zásad na

úrovni ZIP, s potem voleb programu

ARJ zatím RAR soutžit nemže.
Druhým výrazným plusem RAR

jsou tzv. kompaktní (anglicky „solid")

archívy. Zasvcenci už dlouho vdí, že

úinnost komprese ZIP nebo ARJ lze

podstatn zvýšit „dvojnásobnou archi-

vací". V první fázi se soubory pouze ar-

chivují (bez komprese) do jediného

souboru. Teprve ve druhé fázi se ten-

to pomocný soubor zkomprimuje. Vý-

sledný archív mže být v extrémních

pípadech nkolikrát (!) kratší než ar-

chív bžn vytvoený (v konkrétním

pípad se podailo aplikací uvede-

ného postupu zkrátit archív ARJ z 800

kB na 200 kB!). Nevýhodou je nesnad-

ná manipulace. Pokaždé musíte roz-

balit pomocný archív, a teprve z nj
požadovaný soubor. Autor RAR se u-

vedeným trikem nechal inspirovat

a postup zapracoval pímo do RAR.
Staí zaškrtnout položku v menu nebo
pipojit na píkazovou ádku jeden pa-

rametr a všechny pomocné operace se

provedou automaticky. Až na malé
zpomalení vbec nepoznáte, že se

nco zmnilo. A pitom budou archívy

i podstatn menší (ve výše zmínném
pípad RAR vygeneroval archív o dél-

ce jen 180 kB!).

Poslední pedností, o které se zmí-

níme, jsou propracované samorozba-

lovací archívy. Ty patí k základní vý-

bav každého podobného programu,

jejich implementace v RAR ovšem
standard vysoko pevyšuje. Pedn lze

tvoit samorozbalovací archívy více-

svazkové, což se hodí pi distribuci roz-

sáhlých datových balík na disketách.

Navíc mžete tvoit rzné typy tako-

vých archív. Základní typ se v podsta-

t navenek shoduje s konkurenními
programy. Externí moduly však umož-
ují vytváet selfextraktory, které jsou

nativními aplikacemi OS/2, a dokonce
archívy, které se chovají jako instalaní

program. „Instalaní" modul se progra-

muje relativn mocným jazykem, který

umožuje zobrazovat text, menu, vyža-

dovat na uživateli dodatené informace

(teba adresá, do nhož se mají sou-

bory z archívu rozbalit), to všechno díky

integrované podpoe kód ANSI i ba-

revn.
Voln šíenou verzi programu RAR

smíte legáln používat jen 40 dn. Po
uplynutí této zkušební lhty jste povin-

ni uhradit autorovi registraní poplatek

35 USD (vR u firmy JIMAZ 990 K).
Máte-li o program RAR zájem, najde-

te jej na distribuní disket 3,5DD-01 05

fy JIMAZ,

J IMAZ spoL s r. o.

prodejna a zásilková služba

Hemanova 37,170 00 Praha 7

Windows Commander
Autor: Christian Ghisler, Linden-

mattstr. 60, CH-3065 Bollingen, Swit-

zerland.

Lepší Norton Commander než Nor-

ton Commander aneb další zdailá va-

riace (pro Windows) na nesmrtelný

manažer pro MS-DOS... Norton Com-
mander je legendou, které se uživatelé

Windows nehodlají vzdát bez boje. Ne-

dodá-li vlastní verzi firma Symantec,
pomohou si sami. Vícemén zdailých

napodobenin již existuje dost na to, aby

se mezi nimi dalo vybírat - ale a si zvo-

líte kritérium jakékoli, Windows Com-
mander se urit dostane do finále. Ro-

zepisovat se o vzhledu je skoro zby-

tené, až na pruh ikonek a nkolik kos-

metických vylepšení je Windows Com-
mander vrnou kopií své pedlohy: dvo-

jice oken s výpisy soubor, píkazová
ádka, funkní tlaítka na spodním ok-

raji. Stejný je i „vespod": píkazová ád-
ka si pamatuje zadávané píkazy, ar-

chívní soubory ARJ, LZH a ZIP se dají

prohlížet podobn jako adresáe, hlav-

ní menu má vyhrazenou samostatnou

položku pro vaše oblíbené aplikace.

Všechno je prost úpln stejné jako

v DOSu. Liší se jen konfiguraní menu,
ve kterém mžete standardní vzhled

Windows Commander mnit k obrazu

svému - barvy, zobrazované informa-

ce, jejich umístní, klávesnicové zkrat-

ky, externí prohlížee, kompresní utili-

ty a také - e. Program umí sám od

sebe anglicky, nmecky, dánský, ho-

landský a francouzský, ale za pár minut

jej nauíte i esky. Celý systém menu
je totiž popsán obyejným souborem
ASCII a dá se nejen pekládat do rz-
ných jazyk, ale i mnit - vypouštt
položky, pemísovat je...

Zkušební lhta je 1 msíc, regis-

traní poplatek 30 SF. Program, který

po rozbalení zabírá asi 850 kB, najde-

te na disket 3.5HD-9892 fy JIMAZ.

Windows Commander - NOT REG1STERED
Files Mark Commands Show Configuration Start Help
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CB report

Dnešní rubriku pipravil:

RadioCom, Na drahách 190,

500 09 Hradec Králové - Malšovice.

Selektivní volba
PREMIER

Dnes navazujeme na lánek o se-

lektivních volbách a seznámíme vás
blíže s jednou z nich - selektivní vol-

bou PREMIER. Mnozí z vás již tuto vol-

bu vlastní a není teba jim ji pedsta-
vovat, takže vnujme tento lánek tm,
kteí ješt selektivní volbu nemají, ale

uvažují o jejím poízení. PREMIER je

selektivní pijíma kódu DTMF urený
k zamontování do radiostanice. Pou-
žití souástek VLSI, pedevším jed-

noipového mikroprocesoru americké
firmy MicroChips, a moderních postu-

p pi navrhování a konstrukci umož-
nilo minimalizovat rozmry modulu se-

lektivní volby (dále jen SV) na
45x37x12 mm.

Na desce s plošnými spoji vyrobe-
né s nepájitelnou ochrannou maskou
jsou pouze ti integrované obvody a
nkolik diskrétních souástek. Vše je

provedeno klasickou montáží, pípad-
né úpravy a opravy nejsou problema-
tické. Výkonný mikroprocesor zajišu-

je maximální inteligenci a variabilnost

modulu. Selektivní volba umožuje
programování všech funkcí z PC, tak-

že parametry pro jakýkoliv typ radio-

stanice lze naprogramovat velice
rychle pes mikrofonní konektor bez
nutnosti zásahu do radiostanice.

A nyní co PREMIER nabízí. Jak již

bylo eeno, jedná se o selektivní pi-
jíma kódu DTMF, takže k vysílání se

používá DTMF dialer nebo DTMF mik-
rofon. Tím odpadlo použití displeje, je-

hož montáž do stanice by byla velice

problematická. Vškerá signalizace
obsluze je akustická z reproduktoru
stanice, pípadn optická diodou LED.
Selektivní volba mže reagovat na
šest pístupových ísel, která mohou
být dvou až osmimístná. Reakce SV
lze na každé íslo naprogramovat
zvláš. SV je vybavena odpovídaem,
který signalizuje volající stanici, že se
dovolala.

PREMIER obsahuje taktéž sadu 5
R-beep a výstup Alarm pro ovládání
spotebie na dálku. Všechny uživa-

telské parametry, jako je zmna ísla,

jeho povolení nebo zakázání, zapnu-
tí/vypnutí SV nebo R-beepu a jeho
zmna za jiný, lze programovat z dia-

leru DTMF. Všechny ostatní parame-
try, jako jsou typy R-beep, reakce SV
na jednotlivá ísla, stav SV po zapnu-
tí, polarita ídících signál, asovae
a ídící znaky DTMF, se pak progra-
mují z PC. Programování se dje pes
sériový port RS232 a zapojení progra-
mátoru je velice jednoduché.

Jelikož v každém oboru lidské in-
nosti probíhá neustálá inovace, rádi

bychom vás seznámili s perspektiva-
mi rozvoje rodiny selektivních voleb.

V nejbližší dob se chystá provedení
SMD do runích radiostanic, které by
mlo nabízet zhruba stejné množství
funkcí jako klasický PREMIER, a pro-

vedení PREMIERa, které bude vyba-
veno i alarmovým vstupem a bude
moci DTMF vysílat, takže budou uspo-
kojeni i majitelé CB stanic, kteí chtjí
využívat radiostanici ve spolupráci se
zabezpeovacím zaízením ke steže-
ní objekt, pípadn vozidel.

Napájecí zdroje pro radiostanice CB - ohlas na ARA12/95

VARA12/95 byl uveejnn lá-
nek „Bezpené napájecí zdroje pro CB
radiostanice", který v kostce shrnuje
vlastnosti jakostních napájecích zdroj
pro radiostanice. Na našem trhu se vy-

skytuje nkolik typ zdroj, které nejsou
konstruovány optimáln a jejich maji-

telé s nimi mívají nkteré problémy. Ve
strunosti zopakuji obvyklé požadavky
na kvalitní zdroj: stabilní naptí bez pe-
kmit, co nejmenší zvlnní, schopnost
snášet velký krátkodobý odbr (pokud
napájí výkonnou stanici), odolnost pro-

ti prniku vf naptí, bezpenost, pim-
ené zahívání, odolnost proti zkratu a
petížení.

Zamil jsem se na 3 typy zdroj a
na možnosti zlepšení jejich vlastností.

Jedná se o tyto výrobky: Dragon Sup-
ply 514 (ína), HIK-CBS65 (asi Pol-

sko) a PSI 309 Allamat Electronic (tu-

zemský).
1. Dragon Supply 514 byl koupen

se strojopisným návodem ve špatné
eštin, kde se lze mj. doíst, že se jed-

ná o spínaný zdroj. Podle štítku má 13,6
V/1200 mA, 12,8 V/5 Amax. 5 min. Na-
prázdno se zdroj znan zahívá a vy-

zauje dosti silné magnetické pole. Po
rozebrání zdroje (je složen ze dvou vý-

lisk bez šroubového spojení) zjistíte,

že síový transformátor je navržen na
trvalý výkon asi 20 VA a pokud jej zatí-

žíte odbrem 5 A, výstupní naptí zdroje

klesne asi na 10,3 V.

Jediná možnost, jak tento zdroj zlep-

šit, je nahradit transformátor výkonnj-
ším (do krabiky zdroje je možné umístit

transformátor na jáde El 32x25 nebo
toroid), se sekundárním naptím asi

18 V naprázdno. Doporuuji použít
transformátor s vestavnou tepelnou
pojistkou. Elektronika zdroje jinak do-
cela vyhovuje a chladi je dimenzován
dostaten. Na desce s plošnými spoji

je osazeno relé, které umožuje primár-

ní vinutí transformátoru odpojit od sít
(odtud tedy asi zmínka o spínaném
zdroji). Cívka relé je vyvedena na ko-

nektor Cinch (pozice H1), který není
osazen, a na krytu je v jeho míst
ucpávka.

2. HIK - CBS65 psobí zevnit do-
jmem ledabylé amatérské konstrukce.

Síový transformátor je klasické kon-
strukce C Unitra. Nejvtším problémem
tohoto zdroje je brum i pi malém od-
bru, nekvalitní výstupní svorky a pi od-
pojení zátže výstupní naptí vzroste

po chvilce na zhruba 17 V.

U tohoto zdroje je nutné upravit elek-

tronickou ást. Je použit njaký hybrid-

Stryptýz na steše

V Hradci Králové vychází nákla-
dem asi tisíc výtisk východoeský
CB obasník „Výzva na kanále”. Zá-
jemcijejmohou obdržet zdarma, ná-
pl obasníku tvoí z pevážné vt-
šiny píspvky uživatel CB. Pro
píkladz tohoto obasníku vyjímáme
jednu kuriozitu:

Zda hovoíme do mikrofonu ve ve-
erním obleku, smokingu, nebo v žu-

panu, teplácích a natákách, nikdo na
druhé stran nepozná. V tom je výho-
da CB - na návštvu se nemusíme
dlouho chystat a šlechtit. Ale jsou oka-
mžiky, kdy vycházíme na veejnost a
každý ví, že jsme „síbíkái". Nechci
však zavádt módní rubriku na téma -

co si obléct, když jdu s rukou po ulici.

V život radioamatéra jsou proza-
itjší okamžiky, které mohou rozhod-
nout o jeho povsti - napíklad montáž
antény. Vtšinou ji máme na steše a
když ji montujeme nebo upravujeme,
stáváme se stedem pozornosti širo-

kého okolí.

Že je teba pitom myslet na mali-
kosti, by mohl vyprávt jeden kolega
ze severu. Veškeré potebné náadí
ml k montáži antény pipraveno, ale

na steše mnoho místa není, a tak klí-

e a šroubováky, které práv nepote-
boval, odkládal do kapsy - od trený-

rek. A protože železo má svou váhu,
udlala gravitace své a náadí mu tre-

nýrky stáhlo až ke kolenm, a to zrov-

na v okamžiku, kdy musel obma ru-

kama držet anténu, aby mu nespadla.
Ve sluneném odpoledni nebylo o di-

váky nouze, nebo se na steše leskla

nejen kovová anténa.
Plyne z toho tedy ponauení, že

nejen náadí, ale i gumu u trenýrek je

nutné ped výstupem na stechu zkon-
trolovat.

ní stabilizátor (snad ady STK) s odstra-

nným popisem. Protože se mi jej ani

po usilovné námaze nepodailo identi-

fikovat, doporuuji ponechat pouze
usmrova a filtraní kondenzátory a
pro zbytek použít nkteré osvdené
zapojení. Pokud se do této operace n-
komu nechce, podstatné zlepšení lze

dosáhnout pipojením kondenzátoru 47
pF/25 V mezi vývod 4 zmínného ob-
vodu a zápornou výstupní svorku zdro-

je. Dále je nutné výstup pemostit re-

zistorem 1 kíl/0,6 W. Hluk zdroje se
podstatn sníží nalepením molitano-
vých proužk na horní kryt v místech,

kde se dotýká ostatních ástí. Pvod-
ní svorky lze snadno nahradit šroubo-
vacími zdíkami.

3. Nkteí majitelé zdroj PSI 309
Allamat Electronic si stžovali na sil-

ný brum, který je velice nepíjemný pi
vtším odbru (od 5 A výše). V tomto
pípad se jedná o nevhodný návrh
plošných spoj - spoj, vedoucí ke GND
ídicí ásti zdroje (emitor tranzistoru, v
jehož bázi je zapojena Zenerova dio-

da), je napojen v blízkosti usmrova-
ích diod, takže je na nm potenciál,

odpovídající napovému úbytku na
plošném spoji. Nejlepší ešení je zem-
ní vodie perušit a propojit je dráty na
spolený bod (záporný pól filtraního |—K>
kondenzátoru). Pokud chcete mít mi- "“r
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TECHNIK PRVNÍHO SLEDU
Ing. Jan Budík, OK1AU

Jedním z prvních osmnácti radioa-

matér, kteí obdrželi rok po ukonení
II. svtové války a osvobození republi-

ky k 5. kvtnu 1946 obnovené koncese
na radioamatérskou vysílací stanici, byl

také Ing. Jan Budík. V adresái esko-
slovenských amatér - vysíla se jeho
jméno a znaka poprvé objevily v roce

1937. Protože se zabýval pedevším
technickými problémy rádiového provo-

zu, nebyla jeho znaka ani pozdji pí-

liš známá. Pravdpodobn tomu tak

bylo i z jiných dvod. Do bezna roku

1939 pracoval totiž jako smluvní za-

mstnanec (radiotechnik) zpravodaj-
ského oddlení Hlavního štábu Minis-

terstva národní obrany.

Období mezi dvma svtovými vál-

kami bylo charakteristické (mimo jiné)

boulivým rozvojem radiotechniky. Ši-

roké možnosti moderního sdlovacího
prostedku pochopili nejen nadšenci -

radioamatéi; zejména vojáci a zpravo-
dajské služby odhadly jeho dalekosáh-
lý význam. Ruku v ruce se zostující se
mezinárodnpolitickou situací koncem
ticátých let se zaaly množit pípady,
kdy byli na území SR zadrženi agen-
ti, zejména nmecké a maarské tajné

služby, vybavení radiostanicemi. Poza-
du nezstávala ani zpravodajská služ-

ba naší armády. Vedle zízení sít sta-

nic, které odposlouchávaly rádiový
provoz vedený z území v zájmových
prostorech (Nmecko, Maarsko), byl

zahájen projekt konstrukce a výroby rá-

diových stanic pro speciální agenturní

provoz. V „Palekov" konspirativní vile

(Karel Paleek, major, dstojník ofen-

zivní sekce 2. oddlení) v Praze - Ste-
šovicích ml zaízenu technickou labo-

rato práv Ing. Jan Budík. Zde se za-

býval zkoumáním konstrukcí a technic-

kého vybavení stanic zabavených cizím

agentm. V tichosti, skromn a nená-
padn (o jeho psobení nevdla do-
konce ani ada zpravodajc) nejen vy-

víjel, ale i vyrábl pístroje pro naše
agenty a agenturní pedsunuté ústed-
ny a stediska. Jednu ze souprav po-

slední známé a používané konstrukce
(vysíla-pijíma s oznaením H-14) do-

pravoval kurýr domácího odboje
v letních msících roku 1939 dokonce
našim zpravodajcm v Londýn, ti dal-

ší soupravy ml Ing. Budík k peprav
pipraveny. Technická dokumentace
tohoto zaízení se bohužel nedochova-
la.

První den okupace SR nacisty se
podailo Ing. Budjkovi spolen se štáb-

ními kapitány áslavkou, Longou a
Fárkem („KONŠELÉ") odvézt veškerý
„agenturní" radiotechnický materiál

z konspiraní vily a ukrýt ho v garážích
Hlavního štábu, odkud byl po ástech
pemisován k dvryhodným osobám.
Jednalo se pedevším o soupravy H-
14 a komunikaní pijímae americké
výroby HRO. Ty potom v podzimních
msících používali první radiotelegra-

fisté vojenské organizace „Obrana ná-

roda" pi spojení se zahraniím, nko-
lik bylo pedáno pro pipravovanou
vnitní sí územních velitelství ON. Krys-

taly ásten zniil, ásten uschoval.

Ostatní zaízení, která musela být pe-
dána Nmcm, rzným zpsobem zne-
hodnotil (zpeházením pívod síové-
ho naptí a jiných spoj, perušením
tlumivek apod.). Hlavní 500wattový vy-

síla používaný zpravodajským odd-

Ing. Jan Budík, OKIAU

lením ke spojení se zahraniními sta-

nicemi pepojil tak, že pi zapnutí sho-
el.

Hned v prvním týdnu po okupaci re-

publiky se pokoušel uskutenit rádiové

spojení s Paíží. Vysílání stanice fran-

couzské zpravodajské sít sice slyšel,

ale uskutenit spojení se mu nezdailo.

Patrn proto, že pracoval z auta vysíla-

em o výkonu 18 W a do improvizova-
né antény. Zaal konstruovat nový vy-

síla ízený krystalem. Poítal, že bude
moci pracovat s výkonem 25 W, k na-

pájení že bude používat akumulátor
z vozidla nebo sí 220 V. To sdlil 10.

srpna 1939 kurýrní poštou spolu s do-
pravními údaji do Londýna. Již 27. srp-

na pivezl další kurýr do Paíže vzkaz,

že mohou zahájit provoz. První kurýrní

zásilka však dorazila do Londýna se
zpoždním, z pokus sešlo patrn také

z jiných píin. Koncem léta zahájila rá-

diový provoz se zahraniím stanice

Obrany národa (F. Frank, OK1FR),
„KONŠELÉ" se s novými podrobnými
provozními údaji pihlásili opt zaát-
kem listopadu. Operátoi Vojenské rá-

diové ústedny v Londýn zahájili po-

slech jejich stanice v oznaený den (21

.

listopadu). Volali a poslouchali marn i

v následujících dnech. V tu dobu se již

podailo gestapu odhalit odbojové sít,

desítky prvních odbojá byly zateny.
12. prosince 1939 nacisté zatkli a uvz-
nili Ing. Budíka.
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nimální zvlnní i pi velkém odbru, je

vhodné zvtšit kapacitu fitraního kon-
denzátoru. Rovnž je nutné zkroutit vo-

die mezi deskou s plošnými spoji a vý-

stupními svorkami. Uvedené úpravy
zmenšily brum na výstupu zdroje
o 24 dB.

Další nectností tohoto zdroje je ab-
sence jakékoliv ochrany stanice proti

peptí pi poškození stabilizátoru. Do-
poruuji doplnit klasický obvod s tyris-

torem.

Pokud potebujete využívat tento
zdroj do maxima (podle štítku je maxi-
mální krátkodobý proud 8 A), doporu-
uji další úpravu - jako koncový prvek
stabilizátoru je použita dvojice tranzis-

tor ady TIPIxx, spojená paraleln.
Logickým dsledkem pi vtších odb-
rech je, že proud prochází pouze jed-

ním tranzistorem.

Proto je vhodné zaadit do emitor
obou tranzistor rezistory 0,05 £1 pro

dané zatížení. Upozoruji, že paralel-

n jsou zapojeny i usmrovai diody
(1N5403).

Pi posuzování kvality zdroj neby-
lo vzato v úvahu, jsou-li zdroje schvá-
leny Elektrotechnickým zkušebním
ústavem. Na žádném z nich není uve-
dena jediná schvalovací znaka (ani za-

hraniní zkušebny), konstrukní prove-
dení výrobku Dragon Supply urit
nevyhovuje evropským normám.

Ing. Tomáš Matoušek



Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVTA

Stožárpeváde OKOL (jinak Rádio Šumava) Jindra Macoun, OK1VR pi mení a nastavování antén

Na Doubrav je OKOL
Na titulní stran tohoto ísla AR:

pohled do vnitrozemí z anténního stožáru peváde OKOL

V pátek 29. 9. 1995 byl uveden do pro-

vozu pevád OKOL z kóty Doubrava u

Klatov v lokátoru JN690K. Doubrava je 7 km
severozápadn od Klatov a má nadmo-
skou výšku 728 m. Pevád pracuje na
kanále R5X, tj. 145,7375 MHz.
Pevád je amatérské konstrukce

OK1VUM, podobný jako OKOAC. Od nho
se liší mikropoítaovou ovládací jednotkou

a tím, že kmitotová ústedna je osazena
krystalem.

Vzhledem k tomu, že zaízení bylo poí-
zeno ze sponzorských dar, kterých není

nikdy nazbyt, je pevád postaven z vozi-

dlové stanice VR21 s píslušnými úprava-

mi, které umožují duplexní provoz s odsko-
kem 600 kHz.

Mikropoítaová ovládacíjednotka umož-
uje nap. dálkov pevád vypnout a za-

pnout a dále nkteré další funkce, které

ovšem patí do kategorie „sysopovských“.

Nejsou tedy pístupné uživatelm.
Anténní systém je originální konstrukce

pro OKOL od Jindry Macouna, OKI VR. Sklá-

dá se ze ty dvouprvkových antén Yagi,

které jsou umístny nad sebou a všechny
jsou smrovány v azimutu 50 °, tj. na seve-

rovýchod. Každá z tchto antén má zisk asi

4 dB, soustava má tedy asi 10 dB zisku.

Smrováním jsem se snažil o co nejvtší
potlaení vyzaování do DL. Anténní sys-

tém je na píhradovém stožáru ve výšce 25 m
nad zemí.

Anténní napáje má prmr asi 21 mm a

má svaovaný Cu pláš se vzduchovým di-

elektrikem. Pi délce 25 metr má kabel

útlum 0,5 dB.

Duplexer má prchozí útlum asi 1 dB a

separaci mezi pijímací a vysílací cestou asi

90 dB.Tyto parametry dovolují bezproblé-

mov používat anténní soustavu souasn
pro píjem i vysílání pi citlivosti pijímae 0,2 mV.

Poznatky z provozu prosím posílejte na
OK1VUM boxOKOPPL.

Sponzoi, kteí se podíleli na zpro-
voznní peváde OKOL:

1. OK1DT zajistil zdarma svaení anté-

ny. 2. OK1VR anténní systém navrhl, z po-

lotovaru svaeného OK1DT vyrobil a poslé-

ze na kót nastavil impedanci. 3. Rádio
Šumava, jmenovit tichý píznivec radioa-

matérství Petr Suchý, poskytlo prostor pro

umístní peváde a anténního systému.
4. lenové RK OK1KCY uspoádali sbírku,

ze které se uhradilo 60 % poizovací ceny
duplexem, obstarali skí, ve které je pe-
vád namontován, a dále realizovali vý-

mnný obchod s Rádiem Šumava tím, že
nateli celý píhradový stožár (uf). 5. es-
ký radioklub prostednictvím Rady VO pe-
vád zaplatil 40 % poizovací ceny du-

plexem. 6. OKI UNY navrhl a vyrobil ovládací

jednotku peváde a dodal k ní software.

7. OK1UGV vyrobil anténní držáky. 8.

OK1VRF vyrobil napájecí zdroj. 9. Radio-

klub OK1KNF dodal anténní napáje. 10.

OK1FSN riskoval život, celý den lezl po sto-

žáru a montoval anténní systém. 11.

OK1VUM dodal pevád, všechno zorga-

nizoval.

OK1VUM

Struná historie OKOL

3. 6. 83 vydáno povolení pro OKI KBI (VO pevád-
e OKI VOE), kanál 5, QTH Radiokomunikaní stedis-

ko Barák u Klatov - projekt nebyl realizován. 1. 7. 93

povolení prodlouženo na dalších 5 let. Kvten 94 OKI FR
potvrzuje, že OKI KBI nemá o provozování peváde
zájem a je ochotna povolení pevést do Klatov. 10. 6.

94 OKIVUM projevuje zájem o pevod povolení. 27. 6.

94 OKI US svolává hamy z Klatov a okolí, usneseno

požádat o pevod koncese na OKI KCY (VO peváde
0K1XKL), OKI FR odesílá brzy nato píslušnou žádost

na TÚ. 14. 7. 94 OKI IJS píše dopis 0K1AEB (ped-

seda Rady VO pevád) s dotazy a žádostí o pomoc

(výstavba a provoz peváde) 27. 7. 94 0K1AEB vy-

svtluje situaci a zve do Holic. 10. 9. 94 OKI US a

0K1XKL se v Holicích úastní schzky VO pevád,
v Holicích také kontaktují OK1VUM. 23. 9. 94 sraz pl-

zeských ham - konzultace s OK1SM a 0K1VJ. íjen

94 OKIVUM zkoumá terén v okolí Klatov, navštívena

i Doubrava, získán pedbžný souhlas majitele s insta-

lací peváde na anténní stožár Rádia Šumava. 21.

10. 94 OKI US zakládá pro úel výstavby a provozu pe-

vade úet .2369353-358/0800 u eské spoitelny

v Klatovech. 9. 1 1 . 94 do paketu uložena QTC o zám-
ru zídit pevád a o ísle útu, prosba o info, rady,

pomoc. 11. 11. 94 jediná jeakce/ia paketu, OK1PG na-

bízí pomoc pi jednání s TÚ a RK. 29. 1 . 95 pracovní

schzka na vtrné Doubrav: OKI VUM, P. Suchý (Rá-

dio Šumava), OKI KCY (OKI XKL, OK1IJS, OK1XBE),

OK1KNF (OKI IBB, OK1UGV). 7. 2. 95 OKI IJS žádá

eské radiokomunikace o vyjádení k pípadné instala-

ci peváde na RS Barák. 14. 2. 95 Radiokomunikace

vyslovují pedbžný souhlas (na 3 msíce) s bezplat-

ným umístním peváde a antén do spodních pater

vže, nabídky nevyužito, nevýhodná instalace. 20. 2. 95

OKI US odesílá 9000 K na adresu OKIVUM (na ás-
tené uhrazení duplexem), tato ástka se postupn se-

šla na útu od OK1IJS, 1XRM, 1XBE, 1 KCY, 1XKL,

1XNM, 1VRF a 1XHJ. ástku, chybjící do plné ceny

duplexem, uhradil RK. OK1XNM se realizace pevá-

de už nedožil, zemel v srpnu 95. Únor 95 OKI KNF
vnuje anténní napáje, Marie, OKI KBI, jej dopravuje

do Prahy ke kontrole parametr. Duben 95 nový nátr

celého 30metrového píhradového stožáru na Doubra-

v, pracovali: OK1IJS, 1XKL, 1XBE, 1XLE, Marie, 1KBI,

Emil, 1KMU, 1DVT, 1JMK, 1CGU, 1DLY, 1IHA, ex

OL3VXJ a J. Holub (CB). Prbžn OK1UGV vyrábí

držáky antén; OKI DT svauje antény; OKIVR navrhuje

a z polotovaru OKI DT kompletuje ant. systém; OKIVRF
dodává napájei zdroj; OKI UNY navrhuje a zhotovuje

ovládací jednotku a dodává SW. Kvten 95 OKIVUM
dokonuje vlastní pevád (VR21 ); je hotov duplexer,

OKIVUM jej dopravuje do Prahy a kompletuje celý sys-

tém. 21. 5. 95 zahájen zkušební provoz peváde
z Prahy. 4. 6. 95 pevád pemístn na výhodnjší mís-

to na jižním okraji Prahy. 16. 6 . 95tém po roce vyizu-

je TÚ kladn žádost o pevodu povolení na OKI KCY.

Zái 95 OKI XKL zajišuje kovovou skí pro pevád,
s její dopravou a úpravami (nátr, police) pomáhají 1 1HA,

Marie, 1 KBI a 1XBE. 14. 9. 95 podepsána dohoda mezi

OKI KCY a Rádiem Šumava o umístní peváde a

antén v objektu a na stožáru Rádia Šumava. 16. 9. 95

OKI FSN podává kaskadérské výkony - instaluje ve výš-

ce 25 m nad terénem anténní systém. 17. 9. 95 OKI VR
mí a peliv nastavuje anténní systém. 25. 9. 95TÚ
provádí požadované zmny povolení (QTH a kmitoty).

29. 9. 95 OKIVUM demontuje v Praze pevád, pela-

uje na kanál 5X a ješt tentýž den jej piváží na Doub-

ravu, instaluje a zapíná.

A tady historie koní a zaíná další kapi-

tola - doufejme, že bezporuchového a hlav-

n všem užiteného provozu peváde. A
nejen pi vynikajících podmínkách, kdy OKOL
dosahuje doslova od Aše k Tatrám. Dkuje-
me tímto velice Míloví, OK1VUM, a všem,
kdo mu pomáhali. Míla má ovšem rozhodu-

jící zásluhu na realizaci peváde, vnoval
práci na nm, koordinaci prací a jednání

s úady (vše spojeno s astý cestováním)
mnoho svého volného asu i penz. Za jeho

ochotu a pístup k vci jsme mu všichni ješ-

t moc dlužni. Proto si dovolujeme znovu
pipomenout existenci útu uS . 2369353-
358/0800, na který lze pispt na uhrazení

aspo nkterých náklad a na provoz pe-
váde. Jako variabilní symbol uvete pro-

sím svou znaku OK. O sponzorech bude-
me informovat. Od února 1995 pispli na
úet další radioamatéi: OK1IHA, OK1IAA,
OK1HGV, OK1DLY a J. Holub (CB).

OK1IJS/OK1 KCY



Diplom „Lokátory R”
Tento diplom vydává Klub pátel telegra-

fie - OK/TFC a je vydáván zvláš za pásma
KV a VKV.

Podmínky na KV pásmech

Základní diplom se vydává za vlastnictví

QSL lístk od stanic pracujících z 500 rz-
ných lokátor na území R (ped vznikemR - 1 . 3. 1 993 - nelze použít QSL z území
Slovenska). Všechny QSL musí být s da-
tem 1.1. 1985 nebo pozdjším (zavedení
tohoto systému ve svt podle usnesení
konference IARU Reg. 1 z roku 1984). Rz-
né lokátory jsou nap. JO80AA a JO80AB
ap. Druh provozu je libovolný, avšak stejný

u obou korespondujících stanic (2xCW,
2xSSB, 2xFM atd.), na pásmech od 1,8 do
28 MHz vetn WARC pásem. Pokud ža-

datel získá potebný poet QSL za stejný

druh provozu, bude to na diplomu vyznae-
no. Pokud získá všechny QSL pouze za
spojení provozem 2xCW, získá diplom za
poloviní cenu. QSL lístek musí obsahovat:
znaku žadatele, datum QSO, pásmo, druh
provozu, WW lokátor nebo jakékoliv urení
stanovišt stanice. Pokud není uveden WW
lokátor, musí jej žadatel zjistit a doplnit do
žádosti, nikoliv na QSL lístek! Seznam QSL
musí být v abecedním poádku podle loká-

tor, nikoliv podle znaek!
Žadatel o diplom si mže zapoítat do

seznamu i lokátory, ze kterých sám vysílal,

pokud je nemá potvrzeny od jiných stanic.

Za každých 500 dalších lokátor se vy-

dává doplovací známka (celkem pokrývá
územíR více než 3000 lokátor).

Seznam QSL, zkontrolovaný a potvrze-

ný dvma dalšími amatéry, doplnný o po-
depsané estné prohlášení, se posílá na ad-

resu vydavatele (manažera). Vydavatel si

mže kterékoliv QSL vyžádat ke kontrole.

Podmínky na pásmech VKV

Zde platí stejné podmínky jako na pás-
mech KV. Použít lze pásma poínaje 50
MHz. Neplatí QSL lístky za spojení pes pe-
váde.

• • •

O diplom mohou žádat za stejných pod-
mínek také posluchai (SWL). Žádosti o di-

plom lze posílat od 1.1. 1996, diplomy bu-

dou vydávány nejdíve po 1. 7. 1996.

Poplatky za vydání

OK-OL-OM stanice 50 K, nálepka 20 K,
EU a DX stanice 5 USD, nálepka 1 USD.

Žádosti o diplom posílejte na adresu:
Jaroslav Formánek, OK1DCE,
U vodárny 398,
278 01 Kralupy nad Vltavou.

Zájemce o získání diplomu „Lokátory
eské republiky” upozorujeme, že k práci

s lokátory, pedevším pi plnní podmínek
pro získání diplomu byl vytvoen databázo-
vý soubor všech lokátor eské republiky.

V seznamu je uvedeno celkem 3012 lokáto-

r, které soutžící dopluje pi spojení údaji

o protistanici: znakou (QRA), datem spo-
jení (DÁTE), pásmem (BAND), druhem pro-

vozu - SSB, CW, RTTY, AM (MODE), QTH
a znaky do sloupc „S” a „P” (pomocné údaje
pro vyhledávání údaj a tisk.

Kdykoliv nás tedy poíta operativn jed-

noduchým zpsobem informuje o souas-
ném stavu potu lokátor, s nimiž jsme spo-
jení již dlali a již celkem, nebo dle dalšího

dlení (spojení SSB, CW, KV, VKV, dle data
ap).

Disketu 3,5” s podrobným návodem na
používání, doplnným i nkolika praktický-

mi píklady, zasílá na dobírku 284 K vet-
n poštovného:

Kamil Donát, OK1DY,
Pod sokolovnou 5,

140 00 Praha 4.

KV
Kalendá KV závod
na únor a bezen

21.2. AGCW Semiautomatic CW 19.00-20.30

17.-18.2.ARRL DX contest CW 00.00-24.00

17.-18.2. RSGB 7 MHz CW 12.00-09.00

25.2. Kuwait National Day MIX 00.00-24.00

23.-25.2. CQ WW 1 60 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. HSC CW contest CW viz podm.

2. -3. 3. ARRL DX contest SSB 00.00-24.00

2.3. SSB liga SSB 05.00-07.00

2.3. DARC Corona 10 m DIGI 11.00-17.00

3.3. Provozní aktiv KV CW 05.00-07.00

8.-1 0.3. Japan DX contest CW 23.00-23.00

9.-1 0.3.? YL-ISSB QSO party SSB 00.00-24.00

9.3. OM Activity CW 05.00-05.59

9.3. OM Activity SSB 06.00-07.00

9.-1 0.3. DIG QSO Party FONE: viz podm.

10.3. UBA 80 m SSB 06.00-10.00

11.3 Aktivita 160 CW 20.00-22.00

16.-17.3. Union of Club Contest

1 6.-1 7.3. Russian DX contest?

1 6.-1 7.3. Internát. SSTV DARC
16.-18.3. B.A.R.T.G. Spring

17.3. U-QRQ-C

17.3. AMA Sprint

30.-31. 3. CQ WW WPX contest

viz podm.

MIX 12.00-12.00

SSTV 12.00-12.00

RTTY 02.00-02.00

CW 02.00-08.00

CW 05.00-06.00

SSB 00.00-24.00

Podmínky jednotlivých závod uvede-
ných v kalendái naleznete v tchto íslech
ervené ady AR: REF contestAR 12/94, EC
(UBA) AR 12/95, CQ WW 160 m, YL-ISSB
a YL-OM Int. AR 1/94, SSB liga a Provozní

aktiv AR 4/94, OM Activity, Japan DX, DIG
party a SSTV DARC AR 2/94, Kuwait, CQ
WPX a BARTG AR 2/93, všeobecné pod-

mínky RSGB závod viz AR 5/93, Union of

Club a AMA Sprint AR 2/95.

HSC CW contest - vždy po-

slední nedli v únoru a první v lis-

topadu na všech „klasických" pás-

mech 3,5 až 28 MHz ve dvou
dvouhodinových etapách - 09.00-

11.00 a 15.00-17.00 UTC. Kate-

gorie: 1. lenové HSC, 2. ostatní

(max. 150 W out), 3. QRP max. 5

W out, 4. posluchai. S každou stanicí platí

na každém pásmu a v každé etap jedno
spojení. Kód RST + po. . spojení, bodová-
ní: 1 bod za EU, 3 body za spojení mimo
EU. Násobie zem WAE/DXCC na každém
pásmu zvláš. Deníky nejpozdji do msíce
po závod na: Frank Steine, DL8WAA, Tra-

chenbergerStr. 49, D-01129 Dresden, SRN.

UBA 80 m contest poádá
belgická radioamatérská organi-

zace druhou nedli v beznu CW
provozem a druhou nedli v dub-
nu SSB provozem, vždy od 06.00

do 10.00 UTC. Platí spojení jen

s ON stanicemi, vymuje se
RST (RS) a po. íslo spojení od
001, ON stanice navíc pedávají
sekci UBA a zkratku provincie.

Každé spojení se hodnotí temi body, náso-
bii jsou sekce UBA a provincie. Deníky do
3 týdn po závod na: Lod Kenens,
ON6KL, Oudestraat 4, B-3560 Lummen,
Belgium. Provincie mají zkratky: AN, BR, BS,

BW, HT, VB, LB, LG, LU, NR, OV, WV.

U-QRQ-C HF contest poádá tetí ne-

dli v beznu KV odbor sportovní federace

radioamatér Ruska a U-QRQ klub. Zaá-
tek závodu v 02.00 a konec v 08.00 UTC.
Závodí se telegraficky v pásmech 3,5-28

MHz. Kategorie: A) lenové U-QRQ-C, B)

jeden operátor, c) více operátor-jeden TX,

D) posluchai. Vymuje se kód složený
z RST, po. ísla spojení od 001, jména a

lenové klubu U-QRQ-C pedávají ješt své
lenské íslo. Za spojení s vlastní zemí se
poítá 1 bod, s vlastním kontinentem 2 body
a s jinými kontinenty 3 body. Posluchai za
každé zapsané spojení poítají jeden bod,

pokud je na 3,5 nebo 7 MHz 2 body. Náso-
bie: každé spojení se lenem U-QRQ-C.
V deníku je teba vyznait hodinu s nejvt-
ším potem spojení. Vítz každé kategorie

v každé zemi obdrží odznak U-QRQ klubu.

Deníky do konce msíce na: K. Khachatu-
rov, P. O. Box 1, Moscow 1 1 7588, Russia.

Russian DX contest poádá Unie ruských

radioamatér. Termín byl zprvu zvolen ne-

šastn; protestovala ARRL, na zmnný
termín RSGB, takže byl nkolikrát pesou-
ván. Snad loni ohlášený beznový termín již

bude definitivní. Podmínky jen strun: vzá-

jemná spojení navazují všichni úastníci. Ka-
tegoriejeen op.-všechna pásma, jeden op.-

jedno pásmo, u obou subkategorie CW,
SSB, MIX, dále více op.-jeden TX, více op.-

více TX, další subkategorie u všech tíd: H
pes 1 00 W výkonu, L výkon 1 00 W a mén,
Q výkon 5 W a mén. Pásma 3,5 až 28 MHz
krom WARC. Vymuje se RS(T) a íslo
spojení, ruské stanice RS(T) a dvojpísmen-
né oznaení oblasti (celkem 88). S každou
stanicí je možno na jednom pásmu praco-

vat CW i SSB, ale mezi tmito spojeními

musí uplynout nejmén 100 minut. Spojení

se stanicí na vlastním kontinentu 2 body, na
jiném 5 bod, s ruskou stanicí 7 bod. Ná-
sobie jeónoiUvé oblasti jednou na každém
pásmu. Deníky do 30 dn po závod na
adresu: Russian DX Contest Director, Andy
V. Melanyin, UA3DPX, P. O. Box 9, Himki

7, 141 100 Russia.

Pedpov podmínek
šíení KV na únor

Úvodem se omlouvám za dvoumsíní výpadek ve

tvorb pedpovdí. Zpsobila jej elní srážka automobi-

lu, v nmž jsem se vracel dom 12. íjna 1995 pozd
veer po dálnici Brno-Praha. Záchranná služba mne

z hromady plechu dostala vas do nemocnice, tam mne

lékai vrátili mezi živé a tak mžete na tomto míst najít

obvyklý píspvek.

Informaci o výraznji zvtšené slunení erupní ak-

tivit loského 12. íjna (o jejíchž pímých vlivech na lo-

vka již mnoho let nepochybuji) najdete na tomto míst

za msíc. Pro vyplnní mezery v pehledech minulého

vývoje následuje nyní popis vývoje za ti msíce namís-

to jednoho. Píšt tak uiním ješt jednou, ímž se zkrátí

(nyní již zbytené) zpoždní, v nedávné minulosti dané

podstatn delší výrobní lhtou asopisu.

Letošní oekávání minima jedenáctiletého cyklu do-

savadní vývoj jen potvrzuje. Loský, ke konci roku klid-

njší vývoj jemn modifikoval konstrukci dalšího prb-
hu ve smru rychlejšího poklesu, a proto poslední

informace z centra v Boulderu oekává nejmenší vyhla-

zené íslo skvrn R
12
=6 v msících duben až erven.

Pitom ale minimum prmrného sluneního toku vychází

až mezi prosinec 1 996 a únor 1 997 pi SF=72 (maxima

píštího cyklu s R=108 a SF= 199 se podle téhož zdroje

dožijeme v roce 2000). Následující pedpov vychází

zRi2=11.

Únor je ješt msíc zimní a tak se s výjimkou jižních

smr ve vtšin dn nebudou otevírat kratší pásma

KV. Toto ochuzení nám kompenzují menší útlumy a tedy

silnjší signály, zejména na delších pásmech a v oblasti

severní polokoule Zem. Pedpokládaná menší etnost

geomagnetických poruch v kombinaci s prodlužujícím

se dnem zpsobí astji nadprmrn dobré podmínky

v pásmech 80 až 30 metr, nejuniverzálnjší bude tyi-

cítka a vyplatí se hlídat v lepších dnech dvacítku a

v noci stošedesátku. Smrem na jih ješt pipadají

v úvahu kmitoty do 21 MHz a jen velmi výjimen by se

vlivem sporadické vrstvy E mohla otevít desítka.



Pehled za ervenec až záí loského roku bude

strunjší. Zpoátku slunení aktivita výraznji vzrostla,

pitom poklesla aktivita magnetického pole Zem a ná-

sledovalo zlepšení podmínek šíení v širokém kmitoto-

vém rozsahu a globálním mítku. Pomohly i obasné
vzestupy aktivity sporadické vrstvy a vrcholem bylo ote-

vení desítky ve smru na Severní Ameriku 8. 7. Pízni-

vé období trvalo do 15. 7., zmnu k horšímu zpsobily

poruchy 16.-18. 7., 20. 7. a 24. 7. Zlepšování pi uklid-

nní zaalo 25. 7. a svdily o nm dobe itelné signály

asovek WWV a WWVH. Krátká porucha 5. 8. další

vývoj ješt zlepšila a ožily i kmitoty nad 15 MHz. O dal-

ší vzrušení se postarala skupina sluneních skvrn tím,

že již patrn patila do píštího jedenáctiletého cyklu -

alespo soud podle opané magnetické polarity. Byla

pozorována 12.-13. 8., 15.-17. 8. a 20. 8.

Na rozdíl od letních msíc s menší etností po-

ruch byl další vývoj dynamitjší. Zvrat zaal 5.-8. 9. a

bhem nj, podobn jako pi dalších výkyvech 1 1 .-15.

9. znamenaly poátky poruch spíše zlepšení. Klid od 1 8.

9. zajistil nadprmrn dobrý vývoj a poruchy 23. 9. mly
za následek další zlepšení v kladné fázi vývoje poruchy

a po ní 24. 9. vtší útlum. Následovalo uklidnní a po

krátké poruše zlepšení od 28. 9.

Na závr tradin pipojuji denní mení sluneního

toku (SF) a indexu geomagnetické aktivity (A
k
nebo A)

z observatoe Wingst. Za 9.-13. 8., 8.-10. 9. a 20.-21 . 9.

údaje nedošly, a proto byly vypoteny z údaj observa-

toí okolních.

ervenec 1995: SF: 79, 78, 78, 81 , 80, 80, 81 , 81

,

80, 77, 76, 74, 73, 74, 74, 73, 72, 72, 71 , 70, 69, 69, 68,

69, 70, 69, 70, 70, 70, 70 a 71. A
k

: 16, 6, 11, 8, 4, 2, 6, 6,

8, 3, 2, 5, 7, 8, 8, 29, 25, 16, 10, 14, 6, 6, 10, 24, 8, 6, 5,

7, 7, 7 a 8. Srpen 1995: SF: 73, 74, 73, 73, 75, 75, 74,

74. 73. 73. 73. 72. 71 . 70. 71 . 70. 70. 72. 72. 71 . 71 . 70,

74, 77, 77, 77, 80, 82, 78, 77 a 76. A : 6,6,11,6, 8, 6,

10, 28, 27, 25, 12, 10, 21 , 27, 16, 8, 12, 10, 12, 8, 3, 18,

12, 9, 14, 9, 1 1 , 6, 12, 6 a 4. Záí 1995: SF: 74, 73, 74,

74. 75. 72. 70. 69. 69. 68. 68. 69. 69. 69. 70, 70, 70, 72,

74, 76, 74, 75, 75, 74, 74, 74, 72, 73, 74 a 73. A . : 6, 4, 5,

6, 32, 21, 20, 28, 22, 13, 28, 17, 16, 12, 31, 13, 8, 3, 4,

10,9,4, 14, 9, 5, 4, 37, 9, 3 a 5.
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eský radioklub,

U Pergamenky 3, 1 70 OO Praha 7
tel.: (02) 87 22 240

Informace z QSL služby

HONG KONG 68
O 3 6 9 12 15 18 21 24

Na podzim minulého roku jste byli in-

formováni o tom, že QSL služba eské-
ho radioklubu zajišuje všem radioamaté-
rm rozesílání lístk tyikrát do roka.

V listopadu se však ukázalo, že situace

je jiná a že do konce roku 1 995 se podaí
zajistit jen ti tzv. „kola‘\ Této situaci v-
novala pozornost Rada eského radioklu-

bu a rozhodla, že QSL služba bude posí-

lena o jednu pracovní sílu (tu ovšem je

poteba nejdíve sehnat).

Co vedlo k tomuto rozhodnutí. Ke kon-

ci minulého roku dlouhodob onemocn-
la jedna pracovnice. To však nebylo hlav-

ní píinou skluzu pi expedici QSL.
Souasný stav je takový, že pošta doru-

uje QSL služb v prmru 50 kg zásilek

týdn. To je pibližn 2,5 tuny ron, což
je vtší množství, než zpracovával es-
koslovenský radioklub na konci roku 1992

pi 3 pracovnicích. Uvážíme-li, že v sou-
asné dob využívá QSL službu pibližn
4000 radioamatér, z nichž tm, kteí si

v poslední dob zmnili znaku, chodí
QSL na dv znaky (ne všichni však do-

stanou QSL pi každém ,,kole“). QSL služ-

ba pak bhem roku musí vyexpedovat pi-

bližn 12 až 14 tisíc tuzemských zásilek.

Tj. v prmru okolo 50 zásilek denn.

Vtšina zaínajících radioamatér,
ale i radioamatéi zkušenjší, narážejí

na problém, jak má vypadat QSL lístek,

kde si je opatit, jak pracuje QSL služ-

ba a podobn.

QSL lístky

Rozmry QSL lístku by mly být 14 cm
délka a 9 cm šíka, vtší lístky nepouží-
vejte, protože by se jich uritý poet ne-

vešel do obálek. Lístek má být na tvrdším

papíe. Musí obsahovat zejména tyto úda-

je: vlastní znaku, jméno a adresu, vlast-

ní tverec, údaje o spojení a ostatní úda-
je. Mezi údaje o spojení patí: znaka
protistanice, datum a as spojení, kmito-

et, RST. Mezi ostatní údaje patí: popis

zaízení, poznámka apod. Takto navrhnu-
té lístky vám vyrobí každá tiskárna a po-

kud nemáte žádnou v okolí, uvádíme ad-

resu jedné, která je na tisk QSL lístk

pímo specializována:

Typo studio K, Box 10, pošta 23,

323 00 Plze.

Tídní QSL lístk

Protože je staniních lístk velké množ-
ství a pracovnice QSL služby mají mnoho
práce s jejich tídním ped rozesíláním,

je teba posílat lístky na QSL službu již

roztídné, aby se tato innost usnadnila

a urychlila. QSL lístky seate podle abe-
cedy takto: A. lístky pro OKI a OK2 se-

ate dohromady do tchto skupin: 1 . klu-

by - zvláš písmena K, O, R; 2. znaky
s dvoupísmenným sufixem - AA až ZZ; 3.

znaky típísmenné - A., až Z..; B. lístky

pro cizinu rovnejte také abecedn, ale

podle prefix: A, B,....DJ, DL, Výjim-

ku tvoí QSL lístky pro USA, které se tídí

podle ísla bez ohledu na první písmeno
prefixu (K, N, W). Pi vtším množství líst-

k je vhodné jednotlivé skupiny oddlit vlo-

ženými papírky. Dodržováním tchto zá-

sad pomžete QSL služb zvládnout stále

vtší množství docházejících lístk QSL.
Lístky, které je nutné posílat pes mana-
žery, rovnejte rovnž do zvláštní skupiny.

Adresa QSL-služby:
QSL služba P. O. Box 69,

113 27 Praha 1
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