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NÁŠ ROZHOVOR

(<Q
S panem Bernhardem Ruderem,

editelem nmeckého nakladatelství
ECA Electronic GmbH.

Mžete naše tenáe seznámit
s historií a souasností nakla-
datelství ECA?

V roce 1970 založil firmu ECA mj
otec Gerhard Ruder. Já jsem pevzal
vedení firmy v roce 1988. Od poátku
vzniku firmy se zabýváme výhradn vy-

dáváním údajových a srovnávacích tabu-

lek polovodiových souástek. Jádro fir-

my tvoí tyi autoi, kteí pracují stále na
rozšiování a doplování vlastní data-

banky, která je základním pilíem pro

tvorbu ady knih a databázových progra-

m. Další spolupracovník se zabývá ob-

staráváním dat od výrobc z celého svta.

Pedstavte nám, prosím, váš
souasný sortiment?

Mezi nejznámjší katalogy patí oba
svazky „VRT 1“ a „VRT 2“. Poskytují nej-

nutnjší potebné údaje o polovodio-
vých souástkách jako jsou tranzistory,

tyristory, triaky, diody, integrované obvo-
dy a zárove ukazují na jejich možné ná-

hrady. Zejm proto jsou nejvyhledáva-

njšími katalogy vbec. Do dnešního
dne jich bylo prodáno více než pl miliónu

výtisk. Jejich použití je skuten univer-

zální. Používají je prodavai elektronic-

kých souástek, servisní pracovníci, kon-

struktéi a všichni ti, kteí potebují rychle

vyhledat elektrické parametry, zapojení

vývod nebo náhradu ekvivalentní sou-
ástkou.

Krom tchto pehledových katalog
vycházejí velice podrobné pehledy
s mezními a charakteristickými paramet-
ry pro každou skupinu souástek zvláš -

pro diody, pro tranzistory, operaní zesi-

lovae a komparátory, pro stabilizátory,

pro optoleny, pro íslicovou logiku, pro

polovodiové pamti apod. Pípadné zá-

jemce o tyto katalogy v R odkazuji na
„Ediní plán“ nakladatelství BEN - tech-

nická literatura, v nmž je uveden jejich

pehled i s cenami.

Mohl byste nás s nkterými ka-

talogy seznámit blíže?

Kdysi jsme vše vydávali ve formátu
A5. V poslední dob se však poet polo-

vodiových souástek výrazn zvtšil a

tak jsme v zájmu pehlednosti zvolili for-

mát A4. Pak jsme zptn zjistili, že by se
potebné údaje do menšího formátu ani

nevešly.

Katalog tranzistor TDV je rozdlen
do ty svazk. Svazek „TDV 1“ obsahu-
je evropské bipolární tranzistory a FET,
jejichž název zaíná písmeny A až
BUZ. Další svazek „TDV 2“ navazuje na
„TDV 1“ a uvádí tranzistory znaené po-

áteními písmeny C až Z. Tranzistory

pevážn americké výroby jsou znaeny
poátení kombinací znak 2N21 až 71 18

a najdete je ve svazku „TDV 3“. V po-

sledním svazku „TDV 4“ jsou tranzistory

japonské výroby oznaené kombinací 2S
až 40000. Všechny svazky TDV jsou až
na „TDV 2“ již nového formátu A4. Cel-

kový rozsah katalog TDV je 2360 stran.

Katalogy tranzistor jsme vydali ješt
v kapesním formátu menším než A5.
Jsou ureny spíše pro „cestovní" použití

a jsou od našich ostatních katalog odli-

šeny modrou barvou obálky. Katalog
s názvem „transistor 1“ obsahuje tran-

zistory s typovým oznaením zaínajícím
písmeny A až Z a katalog „transistor 2“

obsahuje tranzistory s typovým oznae-
ním zaínajícím znaky 0 až p.

Diody jsme rozdlili do dvou svazk.
Diody, které mají na zaátku typového
oznaení písmeno, obsahuje svazek
„DDV 1“, a diody mající na zaátku typo-

vého oznaení íslo obsahuje svazek
„DDV 2“. Oba svazky jsou rovnž nové-

ho formátu A4 v celkovém rozsahu 650
stran.

Tyristory, tetrody, triaky, diaky a UJT
jsou sdruženy v katalogu „THT“, který

zstal ve formátu A5 s rozsahem nece-
lých 600 stran.

LED, infraLED a optoleny jsou nápl-

ní katalogu „OPTO 1“. Rovnž tento ka-

talog je formátu A5. Rozsah je pibližn
500 stran.

V poslední dob se stal populárním
pepracovaný svazek „LIN 1“, který ob-

sahuje operaní zesilovae a kompará-
tory. Najdete v nm jejich mezní i cha-

rakteristické údaje, tvar a velikost pouzdra
spolu se zapojením vývod. Úctyhodný
rozsah 850 stran formátu A5 jist svdí
o rozsáhlosti tohoto svazku. Svazek „LIN 2“

obsahuje napové regulátory a stabili-

zátory. Je zhruba poloviního rozsahu
než jaký má „LIN 1“.

Nejvtších zmn doznaly katalogy
íslicové logiky. Svazek „CMOS 4000“

obsahuje logické obvody CMOS se zna-

ením 4000 až 7472241 . Jeho rozsah je

736 stran A4. Svazek „TTL 7400“ obsa-
huje logické obvody s oznaením 7400
až 7450729. V tomto svazku najdete
všechna provedení, tedy nap. i HC, HCT,
pestože se jedná vlastn o provedení
CMOS. Celkový rozsah tohoto svazku je

848 stran formátu A4. V souasné dob
je to náš nejobsáhlejší svazek. Do této

oblasti ješt zapadá svazek „MEM“, kte-

rý obsahuje údaje o polovodiových pa-

mtech. Je rovnž formátu A4, a samo-
zejm „ádn tlustý".

Jaké máte plány do budoucna?

Tištné katalogy byly doposud stžej-
ním sortimentem našeho nakladatelství.

Budoucnost firmy však leží pedevším
v software. Takovou první vlaštovkou
byla na podzim roku 1994 poítaová
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verze porovnávacích katalog s názvem
„ECA VRT DISK", pracující pod systé-

mem DOS. Nyní jsme vydali verzi umož-
ující využít výhod Windows, a to jak na
disketách, tak na CD ROM. V tomto roce

hodláme ješt více využít výhod kapacity

kompaktních disk a vydat další databá-

zové pehledy polovodi.

Pibližte nám více váš první CD
ROM.

Program je obdobný disketovým ver-

zím a využívá Windows. Na disku je ob-

saženo více než 74 000 rzných polovo-

diových souástek, jako jsou tranzistory,

diody, FET, MOSFET, tyristory, UJT a

integrované obvody, spolu s pibližn
140 000 uvedenými náhradami. Zahrnu-
je základní informace o tchto souást-
kách, možné náhrady a pro diskrétní

souástky zapojení vývod. Vyhledávat
mžete podle typu, funkce nebo pouzd-
ra. Mžete rovnž zadávat tzv. Wildcard
„?“ nebo které nahrazují neznámý
samostatný znak nebo jejich skupinu.

Disk byl ješt doplnn o zapojení vývod
všech standardních íslicových integro-

vaných obvod ady CMOS 4000/7400 a

TTL 7400.

Jak jste spokojen s odbytem ka-

talog na našem trhu?

Je sice znát nepomr mezi markou a

korunou, ale ze
v
všech zemí východního

bloku si vede eská republika nejlépe.

I u vás dominují katalogy „VRT 1“ a „VRT
2“. Myslím, že dlají chybu ti, kteí ješt
váhají si tyto katalogy z dvodu relativn

vysoké ceny koupit. Každý z tchto kata-

log má pitom kolem 600 stran hustého
textu nabitého informacemi. Celkem tyto

katalogy obsahují pes 38 000 rzných
typ polovodiových souástek spolu
s 8000 ekvivalenty. To se mi zdá za ne-

celých 36 DEM (u vás za ástku 552 K)
velmi píznivá cena.

Prodej program „ECA VRT DISK" je

u vás stále ješt v peinkách.

Pojí se s prodejem program
njaká problematika?

Z dvodu nelegálního kopírování
software jsme vymysleli systém regis-

traních ísel. Ten funguje tak, že zákaz-
ník, který si nainstaluje program z disket,

musí odeslat registraní kartu na naše
ústedí v Mnichov. Nainstalovaný pro-

gram je schopen pracovat pouze jeden
msíc od data instalace. To je však i do-
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staten dlouhá doba na to, aby na zá-

klad odeslané registraní karty obdržel

nové registraní íslo, které umožní ne-

konen dlouhou funkci programu. Tím
máme pehled o všech legálních, pípad-
n i nelegálních uživatelích programu
„ECA VRT DISK". Oklika pes distributo-

ry by zbyten prodlužovala ekací dobu
na nové licenní íslo a navíc by vznika-

la možnost kopírování program bez na-

šeho vdomí.
V souasné dob má program „ECA

VRT DISK" celkem pt podob. Nejprve
to jsou verze pro DOS v anglické a n-
mecké mutaci, dále pro Windows rovnž
v anglické a nmecké mutaci. Na CD
ROM šííme dvojjazynou verzi pro Win-
dows. Všechny programy se prodávají

za stejnou ástku. Od letošního roku po-

skytujeme upgrade na pedchozí verzi.

Co byste poradil tm, kteí ne-
vdí, zda jim program bude vy-

hovovat?

K tomuto úelu jsme pro programy
„ECA VRT DISK" vytvoili jednoduché
demoverze. Domluvili jsme se s naklada-

telstvím BEN, že umístí tyto programy
na reklamní CD ROM s názvem CD
PRESENT. Ten se u vás prodával dopo-
sud za 122 K, a tak si funkci našich pro-

gram mohl prohlédnout každý, kdo ml
0 n zájem. Doufáme, že projekt CD
PRESENT bude pokraovat i letos.

Ve vašich katalozích je velké
množství adres distributor. ek-
nte nám o nich nco bližšího.

Sídlo našeho nakladatelství je v Mni-

chov. Odtud jsou katalogy a programy
exportovány do celého svta. V zemích
jako je Brazílie, Belgie, Španlsko, Ra-
kousko, ecko, Izrael, Itálie, Nizozemí,
Tunisko a Velká Británie dodáváme ka-

talogy prostednictvím stálých distributo-

r. V eské republice od nás nakupuje
nkolik firem, oficiáln nás však zastupuje

nakladatelství BEN - technická literatura,

jehož adresu jsme nyní zaali uvádt
v tiráži našich katalog. BEN - technická

literatura nám krom prodeje pomáhá
1 s reklamní kampaní a tím nám vytváí
potebný firemní image.

Jak hodnotíte spolupráci s tím-

to nakladatelstvím?

Firma BEN - technická literatura se
opravdu snaží proniknout s našimi kata-

logy na eský trh. Je to vidt na pravidel-

né inzerci nejen prostednictvím jejich

ediních plán, ale i na inzerci v odbor-

ných asopisech.
Trochu nás však mrzí nejednotnost

cen na rozdíl od oficiálního ceníku vydá-

vaného nakladatelstvím BEN. Nkteré
firmy si katalogy stídav pidražují, pak
je zase zlevují. Nejvtší dopad to má
pak na zákazníka, který se potom zby-

ten nabhá. V Nmecku drží všichni

obchodníci stejné ceny, a to napíklad
i taková mamutí firma jakou je Conrad
Electronic.

Kde jsou pravideln vaše kata-

logy u nás k dostání?

Jak jsem se již pedtím zmínil, dopo-
ruil bych tenám vašeho asopisu
prodejny nakladatelství BEN - technická

literatura, které najdete v Praze 10 - Straš-

nicích, Všínova 5, dále v Praze 1, Jin-

dišská 29 nebo v Plzni, Slovanská 13.

Dkuji vám za rozhovor.

Pipravil ing. Josef Kellner

r

NOVÉ
KNIHY

Hrbáek, J.: Mikroadie PIC16CXX
a vývojový kit PICSTART, vyda-
lo nakladatelství BEN - technic-

ká literatura, rozsah 144 stran

B5, obj. íslo 180029, Cena 119

K.

Poprvé u nás vychází praktická pí-

ruka pro seznámení se s monolitickými

mikropoítai firmy Microchip. Tyto obvo-

dy jsou velmi levné, což umožuje jejich

nasazení pedevším v sériové výrob,
nap. autoalarm, zabezpeovacích zaí-
zení atd.

Kniha popisuje nejbžnji používané
mikroadie PIC16C54, 55, 56, 57, 71 a

84 z pohledu konstruktéra elektronika a

z pohledu programátora. Poslední kapi-

tola je vnována programování mikroa-
di. Informace jsou pedkládány ve for-m návod, nejsou však doplovány
teoretickými odvozeními a dkazy.

Vlek, J.: Aplikace moderních
integrovaných obvod, vlastním

nákladem, rozsah 44 stran A5,
obj. . 120257, Cena 35 K.

Vlek, J.; Základní elektronické

obvody a zaízení, vlastním
nákladem, rozsah 64 stran A5,

obj. . 120110, Cena 35 K.

Ob píruky jsou ureny nejen stu-

dentm, ale i „bastlím", které mají na-

uit samostatn navrhovat základní
elektronické obvody (zesilovae, zdro-

je, oscilátory) s využitím moderní sou-
ástkové základny - operaních zesilo-

va, monolitických stabilizátor, obvod
555 apod.

Knihy si mžete zakoupit nebo objed-

nat na dobírku v prodejn technické lite-

ratury BEN, Všínova 5, Praha 10, 100

00, tel.: (02) 782 04 11, 781 61 62, fax:

782 27 75 nebo v nov otevené prodej-

n technické literatury BEN v Plzni, Slo-

vanská 19.



SEZNAMUJEME VAS

Bezšrový
digitální telefon

Siemens
Gigaset 910
namant g mm

Celkový popis

Dnes bych rád pedstavil tenám veli-

ce zajímavý bezšrový telefon, který pou-
žívá digitální penos signálu a má adu
funkcí, které považuji (na rozdíl od rzných
diskutabilních funkcí nkterých obdobných
pístroj) za velmi praktické a univerzáln
využitelné. Již v úvodu bych chtl upozornit

na to, že výrobce oznauje základnu tohoto

pístroje íselným oznaením 910 a pe-
nosné ásti pak íselným oznaením 900.

Proto a nikoho nepekvapí, že na penos-
né ásti nalezne oznaení 900, akoli na
obalu i v návodu je uvedeno Gigaset 910.

První, co majitele na první pohled pe-
kvapí, jsou velmi malé rozmry základny
i penosné ásti. K penosné ásti je navíc

dodávána píchytka, která ji umožuje pi-

pevnit na rzné ásti odvu, pokud pístroj

používáme v exteriéru a tedy ho nosíme
sebou. To je velmi pohodlné, protože pe-
nosná ást váží (i s vloženými akumuláto-
ry) pouze 185 g. Penosná ást je navíc

kompaktní, to znamená, že pes své malé
rozmry nemá odklopné víko, které bývá
u jiných pístroj zdrojem astých poruch a

to jak elektrických, tak i mechanických.
Penosnou ást lze stiskem jediného

tlaítka zablokovat (napíklad v dob, kdy ji

teba penášíme v kapse), aby nebylo mož-
né nechtn stisknout nkteré tlaítko. Po-
kud by v této dob picházel hovor, pístroj

se automaticky odblokuje a lze hovoit. Po
ukoneném hovoru se penosná ást opt
zablokuje. Odblokovat ji mžete kdykoli

stiskem jediného tlaítka. Penosnou ást
lze též zcela vyadit z funkce. V tomto sta-

vu (pokud nebude položena zpt na zá-

kladnu) nebude z akumulátor odebírat
žádný proud a nebude jí možné použít.

Pokud v té dob pijde hovor, bude vyzvá-

ncí signál reprodukován pouze základnou.

Jestliže jsme vyzváncí signál základny
pedtím nastavili na nulu (jak bude vysvt-
leno pozdji), zstane náš telefon nmý.
Tuto funkci lze zrušit napíklad pouhým po-

ložením penosné ásti zpt na základnu.

Základna je, jak bývá obvyklé, napájena
ze síového napájee, který je integrován

do síové zástrky. To je jeden z dvod,
pro mže mít základna rovnž malé roz-

mry. Penosná ást je napájena ze dvou
akumulátor NiCd, které jsou bžného tuž-

kového provedení (typ AA) a lze je jedno-

duše vyjmout nebo opt vložit. Tyto dva
akumulátory postaí napájet penosnou
ást ve stavu pohotovosti až 40 hodin, pi
probíhajícím hovoru až 6,5 hodiny. Po vlo-

žení penosné ásti do základní ásti jsou

akumulátory penosné ásti automaticky
dobíjeny, což je indikováno zelenou kont-

rolkou.

V základním provedení se telefon sklá-

dá z jedné základny a jedné penosné ás-
ti. K základn lze pipojit až 6 penosných
ástí, což umožuje vytvoit malou telefon-

ní centrálu, protože každá penosná ást
mže používat státní linku a hovor, vedený

na státní lince, lze pepojit do libovolné pe-
nosné ásti. Úastníci jednotlivých penos-
ných ástí mohou hovoit mezi sebou a to

i v pípad, že na jiné penosné ásti je ve-

den hovor na státní lince.

Zaízení umožuje volbu nejrznjších
funkcí, z nichž ty dležitjší jsou blokovány
identifikaním kódem (PIN - Personál
Identification Number), který se skládá ze
ty íslic. U všech pístroj je výrobcem
vloženo kódové íslo „0000“, každý majitel

však mže toto kódové íslo zmnit na li-

bovolné tymístné íslo. To si však musí
dobe zapamatovat, protože pokud ho uži-

vatel zapomene, nelze nkteré funkce m-
nit nebo dokonce mže být nepoužitelný

celý pístroj a je nutné vyhledat píslušný
servis.

Pístroj je samozejm vybaven pamtí
posledn voleného ísla, možností zkráce-

né volby deseti úastník (volbou íslic 0

až 9) a možností tzv. rozšíeného opaková-
ní volby, což znamená, že lze do pamti
uložit posledn volané íslo a znovu ho pou-

žít, i když bylo mezitím nutné volit jiné íslo.

Pokud je penosná ást položena na
základn, lze telefon používat prakticky

shodn jako každý jiný telefon. Pi pichá-
zejícím hovoru uživatel jednoduše zvedne
penosnou ást (shodn jako by zvedl slu-

chátko bžného telefonu), mže ihned ho-

voit a po ukoneném hovoru penosnou
ást opt položí na základnu. Pokud si pe-
je nkam telefonovat, musí realizovat jedi-

ný úkon navíc: po zvednutí penosné ásti

musí stisknout zelené tlaítko na penosné
ásti, protože pístroj nemže rozlišit, zda
uživatel snímá penosnou ást proto, že
hodlá telefonovat, nebo zda si peje pe-
nosnou ást pouze nkam odnést, aniž

by telefonoval. V prvním pípad staí po
ukonení hovoru opt odložit penosnou
ást na základnu, ve druhém pípad (ne-

chce-li penosnou ást odložit na základnu)

musí po ukonení hovoru znovu stisknout

zelené tlaítko na penosné ásti.

adu funkcí tohoto pístroje lze indivi-

duáln nastavovat. Tak lze napíklad mnit
ve tech stupních hlasitost poslechu ve slu-

chátku a lze zablokovat funkci mikrofonu
v pípad, že si nepejeme, aby druhý
úastník z jakéhokoli dvodu slyšel to, co si

potebujeme v místnosti íci. Dále mžeme
nastavit zpsob volby úastnických ísel a

zapojit impulsní volbu nebo tónovou volbu,

pípadn pi trvale zapojené impulsní volb
zapojit pouze doasn tónovou volbu (což

je v nkterých pípadech velmi výhodné).

Pístroj dále umožuje kontrolovat dél-

ku hovoru a, pokud zadáme i cenu za jed-

nu hovorovou jednotku, zjistit celkovou
cenu hovorného za urité asové období a

to i pro jednotlivé pipojené penosné ásti.

V základn i v penosné ásti lze nasta-

vit hlasitost títónového vyzváncího signá-

lu v šesti stupních a v základn lze vyzván-
cí signál v pípad poteby zcela vypnout.

V základn i v penosné ásti lze rovnž
v šesti stupních nastavit rychlost zmny tí-

tónového vyzváncího signálu (to zname-
ná rychlost, s jakou se budou zmínné ti

tóny stídat).

Uživatel mže též zablokovat penos-
nou ást tak, že z ní nelze volat žádného
úastníka, pípadn pouze jednoho pedem
stanoveného úastníka. Penosnou ást
lze též zablokovat tak, aby nebylo možné
volit dvojíslí „00“, tedy žádného zahrani-
ního úastníka. Další obdobnou funkcí je

možnost volby uritého pedem nastavené-

ho ísla stisknutím kteréhokoli tlaítka na
penosné ásti. To je výhodné napíklad
v pípad, že je samo doma malé dít, kte-

ré tak má možnost dovolat se na pedem
urené místo, aniž by muselo pracn toto

úastnické íslo vyukávat.
Hlasová komunikace mezi základnou a

penosnou ástí sice možná není, ale stisk-

nutím tlaítka na základn se ozve signál

v penosné ásti, takže ji snadno najdeme
v pípad, že jsme ji nkam položili a ne-

mžeme ji najít.



Velmi široké možnosti nabízí použití

nkolika penosných ástí. Jak jsem se již

v úvodu zmínil, lze hovoit mezi jednotlivými

penosnými ástmi, pestože jiná penosná
ást vede hovor po státní lince. Jestliže pi-

chází hovor po státní lince, mohou bu vy-

zvánt všechny penosné ásti nebo mže
být zvolen prioritní postup a pokud probíhá

mezi tmito penosnými ástmi hovor, ozý-

vá se ve sluchátku upozorovací signál.

V tomto smru existují ješt další možnosti,

ty však pekraují rámec tchto informací.

Na vtšin uvedených funkcí má podíl

i digitalizace pístroje, která je použita též

pro penos akustického signálu mezi pe-
nosnou ástí a základnou. Pro tento pe-
nos je použito kmitotové pásmo, které je

dvojnásobn výše než pásmo používané
dosud pro bezšrové telefony (1880 až
1900 MHz).

Technické údaje

Standard: DECT.
Poet kanál: 120 duplexních kanál.
Vysílací pásmo: 1,88 až 1,9 GHz.
Duplexní provoz: asový multiplex,

délka rámce 10 ms.
Odstup kanál: 1728 kHz.

Bitový tok: 1 1 52 kbit/s.

Modulace: GFSK.
Dosah signálu: 300 m (ve vol. prostoru),

50 m (v budovách).

Vysílací výkon: 10 mW (stední

výkon pro kanál).

Napájení základny: 220 V/50 Hz.

Píkon základny: 9,2 W.
Doba provozu penosné ásti (pln nabité

akumulátory): 40 hodin (pohotovostní

stav), 6,5 hodiny (provoz).

Zpsob volby: Impulsní nebo tónová.

Rozmry (d x š x v):

1 9,5 x 1 1 ,5 x 8 cm (základna),

17,5 x 5,5 x 2,8 cm (penosná ást).

Hmotnost: 250 g (základna),

185 g (penosná ást).

Pípojné kabely: 3 m (síový pívod),

3 m (telefonní pívod).

Telefonní zástrka: TSV 6/6.

Funkce pístroje

Po funkní stránce nelze mít vi tomu-
to pístroji žádné námitky. Jeho funkce je

po všech stránkách naprosto bezchybná.
Penosná ást se do základny pokládá, cožm osobn vyhovuje daleko více, než astá
ešení, kdy se penosná ást do základny
staví na výšku. Penosnou ást lze do zá-

kladny pokládat jak tlaítky smrem dol,
tak tlaítky smrem nahoru, takže pi uklá-

dání nemusíme pemýšlet o správné polo-

ze. Velmi kladn oceuji též to, že na pe-
nosné ásti není žádné odklopné víko,
které, jak jsem se též již v úvodu zmínil,

bývá asto zdrojem potíží a rzných poruch.

Pesto, že je penosná ást mimoádn
malá, jsou ovládací tlaítka dostaten vel-

ká a pehledná, takže volba ísel i ovládání

pístroje neiní nejmenší problémy.

Velmi oceuji možnost použít i nkolik
penosných ástí a realizovat tak jakousi

malou domácí ústednu. To bude pravd-
podobn výhodné pro menší podnikatele,

nebo tak mohou zajistit vzájemná propoje-

ní nkolika míst, která pak mohou mezi se-

bou voln komunikovat a též používat stát-

ní linku. Tyto pípady jsem bohužel nemohl
vyzkoušet v praxi, protože jsem ml k dis-

pozici pouze jednu penosnou ást. Zato
jsem peliv pezkoušel všechny zvláštní

funkce, o nichž jsem se zmínil v úvodu a

mohu potvrdit, že vše pracuje bez nejmen-
ší závady.

Za mimoádn výhodné považuji to, že
výrobce používá pro napájení penosné
ásti zcela bžné akumulátory tužkového
provedení, které lze v kterékoli odborné

prodejn bez problém koupit a lze je do
penosné ásti rovnž bez problém vložit.

Tyto akumulátory lze pochpiteln nabíjet

i oddlen ve vhodném nabíjei, který je

rovnž bžn k dostání. Obdobné pístroje

jiných výrobc používají k napájení penos-
ných ástí speciální jednotky s již vestav-
nými akumulátory, které je nutné v pípad
nutnosti zakoupit jako kompletní náhradní
díl (to pijde mnohonásobn dráže).

S pístrojem jsou dodávány akumuláto-
ry NiCd, které mají kapacitu 600 mAh a vy-

drží (podle výrobce) napájet pístroj až 40
hodin v pohotovostním stavu a 6,5 hodiny

v hovorovém stavu. Akumulátory NiCd však
mají tzv. pamový jev, o nmž se v po-

slední dob asto hovoí. Tyto akumulátory

je vhodné obas zcela vybít (což je uvede-
no i v návodu k tomuto telefonu), aby se je-

jich kapacita asem nezmenšovala.

Pokud by si nkdo pál tyto vlastnosti

zlepšit, mže si zakoupit akumulátory typu

NiMH (niklometalhydridové), které jsou
sice o nco dražší než akumulátory NiCd,

zmínný pamový jev však nemají a mají

až dvojnásobnou kapacitu. Tyto akumulá-
tory pak vydrží napájet penosnou ást
v pohotovostním stavu až 80 hodin a v ho-

vorovém stavu až 13 hodin. Zelená kontrolka

na základn indikuje nabíjení akumulátor
v penosné ásti. Jakmile jsou akumulátory
pln nabity, kontrolka zhasne. Pokud je

penosná ást položena na základn delší

dobu, kontrolka se vždy na chvíli rozsvítí a

pak opt zhasne. To je dokladem správné
funkce nabíjení, protože se akumulátory pi
poklesu jejich naptí opt automaticky do-

bíjejí.

Na šestnáctimístném dvouádkovém
displeji se zobrazují volená ísla a všechny
další dležité údaje o jednotlivých funkcích

pístroje, což je pro uživatele velmi úelné.
Nemén úelná je i možnost zablokovat
funkci tlaítek v dob, kdy pístroj nosíme
sebou. To ale nezabrauje pijmout pi-

cházející hovor, protože v okamžiku, kdy
pístroj zane vyzvánt, tato funkce se
automaticky doasn zruší. Po ukoneném
hovoru se opt automaticky obnoví. Jak
jsem se již zmínil, lze tuto funkci aktivovat

a opt deaktivovat stisknutím jediného tla-

ítka. Penášení pístroje, vzhledem kjeho
minimální váze i velikosti, je velmi snadné.
Napomáhá k tomu i speciální píchytka, po-

mocí níž lze penosnou ást zavsit na
vhodnou ást odvu. Píchytku lze, v pípa-
d, že ji nevyužíváme, snadno odejmout.

Jako vždy, i tentokrát jsem hledal ales-

po njakou negativní vlastnost, kterou by
bylo možné tomuto pístroji vytknout a na-

konec jsem ji našel. Zmínil jsem se již, že
penosná ást má mimoádn malou hmot-
nost, což je jedna z velkých pedností. Vel-

mi malou hmotnost však má i základna
pístroje (mén než 250 g), což již tak

výhodné není, protože pokud máme zá-

kladnu postavenu na hladkém stole, má
tendenci k posouvání vždy, když z ní pe-
nosnou ást vyjímáme nebo do ní vklá-

dáme. To lze však napravit napíklad tak,

že na nožky základny nalepíme adhesív-

njší materiál nebo základnu postavíme
na adhesívní podložku, popípad pod
nožky nalepíme koleka z oboustrann le-

picí pásky.

Nastavování nkterých funkcí se jeví

být ponkud složitjší, avšak díky perfekt-

nímu originálnímu návodu v nmecké ei,
který je navíc doplnn názornými instruk-

ními obrázky, je to zcela bezproblémové.

Již po ukoneném testu jsem ml mož-
nost prohlédnout si i eský peklad tohoto

návodu a s radostí mohu konstatovat, že je

rovnž velmi kvalitní a obsahov i graficky

odpovídá nmeckému originálu. Ml bych
pouze pipomínku ke stránce 6, kde je

uvedeno, že lze používat jen akumuláto-
ry Panasonic P-60 AA a že použití jiných

typ akumulátor mže vést k závadám i
dokonce k poškození pístroje. To mi pipo-
míná astrologa ve filmu „Císav peka”,
který nabádá panovníka, aby požíval vý-

hradn rohlíky z pekárny „U pochoutky cí-

saovy", které jsou obzvlášt vypeené. Je
to totiž tvrzení propaganí, které navíc od-

poruje i originálnímu návodu, kde je jako

píklad uvedeno pt rzných jiných typ
akumulátor. Skutenost je taková, že
v penosné ásti lze použít jakékoli kvalitní

akumulátory tužkového typu (AA), aniž by
pro pístroj vzniklo sebemenší nebezpeí.
Termín „akulánek", který je v eském ná-

vodu asto používán, se mi rovnž nelíbí.

Závr

Bezšrový telefon Siemens Gigaset
910 pedstavuje nesporn pístroj další ge-

nerace. I když jsem nemohl vyzkoušet se-

stavu s nkolika penosnými ástmi, nepo-
chybuji, že pracuje rovnž perfektn a že
umožuje realizovat všechno, co je uvede-
no v návodu. V této kombinaci supluje tento

pístroj malou domácí centrálu, která navíc

poskytuje všechny výhody bezšrového
propojení jednotlivých pístroj, takže je lze

zcela libovoln pemisovat, a to okamžit
a bez komplikovaných kabelových propoje-

ní. Digitalizace penášeného signálu sice

nemá pozorovatelný vliv na kvalitu pená-
šeného signálu, protože ta je omezena
vlastnostmi telefonních linek, ale umožuje
prakticky naprosté utajení penášených in-

formací, což u bžného penosu, realizova-

ného mezi penosnou ástí s základnou
kmitotov modulovaným signálem v roz-

sahu 900 MHz, zaruit nelze.

Rád bych ješt zdraznil, že originální

návod v nmecké ei lze oznait za sku-

ten perfektní a navíc, pes jeho obšír-

nost, i za velmi pehledný. Jednotlivé funk-

ce jsou zde velmi srozumiteln popsány a
doplnny instrukními obrázky. Návod má
jednak obsah, jednak rejstík a tato kombi-

nace uživateli umožuje vyhledat velmi
rychle ty informace, které jsou pro realizaci

požadované funkce nutné. Totéž, až na
uvedenou výhradu, platí i o jeho pekladu
do eštiny.

Bezšrový telefon zapjila k testování

firma MAREX v Praze 2, Francouzská 32
(tel.: 25 74 13, 25 35 98) a v této prodejn
je popisovaný pístroj prodáván v základní

kombinaci (základna + jedna penosná ást
+ napáje) za 9990 K (bez DPH) nebo
12188 K (s DPH). Samostatná penosná
ást stojí 5700 K (bez DPH) nebo 6954 K
(s DPH). Pokud nkdo bude používat nkolik

penosných ástí, mže si k nim dokoupit

i nabíjecí základny, kam po použití penos-
nou ást odloží a má jistotu, že budou její

akumulátory trvale udržovány v nabitém
stavu. Tuto nabíjecí základnu nabízí jme-
novaná firma za 770 K (bez DPH) nebo za
940 K (s DPH).

Adrien Hofhans



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

(Pokraování)

V minulém ísle jsme si uvedli je-

den píklad použití integrovaného ob-

vodu LM3909 nikoli s LED, ale jako

generátoru nf signálu promnného
kmitotu. Podobn jako na obr. 43 je

zapojen 10 na obr. 44, pi stejném na-

pájecím naptí (3 až 5 V) slouží jako

základ pro zhotovení jednoduché e-

lektronické sirény.

Obr. 44. LM3909 jako základjedno-

duché elektronické sirény

Do zapojení byly pidány konden-
zátor C2 s velkou kapacitou, rezistor

R1 a tlaítko TI a vznikl jakýsi generá-

tor „šumu”, jehož vlastnosti lze snad-

no mnit zmnou souástek.
Je-li tlaítko TI stisknuto, zane se

rychle nabíjet kondenzátor C2 pes re-

zistor R1. Dosáhne-li naptí na kon-

denzátoru asi 1 V, zane 10 pracovat

jako generátor signálu. Bude-li se
dále naptí na Cl pibližovat velikosti

napájecího naptí, bude se postupn
zvyšovat i kmitoet signálu generáto-

ru, tj. i výstupního signálu. Po dosaže-
ní uritého naptí na Cl bude kmito-

et generátoru stálý.

Perušíme-li v tomto stavu pívod
napájecího naptí rozpojením kontak-

t tlaítka, 10 bude ješt po uritou

dobu pracovat jako generátor, kmito-

et jeho signálu se bude snižovat a

dosáhne-li naptí na C2 úrovn menši

než asi 1 V, 10 pestane pracovat a

výstupní signál zanikne.

Zmnou kapacity kondenzátoru C2
a zmnou odporu rezistoru R1 lze o-

vlivovat jak dobu „nábhu”, tak dobu
„dobhu” signálu, zmnou kapacity

kondenzátoru Cl lze ovlivovat kmito-

et výstupního signálu.

V zapojení se nedoporuuje zmen-
šovat odpor rezistoru R2 (47 Q), ne-

bo rezistor slouží k omezení proudu
z integrovaného obvodu do zátže,
chrání 10 ped zniením nadmrným
proudem. Odpor rezistoru by bylo

možné samozejm zmenšit pi použi-

tí reproduktoru s vtší impedancí.

Zapojení z obr. 44 pouze s mini-

málními zmnami (obr. 45) poslouží i

jako zaízení k nácviku telegrafní abe-

cedy. Do zapojení je doplnn telegraf-

ní klí S a je upravena kapacita aso-
vacího kondenzátoru Cl. Zmnou
kapacity Cl lze upravit kmitoet vý-

stupního signálu podle poteby nebo
zvyklostí.

Obr. 45. Zapojení LM3909 jako

generátoru nf signálu pro nácvik

telegrafní abecedy

Integrovaný obvod LM3909 mže
však krom buzení LED a reprodukto-

r sloužit i k ovládání svitu žárovek,

napájených ze sít nebo i malým bez-

peným naptím. V žádném pípad
nelze pro nebezpeí úrazu proudem
doporuit k realizaci zapojení na obr.

46 zaáteníkm i mírn pokroilým
- snad jen za dozoru dosplé a poue-
né osoby.

V zapojení na obr. 46 pracuje 10

vlastn jako asova, jímž je pes op-

toelektronický oddlovací len ízen
svit žárovky Ž. Výstupní signál inte-

grovaného obvodu LM3909 se pivádí

na vstup „optokopleru” MOC3010.
Kladné ásti výstupních impuls
z generátoru s LM3909 otevírají vnit-

ní LED v MOC3010, jeho svtlem je

ovládán stav vnitního polovodiového
spínae (optotyristor) a tím i stav vn
pipojeného triaku Tc. Vn pipojený
triak se tedy pi každé kladné „plvl-

n” impulsu z LM3909 oteve a žárov-

ka se rozsvítí.

MOC3010 6 A/400 V

Obr. 46. Integrovaným obvodem
LM3909 lze ovládat i rozsvcení a

zhasínání žárovky

Je zejmé, že podle použitého tria-

ku, pop. triaku s chladiem lze použít

i vtší poet žárovek (nap. bez pro-

blém nap. 3x 60 až 100 W). Kmito-

et blikání žárovky (žárovek) lze mnit
zmnou kapacity kondenzátoru Cl

(100 pF).

Blika se žárovkou s bezpeným
napájecím naptím 6 V je na obr. 47.

V zapojení lze dvma spínai ovládat

svit žárovky - je-li sepnut S1
,
svítí žá-

rovka trvale, je-li sepnut S2, svítí pe-
rušovaným svtlem, nebo je zapoje-

na do obvodu kolektoru tranzistoru,

jehož stav - vede, nevede - je ovládán

R2 75

Obr. 47. Blika se žárovkou, napáje-

nou malým naptím

výstupním signálem LM3909. Kapaci-

ta asovacího kondenzátoru (200 pF)

je zvolena tak, aby kmitoet blikání byl

asi 1 ,5 Hz.

Na závr této ásti si ješt uvede-

me ješt zapojení, v nmž je integro-

vaný obvod LM3909 použit k buzení
dvou svítivých diod (obr. 48). Protože

jsme si již uvedli, že LM3909 lze pou-

žívat k buzení jedné svítivé diody již

od napájecího naptí asi 1 V, je si te-

ba vzhledem k vnitnímu zapojení to-

hoto 10 uvdomit, že k ovládání vtší-

ho potu LED je teba i vtší napájecí

naptí. Pro dv svítivé diody je nap.
vhodné zapojení na obr. 48.

LM3909

Obr. 48. Pi vtším napájecím naptí
mže LM3909 budit dv svítivé diody.

Kapacita kondenzátoru Cl se volí

podle požadovaného kmitotu blikání

V zapojení na obr. 48 je možné
zvolit kapacitu asovacího kondenzá-
toru Cl podle poteby - pi 470 pF má
výstupní signál kmitoet asi 1 Hz, pi

kapacit 100 pF asi 14 Hz a pi 47 pF
asi kolem 20 Hz.

Obvod mže být napájen naptím
3 až 5 V, prmrný odbr proudu je

menší než 1 mA.
Zpracováno podle katalogu firmy

National Semiconductor a asopis
Popular Electronics a Radio-Electro-

nics (USA)

Mezi nejvíce používané budie sví-

tivých diod, které umožují rozsvcení
LED (bu jednotlivých nebo v malých
skupinách) v pravideln se opakují-

cích intervalech, patí i desítkový í-
ta/dlika CMOS typu CD4017B. Jde
o integrovaný obvod s 10 výstupy,

z nichž každý je schopen pímo ídit

displej s LED. Požaduje-li se to, výstu-

py 10 mohou být navázány zpt na í-

dicí vstupy 10 tak, aby obvod ítal do
(nebo dlil) jakéholi ísla od 2 do 9,

pop. perušil svoji innost i zaal od

uritého místa celý pracovní cyklus

znovu.

(Pokraování)



Pání s elektronikou
Cyril Bák

(Pokraování)

Deska s plošnými spoji pro zá-

kladní zapojení zdroje podle obr. 3 je

na obr. 7, deska osazená souástka-
mi je na obr. 8.
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Obr 5. Deska se spoji, osazená souástkami
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Obr. 7.

m di až;

Deska \ LED**«+\ "O. i
C4

{- '

zdroje

Cl až C4
s

lze zhruba ur-

it z empirické-

ho vzorce
C[pF] - / [mA] x 3,

kde / je požadovaný
proud. Násobením se

vsak zvtšuje vnitrní od-
por zdroje a tím i úbytek na-

ptí na nm, proto není obvyk-
le vhodné násobit výstupní naptí
transformátoru více než tyikrát.

Deska s plošnými spoji pro náso-
bi je na obr. 10, deska osazená
souástkami je na óbr. 11. K osazení
byly použity elektrolytické kondenzá-
tory s osovými vývody. Velikost desky
vyhoví pro kapacity kondenzátor do
asi 330 pF.

Obr. 4. Deska $ plošnými

spoji elektronického srdíka
(rozmry 100x100 mm)

Máme-li k dispozici transformátor

se sekundárním naptím menším
než 24 V, mžeme sekundární nap-
tí zdvojit, pop. ztrojit. Transformátor

však musí být v každém pípad
proudov dostatené dimenzován.

Obr. 8. Deska zdroje z obr 3,

.

osazená souástkami

Jedno ze zná-
mých zapojení
násobi naptí
je na obr. 9 (na další

stran). Ze schéma-
tu zapojení je zejmé,
v kterých bodech a až /m-
žeme jaké- naptí odebírat.

Píklad : uzemníme bod a
T

v bodu c fze odebírat ztrojené

usmrnné naptí. Ze schématu
je zejmé i to, na jaké naptí by
mly být dimenzovány kondenzátory

, násobie. Kapacitu kondenzátor

Obr 6. Návrh umíst-
ni jednotlivých skupin

LED na elektronic-

kém srdíku

O
O
Q
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Obr. 9. Zapojení násobie naptí

Celkový odbr proudu ze zdroje je

asi 82 mA (vetn napájecího proudu
integrovaného obvodu) - jeho velikost

závisí pedevším na zvoleném proudu
svítivými diodami. Zvolíme-li pro za-

pojení svítivé diody s malou spote-
bou (2 5 mA), mže $e odbr proudu
zmenšit až asi na 20 mA.

Nastavování svitu LED v obvodech
kolektor TI, T2 a T3

Proud etzc LED podle obr 2 (a

obr 5) volíme v rozmezí 13 až 15 mA,
v každém etzci samostatn (pi pa-

ralelním azení sloupc). Spínací
tranzistory T 1 ,

T2 a T3 jsou ízeny -

otevírány - proudem z výstup integro-

vaného obvodu pres rezistory R4
r
R5

a R6. Tyto rezistory nahradíme ped
zaátkem nastavování odporovými
trimry (asi 470 kílý nastavenými na
maximální odpor. Rezistory R9 a R10
neuzemujeme. Zem vyvedeme vodi-

em k volnému konci R9 - tato úprava
pedstavuje vlastn senzorové ovlá-

dání Po pipojení zdroje se na výstu-

pu U1 IO (obr 2) objeví (na R1) nap-
tí, to oteve TI a rozsvííí se svítivé

diody v jeho kolektoru. Proud protéka-

jící svítivými diodami lze mit a na-

stavit trimrem, popr lze trimrem na-

stavit bez mení takový proud, pi
némž LED mají požadovaný jas. Pí

r
r

n

-4-4
XT J

Obr. 10; 11: Deska
s plošnými spoji pro
násobi naptí

z obr. 9

L

paralelním spojení etzc LED se
mže -stát, že nkterý z nich svítí mén
než ostatní; pak obvykle postaí do
série s etzcem, v nmž LED svítí

vice, zaadit rezistor s odporem asi 47

.
až 1 20 íl Svit obou vtví pak lze upra-

vit podle poteby odporovým trimrem.

- V dalším kroku „senzorem" pe-
pneme na další výstup, U2/R2, po-
stup nastavování je stejný jako v prv-

ním kroku, nakonec pepneme na
U3/R3. Po nastavení všech ti trímr
jejích odpor zmíme a trimry nahra-
díme pevnými rezistory.

Dále se podíváme na innost IO

v celkové souvislosti. Zapojíme samo-
inné cyklování (krokování) uzemn-
ním rezistoru R9. Po pipojení napá-
jecího naptí (asi kolem 32 V) se

zaktivuje KOI (obr. 2) a pes KS1
:

Dl, R4 se oteve TI (zámrn zatím
opomíjíme vliv Cl). Po krátkém aso-
vém úseku (jeho délka je dána lán-
kem RC u vývodu 3 IO) naptí U1 za-
nikne (protože taktovaci obVod TO

;

obr. 2, samoinn „krokuje") a aktivu-

je se další klopný obvod KO v ÍO. Pro-

to se skokem na R2 objeví. Ú2, pres
D2, R5 se oteve T2 atd. Pepínání je

cyklické a probíhá v pravidelném ryt-

mu - funkní odezva všech osmi kro-

k je shodná. .....
-

Koneným efektem navrženého
zapojení je rozsvcení obrazc z LED
v poadí, daném diodovou maticí.

Sloupce (ady) LED si pro naše úely
pojmenujme podle konkrétního ob-
razce, do nhož jsou upraveny;

- íslice,

- ornamenty (ti kytiky a pomlka)
- srdíko (obrys srdce).

(Pokraování)

Krok Aktivní výstupy .. Spíná Svítí obrazce LED

1. KOI/UI TI 70 - ornamenty
2. KOIAJI, K02/U2 T1+T2 70 - ornamenty 100
-3. K03AJ3 3 srdce
4. KOI /U1. K02/U2, K03/U3 TI + T2 + T3 všechny otjrazce -

5. KOI/UI, K02/U2 TI + T2 70 - ornamenty
6, KOI/UI, K03/U3 T1+T3 70 - ornamenty srdce
7. K02/U2. K03/U3 T2 + T3

1

100 -srdce
8. KOI/UI

,
K02/U2, KÓ3/U3 TI + T2 + T3 všechny ornamenty

INFORMACE, INFORMACE ...

Jak informujeme i na jiném míst v asopisu (v Radio-
amatérském svt), zaaly v USA vycházet „mutace” zná-
mého asopisu CQ, a to CQ VHF, zabývající se vším, co
souvisí s radioamatérským vysíláním v pásmech nad 50
MHz, a CQ Contest (radioamatérské soutže). Díky knihov-
n Starman Bohemia, Konviktská 24, 110 00 Praha 1, tel./

fax (02) 24 23 19 33
r
e-mail staram@srv.net, která nám

zapjila jak „premiérové" íslo, tak íslo 1 asopisu CQ
VHF, mžeme dnes s obsahem „premiérového” ísla se-
známit i naše tenáe.

V premiérovém ísle CQ VHF po úvodních stránkách,
v nichž redakce osvtluje poslání asopisu, následují za
sebou: kalendá výstav a setkáni radioamatér z oboru
VHF, pehled výrobk na trhu, rubrika Pevade a FM

r

rubrika Svt VHF (pehled aktivit, které lze vyvíjet na VHF a
UHF), rubrika Svt UHF („digitální

11

satelity}, lánek Pr-

vodce zaáteníka otázkami kolem sporadické vrstvy E
v pásmu 6 m

T
lánek Kamera a svtla pí vlastní produkci

televizních program, rubrika Novinky z oboru slabých sig-

nál, lánek Leden je asem kontest VHF, lánek o tom,
jak lze s úspchem pracovat se slabými signály, rubrika

CQ VHF Revíews, rubriky V zájmu veejnosti, CQ VHF Pro-
jet, CQ VHF Review, Koutek zaáteník. Vnováno klu-

brn, Otázky a odpovdi tená atd;

asopis má 84 stran, je formátu A4, celobarevný m-
síník, roní peplatné pro zahranií je 33,95 $.

Dalším asopisem z knihovny Starman Bohemia,
s nímž chceme dnes seznámit tenáe, je Communicati-
ons News, vnovaný satelitní technice, interaktivním hla-

sovým systémm, poítaovým sítím místního i celosvto-
vého významu atd.

asopis má 76 stran, je formátu A4, celobarevný m-
síník, roní pedplatné pro zahranií je 110 $.

Oba asopisy jsou k dispozici v knihovn Starman Bohemia.
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Nabíjeka olovných
akumulátor

Vladimír Hejtmánek

VYBRALI JSME NA
1 0BÁLKU

Nabíjeka je urena motoristm pro dobíjení a udržování olovných aku-

mulátor s naptím 12 V. Protože je v nabíjece použit spínaný zdroj, je

i pi pomrn volné konstrukci malá, skladná a lehká.

Olovné akumulátory se mohou na-

bíjet bu pipojením ke zdroji konstant-

ního naptí, nebo ke zdroji konstantní-

ho proudu. První zpsob se používá

nap. v motorových vozidlech, u nichž

regulátor alternátoru (dynama) udržuje

naptí v rozmezí od 14,0 do 14,5 V. Do-

bíjení konstantním naptím se používá

také v záložních zdrojích pro poítae
a v zabezpeovacích zaízeních. Dobí-

jení konstantním naptím (13,5 až 13,8

V) má jednu podstatnou výhodu: aku-

mulátor mže být pipojen k nabíjece
libovoln dlouho. Nabíjecí proud se po-

stupn zmenšuje, až se ustálí na zlom-

ku pvodní velikosti. Nevýhodou nkdy
mže být, že se akumulátor nabije jen

na 70 až 80 % své kapacity.

Pi nabíjení ze zdroje konstantního

proudu je naopak nutno vdt, jak da-

lece je akumulátor vybit a podle toho

upravit délku nabíjení. Bžný motorista

se k nabíjení akumulátoru mimo vozi-

dlo rozhodne až v krajním pípad,
nap. zapomene-li zapnutá svtla nebo
zapalování. Pak nebývá problém stav

akumulátoru zjistit - zpravidla je zcela

vybit. V tomto pípad je výhodné na-

bíjet akumulátor konstantním proudem
po uritou dobu. Lze tak pomrn pes-
n urit dodaný náboj.

Popsaná nabíjeka používá druhý

zpsob. V rozmezí výstupních naptí
10 až 16 V lze nastavit nabíjecí proud

od 0,1 do 4 A. Pro vtší pohodlí obslu-

hy a bezpenost nabíjení je doplnna
o jednoduchý asova, který nabíjení

po nastavené dob ukoní. Naptí na

akumulátoru a nabíjecí proud lze sle-

dovat vestavným midlem.

Technické údaje

Nabíjecí proud: 0,1 až 4 A.

Výstupní naptí: 1 0 až 1 6 V.

Nastavení doby nabíjení: 0,5 až 12 h.

Napájecí naptí: 200 až 250 V.

Vnjší rozmry bez vynívajících prv-

k: 62 x 1 57 x 205 mm.
Hmotnost bez kabel: 0,79 kg.

Popis zapojení

Zapojení nabíjeky je na obr. 2. Je-

jím základem je jednoinný blokující

mni. S vlastním mniem jsem jen

málo experimentoval, zapojení je pe-
vzato z [1] a protože se osvdilo, je jen

nepatrn upraveno. Experimenty se tý-

kaly hlavn konstrukce transformátoru

a výbru vhodných usmrovaích
diod.

Práce mnie je ízena obvodem
UC3842N, který se bžn používá ve

zdrojích pro výpoetní techniku. Tento

obvod obsahuje oscilátor, zdroj refe-

renního naptí, operaní zesilova,

komparátor, startovací klopný obvod,

ídicí logiku a budi výkonového tran-

zistoru. Vnitní struktura obvodu je na

obr. 1.

Primární strana mnie je napájena

pímo usmrnným síovým naptím.
V okamžiku zapnutí je kondenzátor C2
zcela vybit a pedstavuje vlastn zkrat.

Aby se pi zapnutí nezniil usmrova
Dl, je nabíjecí proud omezen rezisto-

rem R1 . Protože nabíjecí proud konden-

zátoru C2 mže být na krátký okamžik
i nkolik desítek ampér, je nutné na

míst R1 použít drátový rezistor, který

tyto proudové nárazy lépe snáší. Kon-

denzátor Cl ponkud omezí rušení

zpsobené mniem a pronikající do
sít. Pro pípad vážné závady - nap.
pi proražení nkteré z usmrovaích
diod, je pívod síového naptí jištn

pojistkou Pol. Aby se pojistka nepe-
rušila pi každém zapnutí, je teba pou-

žít „pomalý” typ, oznaený T (Tráge).

Po pipojení síového naptí se pes
rezistory R2 a R3 nabíjí kondenzátor

C3. Dokud naptí na C3 nedosáhne asi

1 6 V, odebírá ídicí obvod UC3842N jen

velmi malý proud (pod 1 mA). Dosáh-
ne-li naptí na C3 pibližn 16 V, ob-

vod se aktivuje. Na vývodu 8 se objeví

referenní naptí 5 V, rozkmitá se os-

cilátor a na výstupu (vývod 6) se objeví

budicí impulsy pro výkonový tranzistor.

Spoteba ídicího 10 je v aktivním sta-

vu podstatn vtší a proud protékající

rezistory R2 a R3 na jeho napájení ne-

staí. Pi startu zdroje je proto 10 na-

pájen z kondenzátoru C3. Náboj toho-

to kondenzátoru s rezervou staí na

úspšný start mnie. Za bžného pro-

vozu je ídicí obvod napájen pes dio-

/ / t l ti V, V.

du D2 usmrnným naptím z pomoc-
ného vinutí. Pokud mni z njakého
dvodu „nenaskoí”, napíklad je-li zkrat

na sekundární stran, naptí na C3 se

rychle zmenší pod 10 V a 10 pejde do
neaktivního stavu s malou spotebou.
Kondenzátor se zane znovu nabíjet a

dosáhne-li naptí na nm 16 V, uiní
mni nový pokus o start.

ídicí obvod pejde do neaktivního

stavu, zmenší-li se napájecí naptí 10

pod 10 V z jakýchkoli dvod. Toho
jsem využil pi konstrukci asovae na-

bíjeky.

Mni s obvodem UC3842N pracu-

je s konstantním kmitotem a výkon se

ídí šíkovou modulací výstupních im-

puls. Šíka impuls se však neídí pí-

mo, ale „oklikou” pes emitorový proud

výkonového tranzistoru TI . Na zaát-
ku cyklu se oteve výkonový tranzistor

naptím na vývodu 6 10. Proud tran-

zistorem se zane zvtšovat, a to tím

rychleji, ím je induknost primárního

vinutí tranzistoru menší. Proud tekoucí

výkonovým tranzistorem vyvolá úbytek

naptí na emitorovém rezistoru (R11 na

obr. 2), a tento úbytek naptí se pive-

de na komparátor v ídicím obvodu (vý-

vod 3), kde se porovnává s naptím na

výstupu zesilovae regulaní odchylky.

Pokud je naptí na emitorovém rezis-

toru vtší, peklopí se klopný obvod
R/S v 10 a výstupní impuls se ukoní.
Tento zpsob regulace je velmi úinný
- zátž mnie se mže mnit v širo-

kém rozsahu. Protože výstupní naptí
zesilovae odchylky je omezeno na 1 V,

pracuje tento obvod také jako velmi kva-

Obr. 1. Blokov vnitní zapojení obvodu UC3842N



litní pojistka, nebo nedovolí, aby se

proud, tekoucí výkonovým tranzisto-

rem, nadmrn zvtšil. V dob, kdy je

tranzistor TI uzaven, se energie na-

akumulovaná v jáde v podob magne-
tického pole „pelije” pes sekundární

vinutí a usmrovai diodu do zátže.
Jako výkonový spínací prvek je po-

užit tranzistor IRF830, který lze pomr-
n snadno sehnat. Protože UGSmax
vtšiny výkonových tranzistor HEX-
FET je jen 20 V, je do obvodu zapoje-

na Zenerova dioda D3. Tato dioda

chrání výkonový tranzistor proti nad-

mrnému naptí na ídicí elektrod.

Naopak prorazí-li se výkonový tranzis-

tor, ochrání tato dioda ve vtšin pí-

pad ídicí obvod.

Diody D4 a D5, rezistory R13 a R14
a kondenzátory C8 a C9 slouží k ome-
zení pekmit na primární stran trans-

formátoru, které jsou zpsobeny rozpty-

lovou indukností transformátoru. Tyto

pekmity jsou tím vtší, ím je vazba
mezi primárním a sekundárním vinutím

volnjší. Pokud by nebyl pekmit ome-
zen, naptí na výkonovém tranzistoru

by se pi pekmit zvtšilo nad UDSmax
a tranzistor by se prorazil.

Nejvtším problém pi konstrukci spí-

naného zdroje pedstavuje zhotovení

vhodného transformátoru. V žádné mn
známé prodejn s elektronickými sou-

ástkami jsem totiž nesehnal vhodná
feritová jádra ani kostiky a navíc mu-
síme transformátor pracn navinout. Pi
experimentech jsem pro transformátor

vyzkoušel i jádro z koncového stupn
ádkových rozklad (ze zdroje vn) z er-
nobílé televize. Jádro bylo z hmoty H21

.

Pi použití transformátoru s tímto já-

drem dodal zdroj bez problém i 100
W, transformátor je však ponkud roz-

mrný. Nakonec se nepodailo sehnat

jádro EF32 (Pramet Šumperk, H21),

které jsem v nabíjece použil.

Naptí na sekundární stran je

usmrnno diodou D6. Na této diod
také vznikají nejvtší ztráty. S dobrými

výsledky jsem vyzkoušel diodu BPW29-
150, nejvýhodnjší se nakonec ukáza-

la Schottkyho dioda MBR760. Protože

tato dioda má závrné naptí jen 60 V,

musel jsem znovu navinout transformá-

tor tak, aby pomr závit mezi primár-

ním a sekundárním vinutím byl 10:1

(pvodn 7:1).

Proud tekoucí akumulátorem vytvá-

í na rezistoru R20 úbytek naptí, který

se porovnává s naptím na bžci po-

tenciometru Pí. Protože naptí na vý-

stupu nabíjeky se mže mnit od 10

do 1 6 V, je potenciometr Pí napájen ze

stabilizátoru 78L05 (103).

Zptná vazba, zavedená z výstupu

102a pes optron do 101
,
ídí mni tak,

aby akumulátorem tekl proud nastave-

ný potenciometrem Pí. Zvtší-li se na-

píklad výstupní proud, objeví se na

neinvertujícím vstupu 102a vtší nap-
tí. Naptí na výstupu OZ se zvtší a

zvtší se i proud tekoucí LED optronu.

Na regulaním vstupu 101 (vývod 2) se

zvtší naptí, a naopak naptí na vý-

stupu zesilovae regulaní odchylky

(viz obr. 1) se zmenší. Komparátor
uvnit 101 peklopí díve a zkrátí výstup-

ní impuls pro buzení výkonového tran-

zistoru. Energie naakumulovaná v já-

dru transformátoru se zmenší a zmenší
se i výstupní proud. Stabilitu regulaní

smyky zlepšuje kondenzátor Cl 4 ve

zptné vazb 102a a zptná vazba ze-

silovae odchylky v 101 - R4 a C4.

Ukázalo se, že zajistit stabilitu prou-

dového zdroje je obtížnjší než zdroje

napového. Zptná vazba popsané
nabíjeky nepracuje správn pi malých

proudech (pod 100 mA), kdy zdroj pul-

suje. Tato spodní hranice použitelnosti

nabíjeky se mže kus od kusu mnit
podle použitých souástek.

Naptí na výstupu nabíjeky je ome-
zeno na pibližn 16,5 V Zenerovou di-

odou D8. Pibližuje-li se naptí této hra-

nici, zmenšuje zptná vazba výkon
mnie bez ohledu na proud protékají-

cí akumulátorem. Tato vazba také za-

brání poškození nabíjeky nadmrným
naptím pi odpojeném akumulátoru.

Naptí na akumulátoru a nabíjecí

proud lze sledovat na pipojeném m-
idle. Menou veliinu pepínáme pá-
kovým pepínaem vedle midla. Za-

tímco napový rozsah je nastaven

i +*

2 ^ >
w o. o
>Jr ° Q. ^
>—3 - +-»

C O S
<1> k<0

'CO C C C
> ~ >N E



pedadným rezistorem R25 a trimrem

P3, proud je men tak, že naptí na

rezistoru R20 je zesíleno operaním ze-

silovaem 102b. V mém pípad jsem
použil rukové midlo MP40 s citlivostí

10 V/500 pA. Naptí 10 V pro plnou

výchylku ruky midla je však píliš

velké - pi nejmenším možném výstup-

ním naptí nabíjeky (10 V) je na vý-

stupu OZ naptí nejvýše 9 V a midlo
nemže dosáhnout plné výchylky ru-
ky. Optimální citlivost midla v tomto

zapojení je 2 až 5 V, v pípadn pote-

by zapojte do série s midlem rezistor

s vhodným odporem. Pi použití jiného

midla bude nutno upravit odpory re-

zistor R23 a R25 tak, aby midlo mlo
plnou výchylku ruky pi naptí 20 V a

proudu 4 A. Mžete samozejm pou-

žít i njaké íslicové midlo, avšak pro

nabíjeku mi rukový pístroj pipadá
vhodnjší.

Jednoduchý asova nabíjeky pou-

žívá obvod 4541 . Po stisku tlaítka start

se obvod resetuje a tranzistory T2 a T3
se uzavou. Oscilátor obvodu se roz-

kmitá a vnitní íta ítá až do 32768.

Pak se na výstupu (vývod 8
)
objeví úro-

ve log. 1 ,
tranzistory T2 a T3 se otev-

ou a zmenší napájecí naptí 101 pod
10 V. 101 pejde do neaktivního stavu

a mni nepracuje - nabíjení je ukon-

eno. Proud procházející rezistory R2,

R3, R27, 104 a Zenerovou diodou D9
udržuje tranzistory T2 a T3 pooteveny
tak, že se naptí na kondenzátoru C3
ustálí na 6 až 8 V a mni se nemže
znovu spustit. Potenciometrem P4 na-

stavujeme kmitoet oscilátoru asova-
e a tím i délku nabíjení. Impulsy z os-

cilátoru jsou vedeny také pes rezistor

R32 na tranzistor T4, který spíná indi-

kaní LED. Protože proud, tekoucí re-

zistory R2 a R3, je necelé 2 mA, je nut-

né napájet LED ze zvláštního zdroje.

Použil jsem naptí z pomocného vinutí

mnie usmrnné diodou D10 a vyfil-

trované kondenzátorem C20. LED pak
svítí jen tehdy, je-li v provozu mni.

Nabíjeku mžeme zjednodušit, ne-

zapoj íme-li asova. Vypustíme 104, T2
až T4, R26 až R30 a R32, Cl 6 až Cl 9.

Tranzistor T4 nahradíme propojkou.

LED pak svítí trvale a indikuje zapnutý

mni.
Protože se do malé krabiky nevej-

de rozmrný chladi, použil jsem chla-

di malý a zajistil nucený obh vzdu-

chu ventilátorem. Protože pi vypnuté

nabíjece je sekundární strana mnie
napájena z akumulátoru, je ventilátor

napájen pomocným usmrovaem
s D7 a Cl 2. Odpor rezistoru R1 6 je zvo-

len tak, aby pi naptí na akumulátoru

14,5 V byl ventilátor napájen naptím
12 V. Pi tomto zapojení se ventilátor

toí pouze tehdy, pracuje-li mni.

Transformátor

Transformátor je navinut samonos-
n na trnu o nco vtším než je stední

sloupek jádra. Primární vinutí je rozd-
leno do dvou ástí. Zlepší se tak vazba
mezi primárním a sekundárním vinutím

a zmenší rozptylová induknost. Nejdí-
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ve navineme zcela dospodu pibližn
polovinu z celkového potu závit pri-

márního vinutí. Pak navineme sekun-

dární vinutí, pomocné vinutí a nakonec
zbytek primárního vinutí. Vineme pe-
liv závit vedle závitu a každou vrstvu

oddlíme prokladem. Dkladnjší pro-

klad, nejlépe izolaní tkaninou, použi-

jeme mezi jednotlivými vinutími.

Primární vinutí má 70 závit lakova-

ného drátu o prmru 0,35 mm. Vine-

me souasn dvma dráty, které pak
zapojíme paraleln. Použití nkolika
teních vodi nejen zmenší ztráty

vzniklé povrchovým jevem, ale zvlášt

u sekundárního vinutí, kde vineme 7 zá-

vit souasn tymi dráty o prmru
0,65 mm, znan usnadní navíjení, ne-

bo drát není tak tvrdý. Pomocné vinutí

má 7 závit dvma dráty o prmru
0,3 mm. Cívku jsem vinul samonosn
a každou vrstvu zpevnil lepidlem. Vý-

born se mi osvdilo univerzální lepi-

dlo Pritt, které nedrží zas až tak pevn,
aby nebylo možné nepovedené vinutí

odvinout. Hotovou cívku jsem nakonec
zpevnil Lepoxem (zalitím z boku).

Použijete-li trn z vhodného plastu,

lze po zatvrdnutí lepidla cívku z trnu

stáhnout. V opaném pípad trn opa-

trn odvrtejte. Máte-li k jádru vhodnou
kostiku, je navinutí cívky mnohem
snažší. Pokud použijete pro transformá-

tor jádro z vysokonapového transfor-

mátoru z televize, je teba navinout

všechna vinutí na jeden sloupek, aby
vazba mezi vinutími byla dostaten
tsná. Poet závit zstává shodný.

Pro správnou funkci musí mít trans-

formátor mnie vzduchovou mezeru.

Jádro sestaveného transformátoru pod-

ložíme papírem tak, aby primární vinu-

tí mlo induknost 0,5 až 1 mH (v mém
pípad 0,68 mH).

Mechanická konstrukce

Nabíjeka je postavena na desce
s plošnými spoji podle obr. 3 a umís-

tna v krabice BOPLA. Tato krabika
je zhotovena z odolného plastu a sne-

se i hrubší zacházení. Deska s ploš-

nými spoji je pichycena ke krabice
nkolika samoeznými vruty. Je navr-

žena tak, aby spojovací vodie k ovlá-

dacím prvkm byly co nejkratší a ni-

kde se nekížily.

Zvláštní pozornost je teba vnovat
chlazení. Nejvíce tepla vzniká na dio-

Obr. 3. Umlá zátž pro oživení

nabíjeky. Tranzistor BDV64C je

integrovaná Darlingtonova dvojice

tranzistor s maximálním kolektoro-

vým proudem 12 A a naptím kelek-

tor-emitor 120 V

d D6, transformátoru a tranzistoru T 1

.

Já jsem použil pomrn malý chladi
a ventilátor, který zajišuje nucený obh
vzduchu. S dostaten velkým chladi-

em není ventilátor poteba, zvtší se

však rozmry pístroje.

Chladi má tvar širokého U. Z boku

je k nmu z jedné strany pipevnna
dioda D6, z druhé pes izolaní podlož-

ku výkonový tranzistor TI. Chladi je

uprosted pichycen distanními sloup-

ky, spolu s transformátorem, k desce
s plošnými spoji (viz foto na obálce).

Oživení pístroje

Pokud jste neudlali pi stavb chy-

bu, mla by nabíjeka pracovat na prv-

ní zapojení. Pro oživení je vhodná um-
lá zátž podle obr. 4. Je to vlastn
výkonová Zenerova dioda. Trimrem na-

stavujeme „pracovní” naptí zátže. Až
do nastaveného naptí je proud zátží
jen velmi malý, pak však udržuje na-

stavené naptí bez ohledu na prochá-

zející proud. Pro tranzistor zátže pou-

žijte velký chladi nebo jej nouzov
ponote do vody. Nefunguje-li totiž z n-
jakého dvodu zptná vazba v nabíje-

ce - napíklad je-li vadný optron nebo
102 - mže nabíjeka dodat krátkodo-

b do zátže i 6 až 8 A pi naptí okolo

15 V. Zatímco se zátží to njaký as
vydrží, bez zátže se mže zvtšit nad-

mrn naptí na vinutí transformátoru,

které pak znií co se dá.

Podle použitého midla upravte od-

pory rezistor R23 a R25, pípadn i P2
a P3 tak aby midlo mlo plnou výchyl-

ku ruky pi naptí 20 V, resp. pi prou-

du 4 A. Potenciometr Pí není teba cej-

chovat, protože nabíjecí proud teme
na midle.

Horší je to se stupnicí k P4. Aby bylo

nastavení snažší, nastavte propojku

JP1 tak, aby spojila vývod 13 104 s po-

tenciálem 0 V. Pak bude as potebný
k vypnutí nabíjeky 256krát kratší. Me-
todou pokus nastavíme as vypnutí

nap. 140,6 sekund (odpovídá asu 10

hodin). Pi vypnuté nabíjece (a odpo-

jené ze sít) zmíme odpor kombina-

ce R26 + P4. Protože kmitoet oscilá-

toru asovae (a tím i nastavený as)
je úmrný odporu této kombinace, m-
žeme pak již rychle ocejchovat poten-

ciometr pro ostatní asy. Nakonec vrá-

tíme propojku na pvodní místo.

Rušení zpsobené nabíjekou mže
v nkterých pípadech vadit. Dodate-
n jsem zjistil rušení v pásmu CB. Ru-

šení lze zmenšit použitím vhodného fil-

tru v síovém pívodu. Podaí-li se vám
sehnat odrušovací len, zapojte jej do
síového pívodu, v krabice je dosta-

tek volného místa. Z tuzemských výrob-

k vyhoví nap. TC241.

Seznam souástek

R1 3,3 £2/5 W, drátový

R2, R3 82 k£2

R4, R5 3,9 k£2

R6, R9, R10, R22 1 k£2

R7, R25 18 k£2

R8 22 £2

R11 0,33 £2/2 W (KTE)

R12 8,2 £2/0,5 W
R13, R14 27 k£2/2 W
R15 10 £2/1 W
R16 47 £2

R17 5,6 k£2

R18 220 £2

R19, R30 10 k£2

R20 0,1 £2/2 W (KTE)

R21 120 £2

R23 22 k£2

R24 150 £2

R26, R27 15 k£2

R28 1 M£2

R29 47 k£2

R31 1,2 k£2

R32 100 k£2

Pí 500 £2, lineární

potenciometr (GM)
P2, P3 5 k£2, trimr

P4 1 M£2, lineární

potenciometr (GM)
Cl 100 nF/250 V stíd.

C2 100 pF/400 V
C3
C4, C5, C14,

47 pF/25 V

C15, C19 100 nF, keramický

C6 2,2 nF, MKT
C7 680 pF, keramický

C8 10 nF/400 V, MKS
C9 330 pF/1 kV, svitkový

CIO 2200 pF/25 V
Cil 10 nF, keramický

C12, C18, C20 10 pF/50 V
C13 220 nF, tantal. nebo

100 nF keramický

C16 680 nF/63 V, MKT
C17 470 pF, keramický

Dl

D2, D4, D5,

B250C1500,
usmrovai blok

D7, D10 BA159
D3 ZD18V
D6 MBR760 (GM)
D8 ZD16V
D9 ZD6V2
DII LED 5 mm, zelená

TI IRF830
T2, T4 BC546B
T3 BD241
101 UC3842N
102 LM358
103 78L05
104

transformátor:

4541

jádro EF32 (Pramet Šumperk)
primár 70 z 2x lak. drát 0 0,35 mm
sekundá 7 z 4x lak. drát 0 0,65 mm
pomocné 7 z 2x lak. drát 0 0,3 mm

midlo viz text

ventilátor KD1 204PTS3 (GM)
Pol pojistka 2AT
Po2 pojistka 5A
držák pojistky SHH1 (SHH2) 2x
síový spína
odrušovací len, nap. TC241
tlaítko

pepína
skíka BOPLA UM 32009L (dodává
ELING Bohemia s.r.o., Na drahách 814,

68604 Kunovice)

Literatura

[1] Belza, J.: Spínané zdroje ve výpo-

etní technice. Amatérské rádio ada
B. 4/94, s. 145 až 151.



Video titulková
& dekodér pro

kopírování videokazet
Kubín Stanislav, Ondrášek Jan, Kubín Pavel

(Dokonení)

Obsluha titulkovae mžeme textové okno zvtšovat nebo
zmenšovat. Šipkami na numerické

Titulkova zapojíme do videocesty klávesnici textovým oknem pohybu-

mezi zdroj videosignálu a videorekor- jenne po obrazovce. Klávesou F6 lze

dér nebo televizor. Audio cestu propo- nnnit barvu okna. Máme-li okno na

jíme pímo. Po zapnutí titulkovae požadovaném míst, mžeme stisk-

pokáme, až se rozsvítí všechny kont- nutím klávesy F5 vytvoit na jiném

rolky na pedním panelu. Stiskneme míst další textové okno Giné velikosti

dvakrát tlaítko Fl nebo jiné tlaítko. a na jiné pozici).

Na obrazovce v levém horním oknu se Celkem mžeme vytvoit osm tex-

objeví íslice 0 a na právo od ní další tových oken. Okna se mohou navzá-

íslice 01. Ve spodní ásti obrazovky jem pekrývat. Stisknutím klávesy F4
je šedý pruh. se dostaneme k práci s textem, kláve-

U titulkovae rozeznáváme ti zá- sou Num Lock ke stavu vlastního ti-

kladní stavy: 1. práce s textovým ok- tulkování. Stiskneme-li dvakrát klá-

nem, 2. práce s textem, 3. titulkování, vesu Esc, titulkova nulujeme (stejná

Následující tabulka ukazuje píkazy situace jako pi zapnutí napájení),

funkních kláves v jednotlivých sta-

vech: 2. práce s textem

(zapisujeme text do
1

.
práce s textovým oknem textového okna)

(vytváíme barvu a velikost pozadí)

Na obrazovce se po stisknutí F4
Textové okno je prostor, ve kterém objeví vodorovná árka. Psaním na

mžeme napsat text bžnýmzpso- klávesnici vkládáme text do textového
bem (jako na psacím stroji). Šipkami okna. Pomocí kláves se šipkami m-

FUNKNÍ KLÁVESA FUNKCE STAV TITULKOVAE
pro ovládaní tlaítka

Esc 2 x RESET titulkovae 1

Fl Pepnutí do režimu TIT 1

F2 Pepnutí do režimu TV 1

F3 Pepnutí na stav práce s textovým oknem 2

F4 Pepnutí na stav práce s textem 1

F5 Vytvoení textového okna 1

F6 Nastavení barvy textu a barvy podkladu (1/2)
F7 Pepnutí na standardní velikost textu 2

F8 Pepnutí na dvojnásobnou velikost textu 2

F9 Smazání textového okna 2

F10 Peskakování kurzoru mezi okny 2

F11 Obnovení obrazovky 2

F12 Smazání obrazovky 2

Num Lock Pepnutí/vypnutí stavu titulkování (1/3)

(*) Smaž titulek z obrazovky 3

() Zobraz pedchozí titulek (3/1)

( + )
Zobraz další titulek (3/1)

Enter Na další ádek 2

Backspace Smazání pedchozího znaku na obrazovce 2

Shift Pepnutí velké/malé znaky 2

Caps Lock Pepnutí velké/malé znaky 2

* Nastavení velikosti text. okna/pohyb kursoru (1/2)
Nastavení velikosti text. okna/pohyb kursoru (1/2)
Nastavení velikosti text. okna/pohyb kursoru (1/2)
Nastavení velikosti text. okna/pohyb kursoru (1/2)

8 T* Pohyb textovým oknem 1

4 <- Pohyb textovým oknem 1

2sL Pohyb textovým oknem 1

6 -> Pohyb textovým oknem 1

žeme pohybovat kurzorem v rámci

textového okna. Klávesou F6 mžeme
mnit barvu textu. Klávesami F8 a F7
pepínáme mezi standardní velikostí a

dvojnásobnou velikostí. Dvojnásobná
velikost nelze nastavit, jestliže je kur-

zor (vodorovná árka) umístn tak, že

by text vycházel mimo textové okno.

Klávesou F9 mžeme smazat textové

okno, na kterém je kurzor (poslední

okno smazat nelze).

Klávesou Backspace mžeme ma-
zat text zpt v rámci jednoho ádku.
Klávesou F10 peskakujeme mezi jed-

notlivými textovými okny, klávesou
F11 obnovujeme obrazovku. Obnove-
ní obrazovky je nutné, pokud je na
obrazovce v textových oknech text,

který se pekrývá, nebo dvojnásobné
znaky, které se pekrývají s jinými

znaky, abychom zjistili, které znaky
jsou na vrchní (pekrývající) a které na

spodní (pekrývané) stran. Klávesou

F12 obrazovku mažeme. Klávesou F3
se vracíme do stavu nastavení texto-

vého okna.

Pokud po napsání textu pepneme
titulkova na práci s textovým oknem,
mžeme textovými okny pohybovat a

text mže zstat i bez podkladu.

Pokud máme text již napsán, tlaít-

ky numerické klávesnice + a - mže-
me celou obrazovku uložit a psát text

(další stránku) na další obrazovku.
Textová okna na další stránce jsou

stejná jako na stránce pedchozí.
Ukazatel ísla stránky je v levém hor-

ním rohu. Poet stránek je max. 11.

íslice v levém horním rohu obrazov-

ky indikuje nastavení klávesnice na
velká nebo malá písmena a na stan-

dardní nebo dvojnásobnou velikost:

0 - velké znaky abecedy,

1 - malé znaky abecedy,

2 - velké dvojnásobné znaky abecedy,

3 - malé dvojnásobné znaky abecedy.

3. titulkování

(titulkujeme videozáznam)

Do stavu titulkování se dostaneme
stisknutím klávesy Num Lock. Obra-
zovka je istá. Stisknutím tlaítka nu-

merické klávesnice + nebo - vložíme

do obrazu nastavený text, vetn tex-

tových oken. Chceme-li, aby se na ob-

razovce objevila první stránka, musí
být ped stavem titulkování nastavena

strana 11. Stisknutím tlaítka + se ob-

jeví text první stránky. Stisknutím tla-

ítka numerické klávesnice * titulek

zmizí. Stisknutím + se objeví stránka

íslo 2. Zpt do práce s textovým ok-

nem se dostaneme po optovném
stisknutí tlaítka Num Lock.

Rozmístní nkterých kláves klá-

vesnice PC/AT je na obr. 6.

Mechanická montáž

Titulkova nemá žádné další šroub-

ky pro montáž desky s plošnými spo-

ji. Desku položíme do krabiky s ped-
ním a zadním panelem a krabiku



Esc F1 -F4 F5-F8 F9-F12

Backspace

Enter

kursory

Lock

numerická

klávesnice

Obr. 6. Klávesnice PC/AT
sešroubujeme. Diody LED ohneme
tak, že budou ásten vynívat
z pedního panelu. Ped tím však pi-

lepíme na pední a zadní panely sa-

molepky a ostrým nožem odstraníme

ty jejich ásti, které zasahují do otvor
pro konektory. Výkresy panel jsou na

obr. 7 a 8.

Seznam souástek

Rezistory
Pí 500 Cl

R1 až R8, R9 až R15,
R29, R40, R51

,
R58,

R59, R61
,
R63, R65,

R66, R68, R70,
R77, R78 1,5 kCl

R16 22 kCl
,
MRT

R17, R54, R80, R81 22 kCl

R18, R19, R20, R21

,

R22, R23, R24, R25,
R39, R41

,
R43, R45 470 Cl

R26 2,2 kCl

R27 12 kCl

R28 56 Cl

R30 220 Cl

R31, R32, R42,
R56, R74 1 kCl

R33, R46 68 Cl

R34 3,9 kCl

R35 1,2 kCl

R36, R57, R60, R62,
R64, R67, R69, R71 820 Cl

R37 180 Cl

R38, R52 680 Cl

R44, R47 10 Cl

R48 100 Cl

R49 680 kCl

R50 68 kCl

R53, R55, R73, R79 330 fl

R75, R76 3,3 kCl

Kondenzátory
Cl 100 pF, MKH
C2, C4, CIO, C22 470 pF
C3 2,2 nF, MKH
C5 3,3 nF
C6 220 pF/16 V
C7 100 pF/16 V
C8 22 pF/16 V
C9 1000 pF/16 V
Cil 470 nF, MKH
C12 220 pF
C13,C14,C15 33 nF
C16,C17,C19 47 pF/16 V
C18,C20 68 nF
C21 220 pF/35 V
Polovodiové souásky
Dl ,D2,D8,D9 1N4148
D3 ZD5,1
D4 LED3MMG
D5 LED 3MM Y
D6 LED3MM R
D7 1N4001
TI, T3, T4, T5 BC238C
T2 BC560C
101,1015 74HC132
102,107,108 74HC393
103 74HC20
104 74HC74
105 74HC02
106 74HC04
109,1010,1021 74HC573
1011 62256-LP
1012 74HC245
1013 74HC273
1014 74HC151
1016 74HC138
1017 7404
1018 Z84C00 6 MHz

87,5

1019 27C64
1020 6264
1022 74HC4051 (pouze Philips)

1023 7805
1024 7810
Ostatní souástky
K1

,
K2 SCJ-0358

K3 DIN5
K4 TS39
XI 6,0 MHz
CH1

,
CH2, CH3 chladi TO220

KM1
,
KM3 matice M3

KM2, KM4 šroubek M3 x 8
STÍ štítek S0071
ST2 štítek S0072
H 1 ,

H2, H3 GS 28 L

H4 GS 40 L

Závrem

Jedná se o zaízení, které jednodu-
chým zpsobem umožní doplnní
videozáznamu o eské titulky. Zaíze-
ní používá rastr 6x12 bod pro eský
text. Pístroj svou konstrukcí umožnil

softwarov doplnit funkci kopírování

zakódovaných kazet (pouze pro vlast-

ní osobní potebu). Na trhu existují ti-

tulkovae v cen pes 7000 K a de-

kodéry kopírování videokazet za asi

1500 K. Zde je zaízení, které plní

ob uvedené funkce a za velmi pija-

telnou cenu materiálu nebo i hotového

výrobku.

Zaízení není proti odpojení napá-

jení zálohováno. Po odpojení od zdro-

je elektrické energie se data okamžit
ztratí.

Stavebnice Video titulkovae stojí

2199,- K.
Oboustranná prokovená deska s ploš-

nými spoji, s maskou a potiskem:
499,- K.
Pam EPROM: 599,- K.
Klávesnice PC/AT: 699,- K.
Napájecí adaptér: 299,- K.
Celý hotový výrobek bez klávesnice a

napájecího adaptéru stojí 2998,- K.
Cenyjsou uvedeny vetn DPH.
Písemné objednávky: SCT, Vysoan-
ská 551, Praha 9 - Prosek.

Tel. objednávky na ísle (02) 854 40 06.
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ULTRAZVUKOVÝ
DETEKTOR POHYBU
Ultrazvukový detektor pohybu umožuje v poli jeho psobnosti

vyhodnotit pohyb osob nebo pedmt. Jako píklady využití lze

uvést idlo bezpenostního zaízení, automatické rozsvcení svtel
v místnosti pi vstupu osoby, kontrola pohybujících se ástí nejrz-
njších zaízení atd. ... Pes jednoduchost zapojení jsou dosažené
parametry dostaující pro vtšinu aplikací. Pomrn malá spoteba
dovoluje použít zaízení i v místech, kde není k dispozici jiný napá-
jecí zdroj než baterie nebo akumulátor.

Základní technické údaje o asi 75 dB ve tech zesilovacích stup-

ních s OZ U3A, U3B a U3C. Pro co

Rozmry: 70 x 94 mm. nejvtší jednoduchost pracují všechny

Napájecí naptí: ti stupn jako invertuj ící zesilovae

1 1 až 30 V (ss); 10 až 22 V (st). v základním zapojení. V záporné zpt-

Odbr proudu v klidu/pi vybavení: né vazb U3A je použit kondenzátor

8/10 mA.

C9, který omezuje penos signál nad
40 kHz. Prchodu rušivých signál
nízkého kmitotu brání kondenzátory
CIO a Cil. Zvtšený šum na výstupu

zesilovae nemá podstatný vliv na
innost zaízení.

Za zesilovaem následuje diodový

zdvojova naptí, na jehož výstupu
jsou vyšší kmitoty filtrovány konden-
zátorem Cl 2. asová konstanta filtru

je taková, že propustí signál o kmito-
tu nkolika Hz, vzniklý interferencí

pijímaných kmitot. Tento signál

je dále vyhodnocen komparátorem
s OZ U4A a U4B. Prahovou úrove
komparátoru nastavujeme trimrem P2.

Tento komparátor reaguje na klad-

nou i zápornou polaritu naptí. Jeho
symetrie je zajištna díky zpsobu
získání stedního naptí odporovým
dliem R14 a R15. Následující obvod

Doba vybavení: nastav. 2 až 80 s.

Pracovní kmitoet: 40 kHz ±1 kHz.

Zatížitelnost výstupu: 0,5 A/90 V
(2 A/90 V s chladiem).

Citlivost: viz text.

Princip innosti

Detektor pohybu využívá Dopple-
rova jevu, podle kterého mají zvukové
i ultrazvukové vlny odražené od ped-
mt a osob v pohybu rozdílný kmito-

et než je ten, který na n dopadá.
Pracovní kmitoet je 40 kHz, tedy do-

staten vysoko nad hranicí slyšitel-

nosti (pro lovka). Pijímací ást de-

tektoru zpracovává sms vysílaného

a všech odražených kmitot. Jestliže

se cokoliv schopné odrazit signál

bude pohybovat smrem k detektoru

nebo od nj, objeví se mimo kmitotu
40 kHz i vyšší nebo nižší kmitoet.

Na vstupu detektoru budou napíklad

kmitoty 40,000 kHz a 40,001 kHz.

Dostaneme tedy nejen kmitoty 40 kHz
a 40,001 kHz, ale po smíšení také je-

jich rozdíl, tedy 1 Hz. Další zpracování

pijatého signálu je velmi jednoduché.

Vhodným filtrem odstraníme všechny
kmitoty vyšší než nkolik Hz. Pítom-
nost nízkého kmitotu mžeme snad-

no vyhodnotit a získat tak informaci

o pohybu v dosahu detektoru.

Popis zapojení

Jako vysíla a pijíma slouží ke-

ramické ultrazvukové vložky s pra-

covním kmitotem 40 kHz. Vysíla je

tvoen obvodem 4047, pracujícím v asta-

bilním režimu. Trimrem Pí nastavuje-

me kmitoet multivibrátoru. Za multivi-

brátorem následuje dlika dvma
s pímým a invertovaným výstupem,
na které je pipojen vysílací krystal.

Pro dosažení potebné stability kmito-

tu je napájecí naptí stabilizováno

obvodem 78L09. V pijímací ásti je

použit tynásobný operaní zesilo-

va, typ TL064. Jeden OZ z tohoto

pouzdra (U3D), je použit k získání po-

loviního napájecího naptí pro OZ.
Signál z pijímacího krystalu je zesílen



Obr. 2.

Deska
s plošnými

spoji

složený z R16, C14 a R17 slouží jako

jakýsi „selektor poruch”, který omezu-
je psobení náhodných rušivých im-

puls. Aby se peklopil další kompa-
rátor s U4D, je poteba nkolika
kratších nebo jednoho dostaten
širokého kladného impulsu, které po-

staí k dosažení prahového naptí
komparátoru U4D.

Výstup U4D sepne pi vybavení
tranzistor T 1 ,

který vybije kondenzátor

asovacího obvodu Cl 5. Pi menším
naptí než je polovina napájecího na-

ptí je na výstupu OZ U4C kladné na-

ptí, které rozsvítí signalizaní LED
LD1 a oteve výstupní tranzistor T2.

Dobu nabíjení Cl 5 a tedy dobu vyba-

vení výstupu nastavíme trimrem P3.

Po nabití Cl 5 na vtší než poloviní
naptí se peklopí U4C a na jeho vý-

stupu bude velmi malé naptí, což
zpsobí zhasnutí LD1 a uzavení T2.

Diody D5 a D6 slouží jako ochrana
T2 proti pepólování naptí a pípad-
ným indukním špikám. Jedno upo-

zornní k rezistoru R22 - pokud jako

T2 použijeme Darlingtonv tranzistor,

ten mívá vtšinou ve své struktue re-

zistory, které pln nahradí R22. Po-
tom je jeho použití zbytené. Je však
ponechána možnost použít jinou výko-

novou souástku podle individuální

poteby a potom má R22 svj význam.

Sestavení a uvedení do chodu

Pi osazování desky s plošnými
spoji je teba osadit krystalový pijí-

ma tak, aby vývod spojený s pouz-
drem pijímae byl pipojen k zemnímu
vodii plošného spoje (velká plná

ploška). Na zmn kapacity konden-
zátoru C8 závisí stabilita vysílaného
kmitotu, proto je vhodné použít co
nejkvalitnjší typ.

Zaízení bylo konstruováno co nej-

jednodušeji, aby sestavení a oživení

neinilo potíže, pesto je nutné ales-

po základní nastavení. Ped pipoje-

ním napájecího naptí nastavte trimry

Pí a P2 do stední polohy, P3 na mini-

mum (otáením bžce proti smru ho-

dinových ruiek). Potom mžeme na
napájecí svorky pivést naptí, nejlé-

pe 12 až 15 V. Na polarit nezáleží,

mže být i stídavé. Vše míme proti

zemnímu vodii na desce spoj, jenž

je spojen na „nulovou” výstupní svor-

ku (. 4), kterou mžeme využít jako

záporný pól pro voltmetr. Jako první

nastavíme pracovní kmitoet vysílae
XI. Míme naptí v bod MB1 a otá-

ením trimru Pí nastavíme toto naptí
co nejvtší (asi 4,5 V).

Pokud k nastavování použijeme
kovový šroubovák, musíme mít na
zeteli, že zpsobí jistou zmnu kmi-

totu oscilátoru. Proto nastavování
opakujeme tak dlouho, až dosáhneme
maximálního naptí pi šroubováku
vzdáleném od Pí. Zárove dbáme na
to, aby ped krystaly XI a X2 nebyly

pohybující se pedmty ani naše ruka,

což by zpsobilo zmny meného
naptí. Po tomto nastavení by detek-

tor ml být pln funkní. Zbývá jen na-

stavit citlivost zaízení trimrem P2 a

dobu vybavení trimrem P3. Citlivost

nastavujeme pi minimální vybavovací

dob, pi dlouhé dob tžko poznáme,
kdy detektor zareagoval na pohyb a

kdy ne.

Závr

Po pelivém nastavení dosáhneme
znané citlivosti a detektor bude scho-

pen zjistit pohyb na vzdálenost vtší
než 10 m. Chtl bych upozornit, že
dosažitelná citlivost je natolik velká,

že zaízení reaguje na nepatrný po-

hyb záclon v prvanu nebo poletující

hmyz. Proto je dležitá instalace de-

tektoru na místo, kde tyto vlivy budou
minimalizovány. Napíklad jestliže

umístíme zaízení nad okno s pohy-

bující se záclonou, je pravdpodob-
né, že tento pohyb bude mimo pole

psobnosti detektoru. Naopak, velké

pedmty blízko ped ultrazvukovým
pijímaem a vysílaem omezí šíení
ultrazvukových vln a nedosáhneme
vtší citlivosti.

Petr Strážnický

Kompletní sadu souástek s des-

kou s plošnými spoji dodává za 635,- K
(s DPH) firma:

v

JAROMÍR BUEK elektronické sou-
ástky, Opálkova 7, 635 00 Brno.

Prodejna: Vranovská 14, 614 00 Brno,

tel. 05/45 21 54 33

Seznam souástek

R1
,
R19 68 WD

R2, R3 470 kD
R4, R11 až R13,
R18, R22 100 ka
R5, R14, R15 1,5 ma
R6, R8 47 ka
R7, R9, R17 1 MD
R10, R20 io ka
R16 22 ka
R21 3,3 ka
R23, R24 2,2 ka
Pí 100 ka, TP 012
P2 47 ka, TP 012
P3 1 MD, TP 012
Cl 470 pF/35 V
C3 10 |jF/50 V
C7 2,2 pF/50 V
C14 1 piF/1 00 V
C15 100 uF/50 V
C2,C4 až C6, C12, C13,
C16, C17 100 nF
C8 47 pF
C9 2,2 pF
CIO 470 pF
Cil 3,3 nF
Dl až D4 1N4148
D5, D6 1N4007 (1N5408)
VD1 B80C1500
LD1 LED 5mm
TI BC548
T2 MJE270
U1 78L09
U2 4047
U3, U4 TL064
XI UST 40T - vysíla 40 kHz
X2 UST 40R - pijíma 40 kHz
XT1 Svorkovnice ARK120/2
XT2 Svorkovnice ARK120/3



Regulovatelný

spínací zdroj
Marian Taká

Univerzálny napájací zdroj s regulovatelným výstupným napátím a prúdo-
vou poistkou by nemal chýba na pracovnom stole toho, kto sa zaujíma
o elektroniku. V lánku popísaný zdroj umožuje napája spotebie, ktoré

sú nároné na odbr elektrického prúdu. Výstupné napátie móže by v roz-

sahu od 0 do 35 V a výstupný prúd do 10 A.

Základné technické údaje

Napájacie napatie: 220 V/ 50 Hz.

Píkon: 230 VA.

Výstupné napatie:

regulovatelné od 0 do 35 V.

Max. výst. prúd: 1 0 A.

Prúdová poistka:

regulovatelná od 0 do 10 A.

Meranie napatia a prúdu:

íslicové, 3V2 miestny displej LCD.
Pesnost’ digitálnych meradiel:

±0,5 % (podl’a nastavenia).

Rozmry (bez vynievajúcich prvkov):

203 mm x 108 mm x 300 mm (šxvxh).

Hmotnost’: 7,8 kg.

Osadenie: 20 diod, 11 tranzistorov,

5

integrovaných obvodov, 4 optoe-

lektronické prvky.

Úvod

Zdroj využívá moderný integrovaný

spínací regulátor L4970A firmy SGS
THOMSON. Je urený pre zdroje od 5,1

V do 40 V. Maximálny výstupný prúd je

10 A. Vstupné napátie je v rozsahu od

15 do 50 V. Výkonová strata je vzhl’a-

dom k výstupnému výkonu zdroja malá.

Vpuzdre MULTIWATT15 obsahuje
zdroj referenného napatia 5,1 V ±2 %,
obvody generovania signálu RESET pri

poklese napájacieho napatia, oscilátor,

obvody obmedzenia prúdu, pomalé
nabiehanie zdroja (SOFT START) at.

Obvod L4970A využívá spátnovázob-

ný spósob regulácie pri konštantnej

frekvencii so šíkovou moduláciou
(PWM). Podrobnejšie údaje sa doítá-

te v [4] a v [2].

Obvod L4970A má vstavanú tepel-

ná a prúdovú ochranu. Spínací tranzis-

tor vo vnútri 10 je unipolárny. O týchto

regulátoroch sa hovoí, že sú vyrobe-

né SMART-POWER technológiou. Je

to zmiešaná technológia BCD a DMOS
(výkonový tranzistor). Využívá sa vyso-

ká spínacia frekvencia - až 500 kHz, ím
sa dosiahne vysoká úinnost’ - až 92 %.
Spínaciu frekvenciu riadime RC le-
nom, ktorý je pipojený k vývodom 1 a 2.

Výhodou toho, že sa využívá vysoká
spínacia frekvencia, sú aj malé rozm-
ry kondenzátorov a cievky vo výstup-

nom filtranom lene. Použit’ cievku sa

nejaví ako vel’ká nevýhoda, hlavn ak

cievka nevychádza rozmerovo vel’ká.

Výstupné napátie má aj menšie zvlne-

nie v porovnaní so spínacími regulátor-

mi, ktoré využívajú ako spínací prvok

bipolárny tranzistor a nižšiu spínaciu

frekvenciu. Obmedzenie výstupného
prúdu obvodu L4970Aje vnútorne na-

stavené na 10 A.

Vnútorná bloková schéma obvodu je

na obr.1. Skór ako uvediem popis za-

pojenia zdroja, popisem funkciu každé-

ho vývodu obvodu L4970A. O tomto

regulátore sa hovoí aj v [1].

Vývod Funkcia

1 rezistor R
osc

pipojený na nulo-

vý potenciál. Uruje nabíjací

prúd kondenzátora C .

2 kondenzátor C
osc ,

ktorý uruje
frekvenciu oscilátora.

3 snímá vstupné napátie, tým ha-

di signál RESET.
4 výstup signálu RESET.
5 na tento vývod je pipojený kon-

denzátor, ktorý uruje asové
predTženie signálu RESET.

6 bootstrap-kondenzátor, podpo-

ruje spínanie tranzistora

DMOS.
7 výstup U

out
regulátora.

8 pripojenie nulového potenciá-

lu.

9 vstupné napátie Um
.

1 0 kmitotová kompenzácia zosil-

ovaa odchylky.

1 1 spátnovázobný vstup.

12 kondenzátor - uruje pomalý
nábh zdroja (SOFT START).

1 3 synchronizaný vývod.

14 výstup referenného napatia.

15 vývod na riadenie nábhu vý-

konového stupa obvodu.

Popis zapojenia

Sieové napátie 220 V sa privádza

cez sieový spína S1, poistku Pol
a odrušovací len TC 241 do primár-

ného vinutia LI transformátora. Na jeho

sekundárnej stran sú 4 oddlené vi-

nutia. Vinutie L2 slúži k napájaniu sa-

motného zdroja, druhé vinutie L3 na-

pája zdroj referenného napatia.

Napátie z vinutia L4 sa privádza do
zdroja +5 V. Posledné vinutie L5 napá-

ja digitáln meradlá.

Napátie z vinutia L2 sa usmrní dio-

dami Dl až D4. Ku každej z nich je pa-

ralelné pipojený kondenzátor 10 nF,

ktorý potlauje rušenie, ktoré vzniká pri

spínaní diod. Takto získané napátie sa

filtruje kondenzátormi C5 a C6, ktorých

výsledná kapacita je asi 10 mF. Z nich

sa napátie privádza na vstup integro-

vaného spínaného regulátora L4970A.
Jeho spínaciu frekvenciu uruje RC
len C9 a R3. Kondenzátory CIO, Cil
a rezistor R4 tvoria kmitotová kompen-
záciu zosilovaa odchýlky. Kondenzá-
tor C47 podporuje spínanie tranzistora

DMOS. Jeho kapacita je 220 nF. Pri

rýchlych zmnách prúdu v cievke L6 sa

v nej indukuje napátie, ktoré by mohlo
poškodit’ tranzistor vnútri 101. Tomu
zabrauje dioda Dl 7, ktorá uzatvára tok

vstup oneskorenie výstup

Obr. 1 Vnútorná blokové schéma obvodu L4970A.
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Obr. 2. Schéma zdroja

prúdu pri zatvorenom tranzistore. Táto

dioda musí by bezpodmienene vel’mi

rýchla. Použil som diodu typ HFA15T-
B60 (600 V - 1 5 A - 1 9 ns), ktorú mož-
no kúpi vo firm GES - ELECTRONICS
vi [7]. Vyhladenie výstupného napátia

zaisuje cievka L6 a filtran konden-

zátory Cl 3 až Cl 5. Kondenzátory Cl 6

až C25 s malou kapacitou a tiež s men-
sou impedanciou pre striedavý prúd vy-

sokej frekvencie výrazné zmenšujú zvl-

Obr. 3. Schéma íslicových meradiel

nenie výstupného napátia. K lepšiemu

initel’u zvlnenia prispieva aj konden-

zátor C48. Prúd do záaže prechádza
v dob, ke je otvorený koncový tran-

zistor v 101 zo vstupných vyhladzova-

cích kondenzátorov C5 a C6 cez 101

a filter LC. Ke sa uzavrie tranzistor

vnútri 101, tak teie dvkou L6 a dio-

dou D17 prúd, ktorý vzniká z energie

akumulovanej v L6. Rezistor R6 trvale

zaažuje výstup regulátora a tým zais-

uje jeho správnu innost’ aj pri malých
výstupných prúdoch. Induknos dv-
ky L6 je 40 pH. Je navinutá na toroid-

nom jadre, ktorého vonkajší priemer je

32 mm, vnútorný 20 mm a šíka 1 3 mm.
Navinieme naho 30 závitov mdné-
ho lakovaného vodia s priemerom
1 ,32 mm. Závity rovnomrn rozložíme

po obvode toroidu. Výstupné napátie re-

gulujeme potenciometrom Pí. Použil

som 10-otákový typ ARIPOT. Móžme



použit’ aj kombináciu dvoch potencio-

metrov, prvý s váším a druhý s men-
ším odporom. Tým dosiahneme jemnú
reguláciu.

Integrovaný regulátor L4970A umož-
uje regulovat’ napátie od velkosti re-

ferenného napátia, tj. od 5,1 V sme-
rom hoe. Aby sme mohli regulovat’

výstupné napátie od 0 V, musíme k ob-

vodu pipojit’ pomocný zdroj referen-

ného napátia, ktorý dává na výstupe
-5 V. Tento zdroj je napájaný z vinutia

L3. Po usmrnní diodami D5 až D8 je

napátie vyfiltrované kondenzátorom
C30. Kondenzátory C26 až C29 tak ako
v pípade Cl až C4 potlaajú rušenie.

Po vyfiltrovaní je napátie stabilizované

integrovaným stabilizátorom 102. Je to

typ 7905 pre záporné výstupné napá-

tie -5 V. Kondenzátory C31 a C32 za-

bra ujú rozkmitán i u stabilizátora. Z toh-

to napátia je napájaná cez predradný

rezistor aj zelená LED Dl 8, ktorá svo-

jím svitom signalizuje, že je pístroj za-

pnutý.

Napátie z vinutia L4 je usmrnné

Tranzistor T4 spina ervená LED D20
pri aktivovaní prúdovej poistky.

Pre napájanie íslicových meradiel

je použité vinutie L5. Napátie 14 V
z tohto vinutia sa usmrní diodami Dl

3

až Dl 6, vyfiltruje kondenzátorom C46
a stabilizuje Zenerovou diodou D21 . Na
doske zdroja je umiestnený aj boník
R15. Jeho odpor je 10 m£2. Získáme
ho, ak navinieme asi 80 cm mdného
lakovaného vodia o priemere 1 ,32 mm
(to je 23 závitov) na priemer 11 mm.

íslicové meradlá sú na samostat-

nej doske s plošnými spojmi, ktorá je

s doskou zdroja pepojená 5 vodimi.
Body, na schéme zdroja oznaené 1 ,2

atd’., pepojíme s bodmi oznaenými
K1

,
K2 atd’. na doske íslicových me-

radiel. V digitálnych meradlách sa po-

užívá známy obvod 7106 (101, 102).

Ako zobrazovací prvok je použitý

3y2miestny displej 4DR821 B (01 , 02).

Súiastky v meradle prúdu, ktoré majú

tú istú funkciu ako súiastky v meradle

napátia budem písa v zátvorkách.

Rezistor R10 (R20) a kondenzátor C5

(R12), R3 (R13) tvoria vstupný filter.

Tranzistory TI (T4) a T2 (T5) majú
ochranná funkciu. Tranzistory T3 (T6)

spínajú píslušné desatinné bodky na

displeji. Rezistory R5 a R6 tvoria vstup-

ný napáový dli pre meradlo napá-

tia. Schéma íslicových meradiel je na

obr.3.

Mechanická konštrukcia

Zdrojová as je postavená na jed-

nej doske s plošnými spojmi (obr.4)

a íslicové meradlá na druhej (obr.6).

Obidve došky sú jednostranné s prepoj-

kami. Celý zdroj je vstávaný do prístro-

jovej skrinky rozmerov uvedených
v technických údajoch. Pri návrhu skrin-

ky som vychádzal z [8]. Predný panel

je na obr.8. Je zhotovený z duralového

alebo hliníkového plechu hrbky 1 mm.
Je zhotovený bežne dostupnou techno-

lógiou (hranaté otvory sú vypilované

lupienkovou pilkou). Subpanel je z hli-

níkového plechu hrbky 4 mm. Vzdia-

lenos elného panelu od subpanelu je

D9 až Dl 2, vyhladené kondenzátorom
C38 a stabilizované integrovaným sta-

bilizátorom +5 V typu 7805. Týmto na-

pátím je napájaný dli R1 2, R1 3 a P2,

z ktorého sa odoberá napátie UG pre

výkonový MOSFET v elektronickej po-

istke. Použitý potenciometer je tiež

lOotákový typ ARIPOT, ktorý umož-
uje pesné a jemné nastavenie. Pri ná-

vrhu elektronickej poistky som vychád-

zal z [3]. V pípade skratu, alebo
vášieho prúdu prechádzajúceho vý-

stupnými svorkami ako nastaveného
zane tiect diodou Dl 9 a rezistorom R7
prúd do bázy T2, ten sa otvára a T5 sa

priviera, ím sníži prúd teúci záažou.

(CIO) uruje frekvenciu vlastného os-

cilátora, tu asi 45 kHz. Z tejto frekven-

cie je odvodený merací cyklus (asi 3

merania za sekundu). Integrátor pre

použitý systém merania je zapojený

s rezistorom R1 (R11) a kondenzáto-

rom Cl (C6), C2 (C7) je kondenzátor

automatického nulovania. Kondenzátor

C4 (C9) slúži ako nabíjací kondenzá-
tor pre referenné napátie, ktoré je ty-

picky 2,8 V, a z ktorého sa deliom R7
(R1 7), R8 (R1 8), R9 (R1 9) získá napá-

tie 100 mV na vývod REF Hl (vývod 36).

Plný údaj na displeji odpovedá dvojná-

sobku referenného napátia. Konden-
zátor C3 (C8), rezistor R4 (R14), R2

Obr 4. Doska s plošnými spojmi zdroja.

(Z rozmrových dvod pedloha zmenšena na 80 %- pozn. red.)



1 0 mm a je vymedzená dištannými tru-

bikami (napr. KDR10). Výkres subpa-
nelu je na obr. 9. K subpanelu sú pris-

krutkované bonice, ktoré súasne
slúžia na upevnenie horného a dolné-

ho krytu osmými ernnými skrutkami

M4x10. Horný kryt je zhotovený podl’a

obr. 12, dolný kryt podl’a obr. 13. Žád-
ný panel je k boniciam pipevnný tak

ako subpanel štyrmi skrutkami M3x6.

Je tiež z hliníkového plechu hrbky
4 mm. Výkres žádného panelu je na

obr.10. Popis predného panelu je na

obr.16. Na zadnom paneli je okrem
transformátora prichytený sieový ko-

nektor, poistkové púzdro pre Pol a po-

mocou držiaku (obr. 14) je k nmu
upevnný odrušovací len TC 241 . Zob-

razovacie a indikané prvky sú umiest-

nené v hornej asti, aby pri manipulácii

s ovládacími prvkami neboli zakrývané.

Doska s plošnými spojmi zdroja je pris-

Obr. 6. DPS íslicových meradiel

Obr. 7. Osadzovací plán došky
íslicových meradiel
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Obr. 8. Predný panel Obr. 9. Subpanel
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Obr. 12. Horný kryt Obr. 13. Dolný kryt Obr. 15. Chladi na diodu KY710

krutkovaná skrutkami M3x5 medzi bo-
nice z dolnej strany. Doska íslicových

meradiel je priskrutkovaná cez rozper-

né stlpiky k subpanelu. Diody Dl až D4
sú k doske s plošnými spojmi uchyte-

né spolu s chladimi (obr.15). Dioda
Dl 7 a tranzistor T5 sú pipevnné
k chladi (typ 0115) cez sl’udové pod-

ložky a izolan priechodky. 101 je

k nmu priskrutkovaný neizolovane.

Chladi je k doske priskrutkovaný tro-

mi skrutkami M3x5. Na spodnom kryte

sú uchytené štyri pístrojové nožiky
(typ GF2).

Montáž a oživenie

Doska zdroja sa osadí podlá obr.

5. Najprv sa osadí všetkých šes dró-

tových prepojok, potom rezistory, kon-

denzátory, diody a ostatn súiastky.

Dioda Dl 7, tranzistor T5 a 101 sa naj-

prv priskrutkujú k chladi (D5 a T5
izolované), ich vývody sa prestria cez

otvory v doske s plošnými spojmi,

chladi sa priskrutkuje k doske a po-

tom sa vývody spájkujú. Vývody
z došky sú vášinou tvoené okami,
len pívody k transformátoru a výstup-

né svorky sú spravené pomocou svor-

kovnic do dosiek s plošnými spojmi

(typ ARK 210/2 a ARK 210/3). Nako-
niec pipojíme body oznaené na do-

ske písmenami: P prepojku s P\ R
prepojku s R’. Dbáme na dobrú izolá-

ciu sieových obvodov. Všetky sieo-
vé vodie v pájkovacích okách po-

istkového púzdra, sieového spínaa
a sieovej prívodky teba zahnú, spáj-

kova a da izolanú trubiku. Vodi-

e, cez ktoré preteká maximálny prúd

(až 10 A), majú váší prierez md-
ného jadra.



Doska íslicových meradiel sa osa-

dí podl’a obr. 7. Pre 101, 102, 01 a 02
doporuujem objímky. Ako objímky pre

displeje pre 01 a 02 možno použit’ roz-

rezanú objímku DIL40 alebo jednora-

dú precíznu objímku s oznaením
SIL20P. Trimre R8 a R18 sú osadené
zo strany spojov.

Teraz možno pristúpi k oživeniu

zdroja. Pre napájanie íslicového volt-

metra sa pipojí vinutie L5. Na svorkách

4 a 5 by málo by napátie asi 9 V. Na
obidvoch displejoch by sa mali ukázat’

samé nuly a desatinná bodka. Potom sa

pripoja všetky vývody od transformáto-

ra a oživia sa ostatn obvody zdroja.

Výstupné napátie by sa málo da regu-

lovat’ potenciometrom Pí v rozsahu od

O do 35 V. Na výstupné svorky pipojí-

me kalibraný voltmeter. Pri výstupnom
napatí takmer maximálnom skalibruje-

me údaj voltmetra s kalibraným voltme-

trom pootáaním trimra R8. Funkciu

prúdovej poistky vyskúšame pomocou
vhodnej záaže. Pri bezchybnej funkcii

sa do série so záažou pipojí aj kalib-

raný ampérmeter. Pri prúde takmer
maximálnom sa skalibruje íslicový am-
pérmeter s kalibraným ampérmetrom
pomocou trimra R18. Trimer R1 3 nasta-

víme do takej polohy, aby výstupnými

svorkami tiekol minimálny prúd. Trimrom

R12 nastavíme maximálny výstupný
prúd na 10 A. Týmto je pístroj po zakry-

tovaní pipravený k innosti.

Zoznam použitých súiastok

Zdroj
Rezistory

R1 20 kil

R2 1,5 kil

R3 16 kil

R4 15 kil

R5 1 ,461 kil, vybrat’ z rady
E24 alebo dobrúsi

R6 150 il/15 W
R7 10 kil

R8 5,1 kil

R9 1 kil

R10, R11 220 il

R12 10 kil, TP095
R13 22 kil, TP095
R14 470 il

R15 0,01 il/2 W
R16 220 il/15 W
Pí, P2 10 kil/N 16E10 (aripot)

Kondezátory

Cl až C4 10 nF/250 V, TK745
C5, C6 4,7 mF/63 V, TE925

C7 100 pF/50 V, RAD
C8 2,2 pF/63 V, RAD
C9 2,2 nF/100 V, MKT
CIO 390 pF, keramický
Cil 22 nF/250 V, MKS-3
C12 33 nF/100 V, MKT
C13 až C15 220 pF/50 V, RAD
Cl 6 až C25, C31

,
C32, C39, C40

100 nF/50 V, keramický
C26 až C29, C34 až C37, C42 až C45

10 nF/50 V, keramický
C30, C38 220 pF/25 V, RAD
C33, C31 10 pF/40 V, RAD
C46 100 pF/25 V, RAD
C47 220 nF/63 V, MKT
C48 10 pF/63 V, RAD
C49 1 nF/50 V, keramický

Polovodiové? súiastky

Dl až D4 KY710
D5 až D12 1N4002
D13 až D16 1N4148
D17 HFA 15TB60

(MBR 1560CT)
D18 LED zelená 5x2 mm
D19 1N4001
D20 LED ervená 5x2 mm
D21 BZX55C9V1

(KZ260/9V1

)

TI až T4 BC546B
T5 BUZ10
101 L4970A
102 7905
103 7805

íslicové meradlá

Rezistory (miniatúrne 0,4 W 1%)

R1, R11 47 kil

R2, R3, R10, R12, R13, R15,
R16, R20 100 kil

R4, R14 820 kil

R5 10 kil

R6 10 Mil
R7, R17 470 il

R8, R18 1 kil, TP095
R9, R19 22 kil

R21
,
R22 560 kil

R23, R24 1 Mil

Kondenzátory

Cl, C6 220 nF/63 V, MKT
C2, C7 470 nF/100 V, MKS 3
C3, C8 22 nF/250 V, MKS 3
C4, C9 100 nF/63 V, MKT
C5, CIO 100 pF/50 V, keramický

Polovodiové súiastky

Dl 1N4148
TI až T6 BC546B
101, 102 7106

Ostatn súiastky a mechanické prvky

Ol, 02 4DR821B
Pol Poistka T 2A 1 ks

L6 Cievka na toroidnom
jadre (vi text) 1 ks

Odrušovací len TC241 1 ks

S1 Sieový spína,
kolískový 4 A 250 V 1 ks

Pístrojové svorky:

WK 484 09 - ervená 1 ks

WK 484 10 -žitá 1 ks

WK 483 1 1 - ierna 1 ks

Pístrojový gombík WF 243 14 - šedý
na 0 6 mm 2 ks

Poistkové púzdro REMOS 018 mm 1 ks

Sieová zásuvka na panel 2,5 A 250 V 1 ks

Sieová zástrka na kábel 2,5 A 250 V 1 ks

Sieová trojpramenná šnúra s koncovkou
1 ks

SI’udové podložky pod púzdro TO220
typ GL530 2 ks (v GM electronic)

Izolan priechodky typ IB 2 2 ks

Pístrojové nožiky typ GF 2 4 ks

Distann stlpiky typ KDR 10 4 ks

Svorkovnice do DPS:
typ ARK 210/2 2 ks

typ ARK 210/3 2 ks

Objímky obyajné DIL 40 4 ks

Chladi typ 0115 (dlžka 85mm) 1 ks

Držiak na TC 241 (obr. 14) 1 ks

Chladie na KY710 (obr. 15) 4 ks

Skrutky: M4 x 10 mm ernené 8 ks,

M3 x 6 mm 8 ks,

M3 x 10 mm 8 ks,

M3 x 10 mm so zápustnou

hlavou 2 ks,

M5 x 10 mm 4 ks

Matice : M5 4 ks,

M3 3 ks

Transformátor: El 40 x 40, 230 VA
LI - primár 220 V/1 ,05 A: 680 z 0,71 mm
CuL
L2 - 35 V/6,5 A: 103 z 1,8 mm CuL
L3 - 9 V/0,4 A: 28 z 0,45 mm CuL
L4 - 9 V/0,4 A: 28 z 0,45 mm CuL
L5 - 14 V/0,4 A: 43 z 0,45 mm CuL
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Carrera MultiplexStavebnice SMT
firmy MÍRA - 9

Modeláská elektronika je jedním z odvtví amatérské elektroni-

ky, nalézající mnohé zájemce z ad mládeže i dosplých. Technika
povrchové montáže SMT (surface mounted technology) umožuje
konstruovat velmi malé elektronické moduly, které se vejdou i do
miniaturních model.

Zejména modelái rádi sáhnou po
vyzkoušených návodech a stavebni-

cích. Norimberské firma MÍRA nabízí

adu jednoduchých zapojení ve form
stavebnic provedených technikou SMT
i pro modeláe. Dnes pinášíme z roz-

sáhlého programu dva návody.

Stavebnice MÍRA obsahují vždy
soubor všech souástek, desku s ploš-

nými spoji (tlouška základního mate-

riálu je 0,5 mm), návod k pájení

a souasn i potebné množství pájky

(speciální trubiková o prmru 0,5

mm), technická data, schéma a krátký

popis zapojení, osazovací plánek
a rozpisku souástek.

Zkouše
serva

Pro vyzkoušení správné funkce
serva a jeho nastavení bez nutnosti

použít dálkové ovládání se nejlépe

hodí jednoduchý zkouše, který gene-

ruje potebné impulsy.

Technická data

Napájecí naptí: 4 až 6 V.

Provozní proud: pibližn 1 mA.

Výstupní impulsy: 20 ms / 0,8 až 2,2 ms,

kladné nebo záporné.

Rozmry pouzdra: 49 x 38 x 13 mm.
Rozmry desky: 33 x 32 mm.

Popis funkce a sestavení

V zapojení na obr. 1 je použit inte-

grovaný obvod CMOS 4011. První

dv hradla tvoí generátor taktu, jehož

opakovai doba je dána asovacím
lenem R1

,
R2 a C2 a je 20 ms. Šíka

impulsu je urena tetím hradlem spo-

lu s C3, R3 a je nastavitelná potencio-

metrem Pí. tvrté hradlo invertuje

výstupní kladný impuls a vytváí tak

impuls záporný (rzné druhy serv rea-

gují na odlišnou polaritu impulsu).

Na obr. 2 je deska s plošnými spoji

M22 (stavebnice MÍRA 3622) s roz-

mry 33 x 32 mm a na obr. 3 je roz-

místní souástek zkoušee serva.

Nejprve se doporuuje osadit inte-

grovaný obvod CMOS (pozor na citli-

vost vi elektrostatickým výbojm -

obvod odlepit z vodivé destiky až
tsn ped osazením), piemž orientace

obvodu je urena skosením pouzdra,

pak rezistory a keramické konden-
zátory (C3 je menší), nakonec elektro-

lytický kondenzátor Cl (plus oznaen
proužkem) a trimr Pí (ten je obvyklé-

Obr. 4. Zapojení konektor serv

ho provedení se zkrácenými vývody)

a to tak, aby otvor pro hídel byl pes-
n nad kruhem na desce s plošný-

mi spoji (jinak by pak jeho osa nepro-

cházela stedem otvoru v piloženém
pouzdru). Po kontrole správného osa-

zení a celého zapojení (zejména po-

zor na cínové mstky mezi vývody in-

tegrovaného obvodu) lze vyzkoušet
funkci pipojením kablík na akumulá-
tor pijímae (nebo zdroje naptí max.

ke zkoušenému servu

záporné kladné

+

k akumulátoru pijímae



Seznam souástek6 V) a výstup zkoušee na vstup ser-

va (kladný nebo záporný impuls podle

použitého serva). Otáením hídele
potenciometru lze servo jemn nastavit.

Na obr. 4 jsou zapojení konektor
rzných serv nejznámjších výrobc,
takže lze vyzkoušet i serva, od nichž

nejsou podklady. Tato zapojení ve
form malé tabulky jsou piložena ke

všem stavebnicím, zabývajícím se
modelástvím a servy (mimo nyní po-

pisovaná zapojení je to ješt autopilot

a invertor pro serva - o nich píšt).
Deska s plošnými spoji zkoušee je

nakonec vlepena piloženou obou-
strannou lepicí páskou do pouzdra
s rozmry 49 x 38 x 13 mm a vyvrta-

ným otvorem pro hídel potenciomet-

ru.

Seznam souástek

101 HCF4011
Pí 100 kil

R1 1 Mil, 105
R2 100 kil, 104

R3 56 kil, 563
Cl 10 pF
C2 100 nF
C3 15 nF

Jednokanálový
spína

Spína umožuje u dálkov íze-
ného modelu zapnout nebo vypnout
libovolnou dodatenou funkci (nap.
houkaku, sirénu, blika, vodní pum-
pu apod.). Na jeden kanál (dopedu -

dozadu, vlevo - vpravo) lze pipojit

i dva jednokanálové spínae. Spína je

vhodný pro dálkové ovládání s klad-

nými impulsy. Vlastní spínací funkce

je realizována miniaturním relé, takže

je prosta jakéhokoli vnjšího naptí.

Maximální proudové zatížení kontakt
je 1 A. Vzhledem k použití souástí
SMD (surface mounted device) v kom-
binaci s vývodovými souástkami
(smíšená montáž) je spína velmi

malý a lze jej vestavt i dodaten do
stávajících model.

Technická data

Napájecí naptí: 4 až 6 V.

Proudová spoteba: 15 mA.
Rozmry: 36 x 26 x 9 mm.

Popis funkce

a sestavení

Zapojení spínae je obr. 5. Vstupní

impulsy jsou porovnávány s vnitními

referenními impulsy (tvoenými první-

mi dvma hradly, Cl, R1 a Pí) a vede-

ny pes klopný obvod (druhá dv
hradla) na tranzistor, který odpovída-

jícím zpsobem spíná relé. Volbou
osazení rezistor R3 nebo R5 je zvo-

len smr pohybu ídicí páky. Na obr. 6

je deska s plošnými spoji M 23 (sta-

vebnice MÍRA M 3623) s rozmry
30 x 20 mm, na obr. 7 je rozmístní
souástek spínae.

Relé a trimr jsou obvyklého prove-

dení (nikoli SMD) a jsou umístny na

opané stran desky s plošnými spoji.

Nejprve se doporuuje osadit inte-

grovaný obvod CMOS (orientace ob-

vodu skosením pouzdra), pak rezisto-

ry, keramický kondenzátor, tranzistor,

diodu v pouzde MELF (polarita: prou-

žek na pouzdru je katoda), tantalové

kondenzátory (plus oznaen prouž-

kem) a nakonec trimr a relé (vývody

zasunuty do pedvrtaných otvor
z opané strany, než jsou plošné spo-

je).

Po kontrole celého zapojení lze

pipojit naptí a uskutenit funkní
test. Spína se pipojí na dálkový
pijíma, bu na nkterý volný kanál

nebo paraleln k servu. Na kontak-

ty relé se pipoj í^ žádaná dodatená
funkní skupina. ídicí páka dálkové-

ho vysílae je peložena do polohy,

ve které má relé sepnout. Pak je na-

staven trimrem vhodný bod sepnutí.

Vrátí-li se ídicí páka do stední polo-

hy, musí relé vypnout a pi optném
pohybu ídicí páky opt zapnout.

Spína lze nakonec vestavt do
piloženého prsvitného pouzdra a

pipevnit na vhodné místo v dálkov
ovládaném modelu.

HCF4001 LL4148 BC848AR

spínaný

výstup

101

Dl
TI

R1
,
R3, R4, R5

R2
Pí

Cl
C2, C3
Re (provedení DIL)

HC 4001
4148 LL
BC848 AR1JR
10 kil, 103

15 kil, 153

100 kil

33 nF

22 pF, tantal

5 V

Živnostenská výroba zveejnných
desek s plošnými spoji a stavebnic

není dovolena. Výhradní prodej má
výrobce: MIRA-Electronic, Beckschla-

gergasse 9, 90403 Nrnberg, Deut-

schland. Stavebnice si lze zakoupit

pímo v Norimberku na uvedené adre-

se. Vážní zájemci u nás si mohou
stavebnice SMT firmy MÍRA objed-

nat (i na dobírku) v pražské prodejn
ve Václavské pasáži - COMPO spol.

s r. o., Karlovo námstí 6, 120 00 Pra-

ha 2, tel./fax: (02) 29 93 79.

JOM
Upozornní: V zapojení miniaturní

rulety v píspvku „Stavebnice SMT
firmy MÍRA - 8” v AR A 1995 . 7, str.

19, obr. 4 bylo nedopatením vyne-

chán rezistor u prvního (vstupního)

hradla: R1 - 10 MQ, 106.

Obr. 6. Deska s plošnými spoji M 23
jednokanálového spínae

k dálkovému pijímai

+ impuls

jednokanálového spínae

cr

T3



Bezdrátový mikrofon
Bezdrátový mikrofon, jehož schéma

je na obr. 1, mžeme použít k hlídání

malých dtí v sousední místnosti, pi

rzných hrách, k hlídání bytu v nepí-
tomnosti a v horším pípad i jako „št-

nici”. Mikrofon je tak jednoduchý, že jej

postaví i úplný amatér. Navíc není te-

ba nic nastavovat, jen anténu a cívku

oscilátoru. Vyrobil jsem již nkolik mi-

krofon a dosud jsem se nesetkal

s vtšími potížemi pi nastavování.

Cena za souástky nepesáhne 50 K,
i když v rzných inzertních asopisech
je podobné (nebo shodné) zaízení na-

bízeno za ceny mnohonásobn vtší.

Dosah mikrofonu je asi 25 m.

Elektretový mikrofon je napájen pes
rezistor R2. Nízkofrekvenní signál je

zesílen tranzistorem T2 a moduluje os-

cilátor sTI. Signál pro anténu je ode-

bírán zemitoru, protože pak pipojení

antény oscilátor mén rozlauje.

Mikrofon napájíme ze dvou tužko-

vých baterií nebo z knoflíkového lán-
ku. Desku s plošnými spoji mžeme

KC239F KF124

Obr. 1. Zapojení bezdrátového

mikrofonu. Cívka L je samonosná
a má 5 závit drátem 0 0,7 mm
navinutých na tmu 0 4,5 mm.

upevnit na spodní stranu pouzdra pro

lánky. Signál z mikrofonu se pokusí-

me zachytit na pijímai FM v pásmu
1 00 až 1 08 MHz. Pokud se to nepoda-

í, doladíme oscilátor roztažením (kmi-

toet vysílae se zvyšuje) i stlaením
(kmitoet se snižuje) závit cívky. Jako
anténu použijeme asi 30 cm dlouhý

kablík.

Jakub Martinský

Protože o stav-

bu podobných za-

ízení je (zvlášt
mezi mládeží) stá-

lý zájem, rozhodl

jsem se bezdráto-

vý mikrofon vy-

zkoušet. Zaízení
jsem postavil ze šuplíkových zásob.

Jelikož jsem neml po ruce rezistory

7,5 kil, použil jsem 6,8 kil. Místo tran-

0U

C2

+3U

Obr. 2. Deska s plošnými spoji

a rozmístní souástek

zistoru KF124 jsem použil BF240. Uve-

dení do chodu však nebylo tak snad-

né, jak slibuje autor. Mení potvrdilo,

co jsem již tušil pi pohledu na sché-

ma zapojení - pracovní bod tranzisto-

ru T2 je správn nastaven jen ve velmi

úzkém rozsahu napájecích naptí,
v mém pípad od 2,9 do 3,2 V. Pi
menším naptí je T2 zcela uzaven a

pi vtším zcela oteven. Ani v jednom
z tchto pípad pochopiteln nem-
že zesilovat signál mikrofonu. Ze za-

pojení jsem proto vypustil rezistory R3
a R4 a zapojil rezistor 1 ,8 Mil mezi ko-

lektor a bázi T2. Desku s plošnými spoji

jsem upravil tak, aby do ní bylo možno
tento rezistor zapájet (poblíž pvodní-
ho R3). Pak je zesilova schopen pra-

covat již od 1 V.

Další problém se objevil v osciláto-

ru. I když oscilátor kmital bez problé-

m, modulace signálu byla velmi ne-

kvalitní. U oscilátor tohoto typu lze

najít pracovní bod, v nmž je kmitoet
oscilátoru prakticky nezávislý na ma-
lých zmnách kolektorového proudu
(zde zpsobených modulaním nap-
tím na bázi). Zatímco nap. oscilátor

v rozhlasovém pijímai se snažíme
nastavit práv do tohoto pracovního

bodu, protože jeho kmitoet je pak také

jen málo závislý na napájecím naptí,

u kmitotov modulovaného vysílae
zpsobí, že oscilátor nelze modulovat.

Rzné typy tranzistor mají tento pra-

covní bod pi jiném kolektorovém prou-

du -já se do nj s tranzistorem BF240
práv strefil. Doporuuji proto pi oži-

vování nahradit rezistor R1 odporovým
trimrem 500 kil a tímto trimrem nasta-

vit co nejlepší modulaci. Odpor trimru

pak zmte a nahrate rezistorem s ob-

dobným odporem. Belza

Pipojení gramofonu a televize

do jednoho vstupu
Mnoho z nás je pi koupi hudební

vže postaveno ped otázku, jak se vy-

rovnat s tím, že levnjší (zhruba pod
17 000 K) výrobky obvykle obsahují

pouze jeden vnjší vstup (EXT, AUX,
PHONO), zatímco bychom potebovali

k reproduknímu etzci pipojit jak

starší gramofon s magnetodynamickou
penoskou, tak televizi i video.

Rzné kombinace požadovaných
pipojovaných zaízení a odlišné vlast-

nosti externího vstupu hudebních vží
jednotlivých výrobc neumožují dát

jednoduchý návod na ešení celé šíe
problém v této oblasti.

Jedna varianta je však velmi jedno-

duchá a o ni se chci s vámi podlit.

V pípad, že požadujete pipojit k hu-

dební vži se vstupem pro magneto-
dynamickou penosku televizi i video

a zárove se nechcete vzdát poslechu

gramofonových desek na gramofonu
taktéž s magnetodynamickou penos-
kou, je ešení velmi snadné a dokonce
se obejdete bez jakéhokoliv pepínání.

Pustíte-li televizi, hraje televize, pustí-

te-li gramofon, hraje gramofon, pustí-

te-li oba pístroje, hrají oba (což asi

nebude asto využívaná varianta).

Jednoduché zapojení na obr. 1 vy-

chází z toho, že gramofon je do „své-

ho” vstupu zapojen bez jakýchkoliv

úprav. Televize je pipojena na tentýž

vstup pes rezistory, které mají hned ti

dležité funkce: Upraví napovou úro-

ve, rozdlí monofonní signál do dvou
kanál a oddlí ob zaízení tak, aby
se neovlivovala.

Kondenzátor C je uren k jednodu-

chému pizpsobení prbhu kmitoto-

vé charakteristiky „televizního” vstupu

s ohledem na charakteristiku zesilova-

e pro magnetodynamickou penosku
(obsaženého v hudební vži). V pípa-
d, že se výstupní obvod televizoru

chová jako „tvrdý” zdroj naptí, je nut-

no do zapojení ped kondenzátor pi-

dat sériový odpor.

Ve vtšin pípad nebude nutno

hodnoty souástek upravovat. Pesto

pro poádek: odporem rezistor se na-

stavuje úrove hlasitosti televize tak,

aby zhruba odpovídala úrovni hlasitosti

pi reprodukci z gramofonu. (Abychom
nemuseli stále otáet regulátorem hla-

sitosti.) Kapacitu kondenzátoru upravu-

jeme v pípad, že reprodukce televi-

ze subjektivn obsahuje málo i mnoho
vyšších kmitot.

Nakonec bych se chtl omluvit

všem skalním píznivcm Hi-Fi za je-

jich utrpení pi pohledu na toto sché-

ma. Pestože lze proti tomuto zapoje-

ní mnoho namítat, zaízení se velmi

osvdilo v praxi a ve srovnání s jiný-

mi vyniká zejména svou jednoduchos-

tí. Kdo ješt stále pochybuje, nech
ráí vyzkoušet.

Ing. Lumír Sovják

televize

AUDIO OUT

T T I

I-33n 1 M33
1 M33

L
RIUR2I i

CXL JlT
R R

vstup vže
PHONO IN

Obr. 1. Pipojení televize a gramofonu
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Kvalitní operaní zesilova
Karel Barto

V lánku je popsán princip a porovnání rzných metod mení zkreslení

a výbru operaního zesilovae z hlediska malého šumu a zkreslení.

Šum
Šum operaního zesilovae je vzta-

žen ke vstupu. Pro výbr OZ z hledis-

ka šumu je dležitá katalogová hodno-

ta hustoty vstupního šumového naptí
(v angl. oznaována jako Input Noise

Voltage Density), což je efektivní šumo-
vé naptí namené na daném kmito-

tu (obvykle 10, 100, 1000 Hz) se ší-

kou pásma 1 Hz. Jeho velikost se
zvtšuje smrem k nižším kmitotm.
Jednotkou je nV/VÍHŽ.
V závislosti na použití by šum OZ

neml pesahovat následující hodnoty:

pedzesilova pro penosku MC
2 nV / VÍHz ,

pedzesilova pro penos-
ku MM lOnV/VÍHŽ, mikrofonní ped-
zesilova 5 nV / VHŽ ,

korekní obvody,

ekvalizéry, mixážní zaízení, linkové ze-

silovae 20 nV/ VÍHŽ

.

Zkreslení

(THD - Total Harmonie Distortion), po-

užívající sinusový signál o kmitotu
1 kHz. Mí se signály na všech ostat-

ních kmitotech v pomru k micímu
signálu. Jak ukazuje tab. 1, tato meto-

da je velmi špatná pro hodnocení ope-

raních zesilova. Stejná metoda se

signálem 10 kHz dává pesnjší výsled-

ky, protože zptná vazba OZ je kmito-

tov závislá. Jestliže je zptná vazba
nap. 60 dB pi 1 kHz, na 10 kHz je již

jen 40 dB.

Metoda SMPTE používá dva sinuso-

vé signály s pomrem amplitudy 4:1.

Kmitoty jsou obvykle 50 (60) Hz
a 7 kHz. Tato metoda není citlivá na dy-

namické zkreslení.

Metoda DIM 30 používá signál s ob-

délníkovým a sinusovým prbhem, pi-

emž rozkmit signál je v pomru 4:1

,

s kmitoty 3,18 kHz a 15 kHz. Jsou m-
eny všechny intermodulaní produkty

v pásmu 0 až 15 kHz. Pevládající slož-

ky jsou 900 Hz, 5460 Hz a 11820 Hz. Ob-
délníkový signál 3,18 kHz je pitom filtro-

ván dolní propustí s mezním kmitotem
30 kHz. Tato metoda je velmi citlivá na

dynamické zkreslení, nikoli však na pe-
chodové zkreslení.

Metoda CCIF používá dva sinusové

signály se stejnou amplitudou. Kmito-
ty jsou obvykle 19 kHz a 20 kHz, pi-

emž je men intermodulaní produkt.

V akustických zaízeních mže být

zkreslení meno nkolika zpsoby. Obr. 1. Testovací obvod pro mení zkreslení

Velmi známá je metoda „1 kHz THD” (Voltmetrmí efektivní naptí signálu)

Tab. 1. Citlivost rzných metod mení zkreslení

Pvod
zkreslení

Micí metoda

THD 1 kHz THD 10 kHz SMPTE CCIF DIM30

Nelinearita

symetrického

výstupu

špatná dobrá vynikající dobrá stední

Nelinearita

nesymetrického

výstupu

špatná dobrá vynikající špatná vynikající

Pechodové
zkreslení

špatná vynikající vynikající vynikající špatná

Dynamické
zkreslení

nulová špatná nulová dobrá vynikající

Tab. 2. Porovnání zkreslení rzných typ operaních zesilova

jednoduché OZ dvojité OZ tynásobné OZ

typ
%

zkreslení
typ

%
zkreslení

typ
%

zkreslení

OP07 0,53 TL072 0,001 TL074 0,0029

OP27 0,0016 TL082 0,0004 TL084 0,0029

OP37 <0,0003 353 0,0004 324 0,33

TL061 0,27 358 0,0004 347 0,0005

TL071 0,0008 pA772 0,0032 348 0,44

TL081 0,0019 1458 0,41 349 0,0026

OPA121 0,39 2139 0,0003 837 0,0003

308 0,13 CA3240 0,0039 LT1014 1,2

318 <0,0003 4558 0,0078 MC3403 0,52

351 0,0042 5512 0,016 NE5514 0,018

356 0,032 5532 <0,0003

357 0,0016

741 0,79

LT1115 <0,0003

2134 0,0003

CA3140 0,0045

Metoda CCIF je vhodná pro mení sta-

tického, dynamického a pechodového
zkreslení.

Nová metoda

Místo dvou signál s kmitotovým
s rozdílem 1 kHz byly použity signály

vzdálené od sebe o 3 kHz, jmenovit

Tab. 3. Hustota vstupního šumového
naptí pro nkteré známé typy opera-
ních zesilova [nV / ^jHŽ ] pi 1 kHz

typ Uš[ nV / VHŽ ]

OP07 9,6

OP27, OP37 3

TL061
, 062, 064 42

TL071
, 072, 074 18

TL081
, 082, 084 25

OPA121 10

308 32
318 14

347, 351, 353 16

348, 349 60
355 20

356, 357 12

741, 1458 22
837 4,5

LT1014 22
LT1115 0,9

2134 2,8

2139 3,2

CA3140, 3240 40
4136 10

4558 10

5512 25
5532 5

5534 4



Stabilizované zdroje s vePkým
výstupným prúdom

V bežnej rádioamatérskej praxi bž-
n postaujú zdroje s výstupným
prúdom okolo 2 A. Ani návody na
množstvo jednoduchých laboratórnych

zdrojov v asopisoch nebývajú kon-

štruované obvykle na vyššie prúdy. Je

to najma preto, že výkonové prvky už

bývajú znané namáhané a vyžadujú

vel’ké chladie.

Záujemca o stavbu výkonnjších
regulovaných zdrojov má dnes už via-

cero možností. Napíklad použit’ mono-
litické stabilizátory firmy Linear Techno-

logy, alebo National Semiconductor.

Známe sú najma LT1038, LM338,
LM350. Sú však pomrn drahé a v pí-

pade poruchy neopraviteTné. Firma
National Semiconductor však ponúka
aplikané zapojenie známého obvodu
LM317 v takej verzii, že je možné re-

gulovat’ výstupné napátie a zárove aj

nastavit’ prúdové obmedzenie. Výstup-

ný prúd móže by až 5 A!

Zapojenie je na obr. 1. Najviac namá-
hanou súiastkou je výkonový tranzis-

tor, ktorý móže by dozaista aj iný typ,

predpokladom je maximálny kolektoro-

vý prúd okolo 5 A pri napatí UCE = 60 V.

Musí by umiestnený na dostatone di-

menzovanom chladii. Do riadiacej as-
ti je zapojený operaný zosilova.
Napátie na reguláciu prúdového ob-

medzenia sa získává na boníku R7,

ktorý musí by dimenzovaný na pechod
prúdu 5 A. Pri jeho montáži musíme
památa na jeho zohrievanie. Úbytok

napátia sa privádza cez dli R6 a R3
na invertujúci vstup OZ. Výstupné na-

pátie je regulované potenciometrom R8
a zárove privádzané na invertujúci

vstup OZ. Pri zapnutí prúdového ob-

medzenia sa rozsvieti LED na výstupe

OZ. Jedinou nevýhodou tohoto zapo-

jenia je nutnost’ použit’ pre napájanie

OZ druhý pomocný zdroj, nakol’ko vy-

žaduje malé záporné napátie. To sa dá

vyrieši pri návrhu transformátora po-

mocným vinutím, alebo sa záporné na-

pátie móže získat’ pomocou menia.
Verím, že viacerí itatelia siahnu po

tomto zapojení a využijú pri tom aj star-

šie zásoby. Velkou výhodou je možnost’

nastavovat’ nielen výstupné napátie, ale

aj prúd. Indikácia prúdového obmedze-
nia je vyriešená vel’mi vtipné.

Na obr. 2 je zapojenie inak riešené-

ho výkonového stabilizovaného zdroja.

Integrované stabilizátory LM317 sú

v om zapojené paralelné a dosahuje

sa tak menšie výkonové a tepelné na-

máhanie. leh nastavovacie vstupy sú

pipojené cez tranzistor na výstup OZ.

V tomto zapojení nie je možné dosia-

hnú reguláciu výstupného napátia od

nuly. Výstupný prúd móže by až 4 A.

Experimentáln by bolo možné overi

možnost’ pripojovania al’ších integro-

vaných stabilizátorov a tak zvyšovat’ aj

výstupný prúd.

Jaroslav HUBA

Lit.: Katalogové údaje National Se-

miconductor, USA.

2N2905 3xLM317
LM308

MJ4502 LM317 2x1N457
nastavenie ,

Obr 1. Zdroj s výstupným prúdom až 5 A Obr 2. Paralelné zapojenie stabilizátorov LM317

CD-ROM
eský výbr

Stále více domácností a pracoviš je

dnes vybaveno poítai PC. Velkým
problémem pak bývá vybavit takový

poíta zajímavým software. Všem zá-

jemcm o zajímavé programové vyba-

vení, kteí nechtjí píliš utrácet, je ur-

en CD-ROM eský výbr. Jak již

název napovídá, je tento disk peváž-
n zamen na eský shareware, free-

ware a public domain. Jak je uvedeno
na bukletu CD, je krom eského sha-

revare na disku více než tyi sta aktu-

álních voln šiitelných program z ce-

lého svta. Z nejzajímavjších vybírám

eskou verzi DOS Navigátoru,
ARJ2.41CZ, RAR1.55, Volkov Com-
mander atd. Disk pokrývá široké spek-

trum od podnikání (Adresá firem, Uto,
Evidence majetku organizace) pes

vzdlání (lovk a zdraví), vedení do-

mácnosti (domácí úetnictví) až po hry

(Winxeso, love nezlob se, nové „le-

vely” pro Doom). Nebylo v mých silách

disk celý prozkoumat - je evidentn
plný (!) zkomprimovaných program a

dat. Pi stízlivém odhadu to mže ped-
stavovat více než 1,5 GB informací za

velmi píznivou cenu 399,- K. Disk

sestavila a prodává firma Špidla Data
Procesing, Jarok 4063, 760 01 Zlín.

Tel./fax (067) 823 25. JB

>> 19 kHz a 22 kHz. Tato metoda je mno-
hem vhodnjší, nebo zptná vazba OZ
je mnohem menší na 3 kHz než na
1 kHz. Protože lidské ucho je více citli-

vé na signály s kmitotem 3 kHz než
1 kHz, metoda s nejvtší pravdpodob-
ností také lépe koreluje s psychoakus-

tickým vnímáním intermodulaního
zkreslení operaního zesilovae.

Na obr. 1 je blokové schéma testo-

vacího obvodu. Výstupní efektivní na-

ptí signálu každého generátoru je

400 mV, napájecí naptí pro operaní
zesilova ±15 V. Tabulka 2 ukazuje vý-

sledky mení na nkolika rzných ty-

pech OZ, piemž nejmenší mitelné
zkreslení, dané citlivostí micích pí-

stroj, bylo 0,0003 %.

Voln peloženo podle:

Choosing Low-Noise OP Amps. By Ric-

kard Berglund. The Audio Amateur 2/

1994, s. 25 až 26.

pozn. autora:

Údaje v tab. 2 byly i pes nkteré
zejmé rozpory otištny tak, jak jsou

uvedeny v pvodním lánku. Tyto vý-

sledky je teba vždy brát pouze orien-

tan a s uritou rezervou, jak jsem
se ostatn pesvdil mením nko-
lika kus OZ. Nap. u ady TL070 se

namené údaje lišily (nkdy i zna-
n), jak mezi stejnými typy OZ od rz-
ných výrobc, tak i mezi jednotlivými

systémy v pouzde tynásobného OZ.
V pvodním pramenu nebylo rovnž
uvedeno, zda byl pi mení vícená-

sobných OZ men pouze jeden sys-

tém vybraný náhodn, i zda je údaj

v tabulce prmrem zkreslení všech
systém v pouzde.



Vstupní
pásmové filtry

pro KV transceiver
s >

Ing. Pavel Zank, OK1DNZ

Píspvek popisuje neladné vstupní pásmové filtry pro
všechna krátkovlnná radioamatérská pásma. Jedná se o
filtry s výbornými selektivními vlastnostmi. Autorem tch-
to filtr je V. V. Drozdov a byly publikovány v [1]. Na zákla-

d výsledk mení jsem provedl nkteré úpravy, zlepšu-
jící parametry pásmových propustí.

GQ
TD

80

1

1
' '

1
'

1
•

1
'

1
-

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50—-f [MHz]
Obr. 3. Zlepšení selektivity profesionálního

zaízení

Tento typ filtru nelze prakticky reali-

zovat s užší šíkou pásma (vypote-
né hodnoty prvk filtru nejsou reali-

zovatelné). Vložný útlum filtru je 2,4

dB a šíe pásma B(. i) =1,15 MHz.
Kivka 2 znázoruje dále popsanou
pásmovou propust. Její vložný útlum

je 5,9 dB a šíe pásma B(.i) = 0,35
MHz. Konený útlum obou pásmo-
vých propustí v pásmu 0 až 50 MHz
z obr. 3 nelze vyíst, protože je vyš-

ší než dynamický rozsah micího
pístroje (spektrální analyzátor s trac-

king generátorem: 75 dB).

Požadavky
na KV pásmové filtry

Obr. 1. Pohled na osazenou desku s pásmovými filtry shora (ze strany cívek)

Úvod

V pípad použití nízkého mf kmi-

totu (9 MHz) je nutné použít selek-

tivní vstupní obvody v preselektoru KV
pijímae, abychom dostaten po-

tlaili nežádoucí píjmy (to se týká

zejména vyšších KV pásem).
Mezi nežádoucí píjmy patí píjem

na zrcadlovém kmitotu a píjmy zp-
sobované intermodulaními produk-
ty, jejichž zdroje leží mimo radio-

amatérská pásma. Utlumení tchto
zdroj o 1 dB má za následek zmen-
šení výsledného produktu intermodu-

lace tetího ádu o 3 dB. Rušení to-

hoto charakteru se nejvíce uplatuje
v pásmu 7 MHz. Intermodulaní pro-

dukty se projeví ve stejné míe
u pijíma typu up-converter.

Dopadá-li na vstup pijímae silný

signál, který leží mimo amatérské
pásmo a je vstupním preselektorem
nedostaten potlaen (opt nejas-
tji v pásmu 7 MHz), vzniká další

nežádoucí efekt - blokování pijíma-

e. Výrobci KV zaízení se brání proti

tmto nežádoucím efektm použitím

vstupního dílu KV pijímae s vyso-
kým bodem zahrazení intermodula-
ních produkt tetího ádu IP3. N-
kdy však u mén kvalitních zaízení

nebo pi provozu v extrémních pod-
mínkách k výše popsanému rušení

dojde.

Pedazením popisovaných filtr

lze rušení radikáln potlait práv
útlumem tchto filtr. Z praktického

provozního hlediska, zejména v niž-

ších kmitotových pásmech, tento

vnesený útlum nevadí. Konkrétní pí-

klad je uveden na obr. 3. Kivka 1

znázoruje amplitudovou chrakteris-

tiku profesionálního zaízení v pás-
mu 14 MHz. Jedná se o ebyševovu
pásmovou propust typu T 3. stupn.

1) Šíka propustného pásma pro

pokles 1 dB má být stejná jako pí-

slušné radioamatérské pásmo. V pí-

pad úzkých pásem 7, 10, 18, 24
MHz šíe pásma s ohledem na mož-
nosti realizace má být co nejužší.

Pásmo 28 MHz je výhodné rozdlit

do dvou segment: 28 až 29 MHz a
29 až 30 MHz pro pípadnou konver-

zi pásem VKV.

2) Pípustný maximální vložný
útlum filtru závisí na šumovém ísle
vstupního pedzesilovae. ím bude
menší šumové ísjo, tím vtší mže
být vložný útlum. Šumové vlastnosti

pijímae z dvodu omezeného rám-



ce píspvku zde nebudeme rozebí-

rat. Osobn používám širokopásmo-
vý Nortonv pedzesilova (AR A3/

94) sšumovým íslem 2,4 dB/28
MHz. Šumové íslo sestavy: pásmo-
vá propust s vložným útlumem 2,3

dB a pedzesilova je tedy 4,7 dB.

Na nižších kmitotových pásmech
(1,8 až 18 MHz) je úrove výkonu
rzných šumových složek vtší,
nemá zde praktický význam zmen-
šovat šumové íslo celého pijímae
pod 8 dB.

Podle použitého pedzesilovae a
smšovae byly stanoveny následu-

jící požadavky: max. vložný útlum

v pásmech 1 ,8 až 1 8 MHz - 6,0 dB a
v pásmech 21 až 28 MHz - 4,0 dB.

3)

Vhodnou konstrukcí je nutné
zajistit maximální konený útlum fil-

tru v pásmu kmitot 0 až 100 MHz.
Tento požadavek asto bývá podce-
ován. Nevhodnou konstrukcí cívek

asto filtr „filtruje" i pásmo kmitot
vzdálené od skuteného pracovního
pásma s nepatrn horším penosem.
Je to zpsobováno parazitními rezo-

nancemi, nízkým vlastním rezonan-
ním kmitotem realizované cívky, pa-

razitními kapacitami, nevhodnou
mechanickou konstrukcí a špatným
zemnním.

3,5-30 MHz

LI n-j L2 n2 L3 n
2

rfTl ,

~rh-

-

1 CN

J ^

- a

X

l 2 = 16 mm

1,8 MHz
LI L2 L3

Tab. 1. Induknosti a kapacityjednotlivých prvk filtr (C4, 7, 9jsou kapacit-

ní trimry)

Pásmo LI, L3 L2 Cl, CIO C2, Cil C3, C8 C5 C6
[kHz] [pH] [pH] IpF] [pF] [pF] [pF] IpF]

1,8 34,00 17,00 150 ~ 47 330 68

3,5 12,00 6,00 100 8,2 - 220 8,2

7 3,50 1,70 47 3,3 68 270 -

10,1 2,20 1,10 33 2,7 47 120 82

14 2,20 1,10 22 - 39 120 -

18 1,35 0,68 15 - 27 82 10

21 1,35 0,68 15 - 15 68 -

24,8 1,35 0,68 15 - - 47 -

28 0,80 0,40 15 - 15 68 10

29 0,80 0,40 15 - 10 56 -

50 Q mikropáskové vedení 50 Q mikropáskové vedení

Pásmo 14 MHz (+12 V)

VD14—

i

1

KY 130/ 80 Z J c: nz 1

SAKA SA14B
- _

staré znaeni: 15N59914 15N59914
nové znaení: (15N60012) (15N60012)

mech. provedeni' LI až L3 je
o
stejné,

liší se pouze potem závit

mat. : mosaz plech 0,4

obr. 5. Provedení cívek LI až L3 a
jejich obvodový kryt

obr. 4. Schéma filtru

4

)

K pepínání jednotlivých filtr

lze použít spínacích diod nebo relé

s pepínacím kontaktem. Pepínání
s použitím relé má lepší parametry
(zejména vtší izolaní útlum a mno-
hem vtší intermodulaní odolnost),

avšak zástavná plocha je vtší. Fil-

try, které jsou nezapojeny, mají vstup

i výstup uzemnn. Zabrání se tak

ovlivování amplitudové charakteris-

tiky práv pipojeného filtru a zhor-

šování koneného útlumu tohoto filt-

ru zejména na vyšších kmitotech.
Z téhož dvodu je nutné, aby vstup
i výstup byly pipojovány na vstupní i

výstupní sbrnici samostatnými relé,

nejlépe ve stínném provedení. Z
vhodných tuzemských typ pichá-
zejí v úvahu: QN 59925 (HTT-TESLA
Pardubice) a 15N6001.2 (Mechani-
ka Teplice). Vlastní pepínání lze e-
šit elektronicky dekodérem 1 z 16
MH7451 a píslušnými deseti tran-

zistory. Pepínací signál je tybito-
vý (hex: 0 až A).

(pro pásmo 14 MHz)

5) Je-li vstupní filtr opravdu kvalit-

ní, bylo by škoda nevyužívat ho i ve
vysílacím traktu za smšovaem vy-

sílae s výstupní impedancí rovnou
charakteristické impedanci filtru.

Vlastní pepínání s ohledem na rych-

lý BK provoz je nejlepší ešit kvalit-

ním diodovým pepínaem.
6) Parametry „úzkých" filtr musí

být asov i klimaticky stabilní. Rov-
nž je dležitá linearita pro vyšší úrov-

n signál (ve vysílai). Z tchto d-
vod je vhodné nepoužívat feritová

dolaovací jádra a nastavovat filtr ra-

dji dolaovacími kondenzátory s

hmotou N047.

Literatura

[1] Drozdov, V. V.: Ljubitelskie KV
transceivery, Moskva, „Rádio i svjaz“

1988.

(Pokraování píšt)



Obr. 4. Deska s plošnými spoji pásmových filtr pro KV transceiver, materiál

oboustrann plátovaný UMATEX 222, ti. 1,5 mm

ajímavosti
Firma Atlas Rádio pekvapila všech-

ny své píznivce novým transceiverem

ATLAS-400X s obvyklým výborným de-

signem jako ostatní transceivery této fir-

my, za cenu pouhých 800 $. Pijíma

nemá prbžné ladní, ale pepína
na jednotlivá KV pásma, provoz USB,
LSB, AFSK, CW, AM, PRaTOR, vysíla-

cí trakt nemá provoz AM. Výkon konco-
vého stupn vysílací ásti je 150 W.
Pokud máte zájem získat bližší infor-

mace, adresa firmy je Atlas Rádio,

10475 Roselle Street, San Diego, Ca
92121, USA.

Výukové programy

TS - Pythagorova vta
ZŠ, 2. stupe
cena 598 K/348K
Graficky jeden z nejlepších program

pro ZŠ, v roce 1994 byl ocenn v soutži
Duhová disketa. Obsahuje prostorová tla-

ítka, ovládání myší. Program zopakuje
základní pojmy (pepona, odvsna, pra-

voúhlý trojúhelník), definuje a oví Pytha-

gorovu vtu. Krom výpot pepon a

odvsen obsahuje i názorné použití Py-

thagorovy vty v plošných útvarech a pro-

storových tlesech.

TS - Velká násobilka
ZŠ, 1. stupe
cena 398 K/248K
Program se žáky procviuje násobení

nebo dlení ísly od 1 do 20. Je možné
nastavit procviování násobení, dlení a

také testovací režim. V pípad testu lze

nastavit režim pro zkoušení násobení, d-
lení nebo oba dva dohromady pro ísla
od 1 do 20, urit asový interval pro spl-

nní úkolu. Program urený pro prostedí
Windowsjriá krásnou grafiku a hezké
obrázky. Žáka motivuje odkrýváním ástí
obrázku, ale jen pi správné odpovdi, pi
chyb se obrázek naopak zakrývá.

TS - Vodík pro ZŠ
TS - Vodík pro SŠ
cena 598/248K
Vzhledem k významu a jedinenosti

tohoto prvku mu byl vnován samostatný
program. V úvodu tohoto programu se žáci

seznámí s umístním vodíku v periodic-

kém systému prvk, jeho znakou a vý-

skytem. V ásti nazvané elektronová kon-

figurace se žáci SŠ seznámí i se zápisem
elektronové konfigurace pomocí rámeko-
vých diagram. V následujících ástech
se žáci seznámí s vlastnostmi, reakcemi,

pípravou, výrobou a použitím vodíku.

(ceny pro školy - multilicence/cena pro

soukromého uživatele)

Programy na disketách, urené pro

bžné poítae, si mžete objednat nebo
zakoupit na adresách:

Velkoobchod a zásilková služba:

GRÁDA Bohemia s. r. o., Uralská 6,

160 00 Praha 6, tel.: (02)31 1 89 1 1

,

311 34 11, fax: 311 89 18

Prodejny GRADA:
Dlouhá 39, 110 00 Praha 1,

tel.: (02)231 00 51

Divadelní 6, 659 46 Brno,

tel.: (05)422 13 787

Námstí Svatopluka echa 1,

702 30 Ostrava - Pívoz, tel.: (069)224 509

Laurinská 14, 811 08 Bratislava,

tel.: (07)332 164



CB report

Námt k diskusi:

mení SV a pizpsobení antény
Jak je možno se pesvdit poslechem v pásmu CB (ale také v amatér-

ských pásmech krátkovlnných), jedním z nejdiskutovanjších témat jsou
antény, jejich pizpsobení a mení. Naše rubrika CB report nabízí zájem-
cm diskusi na toto téma formou tiskovou. Dnes pinášíme názory a zkuše-
nosti jednoho ze ,síbíká’.

V Amatérském radiu . 6 a . 7/1995
a CB - kontaktu . 6 jsem uveejnil lá-
nek pojednávající o mení SV s ná-

vodem na konstrukci PSV-metru. Dnes
se k tomuto tématu vracím s ponkud
revidujícím názorem. Mení SV je

dležité pro pizpsobení anténního
systému (tzn. antény vetn napájee)
k vysilai. Pi mení SV míme
vstupní impedanci anténního systému
Z

a
a porovnáváme ji s výstupní impe-

dancí vysilae Z
v ,

která bývá standard-

n 50 Q. SV je dáno pomrem obou
impedancí. Pi SV = 5 vznikne nepi-
zpsobením anténního systému k vý-

konovému stupni vysílae výkonová
ztráta 44,5 %. Ta je v % dána vztahem

(S\/-1/S\/+1)2 .100.

Navíc je teoreticky ohrožen koncový
stupe vysilae. Moderní stanice mají

už problém s ochranou koncového
stupn vyešen. Snížení SV na mini-

mum (od 1 do asi 1 ,5) je výhodné, ale

zdaleka není podmiující pro maximál-
ní dosah antény (viz dále). Snížením
SV se též zmenší spoteba stanice,

což je nezanedbatelné práv u bateri-

ových „ruek". Bžn prodávané PSV-
metry s SV = 3 do poloviny stupnice

slouží podle mého názoru pouze k hru-

bé kontrole pizpsobení.
V anténní soustav je opt dležité

pizpsobení antény k vedení (kabelu).

To je pedmtem astých spor, zda
má délka kabelu vliv na SV i ne.

Pravda je asi nkde uprosted.

Záleží totiž na:

a) délce napájecího kabelu,

b) citlivosti PSV-metru.
S rostoucí délkou kabelu (nikoli ka-

belu ideálního beze ztrát) klesá vliv za-

konovací impedance (tzn. antény) na
impedanci vstupní atím i na SV. Pro-

to se mže mit SV na kabelu tak

daleko, jak to citlivost PSV-metru dovo-
lí. (Setkal jsem se i s názory, že vtší
délka kabelu .vylepšuje’ anténu nebo
že s dlouhým kabelem je anténa v re-

zonanci.) Kabely delší nemá smysl
kontrolovat a anténa se nastavuje nej-

lépe na definitivním míst pomocí „krát-

kého" vazebního kabelu. Pro vedení
(kabel) obecn platí:

Z
o
= ^Z

vs,-
Z

zak ’
upravením

Z
zak
= a) bezindukní rezistor (v našem pípad 50 £2),

b) anténa (nastavená na 50 £1).

Pro kabel Z
0
= 50 £1 a anténu 50 £1 vychází Z

vst
= 50 £1

Tento vztah ale platí striktn pro dél-

ku vedení II4 a liché násobky //4.

Z toho vyplývá, že vlastnosti kabelu se

opakují po úsecích II2, protože vzdále-

nosti mezi lichými násobky //4 jsou

práv II2 (s výjimkou prvního úseku
114). Úsek 112 se chová jako transfor-

mátor s pomrem 1:1a obrací fázi, což
je dobré vdt pi mení rezonance
antény fázomrem (viz nkteré z píš-

tích ísel A Radia).

Minimální teoretická délka vazební-

ho kabelu je 114 (1,815 m pro koefici-

ent zkrácení = 0,66), ale urení SV =

1 (50 £1
)
je neostré, málo závislé na

délce kabelu. Ostré rozlišení SV = 1

je o II2 dále, tzn. celkem 3.//4 (5,44 m).

Jedná se o lichý násobek II

4

od zaát-
ku kabelu. Tato délka, lišící se
o pár cm podle výrobce kabelu (rzné
kabely RG 58 mají Z

0
odlišnou od 50

W), je vhodná pro nastavení antény
pomocí PSV-metru. Délka je vhodná též

pro portejblové antény nebo pro napá-
jení stešní antény z podkrovní míst-

nosti. Další místa s SV =
1 jsou o 112

dále od sousedního pedchozího mís-

ta, ale v lichých násobcích 114 od zaát-
ku kabelu. Samozejm záleží na citli-

vosti PSV-metru. S takto „zaštípaným"

kabelem lze nastavovat a kontrolovat

anténu pímo „dole" u stanice. Nasta-

vení antény na 50 Q se kontroluje úda-

jem SV = 1 na PSV-metru. Pi impe-
danci antény 50 Q (o to se snažíme
nastavenjm antény) a Z =50 Q (tu m-
íme) je SV = 1 v pípad, že vazební
kabel je pizpsoben.

Než zaneme honbu za „oechovým"
nastavením anténního systému, je te-

ba si uvdomit, že SV =
1 ,5 pedsta-

vuje výkonovou ztrátu „pouze" 4 % a na
10% ztrátu staí SV = 1,9. Použitím

kabelu RG 58 v délce asi 37 m vznikne

50% ztráta. Tato télka je pro kabel RG
213 kolem 87 m. Jde také o to, aby
délka kabelu byla využita tak, aby anté-

na byla umístna co nejvýše.

Anténní systém dnes hodnotím v ná-

sledujícím poadí základních parame-
tr. Pro jednoduchost pedpokládám,
že provozní útlum napájee a

útlum nepizpsobení se line-

árn sítá.

1)

Efektivní výška antény.

Anténa mže být „pendrek",

teleskopická s prodlužovací
cívkou, 114, 1/2, 5/8/, 1 ,25/ nebo
anténa smrová. „Ptiosmi-
na“ má o 3 dB (o pl ,esíka’)

vtší zisk než „plka". Uplatu-
je se vliv homogenity pole (te-

rénní pekážky, hromosvod
apod.). Vlivem nehomogenity
pole mže mít „ptiosmina”
menší zisk než GP 114. V por-

tejblových podmínkách se roz-

díly mezi anténami stírají, pokud anté-

na nedosáhne pes úrove porostu. Pi
špatných podmínkách šíení mžeme
na všechny anténáské zásady zapo-
menout (nejsou nám nic platné). Pou-
žití 4W CB-stanice (tedy se „základem")

v mobilu je problematické nejenom z

dvodu povolené délky antény (max.

1 ,5 m), ale hlavn z dvodu malé výšky
antény nad zemí.

2) Provozní útlum napájee.
Nejastji používanými napájei

jsou „padesátiohmové" kabely typu RG
58 nebo RG 213. Za jistých podmínek
lze použít též „ptasedmdesátiohmový"
kabel, který má menší provozní útlum.

3) Útlum nepizpsobení (anténní-

ho systému k vysilai).
^

Uruje se mením SV (viz výše).

Nejastji používané PSV-metry pracují

na principu mení energie odražené
vlny. Mén používané jsou bohužel PSV-
metry mící vstupní impedanci antén-

ního systému, nebo odraz vzniká jako

dsledek impedanního nepizpso-
bení antény.

4) Zesilova výkonu.
Použitím zesilovae 50 W na „stabi-

lu“ získáme jen asi jedno ,esíko’ a

v budoucnosti pokutu s dalším restrik-

tivním opatením za porušení povolo-

vacích podmínek. Použitím výkonnj-
šího zesilovae pošleme signál do
takových dálek, na které nám (bez
zvláštních úprav) stejn nestaí citlivost

pijímae, takže spoust lidí zkazíme
spojení.

Mjme pro upesnní na píkladech:

1) Anténu s SV = 1, se ztrátou

v napájei 1,5 W (37,5 % pi 4 W), ve
výšce 30 m.

2) Tutéž anténu s SV = 1 ,5, se ztrá-

tou v napájei 0,5 W (12,5 % pi 4 W),

s výškou opt 30 m.

3) Tutéž anténu sSV=1,se ztrá-

tou v napájei 0,25 W (6,25 % pi 4 W),

ale s výškou pouze 4 m.
Pi CSV = 1 ,5 vznikne výkonová ztrá-

ta 4 % vlivem útlumu nepizpsobení
(viz pedchozí vzorec).

Anténa 2) bude tudíž mít celkovou

ztrátu 16,5 % a bude mít i pi SV= 1,5

urit lepší výsledky, než anténa 1)

s SV= 1, ale s celkovou ztrátou v na-

pájei 37,5%. Dotažením na SV = 1

u antény 2) se už rozdíl 4 % výkonu sko-

ro nepozná. I anténa 3) s minimálními

ztrátami, ale s malou výškou nebude
nejlepší. Jak je všeobecn známo, po-

mže v tomto pípad pouze QTH
s vyšší nadmoskou výškou.

Ing. Jií Eisner



PC HOBBY
HARDWARE - SOFTWARE - MULTIMÉDIA - KOMUNIKACE

Rubriku pipravuje ing. Alek Myslík. Kontakt pouze písemn na adrese: INSPIRACE, V Olšinách 11, 100 00 Praha 10

^ pevodníkad/da
PRO PARALELNÍ PORT

Ing. Zdenk Krajíek, Tomice 13, 257 68 Dolní Královice

Existuje celá ada jednoduchých micích aplikací, kde pomalu se mnící neelektrická veliina (jako

napíklad teplota i poloha) je pevádna idlem na elektrickou. Tu lze pak zpracovávat pímo poítaem.
Proto vznikla konstrukce kombinovaného analogov - digitálního pevodníku pro paralelní port poítae
typu PC. Toto ešení neprovádí žádné zásahy do vnitní struktury PC, zaízení se pipojuje na konektor

paralelního portu místo tiskárny.

Chceme-li mit njakou analogo-
f # f f * ^ A A f

njší (rozdíl mezi DIL 8 a DIL 16), ana-

vou pomalu se mnící veliinu poítá- MERENI ÍZENI JjVLADANI logová ást je u obou shodná,

em co nejjednodušším zpsobem, je POÍTAEM • Sériový penos dat z pevodníku

nutné splnit nkolik podmínek. Tou zá- s pqq Folprecht pes standardní rozhraní RS232 do-

kladní, která je zde uvedena jen pro voluje vtší vzdálenost pevodníku od

úplnost, je pevod mené veliiny na poítae než v pípad paralelního

naptí prostednictvím idla i snímá- pro pesná a rychlá mení a zajímavé penosu.

e. Je-li veliina pevedena na naptí, experimenty v této oblasti vtšinou • Tém každý poíta má dva sé-

je zapotebí naíst okamžité velikosti pouze posunují subjektivní hranici mo- riové a jeden paralelní port. Obsadí-li

naptí do poítae. Ten komunikuje s o- žného. sériový pevodník jeden port, druhý z-
kolím prostednictvím standardních Rozhodnutí, zda pro mení zvolit stane k dispozici napíklad pro myš.

technických rozhraní - základními jsou paralelní i sériový port, není jednodu- Paralelní pevodník však obsadí (ob-

paralelní a sériový port a game port. ché. Pokusím se strun porovnat ale- vykle jediný) paralelní port a není pak

Game port obsahuje analogové spon základní rysy obou variant: kam pipojit tiskárnu,

vstupy, na kterých je schopen sám m- • Pevodníky pro sériové rozhraní • Pevodník D/A bude vždy rychlej-

it elektrické naptí. Softwarov se od- RS 232 jsou dnes pomrn drahé, pa- ší s paralelní komunikací než se sério-

poítávají impulsy a jejich poet je pí- ralelních pevodník se vyrábí více vou. Jelikož paralelní port, který obvyk-

mo úmrný naptí. Protože se k tomu- a jsou levnjší. le (zejména u starších PC) není možné

to portu tém výhradn pipojuje joy- • Hardwarová konstrukce paralel- nastavit jako obousmrný, neumí na-

stick (pákový ovlada her), není uren ního pevodníku bývá nepatrn náro- jednou peíst osmibitové slovo, vyža-



doval by pevodník AID s paralelním

penosem pomrn složité hardwarové

úpravy, aby bylo možné celé slovo na-

íst. Pak by natení bylo rychlejší než

u sériového penosu. U jednoduchého
ešení s postupnou aproximací by rych-

lost natení mohla být vyšší oproti séri-

ovému ešení pouze u poíta typu

DX4 a lepších.

S pihlédnutím zejména k prvnímu

dvodu a díky výprodeji obvod z pro-

dukce TESLA jsem zvolil pevodník pa-

ralelní. Jeho zapojení je na titulním

obr.1 na pedchozí stran. Základem
je známý obvod DAC08 (díve TESLA
MDAC08), což je osmibitový digitáln

- analogový pevodník s proudovými

komplementárními výstupy, bez nap-
ové reference a se vstupy pipojitel-

nými k rzným typm logik.

Popis zapojení

Bity 0 až 7 obvodu U1 jsou pipoje-

ny na vývody 2 - 9 konektoru (zástrky)

CANNON 25. Spolupráce s TTL logi-

kou je zajištna uzemnním vývodu 1

obvodu U1. Referenní naptí je odvo-

zeno z kladného napájení + 15 V stabi-

lizátorem U2, který mezi vývody 2 a 1

udržuje konstantní naptí 1 ,25 V. Veli-

kost referenního naptí pro pevodník
je U

re
=1 ,25*(R5+R6)/R5, což v tomto

pípad je 9,90 V. S obvodem U1 spo-

lupracuje obvod U2, tynásobný ope-

raní zesilova LM324. Zesilova U3B
slouží jako invertující konvertor prou-

dového výstupu z vývodu 4 U1 na na-

pový o rozsahu 0 až 1 0 V, zesilova
U3D se chová jako sledova a impe-

danní oddlova. Operaní zesilova

U3C má za úkol pi analogov - digitál-

ním pevodu porovnávat okamžitou
vstupní hodnotu naptí (pevedenou
rezistorem R2 na proud) s výstupním

proudem U1. Výsledek porovnání je

parametrickým stabilizátorem R4 a Dl

peveden na logickou úrove pro vstup

BUSY paralelního portu na vývodu 1 1.

Operaní zesilova U3A zvyšuje vstup-

ní odpor pevodníku A/D. Zaízení je

napájeno externím naptím +12 až
15 V a -5 až -15 V.

Princip innosti

Celé zapojení podle obr. 1 vetn
píslušné softwarové obsluhy umož-
uje provádt pevody A/D i D/A. Pe-
pínání mezi tmito režimy innosti za-

jišuje pepína K2.

Pevod D/A
Pi pevodu D/A poíta vysílá na

adresu 378 H (LPT 1 )
osmibitové slovo,

vývodem 4 obvodu U1 protéká ekviva-

lentní proud, který U3B pevede na na-

ptí v rozsahu 0 až 1 0 V a operaní ze-

silova U3D toto naptí sleduje. Jelikož

obvod U1 mže vysílat vzorky s kmito-

tem pes 10 MHz, je celková rychlost

vysílání omezena pouze výkonností

poítae, úinností programu a peno-
sem dat z procesoru na port.

Pevod A/D
je již složitjší operací. Operaní

zesilova U3C sleduje, zda proud, od-

povídající vstupnímu naptí, je shod-

nýs proudem, tekoucím vývodem 4 U1

,

jehož velikost odpovídá slovu na výstu-

pu paralelního portu PC. Paralelní port

drží logické úrovn pro pevodník až do

dalšího pepsání. V pípad, že vstup-

ní naptí je nižší než vstupní hodnota

slova vyslaného na port, je na výstupu

komparátoru U3C tém plné kladné

napájecí naptí, které je omezovaem
R4 a Dl sníženo na 5 V a pivedeno
na vstup BUSY. Je-li vstupní naptí
vyšší, než nastavená íselná hodnota,

je na vstupu BUSY záporné prahové

naptí Dl
,
které však portu nevadí a je

chápáno jako logická nula. O správné

vyhodnocení signálu z komparátoru

U3C a následné vyslání vhodného ís-

la pro pevodník D/A se stará algorit-

mus postupné aproximace, uvedený
v procedue NactiVzorek v programu

AD_aprox. Tento program obsahuje

i grafické znázornní nameného pr-
bhu, takže se vlastn jedná o jedno-

duchý pamový poítaový oscilo-

skop. Program v Turbo Pascalu obsa-

Výpis programu pro A/D režim VÝPISY PROGRAM
program AD_aprox;
uses Graph.Crt;
procedue VGADriver ; external

;

{ $L egavga . ob j

}

procedue Litt ; external

;

{ $L Litt. obj)
var GD , GM, I : integer ;Text : s tring;H : char ;Vzorek .MinVzorek : array [1 . .540]of byte

;

procedue NactiVzorek (var Vzorek :byte)

;

var I , J : byte

;

begin
Vzorek : =0

;

for I:=7 downto 0 do
begin
Port [ $378] : =Vzorek+ (1 shl I)

;

(zde je nutno u rychlejsich pocitacu zaadit cekáni, napr:}
for J : =0 to 24 do;

if (Port [$379] and 128)=128 then Vzorek :=Vzorek+ (1 shl I)

;

end
end;

procedue OSY;
begin
SetLineStyle (SolidLn ,0,1)

;

SetColor (LightBlue) ; Line (40 , 440 , 630 , 440) ; (osa X} Line (50 , 40 , 50 , 445) ; (osa Y }

for I:=l to 10 do Line (round (1*55+40) , 435 , round (1*55+40) , 445) ;{ carky na X}

for I:=0 to 10 do Line (45 , round (40+1*40) , 55 , round (40+1*40) ) ; (carky na Y)

SetColor (darkgray) ; SetLineStyle (dottedLn , 0 , 1) ; (cerchovane cary)

for I : =0 to 9 do Line (55 , round (40+1*40) , 590 , round (40+1*40) )

;

for I:=l to 10 do Line (round ( 1*55+40) , 40 , round ( 1*55 + 40) , 440) ;

end;

begin { hlavni program }

GD : =VGA ; GM : =VGAHi

;

if RegisterBgiDriver (@vgadriver)<0 then
begin writeln ( 'Chyba pri zavadni grafického ovladae' ); Halt (0) end;

if RegisterBgiFont (@Litt)<0 then
begin writeln ( 'Chyba pri zavadni grafického fontu' ); Halt (0) end;

lni tGraph (GD , GM , '

' ) ; SetColor (Red) ;Rectangle (0,30,639,460) .SetColor (White)

;

for I : =0 to 10 do
begin
str (1:4, Text) ;OutTextXY (8 , round (437-1*40) ,Text)

;

end;
OutTextXY ( 600 , 450 ,

' cas' ) ; SetColor (LightGreen) ; Line (100,25,292,25)

;

OutTextXY( 100, 15, 'Osmibitový A/D prevodnik' ); OutTextXY (500 , 15 ,' Z-Pro Tomice');

SetTextStyle (SmallFont, VertDir , 4) ; SetColor (White) .OutTextXY ( 6 , 50 ,' napeti [V]')

;

SetTextStyle (SmallFont, HorizDir, 5)

;

SetFillStyle (SolidFill ,black) ; SetColor (lightred) ;Bar (0 , 462 , 600 ,479) ;

OutTextXY (20 , 460 ,' Esc-ukonceni programu, Z-nove nateni vzorku');
Osy;
for I : =1 to 540 do MinVzorek [I] : =0

;

repeat
repeat until keypressed;H : =readkey

;

if UpCase (H) =' Z
' then

begin
Bar (0 , 462 , 600 , 479) .OutTextXY (20 , 460 Pravé probiha mereni' )

;

for I:=l to 540 do NactiVzorek (Vzorek [ I] )

;

for I:=l to 540 do PutPixel (1+50 , 440-round (MinVzorek [I] /255*400) ,black)

;

OSY;
for I : =1 to 540 do PutPixel <1+50 , 440-round (Vzorek [I] /255*400) .yellow)

;

MinVzorek :=Vzorek;Bar (0,462,600,479) ; SetColor (LightRed)

;

OutTextXY (20 , 460 ,' Esc-ukonceni programu, Z-nove nateni vzorku')

end
until H=#27 ; CloseGraph

;

end.

Výpis programu pro D/A režim
program DA_lpt;
uses Crt;
var Vzorky : array [ 1 .. 500] of byte ; I , Poet : word;

begin
writeln;
write('Zadej poet vzorku sinusovky [1-500]: '); readln (Poet)

;

for 1:=1 to Poet do Vzorky [I] : =round (128+127*sin (2*Pi/Pocet*I) )

;

writeln ( 'Program vyšila vzorky '); I : =1

;

writeln ( 'Vysilani se prerusi stiskem libovolné klávesy');

repeat
if I<15 then begin Port [$378] : =Vzorky [I] ; inc { I )

end
else I :=1

until keypressed;
writeln ( 'Vysilani ukoneno'

)

end

.



huje pipojení soubor pro práci s gra-

fikou, které zvlášt pro zaáteníky
mže být kamenem úrazu a které lze

samozejm nahradit standardní ini-

cializací grafiky podle helpu i píruek.
Dležitým pedpokladem pro správ-

ný pevod AID je stálost vstupního na-

ptí bhem aproximace, protože zaí-

zení neobsahuje vzorkovací obvod.

Díky postupné aproximaci je as,
potebný pro pevod A/D, minimáln
osmkrát delší než pro pevod D/A, a na-

víc se k této dob pidává as spote-

bovaný procesorem na vyhodnocení.

Dosažitelnou hranicí mže být vzorko-

vací kmitoet desítky kilohertz.

Mechanická konstrukce

a oživování

Mechanické uspoádání pevodní-

ku záleží na jeho úelu. V nejjednoduš-

ším pípad se jedná pouze o osaze-

nou desku s plošnými spoji. Zde vzniká

problém s propojením obou konektor
CANNON 25 (od poítae a od pevod-
níku) na sebe. Oba totiž obsahují upev-

ovací duté sloupky s vnitním závitem,

které zabraují vzájemnému zasunutí

obou konektor do sebe. Proto je za-

potebí u konektoru pro pevodník tyto

sloupky ubrousit, nahradit šroubkem
nebo úpln vypustit a plechový kryt zá-

strek pilepit. Zaízení obsahuje málo

souástek a mlo by fungovat na první

zapojení.

Režim D/A
Pi oživování režimu D/A staí pi-

pojit k výstupu voltmetr a sledovat, zda
vyslanému slovu na port odpovídá m-
ené naptí. Jako píklad softwarové

obsluhy je uveden program DAJpt ,

který po zadání potu vzork sinusovky

tyto vzorky vypoítá a následn je vy-

sílá na pevodník k pevodu.
Režim A/D
Oživování ásti A/D je již náronj-

ší. Tento režim totiž obsahuje kritickou

ást - doba ekání programu po vyslá-

ní slova na port, než staí komparátor

U3C stav vyhodnotit, se projevuje os-

cilací hodnot vzork. Proto je v proce-

due NactiVzorek zaazeno prázdné

odpoítávání s promnnou J. Je dobré

ji ze zaátku nastavit na vysokou hod-

notu (nap. 5000, ale pak již samozej-
m nemže být typu byte) a po odzkou-

šení pomalého mení ji plením inter-

valu postupn snižovat. Toto mení je

nutné provádt s dobe filtrovaným

zdrojem stejnosmrného naptí, velmi

vhodná je nap. plochá baterie. Jiné

problémy by se pi pelivé práci nemly
vyskytnout a budete spíše píjemn
pekvapeni, až se na obrazovce objeví

první namený digitalizovaný prbh.

Závr
Konstrukce mže posloužit tm,

kteí potebují rychle postavit jednodu-

chý micí interfejs, nebo zaátení-
km, kteí se chtjí podrobnji sezná-

mit s poítaem, ale nemají ješt odva-

hu otevít jeho kryt. Je to vhodné ešení
pro zajištní levné digitalizace poma-
lých veliin (max. do 1 kHz). Pro mení
rychlejších prbh se nedoporuuje
toto ešení optimalizovat ani zdokona-

lovat nap. využíváním podprogram
v assembleru, nebo se celkem rychle

vyerpají jeho možnosti a je vhodnjší
najít jiný zpsob. Pro oživení kombino-

vaného pevodníku je teba pouze pí-

stroj k mení naptí a proudu, napá-

jecí zdroj (postaí i baterie) a samozej-
m jako vždy trplivost a trochu štstí.
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Obr. 2. Obrazec plošných spoj
a rozmístní souástek na desce pevod-

níku AD/DA pro paralelní port PC

Dokonení

Výkon poítae mže být optimali-

zován použitím co nejvýkonnjších
souástí celého systému. Je to patrné

i z následující tabulky.

Souhrn

Nejvýkonnjší osobní poítae jsou

dnes postaveny na procesorech Intel

Pentium. Tento procesor s využitím

nejmodernjších technologií spluje
výkonové požadavky dnešních aplikací

i jejich další generace a je zcela kom-
patibilní se širokým spektrem používa-

ného softwaru, pracujícího na dosa-

vadních procesorech Intel. Nejlepší

osobní poítae mají nejen rychlé pro-

cesory, ale také velmi výkonné podsys-

témy. Dobe navržený systém pamti,

výkonný pevný disk, lokální sbrnice
PCI a moderní pln vybavená grafická

karta pro sbrnici PCI mohou výrazn
zvýšit výkon osobního poítae tím, že

mu umožní pracovat s maximální úin-

ností. Pak mže s maximální úinnos-

tí pracovat i procesor Pentium. Výsled-

kem je ve všech smrech výkonnjší

poíta.

Nejdležitjší podsystémy
poítae

Základní konfigurace nebo souást Nová konfigurace nebo souást Zvýšení výkonu

Sbrnice mezi procesorem a pamtí 32 bit 64 bit 9 až 17%

Vyrovnávací pam druhého stupn pevn adresovaná dvoucestná nastavitelná 1 ,5% až 2%

write-through write-back 3%

bez vyrovnávací pamti 256 kB, write-back 26 až 31%

operaní pam RAM prmrn rychlé DRAM velmi rychlé DRAM 2%

grafická karta VGA karta na sbrnici ISA výkonná grafická karta na sbrnici PCI 43%

pevný disk pevný disk s pístupovou dobou 15 ms
a vyrovnávací pamtí 64 kB

pevný disk s pístupovou dobou 12 ms
a vyrovnávací pamtí 256 kB

5%

Tab. 1. Vliv nejdležitjších podsystém na zvýšení výkonu poítae



MULTIMÉDIA
RUBRIKA PC HOBBY, PIPRAVOVANÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU MICROSOFT

AutoRoute Express není píliš nový produkt

- pro USA je na trhu již snad dva roky. Nov ale

pišla na trh jeho evropská verze. AutoRoute Ex-

press je poítaová automapa, vybavená mno-
ha funkcemi, které bžný papírový atlas mít ne-

mže. Pomže vám naplánovat vaši cestu po-

dle vašich zvyklostí a dá vám k dispozici velké

množství potenciáln užitených informací.

/ \ 91/
•

I

Tjfbs
í
Dist] ftteftrttfctidii Rojtd; For Bfc TóWds

10:00 0,0 DEPART Praha (CZ) on the N6 2 lan N Karlovy Vary

10:01 1,9 Tum right onto Local i 12 km E

10:09 13,4 At Zdiby tum off onto N8 53 km N Kralupy

10:49 66,8 At Lovosice tum right onto N247 18 km N Ústi nad Labem

11:03 85,1 Tum right onto N8 1 km NE Ústi nad Labem

11:04 86,2 ARRIVE Ústi nad Labem (CZ)

11:04 86,2 DEPART Ústi nad Labem (CZ) on the N30 10 km NW Vseborice

11:11 96,3 At Chlu. u Ústi nad L. tum right onto N13 2 km N Decin

11:13 98,0 Bear left onto N248 15 km N
11:23 112 Oo onto Local i 18 km N Pima

11:34 130 At Pima tum left onto 172 21 km W Heidenau

11:49 151 Go onto 170 1 km W Dresden

11:51 152 At Dresden tum left onto 6 5 km NW MeiBen

11:57 157 Tum left onto AA 23 km W iChemnitz

12:06 180 Tum off onto A14 112 kn NW Dóbeln

12:51 292 At Halle/peiBen tum off onto 100 4 km w
12:53 296 ;Tum right onto 6 25 km NW

i
Aschersleben

13:09 321 i

|

At Kónnem go onto \ll 42 km N :
Magdeburg

13:34 363
;
Tum left onto 246 37 km W : Wanzleben

13:56 400
i

At Hakenstedt bear right onto 245 2 km N Haldensleben

13:57 402 i Tum left onto A2 62 km W Helmstedt

14:22 463
i
Reíuel before here: last reíuel 464 km a

14:22 463
;

At Braunschweig-West stay on the
i
A2 41 km w Lehrte

14:38 504
:
Tum off onto ;A37 3 km w ! Buchholz

14:39 507
i

At Buchholz tum off onto 1

3

5 km sw
14:43 512 1 Tum right onto Local i 2 km w
14:45 514

;
Go onto Marien 2 km w Hannover

14:46 516
i
ARRIVE Hannover (D)

Pokusíme se shrnout základní vlastnosti AutoRoute

Express z rzných pohled. Nejdíve se na software bude-

me dívat jako na elektronickou automapu.

Mžete si vybrat, co všechno má být na map zobra-

zeno - msta a obce, jejich názvy, silnice, oznaení silnic

(nap. D2), trajekty, moe a jezera, národní parky, eky a ji-

ná „voda", hory, vesnice, železnice, urbanistické celky, po-

así, souadnicová sí. V mnoha stupních si mžete volit

mítko zobrazení a množství zobrazených detail. Mapu
mžete i v okn „posunovat" myší tak, abyste dostali do

okna místo, které chcete vidt. Mžete si otevít i více oken

a v každém mít jinou ást mapy v jiném mítku. Pokud

nemáte zobrazené všechny podrobnosti, ale chcete vdt
nap. název obce, oznaené puntíkem na map, staí na

Microsoft

AutoRoute Express

Europe
nj uknout a název se do mapy doplní. Totéž platí i o ozna-

ení silníce v kterémkoliv míst.

Pokud jde o podrobnost, pibližuje ji ásten obrázek,

kde je nejdetailnjší zobrazení okolí Prahy - z uvedených

obcí vyplývá, co asi mžete od mapy v tomto smru oeká-
vat. Na kterémkoliv míst mapy vám pravé tlaítko myši

oteve menu (nabídku), ve kterém je mimo jiné možnost

získat informace o nejbližších místech, horách, poasí ap.

Máte-li „zapnuté" ukazování zempisných souadnic, vidíte

kdykoliv na spodním stavovém ádku údaj zempisné šíky

a délky místa, na kterém se práv nachází kurzor myši.



Mapy, vaše rozpracova-

né trasy a potebné údaje

mžete kdykoliv uložit na

pevný disk a v pípad po-

teby znovu otevít. Kterou-

koliv mapu i vypsaný itine-

rá mžete vytisknout na

tiskárn, nebo pes clip-

board penést do libovolné

jiné aplikace k jejich další-

mu zpracování.

Aktuáln jsem použil

AutoRoute Express k na-

plánování svojí cesty do
Hannoveru na poítaový
superveletrh CeBIT’96. B-
hem nkolika vtein jsem
ml k dispozici nejkratší

i nejrychlejší trasu a v reálu

jsem si ji pak mohl úspš-
n ovit.

Trasu i itinerá jsem si

vytiskl - nešel jsem tak da-

leko, abych sebou bral no-

tebook, ale pro složitjší

cestování po více místech

by to nebyla zase až tak

špatná idea.

V AutoRoute Express mžete souasn otevít více oken

Elektronickým mítkem si mžete zmit na map libovol-

né vzdálenosti. Mítko ukazuje vzdálenost a azimut od pos-

ledního místa (cestu zmíte poskládáním z potebného
množství úseek). Mit mžete v kilometrech nebo v mílích.

A te to, co má AutoRoute Express navíc. Je to schop-

nost programu naplánovat vám celou vaši cestu - kudy vede

nejkratší cesta, kudy nejrychlejší, vypíše vám podrobný itine-

rá (viz obrázek), as jízdy, spotebu paliva ap. Za tím úelem
zadáte programu, jakou rychlostí jezdíte po dálnicích, po

hlavních silnicích, po vedlejších cestách, jezdíte-li radji po

dálnicích nebo po okreskách, kolik má vaše auto spotebu,

kde a na jak dlouho hodláte perušit jízdu, kterým oblastem

se chcete vyhnout a pes která místa naopak chcete jet. I zde

si mžete zvolit za jednotky kilometry nebo míle, pop. litry

nebo galony paliva. Poíta pak malou chvilku „cvrliká** a vý-

sledkem je mapa s vyznaenou trasou a podrobný itinerá celé

trasy, pípadn i ve více variantách.

Celým plánováním vás mže provázet Rout Wízard, ja-

kýsi kouzelný prvodce cestou, který vám krok za krokem íká,

co máte udlat, co máte zadat - nic nemusíte umt, nic nem-
žete zapomenout.

Do této tabulky zadáváte rychlosti, kterýmijezdíte

Nearesl Plae

i; Articles

|
Ferries

i Mountains

I Weather

Praha

Plze
Liberec

Pardubice

Hradec Králové

Karlovy Vary

Dresden

Freiberg

Ceske Budjovice

Gorlitz

info
|

Cancel “1|® Help
j

V programu najdete informace k místm okolo vaší

trasy (nahoe), mžete si nastavit,

co vše chcete na map vidt (dole).

Tohle je nejpodrobnjší zobrazení okolí Prahy

Map Display Opliorts
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f
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f
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| |
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j Microsoft Entertainment Products Microsoft Internet Exploier

r*|djí cffir iio

Nejnázomjší jsou obrázky. Mžete zaít na základní

stránce Microsoftu na adrese http://www.microsoft.com.

Na ní si zvolíte stát - Czech republic - a dostanete se na

eskou stránku (viz obrázek vlevo nahoe). Pes Produk-

ty se pak dostanete do amerického katalogu, kde najdete

multimediální produkty ve tech rzných kategoriích - Kids

(pro dti), Entertainment (pro zábavu) a Reference (pro

vzdlávání). Z obrázk vidíte, že je to velice snadné a velice

srozumitelné.



VOLN ŠIENE PROGRAMY
RUBRIKA PC HOBBY PIPRAVOVANÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ

ACZAR
Autor: CZAR Software, P.O. Box

370087, El Paso, Texas 79937-0087,

USA.
HW/SW požadavky: procesor 486

a lepší, Windows 3.x a další.

Aczar je program pro práci s kom-
primovanými soubory (archívy). Krom
toho nabízí adu užitených funkcí pro

práci se soubory a s disky.

Takzvaných shell pro práci s kom-
primovanými archívy existuje mnoho,
ostatn základní obsluha vtšiny kom-
primaních program - tj. zápis píka-

z a mnoha rzných kódovaných para-

metr na píkazový ádek MS-DOS -

k vzniku píjemnjšího ovládacího pro-

stedí pímo vybízí. Nedávno jsme po-

psali WinZip pro Windows 95, pímo
z autorské dílny snad nejpopulárnjší-

ho komprimaního programu PKZIP.

Komfortní a všemi možnými funkcemi

vybavený Aczar patí však urit k do-

sud nejdokonalejším nástrojm tohoto

typu.

Základní funkcí programu je práce

se všemi známými typy komprimaních
(a dekomprimaních) program, pi-

emž sám rozpozná, jakým progra-

mem byl archív komprimován. Jde o ty-

to komprimaní programy:

• PKUNZIP, PKZIP, PKLITE od
PKWARE, lne.

• LHA od Haruyasu Yoshizaki

• ARJ od Roberta K. Junga
• ARC od System Enhancement

Associates, lne.

• PAK od Nogate Consulting

• ZOO od Rahul Dhesi
• SQZ od Jonáše I. Hammarberga
• HYP od Petera Sawatzki
• DIET od Teddyho Matsumoto
• LZEXE od Fabrice Bellarda

Populární PKZIP je pitom do pro-

gramu pímo zabudován, ostatní pro-

gramy mu musíte dát k dispozici (sám

si je na disku najde, pokud tam jsou).

Aczar podporuje i archívy na více dis-

ketách (tzv. multi-volume). Samozej-
m pracuje i se samorozbalovacími
soubory vytvoenými kterýmkoliv z uve-

dených program. Pro všechny kom-
primaní programy mžete nastavit

samostatn v pohodlných a pehled-

ných tabulkách kterékoliv z jejich para-

metr a funkcí. Aczarumožuje i kom-
primaci spustitelných soubor progra-

my DIET, PKLITE a LZEXE se všemi

jejich nastavitelnými parametry.

Další základní a praktickou funkcí

programu Aczarje možnost prohlížení

soubor v archívech - ukáže vám ob-

sah 42 rzných formát - ve verzi 3.0

to jsou krom archivních soubor ZIP,

ARJ, LZH, PAK, ARC, ZOO, SQZ
a HYP i soubory ASCII, HEX, PCX, TIF,

ACZAR v3 10 [Evaluation Copy]

m 0j*k Mw He%>

Sc "fMS-DOS 61 3 '

AR_B603

AR_9603

AR_9603

AR_9603A

CIN1

CIN2

CIN3

CIN4

CIN5

PM5 02-27-1996

PM6 03-02-1996

ZIP 02-26-1996

ZIP 02-26-1996

BMP 02-24-1996

BMP 02-24-1996

BMP 02-24-1996

BMP 02-24-1996

BMP 02-23-1996

12:37:

9:19:

12:06

12:22

2:48

2:51

2:52:

2:55:

5:55:

20 am

12 pm

28 pm

44 pm

22 pm

18 pm

32 pm

12 pm

04 pm

2762688

2677760

471269

402084

482678

312774

115894

148390

154678 zi

II

pc: [MS-D0S_6] *j T |cvap\"\

| £3 c; \ | PRNADDA ARJ 03-12-1996 3:03:36 pm 289645 3

S95I11~1 LNK 02-22-1996 12:12:18 pm 351 a-— •

Ij

2™* ' 11 ' "

ZBYTEK ARJ 03-13-1996 12:23:1 2 am 48025 a

« O
Základní obrazovka programu Aczarmže mítjedno nebo dv okna

BMP, leon, MS Word, WordPerfect,

AMI, Dbase, Paradox, Lotus, EXCEL,
Lotus (WK3), Quattro Pro Win, Win-

dows Sound Files (WAV), Windows
Meta Files, Q&AforWin, Q&AforDOS,
MS Works (dokumenty i databáze),

WordPerfect 6, Works 3, MS Excel 5,

Works 3 databáze, MS Write, Truetype

(TTF), soubory EXE, DLL, VBX, FON,
PIF a soubory GRP (Program Manager
Group).

Prohlížení je umožnno v libovolné

úrovni (bez omezení), tzn. mžete si

nap. prohlížet text z archívu ZIP ulo-

ženého v archívu ARJ.
Spustitelné soubory (EXE, COM

a BAT) lze spustit pímo z archívu, aniž

je musíte pedem rozbalit.

Compression Method... Qrl+C

Conversion Method... Ctrl+0

Search Compression Files...

Expert Settings...

< Use built-in ZIP and UNZIP

Set Font...

Sort Files By...

Language

Rozbalené

nabídky

základních

menu
programu

Aczar

napovídají, co

všechno od

nj mžete
oekávat

Update Filé

Freshen Filé

Convert Filé

Scan Filé íor Viruses

Create Self-Extracting Filé

fiuntXitstfFte CENTER
Run DIET.EXE

RuhLZEZLEZE

Run PKZIPFIX.EXE

Additional Information

Backup Drive/Directory

Restore Drive/Directory

Aczar spolupracuje s populárním

antivirovým programem Viruscan a u-

možní vám kontrolu soubor v archívu

i mimo nj.

Velmi rychle prohledává pevné dis-

ky a všechny adresáe pi hledání ar-

chív nebo soubor, které do nich mají

být zaazeny. Typ archívu uruje podle

interních identifikaních znak a nedá
se tak zmást ani zmnnou píponou
souboru.

Aczarzvládá všechny bžné opera-

ce s disky a soubory vetn copy, de-

lete, move, rename, view, zmny data,

asu a atribut souboru, vyhledávání

soubor a textových etzc v nich atd.

Run

Virus Scan

Convert

Print

Edit

Dejete

Copy

Move

lag

Compress

Decompress

View

LZH Switches F2

ZIP Switches

PAK Switches

ARC Switches

ARJ Switches

ZOO Switches

SQZ Switches F9

HYP Switches

Virus Scanner Switches

DIET Switches

PKLITE Switches

LXEXE Switches

KUPÓN
FCC-AR 4/96
pilóžítMí tento vystižený kupón k vaší

objednávce voln šíených program
od FQC Folprecht, dostanete

slevu 10%.

SHAREWARE



Programy od FCC Folprecht

si mžete objednat na adrese

FCC Folprecht, s.r.o.

SNP 8
400 1 1 Ostí nad Labem
tel. (047)44250, fax (047)42109

Obsluha programu je velmi pohodlná pomocí

myši, Aczar podporuje drag-and-drop a to i pi

prohlížení (kterýkoliv soubor z Filé manageru
mžete petáhnout na ikonu programu Aczar
a oteve se vám okno, ve kterém vidíte vybraný

soubor).

Registraní poplatek je 40 USD, program je

v souboru aczar.lzh a potebuje ke své funkci

run-time modul Visual Basic vbrun300.dll (je

voln šíen). Na disku zabere Aczar po instala-

ci asi 900 kB.

\a\ar\af_%03\AR_9603A.ZIP

Name Length Method Size Ratio Dáte Time CRC-32mmmmm 147096 702 02-24-96 14:48 37834435 i

CIN2.BMP 312774 DefllN 47030 852 02-24-96 14:51 216Í0532

CIN3.BMP 115894 DefltN 30281 742 02-24-96 14:52 75d38482

CIN4.BMP 148390 DefltN 33594 782 02-24-96 14:55 777e46a4

CIN5.BMP 154678 DefltN 64198 592 02-23-96 17:55 032b2b52

CIN6.BMP 238070 DefltN 7330 972 02-24-96 14:58 70126576

CIN7.BMP 312774 DefltN 28947 912 02-24-96 15:00 001 03d1

5

COIL0.BMP 93446 DefltN 3549 972 02-24-96 13:28 5823e31

6

C0IL1.BMP 47550 DefltN 2923 942 02-24 96 13:38 b08b88b1

COIL2.BMP 55714 DefltN 1895 972 02-24 96 13:34 991 eba95

C0IL3.BMP 129338 DefltN 4790 972 02-24-96 13:45 da5cc51d

HEX1.BMP 255478 DefltN 12235 962 02-24 96 14:05 29661 1d5

HEX2.BMP 40458 DefltN 1595 972 02-24 96 14:07 0fc2a7c2

HEX3.BMP 21958 DefltN 1199 952 02-24-96 14:08 21 32d1 4d

HEX4.BMP 21958 DefltN 1199 952 02-24-96 14:09 b2c21 05f

MULT1.BMP 42754 DefltN 1987 962 02-24-96 14:36 df2c8cb6

MULT2.BMP 70694 DefltN 2964 962 02-24-96 14:41 fca3d21a

VIR1.BMP 104478 DefltN 3611 972 02-24-96 13:55 db3cf8d3

VIR2.BMP 58846 DefltN 3879 942 02-24-96 13:51 4495134c

0 File(s) selected

DeTete Decompress Run i Pii

1 to Set Filé Attribute

i
Zip Switches Pait 1

jX Default Settings

Normal File

f~ Read-only j

iP Hidden

f** System

I* Archive

Obrázky dokreslují možnosti programu Aczar -

ukazují zobrazení obsahu archívu, tabulku pro

volbu paramtr komprimaního programu PKZIP

a okno k nastavení atribut

kteréhokoliv oznaeného souboru

ij
Display software license agreement

fPi Store pathnames

I Recuise subdíiectories

r**
]

S ciamble with password

í Clear archive attribute after compression

P|
Create/E dit filé comments for all files

iflMask hidden files

Keep originál ZIP filé dáte

j“*'
: Set ZIP filé dáte to the latest filé in ZIP filé ps s

P Enable ANSI codes in comments

: šipj T ake files NEWER than or EQUAL to dáte (default^today)

r”] Take files OLDER than dáte (default=today)

MATCH MAKER
Autor: GadgetWare, P.O. Box 2536,

Pueblo, CO 81005-0536, USA.
HW/SW požadavky: Windows 3.x.

Match Maker je naše dobré známé
pexeso v elektronické podob. Je ure-
no pro jednoho nebo dva hráe, hrací

plocha mže mít 3x3 až 8x8 polí a v je-

jích políkách se objevují hezké barev-

né ikonky. Pokud ve druhém zvoleném
okénku není stejná ikona, ob políka

se asi po dvou vteinách opt zavou
a odete se vám 5 bod. Pokud se tre-

fíte a v obou políkách je stejná ikona,

pite se vám 25 bod a ikony zstanou
v obou políkách zobrazené. Cílem hry

je jako u pexesa odkrytí všech políek

Fldc

v co nejkratší dob. Digitální displej

nad hrací plochou ukazuje váš aktuál-

ní bodový zisk.

Pokud se vám bude program líbit

(což je pravdpodobné), mli byste si

jej zaregistrovat. Stojí to pouhých 5

-. 11 x 1

Game Help

a w iiiSá! Sí

M v

[w|l

* Match Maker

v- V í •

'

Rozehraná hra Match Maker

Dohraná hra (nenechte se zmást, ikonky

jsou v každé he jiné)

USD. Krom tchto 5 dolar uvítají

autoi i jakékoliv vaše pipomínky (nej-

lépe elektronickou poštou na adresu

gadgetware@aoi.com). Program za-

bere na disku asi 750 kB a je v souboru

matchlOO.Izh.



VYBRANÉ PROGRAMY

Font Spec Pro

Autor: UniTech, 2697 McKelvey Rd,

Maryland Heights, MO 63043, USA.
HW/SW požadavky: MS Windows,

knihovna VBRUN300.DLL (není sou-

ástí šíeného balíku), pro práci s fon-

ty Adobe potebujete ATM 2.5+.

Vynikající manažer písem TrueTy-

pe a Adobe pro Windows. Ve skute-
nosti jde vlastn o trojici specializova-

ných utilit: Viewer
,
Printer a Font Mana-

ger. První dv umí totéž, co obdobné
konkurenní programy (nap. Printes
Apprentice) - zobrazovat ukázky insta-

lovaných i neinstalovaných font a tisk-

nout nejrznjší druhy vzorník.

Nejzajímavjší je ovšem utilitka te-

tí, Font Manager. Je veejným tajem-

stvím, že fonty TrueType (a Adobe)
jsou mor... Vtšina z nás je hromadí

pímo megalomansky jen proto, že „se

mžou jednou hodi. Výjimkou nejsou

ani stovky písem v jediné instalaci Win-

dows. Takové množství zpomaluje ne-

jen systém, ale i nás samotné. Orien-

tace v nepehledné záplav vyžaduje

více asu, než volba jednoho z desíti

nejastji používaných font. A pitom
práv nkolik základních písem, které

spoítáme na prstech, používáme
v 99% pípad...

Font Manager vám nabízí toto eše-
ní: vytvote si nkolik skupin písem po-

dle toho, jak asto nebo k jakému úe-
lu je používáte. Trvale instalovaná po-

nechte jen ta, která používáte každý

den, a zbylá uknutím myši pidávejte

jenom tehdy, když je opravdu potebu-
jete. Vlk se nažere (fonty jsou k dispo-

zici) a koza zstane celá (málo frekven-

tovaná písma vám nikde nepekážejí).

Font Spec Pro patí k utilitám, kterých

se po vyzkoušení nebudete chtít vzdát.

Registraní poplatek je 25 USD
(u nás 1 1 00 K). Program je na disket

3,5HD-9891 fy JIMAZ. Po rozbalení

zabere na disku asi 750 kB.

Plug-ln for Windows
Autor: Plannet Crafters, lne., Box

450, Aplharetta, GA 30239-0450, USA.
HW/SW požadavky: 80386+, Win-

dows 3.1+ a voliteln zvuková karta

(díky ovladam pro interní reproduk-

tor však není nezbytn nutná).

Kompaktní kolekce utilit, které „uc-

pávají díry" ve Windows. „Ucpávání

dr“ je oficiální slogan autor progra-

mu - mají na mysli nejrznjší doplky,

na které programátorm Microsoftu

nezbyl as.
Hned po instalaci vám neujde, že se

zmnila ikonka symbolizující progra-

COMPUTER
JIMAZ

sto na disku, kapacitu dostupné pam-
ti/zdroj, stopky a tzv. PowerButton
(kombinace údaj i zpsob, jak se mají

zobrazovat,se dá volittém libovoln).

PowerButton nabízí okamžitý pí-

stup k seznamu aktivních aplikací, nej-

dležitjším programovým skupinám,

programm, budíku, konfiguranímu
menu a píkazu Run (menu vyvolávané

tlaítkem PowerButton lze samozejm
neomezen upravovat).

Plug-ln vás mže automaticky va-

rovat ped kolapsem Windows, ke kte-

rému dochází pi vyerpání systémo-

vých zdroj nebo pamti. Máte mož-
nost mnit tvar kurzoru (všech kurzor,

které Windows používají) a spouštt
šeti obrazovky pouhým pesunutím
myši do rohu obrazovky. Aspo zmínku

zaslouží Talking Clock
,
mluvící hodiny.

Ty dokážou každou tvrt-, pl- nebo ce-

Wait Cursor

r

Please
C Wait

í I Ví*, fcrjmg

tn thmk?

8 ®

Plug-ln for Windows - Control Center

ikikik
General

Options...

QuickRun
Menu...

System Information-

[ffiljrC

Program
Manager...

Custom
Cursors..

Alarms &

Scheduler..

Resource
Alerts...

|

Registration Details...
|

Shutdown Plug-ln..

Šikovné doplky Windows 3.x vám poskytne program Plug-ln

movou skupinu ve Správci program.
Nejde jenom o softwarovou kosmetiku,

skupiny mžete od té chvíle diky Plug-

ln vnoovat do sebe a piazovat jim

vlastní ikonky. Mnohem užitenjší je

najednou i titulek aktivního okna -

krom názvu aplikace v nm Plug-ln

umí zobrazovat datum/as, volné mí-

®0HtSP«C AddFbrtG«Hip
vJT 1 ase register FontSpec today!

auri ifsatíPRc
331 Fonts in Director Add All Font* I

- C I* Copy to Font Directory

C| [set using Set-up button)

one I Jlnt^Gí^^NameT^J

GrouD I Clear All Fontsl

X Caiino carinon.ttí

X Carleton carleton. ttf

X Casablanca Bold Itálie casablct.ttf

X Casablanca Bold casablcb.ttf

X Casablanca Itálie casablci.ttf

X Casablanca casablcn.ttf

X CasablancaAntique Itálie cas_anti.ttf T

X Adelaide adelaidn.Uf

X Alefbet alefbetn.ttf

X Algiers algiersn.ttf

X Alto alton.ttf

X Amherst Itálie amhersti.ttí

X Amherst amherstn.tif—

X Amway amway. ttf

Obrazovka programu FontSpec Pro

lou hodinu hlásit as zvoleným hlasem.

Hlas je k dispozici pt, mj. hlas strojo-

vý, se kterým si pipadáte jako ve Star

Trek
}
a hlas „heliový", který vás nutí se

každou tvrt-, pl- nebo celou hodinu

upímn zasmát. Plug-ln lze z velké á-
sti poeštit (názvy dní, msíc, položek

PowerButton menu atd.), takže doko-

nale „splyne" i s eskými Windows.
Plug-ln patí mezi nejuznávanjší vol-

n šíené utility pro Windows a se že-

leznou pravidelností získává ocenní
prestižních amerických asopis PC
Magazine, BYTE, Windows Magazíne

a dalších...

Plug-ln for Windows je shareware,

po dobu tí týdn jej smíte používat

zdarma. Po uplynutí této lhty jste po-

vinni uhradit firm Plannet Crafters re-

gistraní poplatek 20 USD (vR 950,-

K). Šikovný program, který po nain-

stalování zabere asi 2,5 MB, je na dis-

ket íslo 3.5HD-9889 firmy JIMAZ.

JIMAZ spol. s r. o.

prodejna a zásilková služba

Hemanova 37,170 00 Praha 7
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RÁDIO „Nostalgie
6 6

Píbh tém detektivní
Ing. Miroslav Mašek, OK1VQ

Patím ke stední generaci radioama-
tér, kteí nepamatují zaátky vysílání po
druhé svtové válce. Znal jsem ale ješt
pamtníky nejen tch pionýrských dob, ale

i as úplných zaátk amatérského vy-

sílání. Jsem radioamatér, který rád tele-

grafuje a závodí všemi druhy provozu na
VKV s dlouholetou praxí na KV a snad
proto vnuji mén asu tlachání po pe-
vádích. Tolik k mojí osob, o kterou zde
ale nepjde. Chci se s vámi rozdlit o po-

city, které jsem zažil pi pátrání po kous-
ku jedné staré rodinné radioamatérské
historie.

Mj táta byl pedválený radioamatér
a koncesi obdržel jako OK1QM v roce

1947, asi msíc ped mým narozením.
S rzn dlouhými pestávkami a z rzných
dvod povolení vlastnil až do konce ži-

vota. Není tedy divu, že jsem jako zvída-

vý hošík picházel s mikrofony, šrami a
elektronkami do styku už od kolébky. Ne-
lze se tedy ani divit, že jsem otcovo hob-
by pevzal už ve vku dvanácti let. Tou
dobou byl však táta z mn nejasných d-
vod práv bez koncese, a tak synek, pes
svou touhu vysílat, se vyžíval jen v kon-
strukci pijíma a rzných zesilova pod
vedením svého tatíka a v nábožném po-
slechu tch šastnjších, kteí koncesi
mli. Nikdy nezapomenu na ten pocit, když
se mi z vlastnorun vyrobeného pijíma-

e ozval superreakní šum a posléze první

vta, která tehdy znla „pesute se do
tverce 32“. To jsou laikovi tžko popsa-
telné chvíle.

že i na celkem neradostných vcech
lze najít nco pro zasmání, o tom svdí
následující píhoda. Když totiž tátovi v roce

1953 povolení k vysílání z neznámých
dvod odnímali, odevzdal i koncové elek-

tronky RL12P35, peliv zabalené do
mých dtských plen. Když mu po deseti

letech povolení k vysílání vraceli, vrátili mu
tytéž elektronky, stále peliv zabalené do
stejných plínek, které jsem však už mezi-
tím pestal dávno potebovat.

Když jsem ješt povyrostl, mj zájem
0 vysílání nevychladl a ml jsem už za
sebou njaké to QSO. Tehdy mi táta as-
to vyprávl o idylických dobách, kdy ke
spojení do USA na 80 metrech stailo 5
watt a kus drátu, kdy vysílae tvoily de-
vné bedýnky nebo formy na dorty a dél-

ka vlny se mila Lecherovými dráty a te-

saským metrem. Mnohokrát jsem také
slýchal o spojeních na beznadjn zruše-

ných VKV pásmech 56 a 1 1 2 MHz i o tom,

že to tehdy „chodilo" na šesti metrech až
do Anglie. Jak exoticky mi tehdy znlo vy-

právní o výletech na okolní kopce se
„zaízením", které mlo pouze dv elek-

tronky, zato však akumulátory vážily víc

než deset kilogram. Stejné „ei" vedli

1 tátovi kamarádi amatéi z onch let

OK1AJB, OK1AVB nebo OK1AOL a dal-

ší, dodnes si pamatuji nejen jejich zna-
ky, ale i jména. Dodnes si také myslím,
že v jejich pátelství muselo být snad nco
víc, než jen láska ke spolenému koní-
ku. Proto jen tžko rozumím dnešnímu
všeobecnému vrení a nevraženíjednch
amatér proti druhým na pásmech, v pa-

ketech i v život, pestože vlastníme zaí-
zení tisíckrát kvalitnjší, než mli ti ped
námi. Asi to nebude v té technice, než
zpátky k našemu píbhu.

Jak léta bžela, picházely jiné staros-

ti, vzpomínky pozvolna zanášel prach a
zapomnní. Táta v roce 1988 zemel a
také ostatní pamtníci už nejsou vtšinou
bohužel mezi námi. Tehdy jsem zaal pe-
mýšlet o tom, jestli všechno to, co jsem
ped léty o skalních amatérech slyšel, byla

vbec pravda. A pitom mne napadlo, že
pece nkde musí existovat njaký dkaz,
že nešlo o sen nebo legendu. Každá sta-

nice pece musela mít svj staniní deník
i své QSL lístky. Zaal jsem proto pátrat

v míst našeho dívjšího bydlišt, na
pd, ve sklep i jinde, jenže marn. Když
už jsem si zaal myslet, že to asi všechno
nebyla pravda, pišla jako blesk z istého
nebe zpráva. Ozvala se moje nevlastní se-

stra, která v našem starém byt v Duch-
cov dneska bydlí, že pi uklízení v za-

hradní boud objevila njaké staré rodinné

papíry a knížky a že mám-li zájem, mám
se pijet podívat.

V zahradním domku na náadí, kde
bych existenci dokument nikdy neekal,
jsem objevil vedle rodinných písemností
i dva omšelé sešity v ervených deskách
a krabici QSL lístk. Ze sešit se k mému
pekvapení vyklubaly staniní deníky
OK1QM z let 1947 až 1950. QSL lístky

pocházely ze stejného období. Otevíral

jsem desky deník se zatajeným dechem
a hned na prvních stránkách mne ekalo
pekvapení. Dne 30. prosince 1947 jsem
našel záznam o spojení s PAOGL, který

tátovi blahopál k narození syna doslova
„congrats to mother and son". Datum se
nápadn shoduje s mými narozeninami,
ale pekvapení pokrauje autentickými zá-

znamy QSO nejen na 56, ale i 112 MHz
z pechodných QTH i „od krbu", dokláda-
nými navíc balíkem QSL lístk za tato spo-
jení. Jaká to musela být asi tehdy idyla,

když na 80 metrech se výkony pohybova-

ly mezi 5 až 15 watty, pípady rušení byly

výjimené a stály za zvláštní poznámku
v deníku. Tak nap. 5. 2. 48 lze najít u CW
spojení se stanicí OKI LZ záznam o ruše-

ní tohoto znní: „asi unlis fone - posláno
hlášení na KSR".

Další stránky deníku dokumentují et-
ná spojení místních stanic v pásmu 56
MHz, nco na zpsob dnešních rund i
kroužk. Dech mi však vyrazil až záznam
spojení s britskou stanicí G5BY v pásmu
56 MHz, navíc potvrzený nálezem QSL
lístku. Takto byla pravda! Už v roce 1948
amatéi z eskoslovenska navazovali
spojenízejm pes sporadickou vrstvu Es
s primitivními superreakními transceive-

ry až do Velké Británie, táta nelhal a ne-

byla to legenda. Údaj o antén na stran
OK1QM sice chybí, ale pokud vím, na na-

šem baráku nikdy jiná anténa než 40 m
LW nebyla. Inu sporadika je sporadika!

V deníku jsem našel i trochu kuriózní

zápis z prvního Polního dne poádaného
AV, a to dne 4. 6. 1949. QTH byla Vlí
hora v Krušných horách (dnes JO60TP a
QTH OK1KAE). Bylo navázáno sice jen

pt spojení na 56 MHz a jedno v pásmu
430 MHz, dále „Výzva PD“ v asech
09.15, 09.30, 10.00 a 1 1.30, z deníku však
dýchá tžko popsatelné kouzlo a také nad-
šení amatér, kteí neváhali plahoit se
pšky pro pt QSO s nákladem akumulá-
tor do nadmoské výšky tém 900 m.
Jak nesrovnatelné s dneškem. Ruku na
srdce, kdo z nás by byl ochoten této obti
za takových podmínek a s tak hubeným
výsledkem. Tomuto zápisu navíc pedchá-
zí poznámka o „mení a cejchování no-

vého TX 50 až 56 MHz na Lecherových
drátech" v pedveer Polního dne, kdy, jak

se zdá, bylo zaízení práv dokoneno.
Zlaté asy eských amatér.

Jako z pohádky se mi jevil záznam
o výlet na Solanskou horu u Tebívlic

(637 m n. m.) dne 25. 9. 1949, pi kterém
byla v pásmu 56 MHz navazována fone
spojení s OK1CU v Mníšku pod Brdy,

s OKI YN V erné studnici u Jablonce aj.

a kde opt nechybí dnes málo pochopi-
telný záznam že „bhem QSO s OKI KB
rušil OKI YN voláním OKI QM“. Jak by asi

musely vyhlížet záznamy v dnešních de-
nících pi spojeních na OKOC i OKOE,
kde úmyslné rušení se stává denním hob-
by nkterých „také" amatér. Výlet pak
koní spojením s OK1FV v Lounech
v 1 9.00, kdy už muselo být zaátkem pod-
zimu v takové výšce citelné chladno.

Ve svtle tchto fakt se pak ale ne-

mže nikdo divit, že já jsem od roku 1963
nevynechal jediný Polní den, a když byl k
povolen provoz v pásmu 50 MHz, že jsem

Set np Worls Record íor 56 mc., August, 1933, Telephony transmitted 200 miles.

First British Station to work
Japan, Alaska and Britiah
Columbia.
Certiiicate Winner, with
99*984 °/o accuracy, in the 1931
Frequency Measuring Tests.

First British Station to work two-way
telephony with California, May 1931.
Station filmed 3 featured in the Gaumont
Sound Mirror,” 1932.

Leading British Station in the 1932 Intehiational
Goodwill Teste.
First British Station to work two-way telephony
with the U.S.A.on the 28 mc band. Nov. 1935.
Held 56 mc two-way Inter-G Record from Oct.
1938 to June 1939.
Regained 56 (now 58) mc. Inter-G Record - after
war close-down • with 224 miles. Afterwarda
established fresh consecutive records of 233, 245
and 285 miles.
First British Station on 58 mc. to work post-war
International DX and the first ever to work
N. Africa, Switzerland and Czechoslovakia.
First British Station to work two-way telephony
on 58 mc. with Malta and Gibraltar.
First European station to receive 50 mc. signals
from N. America, S. Africa & Suez : also first to
work cross-band, 28/50 mc., with Canada, South
Africa and Suez.

G5BY First and only British Station to

work S. Africa two-way on 50 mc.,

contacts being on Nov. 6 and 13,

1947 with ZS1P, March 27, 1948

with ZS1T and Nov. 1, 1948 with
ZS1P. The 6,000 miles (approx)

distance is the British DX record for the band.

First British Station on 50 mc to work VE 2, 3,W 3, 5, 9 and p districts and the leading European
station in States worked. Between Nov, 6 and
Dec. I, 1947, *175 contacts were made with 93 diff-

erent stations in N. America, S. Africa, Egypt
and Suez.

Set up successive British records of 224, 236, and
287 miles on 145 mc within 17 days of band being
opened for use in this Country,

Established European record on 145 mc of379
miles with PA0ZQ, Nov. 12. 1948.

Winner of the “SWM" 58 and 145 mc Contest,
November, 1948, with top score on both banda.

To RÁDIO OK i(?M Your-m^ mcsignals

worked herc at /á 3o GMT “4-Ju/y 191*.

RST SJ Antenna “1 elf

Ph*
. jj . G5BY*eks OK

WINNER OF " QST“ STATION
FOR WORLD’S BEST AMATEUR

DESCRIPTION CUP
RÁDIO STATION. 1929.

Winner Great Britiin in Seven Consecutive A.R.R.L. International DX Contests.



Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVTA

O sysopech sít paket rádia (PR)
Ing. František Janda, OK1HH

V posledních letech zaínají poletovat

sdlovacími prostedky pojmy „informaní
dálnice" a „informaní spolenost". Málokdo
ví, co to pesn znamená a tém nikdo si

zatím neuvdomuje, do jaké éry se vlastn
ítíme. Mezi tmi, kdo to zaínají tušit, jsou

úastníci nkterých sítí, pedevším Interne-

tu a ješt lépe - radioamatérské paketové
sít. Problémy, které vznikajíteba jen z toho,

že absolutn kdokoli mže mluvit kdykoli do
ehokoli a jeho hlas nezaniká (je natrvalo

zachycen na nosiích dat v libovolném množ-

ství poíta v síti, aby mohl být následn
analyzován, kritizován, chválen a napadán),

jsou pro nezasvcence nepedstavitelné.

Nejblíže pedstav toho, co bude, jsou

již nyní ti radioamatéi, kteí našli zálibu

v digitálních zpsobech provozu a úastní
se výmny informací v síti paket rádia (u

nás povoleno od 1 . února 1990). Tato sí
existuje, rozvíjí se a funguje hlavn záslu-

hou nadšenc, kteí se starají o její uzly (zva-

né nódy), BBS (zvané též boxy), DX clus-

tery a gejtveje (angl. gateway nemá
v eštin ekvivalent). Tito lidé se nazývají

systémovými operátory, zkrácen a v ce-

lém svt. sysopy. O praktickém významu

výše napsaného vdí patrn nejvíce
z existujících smrtelník.

Nkteré píspvky v píslušných rubri-

kách BBS svdí o tom, že jsou i tací radio-

amatéi (obvykle s nepíliš dlouhou provoz-

ní zkušeností), kteí ani zbla netuší,

kemu je a co musí, má i nemá dlat tako-

vý sysop - a pro. Následující text by jim

tuto otázku mohl ponkud piblížit.

v
Uživatel v síti PR kvapem pibývá a jen

vR ji poátkem letošního roku využívalo již

pes 500 stanic. Se zvtšujícím se zpožd-
ním za tímto nárstem se mní kapacita sít
samé. K tomu, aby sí plnila svj úel, je

teba krom splnní požadavk ryze tech-

DBOLUC

SF6YCU

SP7DWL

SF9FDF

IDKSF9ZDN-8

DBQZWI DBOZWI-15

DBOHOF

^ \ >AOK0NAS
DBOI^GB;

^

DBOGU,

DB0MRW

DBORGB DEORGB—

8

DBQSL DR0S]

DBOLAN DBOLArý—0 DBQBCC
Legenda
o Nod
xUX Stanice
BBS

ANód a BBS
v Nód BBS a BX cluster
OStanice v L á n u

QNXA OMOFBB OMOPDX

GE5XLR

GMONýA^
OE1XGR GE1XGR—lA

Mapa paketové sít v eské republice a její propojení do zahranií, stav bezen 1996. Autorem mapy, která je k dispozici

uživatelm sít PR, je Michal Poupa, OK1XPM

o nj také požádal. Nelze se tedy potom
ani divit, že když se dnes oteve „pade-
sátka", jsem u toho a nejde jen o projev

nostalgie nebo staromilství. Je to totiž pás-
mo „ani ryba ani rak", kde o etná pe-
kvapení skuten nouze není. Jen ta te-

levize kdyby tam nebyla, ta mi pipomíná
moje zaátky v pásmu 2 m v šedesátých
létech, kdy tam vysílal TV vysíla Dráž-
any.

Vrame se však ke staniním deníkm,
kde zaujme snad ješt záznam z vysílání

OKI CAV, kterým se dnem 20. 2. 1 950 po-

voluje amatérský styk se stanicemi na
celém území Nmecka. K tomu lze najít

zápis spojení se stanicí ze Stuttgartu

(D4AFA) asi rok ped tím, doslovn „sta-

nice se ozvala na mé CQ, na dotaz odpo-

vdla, že je unlis (pirát) - spojení jsem
okamžit perušil".

Mohl bych listovat deníky ješt dlou-

ho, nerad bych však nudil pípadné te-
náe tchto ádk. Velmi mnoho zajíma-
vých, ale i pro dnešek pouných posteh
lze na tchto ohmataných stránkách na-

jít. Za zmínku stojí napíklad extrémn
dlouhé telegrafní spojení s DL1AM 15. 3.

1950. Zde na závr dvoustránkového zá-

pisu vyerpaný operátor Heinz z Goslau
ve 23.35 dodává, že už musí jít spát, pro-

tože jeho žena vedle nj dávno spí v je-

jich jednopokojovém byt, piemž ráno
musí oba brzy vstávat. Pak však záznam
ješt na zhruba jedné stránce pokrauje
vzájemným ujišováním o tom, jak jsou

oba dva velmi šastni, že se potkali. Vy-

padá to tak, že tm našim pedkm stai-
lo ke štstí podstatn mén než nám dnes.

Na tch starých listech papíru mne
však ze všeho nejvíce zaujalo poznání, že
opravdu existovaly asy, kdy slovo ham-
spirit neznamenalo v pekladu „duše šun-
ky", nýbrž pocit nezištné sounáležitosti lidí.

Lidí, kteí, a každý jiné ei, vyznání i
politického pesvdení, dovedli vždycky
najít spolený jazyk. Takto po tch letech

cítím já a pevn vím, že nejsem sám.
To mi dnes mezi amatéry a nejen mezi
nimi chybí ze všeho nejvíc. Máme mnozí
sice drahá a dokonalá zaízení, nesrov-
nateln lepší než ta, o kterých zde byla

e. Jenže jaksi nám to vzdálenost mezi
námi spíše zvtšuje. A to je velká škoda!



nických pizpsobit jejím možnostem i zp-
sob jejího využívání. O obojí se starají ve-

doucí operátoi, sysopové a technici nód.
Jejich innosti jsou nejen píbuzné a vzá-

jemn související, ale pekrývají se, prolínají

a vzájemn zastupují, a proto vše, o em
dále píši, platí pro všechny ti jmenované
kategorie, by vtšinou používám pouze ter-

mínu „sysop“.

Nkteré stanice bohužel v praxi neznají

pojem hamspirit. Ty mají volací znaku omy-
lem a v síti PR pedevším pekážejí (pozná-

me je snadno podle jejich bezohlednosti pi
práci všiti).

@ @ @
Le k vci. K tomu, aby nkdo vydržel

dlat delší dobu sysopa, musí mít bezpod-

mínen tyto vlastnosti:

1 . Systémové myšlení. Musí být scho-

pen myslet v pojmech celé sít (nód, BBS,
cluster) a domyslet si, co jeho zásahy na

jím opeovávaném stroji udlají s okolím. Po-

žadavkm sít pak dává pednost.

2. Provozní myšlení. Musí umt vyvo-

zovat logické závry ze zmn parametr
sít a správn hodnotit vliv zatížení sít a

jejích komponent (vetn uživatelských vstu-

p) na dostupnost poskytovaných služeb.

3. Altruismus. Musí mu init potšení,

že svou prací a asto i za své peníze dlá
potšení jiným, jiného užitku z toho nemaje.

I proto musí zajistit zmenšení provozního za-

tížení uživatelských vstup ve vhodném in-

tervalu (obvykle od 18.00 místního asu
každý den), aby si i stanice, které nemají

nód pímo ped nosem, mohly alespo vy-

zvednout poštu a podívat se, co je nové-

ho).

4. Psychickou odolnost. Musí poítat

s tím, že pomocí zaízení, které sestrojil a za

cenu znaných asových ztrát (a obas-
ných finanních investic) udržuje v chodu,

a za innost, kterou zajišuje dosažitelnost

sít pro vtšinu stanic, mu tu a tam nkdo
velmi nevybíravým zpsobem vynadá (u nás

vR nejradji v rubrice OKINFO@OKOM,
aby to vdli v iernej pri ope, v lepším

pípad „jen“ v FORUM@TCH pro území od
Aše až po osadu U Sabot - tedy dosud
ješt).

5. Diplomatické schopnosti. Žádný
nód ani BBS není na opuštném ostrov,

naopak asto v prostorách a na vžích a

stožárech organizací, které jsou ochotny

jen za uritých podmínek amatérm pomoci.

Sysop musí umt tuto možnost vyjednat a

dále úspšn ešit všechny dsledky toho,

že zaízení pece jen mže vadit (rušení,

hluk, pohyb cizích osob atd.). Dále musí umt
vysvtlit rodin, pro se jí nevnuje.

6. Schopnost uvolnní. Pi vzrstu hla-

diny adrenalinu v krvi po spatení bezohled-

ného zpsobu provozu musí situaci oka-

mžit ešit (poradit, pouit, vynadat,

krátkodob odpojit, trvale odpojit - tj. „dát do
C-NOTu“, najmout profesionálního stelce -

podle stupn komunikativnosti uživatele),

nechce-li riskovat poškození vlastního zdra-

ví (ve svém dsledku je i pro uživatele lepší,

vypne-li sysop port, než aby se cpal me-
probamatem). Stanice neznající pojem „ham-

spiri ostatn sysop lehce identifikuje pod-

le jejich bezohledného chování (mezi které

patí i stahování rozsáhlejšího souboru i
listingu v 18.01 místního asu, lhostejno, zda

kódované i ne).

7. Schopnost týmové práce. Je prak-

ticky vyloueno, aby ml na starosti nód i
BBS jen jeden lovk. Je pak dlouhodob

petížen a i pi nejlepší vli klesá spolehli-

vost systému. Sysop musí být schopen
zajistit potebné innosti tak, aby všechny
osoby, které mu pomáhají, bavily.

To vše pi splnní podmínky dostatené
kvalifikace - tedy pomrn hlubokých zna-

lostí funkcí sít a rádiové i poítaové ásti

vlastního zaízení.

@ @ @
Ktomu má k dispozici:

a) Povolovací podmínky (nepíliš po-

vedené), které stanoví, za co vše vedoucí
operátor odpovídá povolovacímu orgánu po
stránce provozní i technické. Sysop pitom
ví, že v pípad konfliktu bude jeho innost
posuzována neradioamatéry, schopnými
pípadn (neúmysln) i vyjímat jednotlivá

ustanoven í z kontextu

.

b) Radu sysop sít PR v R, která mu
pomáhá v jeho innosti usnadnním koordi-

nace inností v síti a obstaráváním a rozd-
lováním dotací. Jejich využití rada samozej-m kontroluje - zpráva o stavu všech
síových komponent je jedním
z hlavních bod jednání. Její schze nejsou

veejné, nebo je v zájmu funkce sít nkte-
ré z projednávaných informací radji pon-
kud tajit (napíklad linkové kmitoty -

i tak se
pravideln objevují pokusy o jejich zneuží-

vání).

c) Kmitotovou koordinátorku Re-
natu (OKI GB) ve funkci mimoádného zpl-

nomocnného velvyslance mezi sysopy a

povolovacím orgánem, díky níž jsou pece
jen obas vyízena njaká ta povolení a pi-

dleny kmitoty, které vyložen nekolidují.

d) Pi troše štstí sponzora, které-

mu mže poskytnou jen velice, velice skrov-

nou reklamu.

e) Vypína OFF a popelnici ped bará-

kem, do které vhodí vyrvané srdce nódu
poté, co jej po petení nejapné message
hloupého uživatele díky pudu sebezáchovy
stail alespo vypnout.

@ @ @
V žádném pípad není jeho povinností

vi okolí (krom sponzor a sama sebe)
udržovat BBS i nód a jeho porty vchodu.
Je to jeho dobrá vle a smí jej nechat za-

pnutý pouze tehdy, ví-li, že jeho pone-
cháním v takovém stavu nebudou poruše-

ny platné zákony vbec a Povolovací
podmínky zvlášt.

Práv dopsané ádky vznikly na zákla-

d mých zkušeností s provozem PR od roku

1 987 (jako Y29BM), resp. 1 990 (OKI HH) a

se ,sysopováním’ prvního pražského nódu
OKONC a pipojených systém (BBS, DX
cluster).

Pitom bych rád podkoval tm, kteí mi

nejvíce pomohli: Dr. Ernst-Albrechtu Mugle-

rovi, ex Y27NN, za úvod do problematiky

ped devíti lety, asopisu AR za „protlaení"

prvních píspvk s informacemi o PR, pub-

likovaných u nás brzy nato, Ing. Jánu
Grenerovi, OKI VJG, autoru první informa-

ce o paket rádiu, publikované na Sloven-

sku, a prvnímu sysopovi BBS OKOPRG, stej-

n jako Milanu Bryndovi, OKI FMF, který v

péi o OKOPRG vzorn pokrauje, dále Mar-

tinu Lexovi, OK1VSR, a Zdeku Bolardovi,

OK1UNY, bez nichž by nikdy neexistoval

první pražský nód OKONC, a Miro Sedláko-

vi, OKI SBB, který pro sí PR vbec a pro

nód OKONF a BBS OKOPPR zvlášt odvedl

v posledních letech neuvitelné množství
práce.

ONDEJOV, 13. 2. 1996

VKV
Kalendá závod
na duben a kvten

Den Závod Pásma UTC
2.4. Nordic Activity 144 MHz

17.00-21.00

7.4. Velikononí závod 1

)
144MHz 07.00-13.00

a výše

7.4. Velikononí závod dtí 1

)
144 MHz13.00-14.00

a výše

9.4. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00

9.4. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00

13.4. Contest Lario (It.) 432 MHz 14.00-22.00

14.4. Contest Lario 1,3 GHz a výše 06.00-13.00

16.4. VKV Speed Key Party144 MHz18.00-20.00

20.4. S5 Maratón 144 a 432 MHz 13.00-20.00

20.4.

Contest Lazio (It.) 144 MHz 13.00-21.00

20.4. North Contest (DL) 144 MHz 13.00-16.00

21.4. Contest Lazio 144 MHz 06.00-10.00

21.4.

AGGH Activity432 MHz až 76 GHz07.00-10.00

21.4.

North Contest 432 MHz 08.00-10.00

21

.4.

Provozní VKV aktiv 144 MHz 08.00-1 1 .00

až 10 GHz
21.4. OE Activity432 MHz až 10 GHz 07.00-12.00

23.4. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00

23.4.

VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00

^ podmínky viz AMA 1/1995, deníky na OK1VEA

4.-5.5. II. subreg. závod 1

)
144 MHz 14.00-14.00

až 76 GHz

7.5. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00

11.5. Cont. VHF Call Area (It.) 144 MHz 14.00-

22.00 14. 5. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00

14.5. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00

18.5. Sommer BBT 47 GHz a výše 07.00-14.00

18.5.

S5 Maratón 144 a 432 MHz 13.00-20.00

18.5. AUB VHF/SHF Cont. (DL) 15.00-18.00

144 MHz a výše

19.5. AGGH Activity432 MHz-76 GHz07.00-10.00

19.5.

OE Activity 432 MHz-10 GHz 07.00-12.00

19.5.

Provozní VKV aktiv 144 MHz 08.00-11.00

až 10 GHz

19.5. Sommer BBT 10-24 GHz 07.00-10.00

21.5. VKV Speed Key Party144 MHz18.00-20.00

28.5. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00

28.5.

VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00

)
podmínky viz AMA 1/94 a AR 4/94, deníky na OK2JI

OKI MG

ajímavosti

I Vydavatel asopisu CQ se rozhodl vy-

dávat od nového roku dva nové asopisy -

msíník CQ VHF, který se bude zabývat
aktivitami na pásmech nad 50 MHz, a lOx
do roka vyjde speciální asopis CQ Con-
test, ve kterém má být vše, co se týe zá-

vodní innosti vetn rozbor a analýz zá-

vodní techniky (vetn závod na VKV),
podmínky a výsledky a zárukou jeho kvality

bude znaka K3EST: Bob Cox tento aso-
pis vede.

I Na ostrov Marion je od závru lo-
ského roku nepetržit v provozu maják, kte-

rý vysílá na 50,200 MHz pod znakou ZR1 B-

CE/ZS8.

I Z Kninu, bývalého korunovaního ms-
ta chorvatských král se v loském roce

ozvala v pásmech KV i VKV speciální sta-

nice 9A95K na poest jeho osvobození.

Operátory byli lenové radioklubu „Techni-

ar“, který pracuje na vojenském uilišti v

Zagrebu a má znaku 9A1 CAH.

OK2QX



KV
Kalendá KV závod
na duben a kvten20.4.

OK CW závod CW 03.00-05.00

(Memoriál P. Homoly, OK1RO)
20.4 EU Sprint SSB 15.00-19.00

20.-21. YU-DX contest MIX 12.00-12.00

24.

-26.4. YL to YL DX contest SSB 14.00-02.00

27.4 Hanácký pohár MIX 05.00-06.29

27.-28.4. SP DX RTTY Contest RTTY 12.00-24.00

27.-28.4. Helvetia XXVI MIX 13.00-13.00

1.5.

Journée Frangaise 10 m MIX 00.00-24.00

1.5. AGCWQRP CW 13.00-19.00

4.5. SSB liga SSB 04.00-06.00

4.-5.5. OZSSTV contest SSTV 00.00-24.00

4.-5.5. ARIInt. DX contest MIX 20.00-20.00

5.5. Provozní aktiv KV CW 04.00-06.00

11.5. OMActivity CW 04.00-04.59

11.5. OMActivity SSB 05.00-06.00

11.-12.5. Alex. Volta RTTY DX RTTY 1 2.00-1 2.00

11.-12.5. CQMIR MIX 21.00-21.00

13.5. Aktivita 160 CW 19.00-21.00

18.5. World Telecom. Day MIX 00.00-24.00

18.5.

EU Sprint CW 15.00-19.00

18.-19.5 Baltic contest MIX 21.00-03.00

20.-24.5. (?)AGCW Activity Week CW 00.00-24.00

25.

-26.5. CQWWWPX contest CW 00.00-24.00

Podmínky jednotlivých závod uve-
dených v kalendái naleznete v tchto
íslech ervené ady AR: SSB liga, Pro-

vozní aktiv AR3/94, SP-DX RTTY AR
4/94, OMActivity, Japan DX, DIG party

AR 2/94, Aktivita 160 m AR 1/95, CQ
WPX AR 2/93, AMA Sprint AR 2/95, YL
to YLAR 3/95, YU-DXAR 4/95, OK CW
AR 3/94, Helvetia AR 3/93.

AGCW QRP/QRP Party
se každoron poádá 1

.

kvtna od 1 3.00 do 1 9.00
UTC na kmitotech 3510-
3560 a 7010-7040 kHz.
Kategorie: A - stn s výko-
nem do 5 W out (10 W inpt), B - stn

s výkonem do 10 W out (20 W inpt),

posluchai. Vymuje se report RST a
po. íslo spojení/tída (579002/B).
Spojení s vlastní zemí se hodnotí jed-

ním bodem, ostatní dvma body, spo-
jení se stanicí kategorie A dvojnásob-
n. Násobii jsou zem DXCC. Deníky
je teba odeslat do konce kvtna na
adresu: Antonius Recker, Hegerskamp
33, D-48155 Munster, Germany.

ARI International DX contest
poádá italská organizace ra-

dioamatér jako závod „kaž-

dý s každým". Koná se vždy
první celý víkend v kvtnu od
20.00 do 20.00 UTC. Katego-
rie: jeden op. CW, jeden op.

SSB, jeden op. RTTY, jeden
op. MIX, více op. jeden vysí-

la MIX, posluchai. Závodí
se na všech pásmech od 160
do 10 m krom WARC pásem v rámci
kmitotových doporuení IARU. Pe-
chod z jednoho pásma na druhé je po-
volen až po 10 minutách provozu. Ital-

ské stanice pedávají RST a dv
písmena k identifikaci provincie, ostat-

ní stanice RST a po. íslo spojení od
001 . Spojení s vlastní zemí platí jen jako

násobi. Spojení s vlastním kontinen-

tem se hodnotí jedním bodem, spojení

s jinými kontinenty temi body, spojení

s italskými stanicemi (vetn Sicílie a
Sardinie) 10 body. S každou stanicí je

možné pracovat na každém pásmu jed-

nou každým druhem provozu, avšak
pro násobi se poítá jen jednou. Ná-
sobii \sou a) italské provincie (celkem

103) b) zem DXCC (vyjma I, IS) na
každém pásmu zvláš, ale bez ohledu
na druh provozu.

Pro posluchae platí stejné podmín-
ky, jednu stanici je možné zaznamenat
pro bodový zisk na každém pásmu nej-

výše 3x. Deníky v obvyklé form (max.
50 spojení na stránce, každé pásmo na
zvláštním list) musí mít vyznaen kaž-

dý nový násobi a vyškrtána opakova-
ná spojení (nulový bodový zisk) a zasí-

lá se vetn sumarizaního listu do
msíce po závod na adresu: ARI Con-
test Manager, P. O. Box 14, 27043 Broni

(PC), Italy. Každé zjištné opakované
spojení, které je zapoítáno, znamená
vyškrtnutí tí spojení, každý 2x zapoí-
taný násobi obdobn. Diplomy obdrží
vítzné stanice v každé zemi. Spojení
lze využít k získání diplom WAIP, CDM
a IIA bez pedkládání QSL, pokud bude
spolu s deníkem zaslána žádost o vy-

dání diplomu a 10 IRC za vydání kaž-

dého.
OK2QX

Pozor - oprava!

Hanácký pohár

VA Radiu 3/96, s. 41 jsme zve-

ejnili v pravidlech Hanáckého po-

háru nesprávný údaj o datu ko-

nání. Správn má být:

Hanácký pohár se koná vždy
poslední sobotu v dubnu od
05.00 do 06.29 UTC.

Blahopejeme

asopis AR A1 1/95 informoval po-
drobn o úasti našich radioamaté-
r v celosvtovém závod CQ WW
WPX CW contest. Tsn ped uzávr-
kou tohoto ísla A Radia jsme obdr-
želi oficiální výsledky.

Stanice IH9/OK1MM/p z ostrova
Pantelleria se umístila v celosvto-
vém poadí v kategorii více operáto-
r -jeden vysíla na obdivuhodném
2. míst se ziskem 8 141 970 bod.
Zvítzil kolektiv nmeckých operáto-
r, kteí soutžili z ostrova Madeira
pod znakou CQ3X (13 271 308 b.).

Jako IH9/OK1 MM/p vysílali operátoi
OK1CW, OK1DF, OKI FIA, OK1HH,
OK1JTS, OKIMM a OK2GG.

Hlavním sponzorem úspšné ex-
pedice Pantelleria byla Investiní a
poštovní banka a. s.

Také v letošním roníku CQ WW
WPX contestu se tato skupina našich
radioamatér ozve z nkteré kurióz-
ní lokality (pipadá v úvahu opt os-
trov Pantelleria nebo ostrov Lampe-
dusa - IG9). Podrobnosti pineseme
v píštím ísle.

• tvrté zasedání aktivist a zájem-
c o program IOTA se v loském roce
konalo pod záštitou ARI v Bologni.
V tomto programu je dnes možno zís-

kat 18 diplom, zatím je zejmé, že
z celkového potu 1175 již bylo nebo
je 850 ostrov aktivních. Z OK se opt
nikdo oficiáln nezúastnil, na zasedá-
ní bylo pítomno pes 200 radioamaté-
r ze všech kontinent.

Pedpov podmínek
šíení KV na duben

V posledních msících konícího jede-

náctiletého sluneního cyklu nabývají ped-
povdi msíních index, a již sestavované

v Evrop, Americe i jinde na zemkouli, pí-

chu znané jednotvárnosti. Tu dobe ilustru-

je poslední vydání pravidelného bulletinu

SIDC (Sunspot Index Data Center). Ve vy-

dání, odeslaném z Bruselu 1. bezna 1996

v 10.08 UTC, jsme pro msíce duben 1996

až únor 1997 a klasickou metodu výpotu
našli tyto vyhlazené hodnoty ísla skvrn Ri 2

=

9, 8, 8, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6 a 6 s tolerancí ± 2.

Tu je teba konstatovat, že takto poodsu-

nuté minimum mezi cykly 22. a 23. dobe
souhlasí se souasným stavem pozorování.

Nebo akoli se první skvrny, které bylo mož-
no celkem nepochybn piadit k 23. cyklu,

vyskytovaly na slunením disku po adu dn
hlavn bhem srpna loského roku, kroužily

aktivní oblasti od té doby zhusta jen v tsné
blízkosti sluneního rovníku a mly magne-
tickou polaritu, náležející 22. cyklu. Nehled
na tém stále nízkou úrove slunení radi-

ace (intenzita rentgenového záení se pohy-

buje okolo prahu citlivosti idel na družicích)

je vývoj podmínek ionosférického šíení b-
hem letošního jara pinejmenším zajímavý.

Poruch není mnoho, trvají vtšinou jen pár

hodin a tak se po astém vývoji kladné fáze

poruchy dostavuje obvykle jen mírnjší a krat-

ší fáze záporná. Za spolupispní sporadic-

ké vrstvy E se otevírají pásma 14 a dokonce
i 18 MHz pro spojení DX po severní polo-

kouli. V pásmu 21 MHz mže k nemu po-

dobnému docházet jen velmi výjimen, ví-

cemén jen v rámci kladné fáze poruchy.

Omezená použitelnost horních pásem pi-

vádí velkou ást stanic vetn vzácnjších

na pásma dolní, kde nás ale souasná vtší

variabilita vývoje podmínek nutí bu peli-

vji hlídat okamžiky otevení, anebo spolé-

hat na štstí a náhodu. Což ješt více platí

pro konec dubna, kdy zaíná výraznji rst
aktivita sporadické vrstvy E jako neklamný
dkaz zaínajícího léta v ionosfée.

Loský prosinec zaal hned první den po-

ruchami se slabší polární záí, nic z toho ale

podmínky šíení nezhoršilo. Uklidnní po 4.

prosinci situaci ješt vylepšilo a tak trval pí-

znivý vývoj ješt dalších deset dn. Po jem-

njším kolísání se 16. prosince vyvinula klad-

ná fáze poruchy s hezkým otevením dvacítky

na Severní Ameriku. Následovalo krátké

zhoršení do 17. prosince, zlepšení 18.-22.

prosince, vánoní porucha a pak klid a mír-

ný nadprmr až do konce roku. Vzáptí
Slunce ožilo až po ojedinlé malé erupce

mezi 3.-5. lednem, krom 3. a 5. ledna bylo

geomagnetické pole klidné a severoatlantic-

ká trasa otevená. V pásmech 40 i 80 metr
byla opt možná spojení se západním po-

bežím USA dlouhou cestou po 14.00 UTC.
Desetimetrové pásmo ožilo 4. ledna, tento-

krát stanicemi z Anglie. Jev se konal díky spo-

radické vrstv E, jejíž vznik byl jako obvykle

spojen s prletem Zem meteorickým rojem

Kvadrantid. Další výskyt Es nastal 7. ledna

kolem poledne s oteveními do UA3, G, PA
a F.

Geomagnetické pole pestalo být klidné

od 13. ledna a následky geomagnetické po-

ruchy se zaaly projevovat již ráno zhorše-

ním v pásmu 80 metr ve smru na USA. Na
20 metrech panoval pitom ješt nadprmr,
nap. do JA a VK. Odpoledne pevládl vliv

záporné fáze poruchy, která dospla až do
letošní první polární záe, využitelné v pás-

mu dvou metr mezi 13.30-17.00 UTC ste-

doevropskými stanicemi ke spojením se sta- I—

ý



MLÁDEŽ A RADIOKLUBY

Z naší innosti

Dnes vám piblížím innost nejstar-

šího moravského radioamatéra, které-

ho vtšina radioamatér zná osobn
z rzných setkání radioamatér nebo
alespo ze spojení s ním na krátkovln-

ných pásmech. Je jím 0K20Q, Olda
Král z Ostravy, který je i ve vku 85 rok
neustále inný a mžete se s ním té-m každodenn setkat v pásmu 3,5

MHz telegrafním provozem.

S inností radioamatér se Olda se-

známil bhem základní vojenské služ-

by v roce 1934, kdy se zaal vnovat
poslechu radioamatérského provozu
v pásmech krátkých vln. V roce 1935
vstoupil do bývalého AV a dostal pra-

covní íslo posluchae 861, což bylo

tehdy poadové íslo lena AV.
Jako nezamstnaný nastoupil v roce

1932 vojenskou základní službu u tele-

grafního praporu 3. radioroty v Trnav
na Slovensku. Ponvadž byl vyuen
strojním zámeníkem, byl poslán do te-

legrafního uilišt v Trutnov v echách
do školy radiostrojník a po absolvo-

vání školy byl pidlen jako radiostroj-

ník na radiostanici ve slovenském Lu-

enci. Pro nedostatek pracovních
píležitostí po ukonení základní vojen-

ské služby si podal žádost o konání
další dobrovolné služby. Jako déleslou-

žící poddstojník ml pak na radiosta-

nici dost volného asu, a proto si zho-

tovil telegrafní klí a bzuák. Piln zaal
cviit píjem a vysílání telegrafní abe-

cedy a úspšn složil zkoušku radiote-

legrafisty.

V roce 1937 Olda nastoupil k unifor-

mované policii v Užhorod na bývalé

Podkarpatské Rusi. Jako píslušník

„Stráže obrany státu“ skonil 15. 3.
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nicemi od Anglie pes Skandinávii až po
pobaltské republiky. Zajímavou anomálií byl

výskyt sporadické vrstvy E, která zpsobila

noní otevení dvacítky do Jižní Ameriky a

Afriky a až na jižní pól, odkud pracovala sta-

nice UA3YH/KC4. Za povšimnutí stála po-

dobnost s vývojem ve stejné fázi pedešlé
slunení otoky, tedy s 16. prosincem. Uklid-

nní poté zpsobilo zlepšení od 16. ledna,

perušené jen krátkou rekurentní poruchou

20. ledna. Zlepšení od 21. ledna provázely

etné úniky a vznik ionosférických vlnovod
s možností hezkých spojení s QRP. Celkov
píznivý vývoj uzavela slabší porucha 29.

ledna.

V íselných údajích sluneního toku (Pen-

ticton) a indexu A (Wingst) vypadal loský
prosinec takto: SF

=

73, 73, 73, 73, 74, 74,

74, 74, 74, 73, 73, 72, 73, 70, 70, 70, 69, 69,

69, 70, 70, 71, 72, 72, 73, 74, 74, 76 ,76 ,75

a 75, v prmru 72,5, A = 28, 12, 13, 15, 6,

4, 4, 3, 9, 5, 4, 8, 2, 6, 17, 14, 13,4, 7, 4, 6,

23, 8, 24, 17, 17, 10, 6, 6, 4 a 9 v prmru
9,9. A letošní leden: SF = 75, 75, 81

, 86, 85,

83, 83, 79, 76, 74, 71, 70, 69, 70, 70, 70, 70,

71,71,71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 74, 74, 74,

75 a 77 v prmru 74,6, A =
8, 9, 10, 6, 10,

6, 6,4,4, 6, 6, 11,25, 25, 17, 12, 16, 14, 14,

10, 10, 8, 6, 8, 8, 9, 11, 13, 24, 10 a 12,

v prmru 10,9. Vyhlazená ísla skvrn R za

leden až ervenec 1 995 jsou 24,4, 23,2, 22,3,

20,8, 19,5, 18,5 a 17,3.

OK1HH

• V loském roce zemel jeden z nej-

starších radioamatér na svt, Aman-
dus G. Wenzel, W2HX, ve vku 91 let.

Svou první koncesi získal již v roce

1919! Celých 75 let byl nepetržit le-
nem ARRL.
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_k 1939 v zajateckém táboe poblíž Nyi-

regyházy v Maarsku. Po návratu dom
ze zajetí se dozvdl, že byl v dubnu
1939 prohlášen za mrtvého a nezvst-
ného.

O Oldov radistické innosti v letech

druhé svtové války a po ní referoval

podrobn asopis AR A7/95, s. 28.

V roce 1949 absolvoval spojovací

školu v Technickém uilišti SNB ve Zbi-

rohu v okrese Rokycany a od roku 1 950
byl velitelem školy provozního perso-

nálu radiostanic ve Zbirohu. Když pe-
vzala spojovací službu StB, Olda byl

jako nespolehlivý peveden k adové
služb VB. V roce 1955 odešel od VB
a nastoupil do zamstnání jako technik
- vedoucí smny v televizním vysílai

Ostrava, kde pracoval i v dchodu do
konce roku 1987.

Snad teprve potom našel Olda do-

statek volného asu k radioamatérské

innosti. Za dlouhá léta vysílání na ra-

dioamatérských pásmech navázal tisí-

ce spojení a na mnohá z nich rád vzpo-

míná. Dosáhl také pkných úspch
v závodech a soutžích a za svoji in-
nost získal celkem 132 diplom z rz-
ných zemí všech svtadíl. Splnil rov-

nž podmínky dalších diplom, o které

však nikdy nepožádal. Byly to napíklad
diplomy WAS, WAZ, USA - CA a další.

Nemalý vliv ml Olda také na výcho-

vu a zapojení do radioamatérské in-
nosti svého syna Jirky, OK2RZ, který

dosáhl vynikajících mezinárodních

úspch ve významných závodech a

soutžích.

Olda i Jirka vždy byli a jsou ochotni

pomáhat a poradit mladým a mén zku-

šeným radioamatérm. Pevn ví, že
také v naší radioamatérské spolenos-
ti dojde ke smíru a spolupráci mezi jed-

notlivými kluby a skupinami radioama-

tér.

eský posluchaský klub - CLC - a

jist všichni další radioamatéi pejí Ol-

dovi ješt mnoho rok pevného zdraví

a milých spojení na pásmech.
Tším se na vaše další dopisy. Piš-

te mi na adresu:

OK2-4857, Josef ech, Tyršova
735, 675 51 Jaromice nad Rokytnou.

73! Josef, OK2-4857

Vlevo: Mauro Paolo, IV3UHL, navštívil v roce 1994 v rámci své dovolené ostrovy Fidži. Pod znakou 3D2MQ též vysílal z ostrova Vitilevu

OC-016 a Malololailai OC-121. Tyto ostrovyjsou pomrn málo aktivované a tím i velice žádané do diplomu IOTA. Mauro vysílal pouze se
zaízením IC-735 a vertikální anténou DX-88. 1 pes toto skromné vybavení bylyjeho signály velice dobe itelné, zvlášt na 20 m se s ním
dobe navazovalo spojení. Mnoho zájemc z Evropy bylo uspokojeno. Lístky od nho picházely stoprocentn. Vpravo: Martti Laine,

OH2BH, který v poslední dob služebn pracuje v Hong Kongu, zorganizoval spolu s nkolika radioamatéry z Finska, jedním nmeckým
a americkým radioamatérem krátkodobou velikononí expedici do Macaa. Vysílali spolen z ostrova Taipa, který je spojen s Macaem
mostem dlouhým asi 2,5 km. Tento ostrov je velice atraktivní zvláš pro turisty, nebo jsou tam vybudovány luxusní hotely se vším
komfortem (viz obrázek na QSL). Skupina pracovala pod znakou XX9TZ. Používali zaízení firmy YAESU FT-1000D, FT-840, FT-990,

zesilovae Alpha 89 a antény firmy CUSHCRAFT. Expedice byla velice úspšná, nebobhem krátké doby navázala pes 8000 spojení a
taktéž uspokojila mnoho zájemc o íslo ostrova AS-075 pro diplom IOTA. QSL velice dobe vyizoval Steve, KU9C, a Ralph, K2PF.

OK2JS


