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' NÁŠ INTERVIEW

s panem Bohuslavem Cempírkem,
editelem marketingu eské pobo-
ky Digital Equipment Corporation,
o aktivitách této svtové firmy
v oboru informaních technologií.

V úvodu našeho rozhovoru pro-

sím pedstavte našim tenám
firmu Digital Equipment.

Naše firma má ve svt pomrn
dlouhou tradici - byla založena v roce
1957 v Maynardu ve stát Massachus-
setts, USA. V eské a Slovenské re-

publice zahájila naše firma obchodní a
marketingové aktivity v druhé polovin
roku 1990. O tyto obchodní zájmy se
staralo zvláštní oddlení firmy Digital

Equipment se sídlem v Paíži, které
mlo za úkol rozšiovat nové trhy pede-
vším ve stední a východní Evrop, na
Blízkém Východ a v Africe. V té dob
jsme mli zastoupení v SFRjen pro-

stednictvím nkolika firem (v R nap.
PVT a Kanceláské stroje, v SR nap.
INSEKO), které však nemly statut ofi-

cálního partnera, z ehož vyplývaly rz-
né komplikace. Ale již zaátkem roku

1991 jsme mli vytvoen tým pracovní-
k, pevážn technického zamení se
znalostí produkt Digital Equipment.

Vstup na s. trh byl firm usnadnn
i rozšíením tehdy populárních kopií na-
šeho poítae VAX 11780, které byly

v 70. a 80. letech pod názvem SMEP-
5211-12 vyrábny na Slovensku. Krátce
po oficiálním otevení poboky v Praze
v ervnu r. 1 99 1 zahájil Digital Equip-
ment budování sít partnerských firem.

V rámci jejich programu nabízel Digital

za velmi výhodných podmínek originální

systémy VAX zákazníkm, kteí chtli
nahradit zastaralé soustavy SMEP.
Rst firmy na území tehdejšího esko-
slovenska si vynutil založení poboky
v Bratislav v r. 1992. V následujícím
roce v dsledku rozdlení SFR na dva
státy a nových daových a legislativ-

ních zmn se rozdlil i Digital SFR na
dv samostatné firmy - jedna pro R a
jedna pro SR. Toto uspoádání s po-
stupným vývojem petrvává doposud.

Pro lepší pedstavu o velikosti firmy

Digital uvedu jen strun nkolik ísel:

Evropská ást spolenosti Digital

Equipment má pibližn 22 500 zamst-
nanc a její tržby za rok 1995 pedsta-
vovaly 43 % celkových tržeb korporace,
které inily 6 miliard USD.

Název Digital Equipment je vý-
stižný, ale pesto vás požádám
o bližší popis vašich hlavních
produkt.

Digital Equipment Corporation je

pedním svtovým dodavatelem výpo-
etních systém, server, osobních po-
íta, pamových zaízení a síových
produkt, programového vybavení a

Pan Bohuslav Cempírek pi spolené
tiskové konferenci Digital a Investiní a

poštovní banky

s tím vším spojených servisních a pora-

denských služeb. Konkrétn se v sou-
asné dob orientujeme nkolika zá-
kladními smry:

Naší aktivitou, ekl bych historicky

nejdležitjší, je výroba poíta využí-

vajících náš vlastní procesor Alpha. Je
to procesor RISC vyvinutý firmou Digital

Equipment jako první komern dostup-
ný procesor s kompletní 64bitovou ar-

chitekturou a momentáln - pesnji e-
eno již tyi roky - je to nejvýkonnjší
procesor (taktovací kmitoet 400 MHz)
na svtovém trhu vbec. Vývoj a úspš-
né zavedení procesoru Alpha je v po-
sledních letech nejvýznamnjším tech-

nologickým úspchem naší firmy a
svými výkonnostními parametry se za-

psal do Guinnesovy knihy rekord jako
nejrychlejší procesor svta.

Procesory Alpha pedstavují nosný
prvek architektury nejen poíta firmy

Digital, ale i výpoetních systém dal-

ších výrobc. Tmito ipy se osazuje
ada produkt - od jednodeskových po-
íta pro laboratorní a prmyslové vy-

užití pes osobní poítae, jednoproce-
sorové i multiprocesorové servery až po
masivn paralelní systémy.

Dále vyrábíme a dodáváme komplet-
ní portfolio poíta na bázi procesor
INTEL, a to rovnž od notebook až po
síové víceprocesorové servery.

Firma Digital zaujímá též významné
postavení mezi svtovými dodavateli
modulárních komunikaních zaízení
pro výstavbu lokálních sítí (LAN - Local

Area Networks) i rozsáhlých sítí (WAN -

Wide Area Networks). Z našich komuni-
kaních zaízení lze tvoit sít nejmen-
šího rozsahu (tedy nkolik pracovních
stanic i osobních poíta) i velké ce-

lopodnikové sít pro sta a tisíce konco-
vých uživatel.

Ale jsme nejen dodavateli tchto
technologií, nýbrž se podstatnou mrou
podílíme i na vývoji základních síových
standard, jako nap. u Ethernetu, sítí

FDDI (Fiber-Distributed Data Interface)

a ATM (Asynchronous Transfer Mode).
Jako tvrtou oblast innosti firmy Di-

gital - ovšem ne co do významu - uvedu
produkci software. Software firmy Digi-

tal lze rozdlit do nkolika skupin.

Nezapomete, že již za tyi msíce bude uzávrka
Konkursu A Radia 1996.

Podrobné podmínky viz A Rádio 3/1996, s. 3.



Skupina Advanced Technology zahr-

nuje takové novinky, jako jsou Mobile
Computing (pipojování na sí bez fyzic-

kého propojení kabelem, video servery
a video-on-demand (video na pání - Di-

gital je zatím jediným provozovatelem
tohoto systému, a sice ve Stockholmu
na sídlišti s patnácti tisící obyvatel, který

umožuje vybrat si z televizní obrazovky
podle pání film, uložený v centrálním
serveru, pipojeném na rozvod kabelové
televize).

Rozsáhlá skupina infrastruktury kli-

ent/server v sob zahrnuje operaní
systémy, síové operaní systémy a též

veškerý middleware.
Systémy firmy Digital s procesory Al-

pha podle poteby uživatele mohou pro-

vozovat operaní systémy Windows NT,
Digital UNIX nebo OpenVMS a je pro n
v souasné dob k dispozici více než

7000 aplikací.

Jaké jsou vaše servisní a vzd-
lávací služby zákazníkm?

Zanu malou úvahou o naší firemní

strategii. Pvodn totiž Digital, tak jako
ada dalších firem, postavil dobrý zvuk
svého jména na technologicky dokona-
lých, ale vzájemn siln závislých systé-

mech. Dnešní zákazníci však oekávají
od svých zaízení pedevším plnou
funknost pi dodržení maximální flexibi-

lity jejich užití. Jsme oznaováni za vý-

robce, který je nyní nejlépe vybaven pro

realizaci základního trendu trhu infor-

maních technologií, trendu „rightsizing”

(použití hardwarové i softwarové tech-

nologie pro konkrétní poteby uživatele).

V tom se práv nyní lišíme od vtšiny
poítaových spoleností, nebo ty pro-

dávají hardware i software pro své pro-

stedí a podporují jen ta zaízení, která

samy nabízejí. Digital poskytuje kom-
pletní portfolio systémové a síové inte-

grace a kompletní služby zákazníkm,
pi nichž využívá produkty rzných vý-

robc (Multivendor Customer Services,

MCS).
Jsme schopni navrhovat špiková

technická ešení, optimáln kombinující
nejlepší produkty Digital Equipment
s produkty ostatních dodavatel. Úin-
nost tchto služeb i ve složitých výpo-
etních prostedích zabezpeuje Digital

s využitím alianních dohod s nejvý-
znamnjšími výrobci hardware a soft-

ware (nap. firmou Microsoft).

Tradiní servis pro zákazníka, tím
míním údržbu, opravy a instalace našich
zaízení, je na velmi dobré úrovni. Po-
skytujeme servis s odezvou dv hodiny
- tzn. do dvou hodin od nahlášení poru-

chy se dostaví k zákazníkovi naši ser-

visní technici; to platí vetn sobot a
nedlí, v našem žargonu tomu íkáme
servis 365x24.

Rovnž tak ve spolupráci s dalšími

firmami (nap. PVT) zajišujeme rozsáh-
lý program kurs a školení pro uživatele

našich zaízení. Nyní v kvtnu a ervnu
1996 nap. probíhají kursy pro uživatele

operaních systém OpenVMS a Digital

UNIX. Kursy jsou zpravidla tí až pti-
denní, frekventant zaplatí podle délky
kursu pibližn od 12 do 16 tisíc K.
Školení probíhá v autorizovaných ueb-
nách vybavených výpoetní technikou
Digital, úastníci dostanou ke studiu do-
kumentaci firmy Digital. V prbhu kur-

su je velká pozornost vnována praktic-

kému procviování získávaných poznatk.
V kursu mže být maximáln deset po-
slucha. Upozoruji také na možnost
zakoupit si u firmy Digital „Kursy urené
pro samostudium”, které vydáváme.

Jedná se o dokumentaci, doplnnou
magnetickou páskou, disketou, diskem
CD ROM nebo audio i video kazetou.

Pi rozsahu innosti Digital jist
spolupracujete s mnoha dalšími

firmami. Mžete uvést nkteré
další píklady?

Nyní dokonujeme výstavbu sít ob-
chodních partner v R. Její struktura je

volena pedevším s ohledem na poteby
zákazník, aby mli dostatený výbr
takových našich partnerských organiza-

cí, které z jejich hlediska nejlépe splní

všechna potebná kritéria pro ešení
konkrétního problému. Pehled aplika-
ního programového vybavení a služeb
poskytovaných partnerskými organiza-
cemi je obsahem katalogu, který je

k dispozici u firmy Digital a u všech je-

jích partner. Tento katalog má na tyi-
cet list, nemžeme tedy zacházet do
podrobností; zájemci si jej mohou pro-

studovat.

Uvedu alespo ti z našich partner,
kteí dostali v roce 1995 osvdení
„Partner roku”. Byly to firmy DIATRYMA
s. r. o. za vývoj a implementaci infor-

maního systému DIAMAC, dále firma

DIGITIS a. s. za lokalizaci a implemen-
taci softwarového systému MFG/PRO
pro ízení výroby, distribuce a financí a
konen firma SOFTWARE AG za dlou-

hodobou spolupráci s jedním z našich
nejvýznamnjších zákazník - s PVT a. s.

Z našich svtových partner nutno
pipomenout firmu Microsoft. V srpnu
1995 uzavely firmy Digital a Microsoft

dohodu o vzájemné podpoe a spolu-
práci (Alliance for Enterprise Compu-
ting). Tato smlouva zaala ovlivovat
další vývoj nejen obou firem, ale i dal-

ších subjekt na trhu - jak našich part-

ner, tak i naší konkurence. Smlouva
má nkolik podstatných bod, z nichž
vyjímám:

1) Digital bude globálním poskytova-
telem servisních služeb uživatelm pro-

dukt Microsoft; 2) Digital a Microsoft si

vzájemn poskytnou zdrojové kódy ope-
raních systém Windows NT a Open-
VMS a dále budou spolupracovat na je-

jich aplikaní kompatibilit; 3) Microsoft

bude poskytovat podporu svých produk-
t hardware firmy Digital s procesory Al-

pha minimáln na stejné úrovni jako
hardware s procesory INTEL.

Uvete prosím, kde se mohou
naši tenái v praxi setkat s va-

šimi službami a výrobky a kdo
jsou napíklad vaši zákazníci.

Digital má celou adu úspšných in-

stalací v nejrznjších odvtvích pr-
myslu, zdravotnictví, školství i státní

správy. Mezi tmito našimi zákazníky je

mnoho institucí zvuných jmen, s nimiž

snad každý tená pichází do styku.

Jako píklady mohu uvést informaní
systémy firem EUROTEL, Národní kni-

hovny v Praze, Investiní a poštovní
banky, Telecomu (služba 120), eského
statistického úadu, Sazky, na Sloven-
sku nap. Slovenských železnic a Stre-

doslovenských energetických závod.
Našim zaízením jsou však vybavena
i místa, kam tená tak snadno nepijde,
jako napíklad kancelá prezidenta re-

publiky.

Podrobnji se zmíním o naší úasti
na tak gigantické akci, jakou byla a je

kupónová privatizace a vytvoení RM
Systému. Po technické a informaní
stránce oboje zajišoval a zajišuje PVT
a. s. prostednictvím poítaové sít,

postavené na komponentech firmy Digi-

tal. Nyní PVT provozuje dv sjužby, tý-

kající se kapitálového trhu v R. Je to

jednak kompletní zpracování RM Systé-
mu, jednak provozování SCP, piemž
ešení obou tchto služeb je koncipová-
no jako síové. RM Systém komunikuje
s více než 170 tzv. on-line obchodníky a
asi 20 ambulantními terminály, krom
toho je na nj napojeno více než 230
Stedisek služeb PVT (díve registraní
místa a obchodní místa RM Systému).
RM Systém je provozován na dvou pro-

pojených poítaích VAX 6000. V data-

bázi SCP je uložena elektronická podo-
ba všech cenných papír, a informace
o jejich vlastnících v R. Úloha SCP je

zpracovávána na poítai VAX 7000 a
DEC AXP 7000. Jelikož se jedná o vel-

mi dležité informace, je nutné i mimo-
ádné technické zabezpeení. Oba po-
ítae jsou umístny asi 13 km od sebe,
propojeny optickým kabelem technologií

FDDI.

Hovoili jsme o tom, že krom
nejvýkonnjších poíta a slo-

žitých sítí produkuje Digital rov-

nž poítae osobní a noteboo-
ky. Který z vašich výrobk této

kategorie byste doporuil k po-
zornosti našim tenám?

Vtšinu našich zákazník v oboru
osobních poíta tvoí podniky, banky,
obchodní spolenosti atd., a proto se Di-

gital zamuje pi jejich vývoji práv na
vlastnosti, vyžadované touto skupinou
zákazník, jinými slovy sousteujeme
se na výrobu osobních poíta pro pro-

fesionální použití. Nabízíme opravdu ši-

rokou škálu tchto poíta, které jsou
neustále inovovány. Zmíním se však na
závr o našem posledním hitu:

Na výstav INVEX 95 v Brn byla

jedna z prestižních cen - Kišálový disk
- udlena našemu výrobku, a sice note-

booku (subnotebooku) typu HiNote Ultra

s procesorem 486 a s velice hezkým de-
signem. Je tenký jen 3 cm, s hmotností
menší než 2 kg (vetn baterií) a doplni-

telný o multimediální modul (tyrych-
lostní CD ROM a reproduktory). Letos
na výstav CeBit v Hannoveru jsme
pedstavili a uvedli na trh inovovanou
verzi tohoto subnotebooku, a sice HiNo-
te Ultra II. Tento nástupce je osazen
procesory Pentium 75 až 133 MHz, má
displej 10.4”, uživatelsky vymnitelný
harddisk a konektor pro port replikátor.

Je stejn tenký jako jeho pedchdce,
což mnozí považují - vzhledem k problé-

mm s chlazením - za neuvitelné. Jak
se mže každý pesvdit, Digital tento

problém vyešil a možno íci, že se jed-

ná o skutenou špiku mezi notebooky.

Kde všude vás mohou zájemci
o vaše zboží a služby najít?

O kontakt na naši firmu prosím na
následující adresy:

Digital Equipment s. r. o.

Na Pankráci 26
140 00 Praha 4
tel.: (02) 611 08 111

fax: (02) 611 08 112

Digital Equipment Slovakia s. r. o.

Miletiova 23
820 06 Bratislava

tel.: (07) 54 02 1111
fax: (07) 21 56 60

Adresa Internet serveru:

http: //www.digital.com

Dkuji za rozhovor.

Pipravil Petr Havliš, OK1PFM
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as od asu se v zahraniních odbor-
ných asopisech objevují lánky podávají-

cí pehled novinek v oboru za minulý rok,

analýzy vývoje a prognózy na další rok.

Nejvtší svtová organizace pro obory
elektrotechniky a elektroniky The Institut of

Electrical and Electronic Engineers IEEE,
která má dnes po svt více než 300 000
len a která vydává krom pehledových
asopis Proceedings a Spectrum dalších

40 asopis úzce specializovaných na díl-

í obory pro leny svých oborových sekcí,

zveejnila též podobný pehled v rozsahu
asi 90 stránek. Pokusíme se proto zde
uvést struný výtah, ukazující souasnou
situaci oboru a smry jeho vývoje.

Polovodie, aktivní souástky
a integrované obvody

Vývoj v této oblasti je i nutným pedpo-
kladem vývoje v oblastech ostatních. Hlavním
smrem vývoje je zmenšování rozmr
aktivních ástí tranzistor, které umožuje
zvtšování potu tranzistor na ipu, rst
složitosti 10, zvyšování mezních kmitot
a tím rst výkonu mikroprocesor a zvt-
šování kapacity polovodiových pamtí.
Souasné mezní dosažené parametry a
perspektivu vývoje ukazuje tabulka.

Rok Rozmr DRAM Mi kroprocesory Vývody

-
[ M m] [cm 2

]
[Mb] [cm 2

]
Mtrans. [MHz] l/O

1996 0,35 1,9 64 2,5 4 300 900

1998 0,25 2,8 256 3 7 450 1350

2001 0,18 4,2 1000 3,6 13 600 2000

2004 0,13 6,4 4000 4,3 25 800 2600

V druhém sloupci je uveden charakteristic-

ký rozmr funkních oblastí (kolektor,
bází, emitor) na ipu, ve tetím a tvrtém
sloupci plochy ip a kapacity nov vyvi-

nutých typ pamtí DRAM, v dalších tech
sloupcích plochy ip, poty tranzistor
v miliónech a maximální hodinové kmitoty
nových mikroprocesor a v posledním
sloupci maximální poty vývod z ipu.

tento vývoj ovšem pedpokládá vyešit
dlouhou adu problém, poínaje techno-
logií výroby (fotolitografii s novými resisty

a novou optikou pro ultrafialové záení
193 nebo 156 nanometr, použití vrstev

SiF4 na povrchu Si02 pro snížení permitivi-

ty a zvtšení rychlosti šíení signálu na
spojích, zlepšení istoty chemikálií, pe-
chod na plátky o 0 300 mm, vyešení m-
icích a zkušebních metod atd.).

Všeobecným trendem je dosáhnout na
1 ipu co možná úplné soustavy funkních
díl poítae, aby jejich souhra byla co
nejrychlejší. Osobní poítae PC takto do-
sahují výkon dosud realizovatelných jen

u tzv. pracovních stanic (Workstations), tj.

poíta o tídu vyšších a mohou být užívá-

ny i pro 3D grafiku, multimédia, Internet atd.

tento vývoj se projevuje i v architektue

mikroprocesor, kde nalézáme 3 smry:
CISC - Complex Instruction Set Computers
- 32 bit, nap. Pentium,

RISC - Reduced Instruction Set - 32 bit,

nap. Ultra-Sparc,

WLIW - Vry Long Instruction Word - 64 bit,

pro multimédia, nap. Tri Media, M-pact.

Integraní smr vývoje pináší dokon-
ce i speciální ipy, obsahující snímae ob-

razu CCD se všemi pomocnými obvody
pro camcordéry, místo sníma CCD byly

vyvinuty mozaiky i fotoprvky CMOS. Speci-

ální integrované obvody ASIC - Aplication

Specific Integrated Circuits - existují již

v nepehledném množství typ a kryjí nej-

rznjší aplikace v telekomunikacích, her-

ních automatech, ídicích systémech atd.

Vývoj však pokrauje i v oblastech vý-

konových polovodiových souástek, kde
nalézáme výkonové bipolární tranzistory

s izolovanou bází IGBT pro naptí do 3 kV
a proudy až 1200 A, používané pro regu-

laci a kmitotové mnie pro pohony a pro

indukní ohev (kmitoty až 50 kHz). Pro
vyšší kmitoty do 600 kHz jsou použitelné

výkonové tranzistory MOS-FET, nap. pro

penosné sváeky 100 kHz, 130 A o váze
jen 5 kg (Itálie, Cemont Verona). Výkono-
vé tyristory s aktivním plátkem o 0 100 mm
se užívají ve stídaích pro tavii indukní
pece o výkonu 40 kW.

Silicon Power Co nabízí tyristory s vy-

pínatelným lenem MOS pro naptí do
9 kV. Laboratorn byly vyvinuty i tranzisto-

ry na bázi vodivých plast (oligomery thio-

fenu), zatím jen pro nf.

Komunikaní sít a prostedky

Komunikaní sít a prostedky jsou
druhou oblastí s nejrychlejším vývojem. Již

v letošním prvním ísle jsme psali o druži-

covém systému INMARSAT, který umož-
uje telefonické spojení a penos dat z li-

bovolného místa na svt pomocí pístroje

SATPHONESP1600 pro kteréhokoli úast-
níka sít. V posledním loském pehledu
jsme hovoili též o elektronické pošt
E-Mail a o sítích Ethernet, Internet a World
-Wide Web. Tyto sít se dále rozvíjí a zdo-
konalují, Internet je použitelný i pro video-

signály a videotelefony. Objevuje se ada
nových komunikaních služeb. WWW
umožuje i ešení práce pro výzkum. Sys-
tém ISDN-Integrated Services Digital Net-

work (asto tený též jako Innovation Sub-
scribers Don’t Need) umožující rzné
informaní obchodní služby se nyní zdo-
konalil na šíi pásma 2 MB/s a více. Pomo-
cí rzných kompresních systém mže
pracovat i pes normální telefonní linky.

Služby se tím výrazn zlevují.

Služeb Internet dnes v USA používá
60 % pracovník (podle przkumu mezi
leny IEEE, polovina z nich má FIA = Full

Internet Access, zbytek má pístup áste-
ný. V této souvislosti nutno uvést i nový
provozní ád Internetu - Internet Protocol

I Pv6, normu zpracovanou výborem IETF -

Internet Engineering Task Force, která ob-

sahuje též rzné metody komprese spekt-

ra (kombinace PCM, AM, FM nap. DCIT -

Digital Compression of Increase Transmis-
sion, nebo MPEG2, 3 a 4 pro kompresi vi-

deo a umožuje definovat až 1500 adres
na 1 m 2 zemského povrchu).

Rozsah použití u 20 % len je mén
než 10 hodin msín, 10 % mezi 10 až
30 hodin, 10 % více než 30 hodin. Služby
E-mailu a faxu se již rozrostly natolik, že
mnoho firem je používá k reklam, takže
nkteí úastníci dostávají až 100 e-mailo-

vých relací denn. Platí tedy i zde tzv. Ma-
dáchv zákon, formulovaný nedávno podle

vzoru zákon Parkinsonových a Murphyo-
vých, který praví: „I tu nejlepší ideu dokáží
lidé zkazit”. (Imre Madách, maarský spi-

sovatel a dramatik, 1823 až 1864, hlavní

dílo drama Tragédie lovka).
I pes používání rzných hesel a kód

blokujících vstup do rzných databank se
podailo v srpnu minulého roku francouz-
skému studentu systematickými pokusy
prostednictvím nkolika velkých poíta
odkrýt 40bitové heslo firmy Netscape, pro-

niknout do jejich databáze a zcizit obchod-
ní informace.

Velkým problémem se stává zneužívá-
ní a nepovolené získávání informací ze sítí

a databank, a zamoování sítí propagan-
dou extremistických skupin. Roste poteba
utajovaích systém a kód. V síti WWW
není ješt vyešen systém poplatk, tarif

a zpsob útování. To se týká i systému
informaních dálnic, jichž kapacita roste

zásluhou vývoje kmitotového multiplexu

ve svtlovodech (20 kanál a 5 Gb/s po 1

vlákn) a zásluhou využití solitonových im-

puls (na vláknech s uritou kombinací
disperse a nelinearity).

Poslední z dležitých systém, na kte-

rý je teba upozornit, je Global Positioning

System GPS, který umožuje urit zem-
pisnou polohu každého píslušného pijí-

mae poítaovým vyhodnocením aso-
vých rozdíl signál z geostacionárních
družic s pesností ±100 m a v nkterých
oblastech s pesností ±15 m (tzv. diferen-

ciální GPS). Píslušné pijímae mže mít

každá lo, letadlo apod. Tento systém nyní

nahrazuje vtšinu dosavadních zamova-
ích a naviganích systém. Klíem ktéto

pesnosti jsou cesiové atomové hodiny,
synchronizující vysílae na družicích.

Nakonec ješt jedna malá senzace -

výprodej pásem elektromag. spektra v draž-

b! Samozejm ovšem v USA. Federální
komunikaní komise (FCC) uspoádala
nkolik dražeb, ve kterých prodávala ame-
rickým výrobcm radiokomunikaních za-

ízení výhradní práva na využití uritých
kmitotových pásem pro tzv. PCS -Personál

Comunications Servis, osobní komunika-
ní služby. Konkrétn šlo nejprve o dvou-
smrná vyhledávací zaízení osob - two
way paging - ve tech pásmech širokých

1 MHz kolem 900 MHz, za kteréžto licence

zaplatilo šest firem celkem 650 milión do-
lar. Po tomto „úspchu” byla vydražena 4
pásma po 15 MHz mezi 1850 a 1965 MHz
pro další rzné služby, piemž 18 firem

získalo celkem 99 licencí pro 51 oblast

a zaplatilo tém 8 miliard dolar. Tato
pásma budou patrn využívána pro multi-

média, pro spojení mezi poítai i pro spe-
ciální radiotelefonní a videotelefonní sít.

Uvedené firmy jist vdí, jak své peníze
dostanou zpt, avšak tyto projekty, vyža-
dující další investice, nejsou jist bez rizika.

Poítae

Poítae vykazují ve svém vývoji jed-

noznaný trend rstu výkonu, umožnný
novými pP a pammi. Klesá obrat i zájem
v oblasti nejvtších poíta, jejich úlohu
pebírají výkonné workstations s masivní
paralelní architekturou, dosavadní bžné
workstations jsou nahrazovány novými
výkonnými PC. Nové typy notebook se
úspšn vyrovnávají svým výkonem stol-

ním poítam. V USA se prodává 10 mili-

ón ron, 32 % domácností má v USA
poíta. Hlavní událostí roku 1995 bylo
proto uvedení do prodeje systému Win-
dows 95, kterého se bhem 2 msíc pro-

dalo 7 milión kopií zásluhou ohromné re-

klamy. Tím byly pekonány systémy IBM
OS/2 i Mac Intosh OS, systém UNIX se
drží jen u velkých workstations, silnou po-

zici a velkou budoucnost má též Windows
NT. Výhodou tohoto systému i systému
Win 95 je široká škála aplikaního software,

nap. pro návrh 10 ASIC, FPGA (field

programmable gate arrays) a pro plošné
spoje (PCB), a to v rámci systému EDA
(Electronic Design Automation) a systém
API (Application programming interface).

Systém API se nyní dlí na 4 podsysté-
my, a to WIN31 (16bitový pro Windows 3.1,

WIN32 pro Windows NT, WIN32S (32bito-

vý pro NT a Win 95 pro Windows 95. Na
tyto programy pak mohou navazovat nej-

rznjší programy aplikaní, jejichž vývoj

se tímto zpsobem usnaduje a zrychluje.

(Dokonení píšt)

Doc. Ing. Jií Vacká, Csc.



SEZNAMUJEME VÁS

tyi zajímavé výrobky
s pasivním infrasenzorem

V únorovém ísle tohoto asopisu
jsem uveejnil test bezdrátového zvon-

ku, který prodává firma KH a který,

krom toho, že se mi jevil jako velmi

zajímavý, byl též mimoádn levný.

Dnes bych chtl tento test doplnit dal-

šími, rovnž zajímavými a velmi lev-

nými výrobky, které tato firma nabízí.

Jsou to standardní spína, gong kom-
binovaný s poplachovým pístrojem,
halogenový reflektor a lampa. Všech-
ny jsou ovládané senzorem PIR.

Jsem si dobe vdom toho, že se
nejedná o žádné novinky nebo nezná-
má zaízení, pozoruhodná je však opt
jejich cena. Porovnal jsem totiž pro-

dejní ceny tchto pístroj se shodný-
mi výrobky, které nabízí napíklad n-
mecká firma Conrad a dospl jsem
k pozoruhodným zjištním. Pokud si

nechceme pro toto zboží dojet až do
Nmecka, což by se už vbec nevy-
platilo a uvažujeme-li ceny, za nž k nám
tyto pístroje firma Conrad dodává,
zjistíme, že napíklad spína zcela
shodného provedení jako ten, který je

popisován v tomto testu, prodává fir-

ma KH tém o 30 % levnji. Naprosto
shodný reflektor se žárovkou 500 W a

ovládaný senzorem PIR prodává firma

KH tém o 40 % levnji a gong kom-
binovaný s alarmem rovnž o 40 %
levnji než obdobný výrobek nabízený
firmou Conrad. Domnívám se proto,

že je to dostatený dvod pro to,

abych naše tenáe s tmito výrobky
seznámil.

Spína ovládaný

senzorem PIR (W 180)

Tento spína pracuje tak, že spíná

pipojený spotebi v okamžiku, kdy
se v poli jeho registrace zane pohy-
bovat jakýkoli pedmt, který produku-

je infraervené záení, tedy také, kro-m jiného, i lovk nebo zvíe. Dobu,
po kterou zstane spína v sepnutém
stavu, lze nastavovat regulaním prv-

kem v rozmezí 5 sekund až 12 minut.

Tato doba je poítána od okamžiku,
kdy v registrované oblasti ustane po-

slední pohyb tohoto objektu. Pokud
pohyb v ase, který byl nastaven,
neustává, spína zstává sepnut tr-

vale.

Jestliže je spína použit napíklad
ke spínání osvtlení, lze druhým regu-

laním prvkem nastavit, pi jaké vnjší
úrovni šera se má celé zaízení akti-

vovat. To znamená, že když se úro-

ve vnjšího osvtlení (po rozednní)
zvtší natolik, že již není teba spína
využívat, spína se automaticky vya-
dí z funkce. Po setmní se opt auto-

maticky do své funkce aktivuje. Tuto
funkci lze rovnž libovoln nastavit

nebo též zcela zrušit.

Pístroj musí mít k dispozici jak fá-

zový, tak i nulový vodi. Pokud do pí-

vodu spínae vadíme rozpojovací tla-

ítko (nebo jiný vypína), lze funkci

infrapasívního senzoru v pípad po-

teby krátkým stisknutím tohoto tla-

ítka doasn zrušit a delším stisknu-

tím pak opt obnovit. Jak jsem však
byl dodavatelem informován, tato

(podle mého názoru výhodná) funkce

se však u nkolika uživatel stala pí-

inou reklamace, protože si poádn
nepeetli návod a když na okamžik
náhodn perušili napájení, vyadili

pístroj z funkce a reklamovali to jako

závadu. Dodavatelská firma nyní zce-

la vážn uvažuje, zda by nebylo vhod-
njší tuto funkci vypustit.

Spína je vestavn do kulovitého

pouzdra, které lze upevnit na libovol-

né vhodné místo a je ve svislé rovin
nastavitelné. Umožuje spínat spot-

ebie, které pedstavují odporovou
zátž až do píkonu 1 100 W a spote-
bie, které pedstavují indukní zátž
až do píkonu 500 W. K pístroji je do-

dáván sáek s montážním materiálem
(šroubky a hmoždinky) a s clonkami,

které umožují, pokud to je teba, zko-

rigovat smr citlivosti infrapasívního

idla.

Základní technické údaje

Napájecí naptí: 220 V.

Maximální odporová zátž: 1 1 00 W.
Maximální indukní zátž: 500 W.
Úhel registrace: 180°.

Dosah registrace: až 14 m.
Doba trvání zapnutého stavu:

5 sekund až 12 minut.

Ml jsem možnost posoudit funkci

dvou tchto spína, které byly na-

mátkou vybrány ze skladu. Oba spí-

nae pracovaly zcela bezchybn a

k jejich funkci nemohu mít žádné vý-

hrady. Také úhel registrace a dosah
idla odpovídal údajm výrobce.

Halogenový reflektor

ovládaný senzorem
PIR (KH 505)

Reflektor je uren jak pro vnitní,

tak i pro vnjší použití. Je osazen ha-

logenovou žárovkou o píkonu 500 W,
která je ovládána infrapasívním sen-
zorem. Senzorová jednotka je namon-
tována pod reflektorem a lze ji v pípad
poteby stranov i výškov natáet.
Má ti nastavovací prvky, jimiž lze

ovládat citlivost idla, dobu, za kterou

po ukonení pohybu ve sledovaném
prostoru žárovka v reflektoru zhasne a

tetím prvkem lze stanovit, pi jak ma-
lém vnjším osvtlení má být funkce
spínae aktivována. To znamená, že
pi dostateném vnjším osvtlení (ve

dne) se žárovka v reflektoru pi pohy-

bu osob nerozsvítí. Tato funkce mže
být též vyazena.

Jak jsem se již zmínil, výrobce po-

voluje použít reflektor i v exteriéru, do-

poruuje však, aby pi použití v exte-

riéru byl reflektor instalován tak, aby
jednotka infrasenzoru smovala sm-
rem dol a aby byl celý pístroj pokud
možno umístn pod stíšku a tím chrá-

nn proti pímému dešti.

Technické údaje

Napájecí naptí: 220 V.

Píkon (se žárovkou): 500 W.
Úhel registrace:

180 ° (ve vodorovné rovin),

60 ° (ve svislé rovin).

Pracovní teplota okolí: -20 až +40 °C.

Dosah registrace: 12 až 20 m.
Doba trvání zapnutého stavu:

5 sekund až 12 minut.

Ml jsem opt možnost vyzkoušet
funkci dvou reflektor, které byly ná-

hodn vybrány ze skladu. I v tomto
pípad oba pracovaly naprosto bez-

chybn. Pouzdro se senzorovou jed-

notkou je sice smrov nastavitelné,

ale v praxi toho patrn nebude teba
využívat, protože úhel registrace je

tak velký, že obsáhne ve vodorovné \
rovin celý prostor ped reflektorem. 1
Rovnž provedení reflektoru se mi jeví /



% jako vyhovující. Skí reflektoru je ko-

\ vová a žárovka je kryta sklennou el-

/ ní deskou, která je dobe utsnna
pryžovým tsnním. Zkusil jsem stí-

kat šikmo shora na reflektor vodu za-

hradním rozprašovaem a zjistil jsem,

že žádná vlhkost do reflektoru nepro-

nikla. Je teba jen dbát na to, aby ts-
nní víka reflektoru se sklem bylo ád-
n nasazeno do píslušné drážky a

dobe pitaženo.

Pípadné zájemce bych chtl ješt
upozornit na to, že senzor pochopitel-

n reaguje na všechny objekty, které

produkují infraervené záení, což je

napíklad motor automobilu. Umístíme-
li reflektor do vhodného místa - napí-
klad ped garáž, automaticky se osvtlí

píslušné prostranství, když pijedeme
dom. Podobných možností použití je

jist více.

Chtl bych jen poznamenat, že po-

kud vypojíme z funkce infrapasívní

senzor, což lze realizovat napíklad
tak, že pívod od sít zapojíme na
svorkovnici pímo na vývody žárovky
(viz schéma zapojení na piloženém
návodu), získáme velmi kvalitní zdroj

rovnomrného osvtlení, který pln
vyhoví napíklad pro natáení zábr
kamerou. V nouzi lze podobný pípad
ešit také tak, že dobu, po kterou z-
stává žárovka (po aktivaci pohybem)
zapnuta, nastavíme na maximum.

Gong a poplachový

pístroj ovládaný

senzorem PIR (KH43)

Tetí výrobek, který bych chtl po-

psat, je kombinovaný penosný pí-
stroj, napájený baterií 9 V. Proto je

snadno kdekoli použitelný a lehce
penosný. Tento pístroj má opt jako

základ infrapasívní senzor a lze ho
použít ve dvou funkcích. Mže praco-

vat bu jako elektrický gong nebo jako

poplachová siréna. To znamená, že
v okamžiku, kdy je zjištn pohyb v re-

gistrovaném prostoru, ozve se (podle

nastavení) bu zvuk gongu, nebo zvuk
jeící sirény s kolísavým tónem. Tento
signál lze tudíž použít bu jako ozná-
mení, že nkdo pichází, nebo jako
výstrahu ped neoprávnným pícho-
dem njaké osoby. Akustický signál

trvá vždy ješt asi 10 sekund po oka-

mžiku, kdy ustane v registrovaném
prostoru pohyb. Prvním dalším pohy-
bem se signál pochopiteln obnoví.

Z dvod, které odpovídají úelu
použití, má tento spína neobvyklé
úhly registrace. Ve podélném smru
má registraní úhel asi 150°, v kol-

mém smru pibližn 10°. To zname-
ná, že v pípad, kdy požadujeme re-

gistraci širokého prostoru, umístíme
pístroj vodorovn. Umístíme-li pístroj

svisle, registruje dní v úzkém svislém

pruhu (napíklad prchod osob). V pí-

slušenství tohoto pístroje je i nástn-
ný držák a montážní materiál k upev-
nní držáku. Pístroj lze z držáku
jednoduše vyjmout a použít ho odd-
len.

U tohoto pístroje jsem si nutn po-

ložil otázku, jak dlouho vydrží s jed-

nou baterií v provozu a jak tedy bude
jeho provoz nákladný. Zmil jsem
proto jeho odbr v zapnutém (ale kli-

dovém) stavu a odbr inil 0,15 mA.
Pi aktivovaném zvukovém signálu

(lhostejno zda to byl zvuk gongu nebo
sirény) se odbr zvtšil na 20 mA.
V tomto pípad lze však dobu živo-

ta jedné baterie jen velmi obtížn
urit, protože nelze pedem odhad-
nout, k jakému úelu bude pístroj po-

užit a kolikrát denn bude aktivován

do funkního stavu. Jako poplašné
zaízení by patrn picházelo v úvahu
i noní použití, jako gong patrn spíše

denní použití. Domnívám se, že se
tento pístroj nehodí jako trvalé po-

plašné zaízení nebo jako trvalá indi-

kace ní pítomnosti, ale že by ml
být používán spíše v náhodných pí-

padech, kdy není vhodná nebo možná
trvalá instalace a napájení ze sít.
Doba života baterie, kterou udává vý-

robce nkolik msíc, se mi proto jeví

jako logická a pro dané pípady použi-

tí zcela dostaující.

Úsporná lampa
spínaná senzorem PIR

(KH 46)

Posledním pístrojem, o nmž bych
se ješt rád zmínil, je lampa s nízko-

voltovou kryptonovou žárovkou, kte-

rou automaticky zapíná vestavný
infrasenzor. Tato lampa, která je na-

pájena tymi tužkovými lánky, je

velmi úhledná a je navíc opatena
vstupem pro pipojení síového napá-
jee s normalizovanou soustednou
zástrkou (záporný pól na stedovém
kolíku). Lampa poskytuje, díky dobe
provedenému reflektoru s rozptylovým

úinkem, velice píjemné svtlo a je

od ní za tmy velmi dobe vidt. Lampu
lze ve druhé poloze spínae, kdy je

infrasenzor vyazen, použít též jako
osvtlovací zdroj s píjemným svt-
lem. To vše je ovšem zaplaceno po-

mrn velkou spotebou, což se pro-

jeví v dob života napájecích lánk,
protože použitá žárovka odebírá
z lánk 0,5 A. Pokud by tato sku-
tenost byla nkomu píliš na záva-
du, mohl by použitou žárovku na-
hradit jinou, s menším píkonem. To
by však mlo pochopiteln vliv na in-

tenzitu osvtlení daného prostoru.

Proto je vhodné tuto lampu napájet

bu alkalickými lánky nebo niklokad-

miovými akumulátory. Jak jsem se od
zástupce firmy dozvdl, snad z toho-

to dvodu neml tento výrobek žádný
velký prodejní úspch a firma uvažuje

o jeho stažení z trhu. Proto není vy-

loueno, že nebude možno pípadné
zájemce o tuto lampu v dob, kdy lá-
nek vyjde, již uspokojit, ale chtl jsem
se o ní zmínit proto, že ji za tak nezají-

mavý výrobek nepovažuji a že se do-

mnívám, že by v nkterých pípadech
mohla nalézt své uplatnní.

Závr

Jak jsem se zmínil již na zaátku,
popsané výrobky jsou v prvé ad ne-

sporn zajímavé svou neobvykle píz-

nivou cenou. Pitom jsou velmi dobe
zpracovány a svým vnjším vzhledem
budí dvru. Jak jsem se na zkouše-
ných vzorcích pesvdil, zdají se být

i zcela spolehlivé, protože jsem ani

na jediném (a zkoušel jsem vždy dva
náhodn vybrané kusy) nenašel tu

nejmenší závadu.
Ke každému výrobku je piložen

eský návod, který je rovnž uspokoji-

vý a je v nm popsáno použití písluš-

ného pístroje. Rovnž použitá obalo-

vá technika je dobrá.

A tím jsme se dostali až k prodejní-

mi cenám:
Spína ovládaný senzorem PIR

(typové oznaení W 180) stojí 629 K.
Halogenový reflektor ovládaný

senzorem PIR (typové oznaení KH
505) stojí bez žárovky 628 K.

Halogenová žárovka do tohoto re-

flektoru stojí 49 K.
Gong a poplachový pístroj ovláda-

ný senzorem PIR (typové oznaení
KH 43) stojí 399 K.

Úsporná lampa spínaná senzorem
PIR (typové oznaení KH 46) stojí

349 K (s výhradou okamžitého dodání).

Za tyto ceny (plus poštovné) si

lze popsané výrobky objednat u Zá-
silkové služby KH, Box 34, pošta 41,

142 00 Praha 4. Tato služba má praž-

ské telefonní íslo 472 80 05 (24hodi-

nová služba).

Zcela závrem bych chtl upozor-

nit na to, že pokud zájemce vlastní

živnostenský list pro obchodní nebo
montážní oprávnní, mže od jmeno-
vané firmy obdržet zmínné výrobky
ješt mnohem levnji. O podrobnjší
informace lze požádat faxem na praž-

ském telefonním ísle 02/643 69 98.

Adrien Hofhans



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

(Pokraování)

Integrovaný obvod CD4017B je

tzv. Johnsonv íta/dekodér, jehož

hlavními vlastnostmi, které nás zají-

mají, jsou velká rychlost a krátce akti-

vovaný dekódovaný výstup. Tento
dekadický (desítkový) íta/dekodér
se skládá z pti klopných obvod typu

D, výstupy jsou trvale v úrovni L s vý-

jimkou dekódovaného stavu, kdy je na

píslušném výstupu úrove H. Pro
možnost adit obvody do kaskády je

vyveden i výstup „penos”. Pokud jde

o použité názvosloví - íta ítá pi-

cházející impulsy, dekodér „mní”
dvojková ísla pivádná na jeho vstu-

py na logické signály o úrovni H (log.

1), které se pak objevují postupn na

jeho jednotlivých výstupech.

Zapojení vývod integrovaného
obvodu je na obr. 49, na obr. 50 je

blokové schéma vnitního uspoádání
obvodu a na obr. 51 je asovai dia-

gram pro 401 7B. Jak je zejmé, íta
je aktivován každým kladným taktova-

cím (hodinovým, clk) impulsem, je-li

na vstupech clk inhibit (uvolnní taktu)

a reset logická úrove L. V každém
okamžiku pracovního cyklu je vždy na

devíti z deseti dekódovaných výstup
nízká úrove (L) a na zbývajícím úro-

ve vysoká (H). Na každém z deseti

výstup se postupn podle potu pi-

cházejících taktovacích impuls obje-

ví úrove H a „vydrží” na nm po dobu
jednoho taktu. Na výstupu „penos”,

na nmž je úrove L, se úrove H ob-

UDD i

+3 až +15 V

, -M „

hodiny
_14

clk

clk
J3_

inhibit

reset
15_

jeví po dobu jednoho cyklu taktu vždy

po ukonení deseti taktovacích impul-

s - to umožuje adit jednotlivé inte-

grované obvody do kaskády. Taktova-

cí cyklus je možné ukonit pivedením
úrovn H na vstup clk inhibit (uvolnní

taktu). Jak vyplývá z asovacího dia-

gramu, íta lze vynulovat pivedením
úrovn H na vstup „reset”, tím se sou-

asn objeví úrove H na výstupu 0

(vývod 3 integrovaného obvodu) a za-

íná nový ítai cyklus.

Obvod shodný s popisovaným,
avšak pouze „osmikový” (4022B), je

vstup clk

na obrázku - pro naše úely je však
výhodnjší obvod 401 7B.

V píštím pokraování si uvedeme n-
kolik „ledových had” s obvodem 401 7B
vetn desek s plošnými spoji.

vstup clk inh.

vstup reset

výstup 2

výstup 4

výstup 6

výstup 7

výstup 8

výstup penos

Obr. 49. Zapojení vývod CD4017B
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Obr. 51. asovai diagram
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Obr. 50. Funkní schéma Johnsonova ítae; clk - taktovací vstup (hodiny),

aktivuje se nábžnou hranou impulsu (z úrovn L na H), clk - taktovací vstup,

clk inh., aktivuje se sestupnou hranou, reset - vstup „nulování”, 1 až 9 - de-

kódované výstupy, penos - výstup pro azení 10 do kaskády, aktivní úrove L

reset clk IR innost

H X X 0 = penos = H, laž 9 = L

L H s íta ítá

L N L íta ítá

L L X beze zmny
L X H beze zmny
L H N beze zmny
L S L beze zmny

H - vysoká úrove - „nejkladnjší” na-

ptí,

L - nízká úrove - „nejmén kladné”

naptí,

X - neuritý stav,

N - nábžná, S - sestupná hrana im-

pulsu



Pání s elektronikou
Cyril Bák
(Pokraování)

innost kondenzátoru Cl až C3

Žádáme-li, aby pi krokování se

prolínal svít ad LED, pak k výstupm
U.1/1 až U3/R3 pipojíme elektroly-

tické kondenzátory s kapacitou asi 2

až 4 p Pi aktivaci nap výstupu U1

a po jeho skokovém uzavení se kon-

denzátor pomalu vybíjí pes Rt, pop,

TI, naptí na LED se pomalu zmen-
šuje a stejn tak pomalu LED „doha-

síná", Souasn pi zmenšování svitu

LED v kolektoru Tise vsak již rozsvítily

LED v kolektoru T2 (naptím U2 pi

druhém kroku (viz tabulka) - to je prin-

cip žádaného prolínání svitu LED
v následných krocích. Pipojení elekt-

rolytických kondenzátor ovlivuje

v malé míe i rozsvcování sloupc
LED, protože jsou zapojeny v obvo-

dech s velkou impedancí; tzn. že pi

svém nabíjení zpomalují rozsvcování

LED v kolektorech jednotlivých spína-

cích tranzistor.

Shrneme tedy všechny možnosti

zmn:
- kmitoet krokování volbou C5, R7,

- prolínání svitu, rozsvcení a stmívání

LED zmnou C1R1, C2R2, C3R3.
- krokování dopedn a zptné, pepí-

natelné i pevné - zamníme R9 a

RIG.

Možné chyby a jejich odstranní

- Sloupce LED nesvítí podle popisu

v tabulce - zpravidla jsou opan za-

pojené nkteré ze spínacích diod D9
až D20, závadu hledáme pi senzoto-

vém pepínání výstup.

- Je-li stejnosmrné napájecí naptí
U

n
jiné než doporuené (tj. asi 32 V),

mohou nastat tyto pípady: napájecí

naptí podstatné vtší než 32 V není

sice na závadu, ale mže zpsobit, že

se budou zvtšenou výkonovou Pztrá-

tou ohívat tranzistory, nebo

V takovém pípad zmíme UCE
tranzistoru a údaj dlíme proudem

svítivých diod, výsledkem bude od-

por rezistoru (vybereme z ady nejblí-

že menší), který je teba zapájet do
desky s plošnými spojí v míst RS1
(RS2, RS3) - obr 5. Rezistory RS nej-

sou ve schématu zapojení zakresleny,

nejsou-li zapotebí, vedeme spoj

k LED pímo z kolektor tranzistor.

Po jakémkoli zásahu do obvodu ko-

lektor TI
,
T2 nebo T3 je ovšem vt-

šinou teba znovu nastavit svit LED re-

zistory R4 až R6,

Pi podstatn vtším napájecím

naptí mohou se také ohívat Zenero-

vy diody - v takovém pípad je teba
zvtšit odpor rezistoru R1 2 tak, aby se

proud Zenerovými diodami zmenší!

nejlépe na jmenovitou velikost.

Je-li stejnosmrné napájecí nap-
tí mnohem menší než 32 V, innost
10 není sice ovliynna, svítivé diody

však nebudou svítit

- V etzcích LED nesvítí všechny
diody stejn. Náprava není jednodu-

chá, jde o to, jak nejjednodušeji od-

stranit vliv rozptylu parametr LED,
vznikající pn výrob - nejvhodnjší by

bylo všéchny LED jednoho druhu pe-
dem zmit a rozsvítit za stejných pod-

mínek a pak je podle svitu a odpoví-

dajícího proudu rozdlit do skupin po

15 kusech stejných vlastností. Mírné

rozdíly však není teba korigovat, ne-

bo pi pohledu na obrazce s LED
z vtší dálky jsou malé rozdíly v jasu

stží postehnUtelné.

Píprava LED ped vlepením

Ped pájením LED. do srdíka je

vhodné upravit délku jejich pívod a

- pípadn se pocviit v pájení - lze tak

pedejít zniení LED pehátím pi pá-

jení.

Vývody svítivých diod o 0 5 mm
ustihneme na délku asi 5 mm od

plastického pouzdra, o 0 3 mm asi

7 mm od pouzdra a o 0 2,5 x 5 mm
asi 5 mm od pouzdra. Odstižené vý-

vody si ponecháme pro nácvik pájení

- napícháme je (alespo 10 dvojíc)

do prkénka (korku, balžy) podle obr.

1 2. Na zaátek a na konec ady „LED”

umístíme (pilepíme) nap. kousek
kuprextitu jako „pájecí svorkovnici".

Pak vezmeme kousek lanka (licny) á

jeho zaátek pipájíme na „svorkovni-

ci"
,
jedním závitem ovineme kolem

první „LED” a stéjn pokraujeme i

dále, konec pak pipájíme na druhou

„svorkovnici". „První vlnou pájení” spo-

jíme pájením všechny liché vývody
jednotlivých „LED", druhou vlnou

všechny sudé vývody {není. vhodné
pájet oba vývody jedné LED tsn po

sob - LED se pak píliš zahívají).

Dbáme, aby pájení jednoh o "vývodu

netrvalo déle než 2 až 3 vteiny a aby

byl spoj perfektní - 100% „prolitý" cí-

nem. Nakonec mžeme prostíhat

'„zkraty” v jednotlivých „LED" a pe-
svdit s teba pinzetou, jak kvalitní

jsou pájené spoje.

Ped popisem mechanického us-

poádání elektronického srdíka sj

ješt musíme uvést, jaká je celková

skladba svítivých diod a jak jsou diody

sestaveny do sloupc í ad, z nichž

jsou uspoádány následující obrazce:

- Nahoe na srdci jsou íslice,

oznaující vk jubilanta, celkový poet
LED vetn pomlky je 10 až 15, spo-

lu s ornamenty tvoí LED dv paralel-

n zapojené ady (po 15 kusech),

scházející LED lze nahradit rezistory.

LED jsou zelené barvy.

- Stovka v dolní ásti srdce má jed-

nu adu 15 LED žluté barvy, kvtiny

jsou z oranžových LED.
- Obrys srdíka je sestaven z cel-

kem 30 LED (dv rady*po 15 kusech)

.ervené barvy.

Mechanická konstrukce

Mechanickou ás konstrukce ne-

smíme odbýt, nebo na ní závisí ne-

jen uspokojivý vzhled, ale i nejmén
50 % úspchu pi stavb srdce. Ped
zapoetím stavby doporuuji zhotovit

si již zmínnou „pájecí svorkovnici”

podle obr. 13. Je to velmi dobrý po-

mocník v elektronice - já ji používám
ke mnoha úelm - jako podprné
vývody u malých transformátor, v ten-

r
r.

1

lilii

Obr 13. Deska pájecí svorkovnice

zometrii i jinde, V našem pípad ji

-používám k pipevnní vývod zaát-
k, konc a propojení ad LED, ze

svorkovnice íze pak snadno vyvést vý-

vody k desce elektroniky ohebnými,

kablíky. Desku svorkovnice mžeme
pilepit kamkoli, ped lepením je

vhodné osmirkovat zadní síranu

kuprextitu, aby lepidlo dobe drželo

(nejlepším lepidlem je asi chemo-
pren, pop. nkteré z tzv. vteinových

lepidel, epoxidová lepidla nejsou pro

lepení na nkteré druhy plastických

hmot vhodná!),
’ Následující harmonogram prací

byl vypracován a oven pro logický

sled mechanických a elektrických

operací a doporuuji jej dodržet:

1 . Poídíme si fotokopií nebo „xéro”

(radji dv) srdíka z obr. 6. Na kopii

1. VLNA PÁJENI

Obr 12. Uspoádání
pro nácvik pájení LED

prostih
*-
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dokreslíme isto, odpovídající jubileu

oslavence. To bude tvoeno LED o 0
2

r
5 x 5 mm. Srdíko vystihneme z ko-

pie s pídavkem asi 5 mm na všech
stranách.

2. Horní i dolní desku srdíka zhotoví-

me z tvrzeného polystyrenu, horní

deska by mla mít tloušku asi 2 až
2,5 mm, dolní 1,2 až 1,5 mm, ped
opracováním by mly mít rozmry asi

115x115 mm. Desky pechodn sle-

píme asi v 5 bodech kapkami lepidla

na polystyren. Tlustší desku osmirku-

jeme a oistíme lihem. Na takto pi-
pravenou plochu nalepíme (chemo-
pren) vystižené papírové srdíko. Po
zaschnuti lepidla odlikujeme všech’

ny stedy naznaených dr. Pesn vy-

vrtáme jen dv boní jícovací díry {a),

.

b)} a to vrtákem o 0 2,4 mm, obé- sle-

pené destiky oízneme hrubozubou
lupenkovou pilkou na tvar srdíka
s pídavkem asi 5 mm a zbavíme ote-

p. Snažíme se pitom nepoškodit
kopii obr. $.

3. Desku s plošnými spoji podle obr.

4 odlikujeme v místech pro tyi lí-

covací díry a opt pesn vyvrtáme
dv boní {a)

T
b)} vrtákem 0 0 2,4 mm.

Tvar srdíka vyežeme lupenkovou pil-

kou s pídavkem asi 2 mn^ ez oistí-

me.

4. Takto pipravenou desku s plošnými

spoji a slepené destiky, sestavíme
(deska s plošnými spoji mdí nahoru +

slepené desky z polystyrenu obrázkem
dol) a spojíme dvma šroubky M2,4
s válcovou hlavou. Ze strany plošných

spoj vyvrtáme zbylé lícovací díry o 0
2,4 mm a vložíme do nich další dva
svorníky - šroubky M2,4.

5. Tuto sestavu upneme do svráku
(použít ochrannou vrstvu papíru nebo
látky, aby se nepoškodila ani deska
se spoji, anj obrázek) a opiíujeme

pesn na tvar srdíka. Hrany lehce

oistíme a sestavu rozebereme (i do-

asn slepené polystyrénové desky).

6. Nosnou desku s obrazcem provrtá-

me vrtáky podle zvolených LED, pro

hranaté LED hrany dopilujeme jehlo-

vým pilníkem. Otvory pro LED vyzkou-

šíme vložením LED - musí být tsné.

7 . Nosnou desku pro LED polepíme
ze strany kopie obr. 6 vhodnou tape-

tou nebo zlatou fóíií Lepidlo chemo-
pren). Po zaschnutí odstihneme zbyt-

ky polepu po stranách a plenou ži-

letkou vyežeme hranaté otvory. Stop-

kou vrtáku „protáhneme" kulaté díry.

8. Do nosné destiky srdíka vlepíme

všechny LED. Nejdíve LED íslic tak,

aby penívaly na vnjší stran asi

3 mm, LED lehce pilepíme, po za-

schnutí tvar íslic korigujeme a pak
definitivn diody pilepíme chemo-
prenem. Dále vlepujeme ornamenty -

kvtiny. Vynívají-li LED pro ornamen-
ty málo, musíme je ped zapoetím
operace 7 zapustit do nosné destiky,

nakonec vlepujeme obrysové LED o
0 5 mm. Po dkladném zaschnuti le-

pidla zvolíme místo pro pilepení jak

celé pájecí svorkovnice podle obr, 13,
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tak 4dílné pro kablíky k elektronice

desky s plošnými spoji a pilepíme je.

9 r etzce LED pájíme podle obr. 12,

pájecí smyka u pistolové pájeky by
-nemla být tlustší než 1 mm. ady
s 15 LED vždy vyzkoušíme podle
pedchozího popisu na správnost za-

pojení a svít. Spojovací holý pocínova-

ný vodi by neml být tlustší než asi

0,2 mm.
1 Ó. Nakonec zbývá osadit a oživit des-

ku s plošnými spoji. Zaneme dioda-

mi Dl až D8, pak pájíme IO, tranzisto-

ry a ostatnf souástky. Do chodu
desku uvádíme se zvoleným zdrojem
a všemi LED.

Pro konenou kompletaci si opat-

íme tyi trubiky z PST o 0 2,4 mm,
které lze získat nap. z vatových tam-
ponk. Odízneme z nich zvrásnéné
konce, ez chladíme a víepíme je do
nosné destiky LED. Po dkladném
zaschnutí navlékneme distanní tru-

biky. Jejich déíka je dána bezpe-
ným odstupem od vývod. LED a nej-

vyšších souástek na desce s plošný-

mi spoji. Trubiky jsou zhotoveny jed-

ním závrtem hndé lepicí pásky, sle-

pené na stopce vrtáku o prmru
2,4 mm. Ná tyto trubiky se „posadí"

deska se spoji a na ní pijdou opt
tyi distanní trubiky délky podie

vzdálenosti mezi deskou se spojj a

zadní uzavírací destikou srdce. Do
této uzavírací destiky je teba pe-
dem vypilovat otvor pro tenký kablík

od napájecího zdroje. Kablík pipájí-

me ke spodní stran desky sé spoji,

ovineme nití proti vytržení a provlee-
me otvorem,v dolní destice, kterou

pak navleeme na 4 svorníky - trubi-

ky PST. Celek mírn stlaíme a ze-

spodu zalepíme lepidlem na PST.
Po optném odzkoušení funkce elek-

troniky svorníky z PST lehce zakáp-

neme lepidlem z obou stran spodní
destiky a zbytek odízneme.

Bonice srdíka mohou být nap.
z polystyrenu (PST) tloušky 0,5 mm
nebo z „presspánu". Bonice je vhod-

né také polepit vhodnou tapetou
nebo staniolem.

Seznam souástek

Všechny elektrolytické kondenzá-
tory jsou s osovými vývody. Diody
v matici nemly žádné oznaení, jde

INFORMACE, INFORMACE
Ná tomto -míst Vás pravideln in-

formujeme o nabídce knihovny Star-

man Bohemia, Konviktská 24, 110 00
Praha f, tel./fax (02) 24 23 19 33,

v níž si lze prostudovat, zapjit i
pedplatit cokoli z bohaté nabídky
knih a asopisu, vycházejících v USA.

pravdpodobné o bžné spínací ke-
míkové diody. Zenerovy diody volíme

takové, které pro dokonalou stabiliza-

ci potebují co nejmenší Zenerv
proud. Nejvhodnjší transformátor by

mi mít sekundární naptí 24 V, 3 až
4VA.

Zdroj

Dl až D4 1N4002, KY1 30/80
C

,
220 pF/50 V

Tr zalité, bezpenostní,
VDE44201 (220/2x 12 V,

3,2 VA), pop. VDE44198, 220/

/24V, 3,2 VA)

Násobi
Dl až D4 1N4002, KY130/80
GlažCS viz text

Tr viztext

Hlavní deska s plošnými spoji

R1 až R3 100 kp, 0
r
125 W

R4 až R6 viz text

-R7 1,5 MQ, 0,125 W
R8 ažRII 10 MQ, 0,125 W
R12 viz text, 0,5W
Cl až C3 2,2 pF/50 V
C4 100 až 200 nF, keram.

C$ 2,2 až 3,3 pF/50 V
C6, C7 3,3 nF, keram.

C8 220 F/50 V

Dl áž D8 spínací kem. diody, ze-

lený proužek, pop. KA...

D9 až D21 spínací kem. diody, er-
ný proužek, pop. KA .. .

022 až D24 XD, pop. BZX55
{Uz = 9 V)

TI až T3 KF508 apod.

IO MAS562

Svítivé diody

kulaté - LQ (TESLA) nebo L-93. rr (ze-

lené žluté, en/ené) i jiné

s malým píkonem - L93..., 53...

hranaté - VGA.., L-11... (zelené, žluté

ervené) i jiné

Fozn, red
:
: Podle inzerce v AR kon-

cem minulého roku byly integrované

obvody MAS562 bžn k dispozici u

nékoíika prodejc (i na Slovensku),
nejlevnji byly nabízený za 7 K (T1PA
Ostrava), (pop. za 6 SK pi celkovém
odbru zboží za více než 200 SK v Du-
najské Stede, firma Memazel), nej-

dráže za 30 K/kus.

Pi naší poslední návštv v uvede-

né knihovn jsme objevili i zajímavou

knihu o 286 stranách, vnovanou „do-

mácí” stavb jednoduchých elektric-

kých micích pístroj. Sympatické na

knize je, že se krom popisu elektroni-

ky pístroj vnuje i mechanické strán-

ce konstrukce elektrických pístroj.

Lze v ni najít nap. pístroje pro zaá-
teníky jakb jsou zkouše tranzistor,

tester stereofonního vyvážení, generá-

tor bílého šumu atd., dále zdroje, ge-

nerátory, náhradní zátž 50 až 100 W,
zkouše stejnosmrných motor, zkou-

še infraervených dálkových ovládáni

atd. Pozornost je vnována i micím
kabelm a bezpenosti práce.



ELEKTRONICKÁ
ZATAZ

Rudolf Beka
Pri vývoji a nastavovaní laboratórnych stabilizovaných zdrojov

som narazil na problém, ako v amatérských podmienkach zaažo-
va vyvíjané zdroje. V laboratóriách vel’kých závodov i škol sú na
zaažovanie k dispozícii výkonové posuvné rezistory (prezývané
„šúpaky”). Takéto rezistory sa medzi amatérmi nevyskytujú, atak
som na vyriešenie uvedeného problému zhotovil elektronickú
záaž. Jej výhodou je, že u skúšaného zdroja možno overi i je-

ho chovanie v dynamickom režime, a tak odhalit’ rožne necnosti,
ktoré sa pri statickom skúšaní pomocou odporovej záaže vášinou
nezistia.

Technické dáta Napájanie: 220 V ±10 %.
Spoteba: 5 VA.

Max. vstupné napatie: 50 V. Rozmry: 1 90 x 70 x 1 95 mm

.

Max. prúd: 3 A.

Max. výkon: 30 W. Popis zapojen ia

Max. výkon: krátkodobé 60 W.
Druh prevádzky: Elektrická schéma prístroja je na

jednosmrná, impulzná. obr. 1. Ako zaažovací prvok sa pou-

Kmitoet impulznej prevádzky: živa výkonový MOS tranzistor KUN05.
10 Hz až 10 kHz. Pri jednosmernej prevádzke je na ria-

Tvar impulzného prúdu: diacu elektrodu privádzané jednos-

obdlžnikový str. 1:1. mrné napatie z výstupu 104. Na in-

Signalizácia prekroenia teploty chla- vertujúci vstup tohto zosilovaa sa
dia pri teplote +70 °C: ervená LED. privádza napatie zo snímacích rezis-

torov R12 až R14, ktoré sú zapojené
v emitore tranzistora TI. Do neinver-

tujúceho vstupu sa privádza referen-

n napatie z potenciometra Pí.

Operaný zosilova 104 bude
upravovat’ napatie privádzané na ria-

diacu elektrodu tranzistora tak dlho,

až medzi jeho vstupmi bude nulový

potenciál, iže nastaví budenie tak,

aby na snímacích rezistoroch R12 až
R14 bolo také napatie, aké sa privedie

z bežca potenciometra do neinvertujú-

ceho vstupu 104. Teda zmnou napá-

tia z bežca potenciometra sa vo vý-

sledku mní prúd teúci zaažovacím
tranzistorom TI. Zmna vstupného
napátia privádzaného na tranzistor TI

od asi 1 V do 50 V nemá vplyv na
teúci prúd. Aby sa dal regulovat’ za-

ažovací prúd dostatone jemne, na-



Tri

Obr. 3. Rozloženie súiastok
(tranzistor T2 je odizolovaný od chladia)



pátie privádzané na vstup 104 sa re-

guluje dvoma potenciometrami - hru-

bo potenciometrom Pí a jemne poten-

ciometrom P2.

Aby bolo možné skúšaný zdroj vy-

skúša i v dynamickom režime, je

možno tranzistor TI budit’ pravoúhlý-

mi impulzami so striedou 1:1, ktorých

kmitoet sa dá meni skokovo od
10 Hz po 10 kHz. Ako generátor pra-

voúhlých impulzov pracuje integrova-

ný obvod 101. Pepnutím prepínaa
Prl do polohy „KAL” sa jednosmr-
ným napátím o rovnakej úrovni ako je

vrcholová hodnota obdlžnikového na-

pátia, nastaví požadovaný zaažovací
prúd, potom sa pepína Prl pepne
na požadovaný kmitoet. Ak meriame
zaažovací prúd skúšaného zdroja

depreským prístrojom, bude tento pri

impulznej prevádzke ukazovat’ polovi-

cu prúdu, akým je zdroj zaažovaný.
Podobné, ak zaažujeme impulzne

laboratórny zdroj s ampérmetrom, bude
tento ukazovat’ polovicu prúdu - to

vaka tomu, že strieda impulzného
zaažovacieho prúdu je 1:1. Pri dyna-

mickej kontrole zdroja vzniká na jeho

svorkách striedavé napátie, ktoré je

tým vášie, ím je váší vnútorný od-

por zdroja. Na nábežných hranách im-

pulzného zaažovacieho prúdu vzni-

kajú prekmity, ktoré sú tým vášie,
ím je zdroj nekvalitnjší. Na kontrolu

týchto striedavých napatí je v elektro-

nickej záaži konektor K2 s nápisom
U 100 mV/V. Rezistormi R16, R17 je

napátie skúšaného zdroja podlené
lOx a vyvedené na konektor K2, tu

sa pipojuje kontrólny osciloskop. Ak
chceme sledovat’ priebeh prúdu elek-

tronickou záažou, pipojí sa oscilo-

skop na konektor K3. Tu je výstupné

napátie 100 mV pri prietoku prúdu 1 A.

Na externú synchronizáciu oscilo-

skopu slúži výstup, ktorý je na konek-

tore K1. Externá synchronizácia osci-

loskopu sa používá hlavn vtedy, ak
chceme meni zaažovací prúd v širo-

kých medziach. Pri malých zaažova-
cích prúdoch a dobrých skúšaných
zdrojoch je zvlnenie zdroja tak malé,

že by nemuselo postaovat’ na internú

synchronizáciu osciloskopu.

Pístroj je vybavený indikáciou pre-

kroenia teploty výkonového tran-

zistora TI. Na chladi tranzistora je

namontovaný snímací tranzistor T2.

Tento tranzistor je cez rezistor R23
pepnutý prúdom pibližné 345 pA.

Napátie na emitore tohto tranzistora

sa bude meni podl’a teploty, na ktorú

bude tento tranzistor zohriaty od chla-

dia výkonového tranzistora. Napátie

z toho tranzistora je pivedené do ne-

inverujúceho vstupu 105. Tento inte-

grovaný obvod pracuje ako napáový
komparátor. Referenn napátie sa
odoberá z bežca potenciometra P4.

Zmnou tohto napátia sa vo výsledku

nastavuje teplota, pri ktorej peklopí
komparátor (105). Na výstup 105 je

zapojený tranzistor T3 spolu s LED,
ktorá svojim svitom signalizuje pre-

kroenie nastavenej teploty. Na zvý-

raznenie prekroenia teploty je použi-

tá samoblikajúca ervená LED.
Napájanie prístroja zabezpeujú

dva stabilizátory - integrované obvody
102 a 103.

Mechanická konštrukcia

Pístroj je zabudovaný do iernej

plastovej skrinky typ 010, ktoré dodá-
vá firma ELFAX. Skrinka sa skládá

z horného a dolného dielu a dvoch
panelov, ktoré po zložení zapadnú do

drážok v hornom a dolnom diele. Die-

ly sa spájajú štyrmi skrutkami, ktoré

sú súasou skrinky. Tieto skrutky sú-

asne držia nožky. Použitím hotových

profesionáln vyrábaných skriniek do-

stane i amatérsky pístroj takmer pro-

fesionály vzhl’ad.

Súiastky prístroja sú umiestnené
na jednej doske (obr. 2), okrem sú-

iastok umiestnených na prednom pa-

neli. Na doske je uchytený i chladi
výkonového tranzistora. Na doske je

pimontovaný i malý sieový transfor-

mátor. Doska je ku spodnému dielu

skrinky prichytená štyrmi distannými
stlpikmi M3x10 mm.

Panely sú upravené pódia obr. 4

a 5. Na panel sa nalepí štítok, obr. 6.

Štítok je vhodné vyrobit’ ako fotografiu

(obr. 6) na fotografický papier C 2111

(N 2111). Štítok móžeme zhotovit’

i z tenkého plechu 0,4 až 0,6 mm, kto-

rý nastriekame farbou a sieotlaou
nanesieme popis pódia obr. 6. Tento
štítok na panel nemusíme lepit’, na
jeho prichytenie postaujú svorky a

sieový spína. Štítok zhotovíme pódia

obr. 4, len vynecháme všetky zapušt-
né otvory. Zhotovenie takéhoto štítku

sieotlaou je v amatérských podmien-

kach dost’ nároné. Na popis štítku

móžeme použit’ dostupnjší propisot,

ten však musíme zaisti proti otru
prestrieknutím priesvitným lakom - po-

zor na rozleptávanie propisotu lakom.

Teba strieka veimi jemne niekoíko-

krát. Na striekanie použijeme lak na
nábytok.

Použité súiastky

Rezistory (TR 296)

R1,R2 820 O
R3 560 a

2xM3
CD
-4-

^
l L

. ImI

lilii

CD '

^ 57 JjZSj

Obr. 7. Chladi tranzistora Mat.: AI profil

zuši: ierne eloxovat’

KM 183

Obr. 8. Pásik na uchytenie prepínaa
a potenciometrov

Mat.: tvrdená tkanina = 1,5 mm



Termolánkový
zesilova

Termoelektrické senzory teploty

patí k nejdéle a nejastji užívaným.

Jejich výhodou je jednoduchost, malá
tepelná setrvanost, velký teplotní

rozsah, vhodnost pro nasazení i v ná-

roném prmyslovém provozu a s vý-

jimkou termolánku Pt-PtRh i láce.

Jisté problémy pináší pomrn
malé termoelektrické naptí dané pro

rzné materiálové dvojice Seebecko-
vým koeficientem, který se pohybuje

zhruba od 10 do 50 pV/°C, a poteba
vylouit vliv kolísání teploty srovnáva-

cího (studeného) konce termolánku
na výsledek mení.

ešením druhého problému mže
být umístní srovnávacího konce do
termostatu, stále astjší pro bžná
mení je ešení pomocí kompenza-
ních obvod. Pro získání signálu pou-

žitelného pro další zpracování je dále

teba malé termoelektrické naptí ze-

sílit kvalitním zesilovaem. Zajímavé
obvodové ešení pevodníku pro ter-

molánkový senzor, uvedené v [1], kte-

ré uskuteuje ob potebné funkce,

je na obr. 1. 101 je pesný pedzesilo-

va, jehož spojení s bžnými opera-
ními zesilovai umožní znan zmen-
šit stejnosmrné chyby (jako je vstupní

klidový proud, drift), zvtšit potlaení

vlivu souhlasných rušivých signál
i kolísání napájení a samozejm i ze-

sílení otevené smyky výsledné kas-

kády. Hodí se proto nap. pro zesilovae

výstupních signál tenzometrických
mstk, termolánk, u nichž jím lze

nahradit pro tento úel asto užívané

modulaní zesilovae. Práv známý
teplotní drift LM321 je v dané aplika-

ci využit pro kompenzaci kolísání tep-

loty okolí na srovnávací konec. Není-li

ofset Uos
vynulován, platí pro jeho tep-

lotní drift 6U0S/6T= Uos/T, kde 7 je

teplota v K.

Pro LM321 je zaruen drift 1 pV/K.

Rezistory R1, R2 urují pracovní proud

a poloha jezdce R3 velikost ofsetu. Of-

set a jeho drift se objeví na výstupu

zesíleny pomrem odpor rezistor

R4a R5. Rezistory R6, R7je upraveno
naptí termolánku, v daném pípad
chromel-alumel, na citlivost 10 pV/°C,

což na výstupu pedstavuje 10 mV/°C.
Naptí z referenního zdroje 103

napájí potenciometr R9, který slouží

k posuvu výstupního naptí tak, aby
odpovídalo íseln pímo teplot ve °C.

Pi nastavení obvodu se nejprve

termolánek a výstup 103 zkratují a

ofset se pomocí R3 nastaví tak, aby
výstup pedstavoval okolní teplotu

v 10 mV/K, tedy nap. pro 25 °C se
nastaví 2,98 V. Tím je nastavena
správná citlivost kompenzace. Po od-

stranní zkratu LM113 se pomocí R9
nastaví výstup na úrove odpovídající

Celý obvod je teba umístit do pouz-

dra a zajistit co nejlepší tepelný kon-

takt srovnávacího konce termolánku
a obvodu LM321. Chybu kompenza-
ního efektu lze odhadnout na 0,03 °C
na zmnu teploty o 1 °C. Vlastní ohev
101 zvýší jeho teplotu asi o 2 °C, to je

však eliminováno popsaným nastave-

ním. Chyba, vnášená vlivem teploty

na referenní zdroj a rezistory, je asi

0,02 °C/°C. Zapojení nijak nekoriguje

nelinearitu vlastního termolánku,
jejíž vliv pi mení vtších teplot je

hlavní složkou chyby tohoto teplom-
ru. Pi užití termolánku tvoeného ji-

nou materiálovou dvojicí než chro-

mel-alumel (jako v tomto pípad) je

teba jeho citlivost upravit dliem R6/R7
opt na 10 pV/°C.

-J hl-

tí] Versatile IC Preamplifier makes
Thermocouple Amplifier with Cold
Junction Compensation. Linear Appli-

cations Handbook National Semicon-
ductor 1994, s. 1180, 1181, (kvten
1995), s. 136, 138.

Výkon 45 W na 1 GHz
Výrobu na lince diskrétních polem

ízených tranzistor MOS rozšiuje
Motorola o vf výkonové tranzistory

MRF182 a MRF183, které patí ke dru-

hé generaci tranzistor LD-MOSFET.
U této nové technologie je vytvoen na
spodní stran ipu vývod source (emi-

tor - je srovnatelný s emitorem u bipo-

lární technologie), ímž odpadá nut-

nost použít izolátor. Tím se souasn
zmenší induknost a tepelný odpor.

Ob souástky jsou ureny pro vysíla-

e VKV a UKV a pracují s napájecím
naptím 28 V. Odevzdaný širokopás-

mový výstupní výkon zasahuje pásma
VKV, UKV až do 1 GHz. Typický vý-

stupní výkon tranzistoru MRF182 na
kmitotu 1 GHz je 30 W, zesílení 13 dB,

úinnost 55 %. U tranzistoru MRF183
za stejných podmínek je výstupní vý-

kon 45 W, zesílení 12 dB, úinnost 55 %.
Sž

Informace Motorola PR 27/95

R4, R7, R9,

R10, R22, R27 1 kil

R5 1,8 kil

R6 22 kil

R8 270 il

R11 39 il

R12, R13 0,22 il, TR 243
R14 asi 1 il

R15 220 il

R16 100 kil/F, TR 161

R17 11,3 kil/F, TR 161

R18 12 kil

R19 10 kil

R21
,
R23 33 kil

R24 22 kil

R25 4,7 kil

Pí 1 kil,TP 160 25B
P2 250 il, TP 160 25B
P3 10 kil, TP 012
P4 1 kil, TP 012

Kondenzátory
Cl 100 pF/25 V, TF 009
C2 10 pF/35 V, TE 986
C3 1 pF/40 V, TE 125

C4, C5 100 nF/100 V, TC 205
C6 470 pF/40 V, TK 794
C7 1 nF/40 V, TK 794
C8, C9, Cil,

C13, C15 100 nF/32 V, TK 783
CIO 4,7 pF/25 V, TE 014
C12, C14 470 pF/40 V, TE 016
C16, C17 22 pF/16 V, TE 014
Polovodiové súiastky
Dl, D2 KA206
D3 KY708
D4, D5, D6, D7 KY1 30/300

D8 LQ1732
D9 LED-5B-R
101 B555
102 MA7812P

103 pA7912P
104,105 MAA741CN
TI KUN05 (KUN20)
T2 KD136
T3 KC307
Ostatn súiastky
Tri EI16x16, prim. 3600 z, 0 0,1 mm,
sek. 2x 300 z, 0 0,224 mm
Z1 WK 484 01

Z2 WK 484 10

Gombík 3ks (GM el.)

PK 5 skrinka ELFAX
electronic typ 010

Sieová šra CYLY 2 x 0,5,

typ 02 2051-1-1/2,2

SN 34 7503
Púzdro na svietivku 2 RK 200
K1 až K3 BNC konektor zásuvka,

TG-L 200-3800, typ 50-0-31

Pr WK 533 40



Indikátor vybuzení
s logaritmickou stupnicí

spolu s I01A tvoí usmrova. Re-
zistory R4, R5 a kondenzátor C2 fil-

trují usmrnný signál. Rezistory R8
až R11 spolu s 101 B tvoí zesilova,

který naptí pro 102 zesiluje o 30 dB
pro 103.

Michal Štpánek, Lukáš Horák Seznam souástek (stereo)

Variace na téma indikátor ehokoli se pravideln objevují na
stránkách elektronických asopis. Oproti díve používaným zapo-
jením s 10 A277D východonmecké provenience, který se již nevy-
rábí, je v tomto indikátoru použit 10 LM3915 z produkce firmy
National Semiconductors. Tento obvod se liší pedevším svojí lo-

garitmickou charakteristikou zobrazování v závislosti na vstup-
ním naptí. Odpadá tedy problém s nároným logaritmickým pe-
vodníkem.

Technické parametry

Indikovaný rozsah:

stereo 2x -21 dB až +6 dB
(O dB = 775 mV),

mono: -51 dB až +6 dB

(
O dB = 775 mV ).

Pesnost mení: ±1 dB.

Vstupní impedance: 220 kil.

Napájecí naptí:

kladné: +12 V až +15 V / 220 mA,
záporné: -5 V až -15 V/ 10mA.

Rozmry: 1 1 5mm x 55mm.

Popis zapojení

Stereofonní verze (obr. 1)

Základem zapojení jsou 102, 103
LM3915 - budie deseti LED s loga-

ritmickou závislostí. Rezistory R6, R7

(R12, R13) urují rozsah indikovaných

naptí a proud diodami LED.
Kondenzátor Cl (C9), rezistory

R1
,
R2, R3 (R8, R9, R17) a diody

D22, D23 (D24, D25) spolu s I01A
(101 B) tvoí usmrova. Rezistory

R4, R5 (R10, R11) a kondenzátor C2
(CIO) filtrují usmrnný signál.

Proud diodami LED je nastaven na

asi 10 mA. Pokud máme k dispozici

naptí 4,5 až 6 V/200 mA, nemusíme
desku s plošnými spoji (obr. 3, 4) osa-

zovat stabilizátorem 104. Kondenzáto-
ry C3 až C8 slouží k blokování napá-

jecího naptí 10.

Monofonní verze (obr. 2)

Jsou uvedeny pouze odlišnosti od
stereofonní verze. Kondenzátor Cl,

rezistory R1, R2, R3 a diody D22, D23

Rezistory (0,25 W)
R1

,
R8

R2, R9
R3, R15
R4, R10
R5, R1

1

R6, R12
R7, R13
R14

220 kil

1 M il

100 kil

1,5 kil

470 kil

2 kil

10 kil

220 il

Kondenzátory
Cl, C9 220 nF, MKS2
C2, CIO 470 nF, MKS2
C3, C5, C8 1 pF / 35V
C4, C6, C7 100 nF (68 nF), KDPU
Polovodiové souástky
101 TL072
102,103 LM3915
104 7805
s chladiem (je bezpodmínen nutný)

D1,D2, DII,

Dl 2 LED ervená 2x 5 mm
D3, Dl 3 LED žlutá 2x 5 mm
D4 ažDIO,
D14 až D21 LED zelená 2x 5 mm
D22 až D25 1N4148
Ostatní souástky
DIL 8 1 ks

DIL18 2 ks

Svorkovnice A03 2 ks

Dl - D10

+6DB
+3DB
ODB

-3DB
-6DB

-9DB
-12DB
-15DB
-18DB
-21DB

Dli - D20

+6UB >

+3DB'
0DB J

-3DB'
-6DB*

-9DB'
-12DB'
-15DB'
-18DB'
-21DB'



Dl - D10

+6DB
+3DB
ODB

-3DB
-6DB

-9DB
-12DB
-15DB
-18DB
-21DB

Dli - D20

-24DB
-27DB
-30DB
-33DB
-36DB

-39DB
-42DB
-45DB
-48DB
-51DB

Obr. 2. Schéma zapojení monofonního indikátoru

^ Lfi Lil CN ^_ z z ^
4- 4-

I CD m m
Obr. 3. Deska s plošnýmu spoji stereofonního indikátoru

Seznam souástek (mono)

Rezistory (0,25 W)
R1
R2
R3
R4, R10
R5, R1

1

R6, R12
R7, R13
R8
R9
R14

Kondenzátory
Cl 220 nF, MKS2
C2 470 nF, MKS2
C3, C5, C8 1 |jF/35 V
C4, C6, C7 100 nF (68 nF), KDPU
Polovodiové souástky
101 TL072
102,103 LM3915
104 7805
s chladiem (je bezpodmínen nutný)

Dl
,
D2 LED ervená 2x 5 mm

D3 LED žlutá 2x 5 mm
D4 až D21 LED zelená 2x 5 mm
D22, D23 1N4148

Ostatní souástky
DIL 8 1 ks

DIL18 2 ks

Svorkovnice A03 2 ks

Postup osazování

Nejdíve osadíme drátové propojky

oznaené jako S1 až S3 (S4). Dále

osazujeme postupn rezistory, kon-

220 kil

1 Mil

100 kil

1,5 kil

470 kil

2 kil

10 kil

390 il

12 kil

220 il



Obr. 4. Deska
s plošnými spoji monofonního

indikátoru

denzátory, objímky pro 101 až 103
a nakonec svorkovnici (tu nejprve slo-

žíme a teprve potom zapájíme) a 104

s chladiem. Chladi pišroubujeme
k zadní kovové stn 104 a zapájíme

ho tak, aby se jeho druhá plastová

stna dotýkala desky s plošnými spoji.

Závr

Tímto indikátorem vybuzení lze do-

plnit každé zaízení, které indikaci vy-

buzení nemá, nebo jím lze nahradit

starší rukové systémy. Díky použi-

tým moderním souástkám je jeho
stavba velmi jednoduchá a navíc se

zlepší i vzhled zaízení.

Stavebnice tchto indikátor lze

objednat podle následujícího inzerátu.

ELEKTRONICKÉ STAVEBNICE
Digitální panelové midlo ARA 2/95 310,-

Tímístný panelový íta ARA 4/95 299,-

asová základna pro íta ARA 4/95 133,-

Zesilova pro íta ARA 4/95 161,-

Digitální stopky ARA 4/95 166,-

Otákomr ARA 4/95 139,-

VKV FM mini ARA 7/93 304,-

SV/DV AM mini ARA 12/94 199,-

Pulzující elektronická kostka ARA 6/95 163,-

Svtelný magický kíž ARA 6/95 208,-

Vysíla pro penos zvuku infra ARA 11/94 300,-

Pijíma pro penos zvuku infra ARA 11/94 370,-

Indikátor vybuzení mono s LM3915 A Rádio 5/96 559,-

Indikátor vybuzení stereo s LM3915 A Rádio 5/96 582,-

Ultrazvukový detektor pohybu
.

A Rádio 4/96 635,-

Jaromír Buek - elektronické souástky
Vranovská 14 , 614 00 BRNO

Tel / Fax : 05/45 21 54 33

r

NOVÉ
KNIHY

Hájek, J.: asova 555 - prak-

tická zapojení, vydala spole-
n nakladatelství A A a BEN -

technická literatura, rozsah 128
stran B5, obj. íslo 120796, MC
99 K.

Opt po dlouhé dob u nás vychází

praktická píruka pro „bastlíe”. Pes-
tože bylo o obvodu 555 publikováno
po celém svt stovky zapojení, autor

vybral a osobn vyzkoušel pro tuto

knihu pibližn 50 zajímavých a jedno-

duchých zapojení, jejichž základem je

vždy jen jeden asova 555 (v bipolár-

ním provedení). Podobná zapojení
jsou shromáždna do jednotlivých ka-

pitol a každé je krátce popsáno.

Dembowski, K.: PC v tabulkách,

vydalo nakladatelství UNIS, roz-

sah 432 stran A5, obj. . 110716,

MC 320 K.
Jedinená hardwarová píruka

pro všechny „poítaové bastlíe” a

techniky. Obsahuje množství tabulek

s nejrznjšími technickými daty PC.
Krátce a strun: Setup BIOS,

grafické karty a režimy, diskety, CD-
ROM, ATAPI, EIDE, pevné disky,

ASCII, OSI, modemy a faxy, Sound-
blaster, MIDI, CD-ROM, kanály DMA
a IRQ, adresy a registry (ISA, EISA,
PCI) pro optimální konfiguraci a pro-

gramování, pamové obvody (DRAM,
SIMM, D-SIMM, SRAM, Flash PROM),
dešifrování a vysvtlení chybových
kód (BIOS, Beep-Codes, POST),
CPU (Intel, AMD, Cyrix), UTP, STP,
AUI, FORIL, konfigurace SCSI (Stan-

dard, Wide, Fast) a praxe (parita, za-

konování), ...

Knihy si mžete zakoupit nebo ob-

jednat na dobírku v prodejn technické

literatury BEN, Všínova 5, 100 00 Pra-

ha 10, tel.: (02) 782 04 11, 781 61 62,

fax: 782 27 75 nebo v prodejn technické

literatury BEN v Plzni, Slovanská 19.



Scrambler
Nkdo si nahrává svj deník na magnetogonové pásky, jiný na-

mlouvá kazety a posílá je místo dopis. Telefonní hovory, rozmluva
s partnerem na pásmu CB, to vše dává píležitost tetím osobám
k odposlechu bez vtších problém. Dále popsané zaízení „zakó-
duje” nízkofrekvenní signál a tomu, kdo nemá odpovídající dekó-
dovací zaízení, prakticky znemožní odposlech.

Princip innosti

Dále popsané zaízení dlá jedno-

duchou vc: celé hovorové spektrum
„postaví na hlavu". Z vysokých tón
udlá hluboké a obrácen. Výsledný
signál je prakticky nesrozumitelný a je

možné jej takto nahrát a zaslat adre-

sátovi. Pouze osoba vlastnící stejné

zaízení, které z hlubokých tón udlá
vysoké a obrácen, má šanci zprávu

peíst. Znamená to, že dv osoby,

které se takto chtjí dorozumívat,
musí mít každá svj scrambler, stejný

jako má protjšek.

(prakticky ješt adu dalších, které

však jsou slabší a pro zjednodušení je

neuvažujeme).

Pokud budeme nosný kmitoet
modulovat ne jedním signálem, ale

spektrem signál o šíce asi 3 kHz,

dostaneme na výstupu krom nosného
kmitotu ješt dv postranní pásma -

nižší mezi 887 a 900 kHz, vyšší mezi

900 a 903 kHz. Ve vysílací technice je

oznaujeme LSB (lower side band) a

USB (upper side band). Na obr. 1B je

tato situace znázornna pi nosném
kmitotu 3500 Hz, který je modulován
signálem znázornným na obr. 1A.

Pitom horní postranní pásmo odpo-
vídá pesn modulanímu signálu,

ovšem ke každému kmitotu bylo pi-

teno 3500 Hz. I spodní postranní

pásmo pesn odpovídá modulaní-
mu signálu, ale je obrácené - jako by-

chom hovorové spektrum invertovali.

Díky nosnému kmitotu jen 3500 Hz
bude tento signál snadno penesen
stejn, jako by to byl obyejný nf

signál. Když takto „pevrácený" signál

necháme ješt jednou projít stejným

scramblerem, získáme pvodní mo-
dulaní signál. Bude to ovšem platit

jen za pedpokladu, že i tento druhý
scrambler pracuje se stejným nosným
kmitotem. Pro jiného „nežádoucího"

posluchae, který by ml snahu odpo-
slouchávat penášený signál, je tento

signál neitelný. Musíme ovšem uvá-

žit, že pro osobu technicky vysplou
nebo dobe vybavenou není dekódo-

2x4066 BC550C 1N4148

vání problém a také vzít v úvahu sku-

tenost, že nap. v oblasti radioama-

térského provozu u nás není povoleno

penášet zakódovaný signál (viz nap.
povolovací podmínky platné pro CB
provoz - § 10 odst. 2).

Scrambler

Schéma scrambleru je na obr. 2.

Srdcem je speciální obvod NE602
(102), doplnný elektronickými spínai

101, 104. 102 obsahuje oscilátor, sm-
šovací stupe, budicí zesilova a sta-

bilizátor naptí. Externí oscilaní obvod
tvoí cívka L3 a kondenzátory CIO,
Cil, Cl 2 a C21 . Poslední kondenzá-
tor je nutný pouze v pípad, že nelze

oscilátor nastavit na žádaný kmitoet.

U obvodu 102 je vývod 7 vstup sm-
šovae, vývod 5 jeho výstup. Jak na
vstupu, tak na výstupu jsou zapojeny

shodné pásmové filtry, rezistory R4 a

R6 slouží ke správnému pizpsobení
filtr k obvodu.

Úkolem výstupního filtru je odezat
horní postranní pásmo. Smšova
pracuje jako kruhový modulátor - nos-

ná na výstupu je potlaena, ovšem ne

dokonale. Výstupní filtr slouží i k její-

mu dalšímu potlaení. Vstupní filtr má
ponkud odlišnou funkci. Propustí jen

kmitoty do 3200 Hz mj. také proto, že

kmitoty nad 3500 Hz by se na výstu-

pu dostaly do propouštného spektra

a dsledkem by byla zmenšená sro-

zumitelnost. Na vstupu je ješt jako

zesilova zapojen tranzistor TI

.

Možnosti použití

V základním zapojení, bez použití

pepína, mžeme signál z C20 pou-

žít nap. k nahrávání na magnetofon.

Na vstup pipojíme mikrofon a takto

mžeme nahrát nap. zakódovaný
vzkaz na magnetofonový pásek.
K nastavení úrovn nf signálu pak na

6V2 NE602 7806

Obr. 1. Hovorové spektrum

Na obr. 1 je hovorové spektrum nf sig-

nálu. e se nap. telefonními linkami

penáší v pásmu asi 300 až 3200 Hz.

Pokud bychom chtli zakódovat nap.
hudbu, bylo by nutné použít principiál-

n shodné, ale mnohem složitjší zaí-

zení -jedno z nich bylo popsáno nap.
v lánku „Audio-scrambler" v asopise
Elektor 10/91. Scrambler v principu

dlá totéž, co amplitudov modulova-
ný vysíla, pouze nosný kmitoet je

nezvykle nízký, v našem pípad jen

3,5 kHz. Jak je známo, pi modulaci

signálu nosného kmitotu nf signá-
lem dostáváme na výstupu z modu-
látoru krom signálu nosného kmito-

tu ješt dv postranní pásma: spodní

(f- fj a horní (f + f.) U stedovln-

nho vysílae s nosnou (nap. 900 kHz)

a modulaním kmitotem dostaneme
po obou stranách signálu ješt další

signály, s kmitotem 899 a 901 kHz Obr. 2. Schéma zapojení



vstupu a na výstupu slouží potencio-

metry Pí a P3. Pi následném dekó-

dování pivedeme výstupní signál

z magnetofonu na druhý vstup pes
P2 a na výstupu (C20) dostaneme de-

kódovaný signál, který mžeme linkou

pivést na vstup libovolného zesilova-

e. Pi zptném dekódování musíme
zase nastavit potenciometr P2 tak,

aby nebyl 102 pebuzen - to by zpso-
bilo velké zkreslení a po dekódování
nesrozumitelnost výstupního signálu.

Transceiver

S pomocí pepína CMOS máme
možnost toto zaízení použít ke kódo-

vání a také dekódování u rádiových

zaízení (transceiver - viz však ome-
zení povolovacími podmínkami).

Signál z mikrofonu bude upraven
scramblerem a bžn vyslán. Na pi-

jímací stran musí být v nf cest za-

azen descrambler, který ze signálu

po detekci „vyrobí" normální, srozumi-

telný signál. Jestliže máme scrambler

zapojen nap. na telefonní lince, je ne-

zbytné pepínat mezi kódováním a

dekódováním (pokud takto úpravu nf

signálu nazveme). Navíc musíme mít

možnost scrambler vyadit z innosti

v pípad, že hovoíme s úastníkem,
který obdobné zaízení jako my nemá.
K tomu je vybaven dvma vstupy i vý-

stupy. Na vstup B pipojujeme signály

s malou úrovní, jako je nap. mikrofon.

Vstup A má menší citlivost, takže se

hodí nap. k pipojení reproduktorové

linky (výstupu z transceiveru). Aktivuje

se ovšem jen tehdy, když je spína
lOIcv sepnutém stavu. Obdobn je

tomu na výstupu. Z výstupu B mžete
napájet mikrofonní vstup transceiveru.

Jednotlivé možnosti snadno vytete
ze schématu. K pepínání slouží pe-
pína S1. Pi transceiverovém provo-

zu mžeme kontakt PTT spojit s bo-

dem N. Naptí pivedené do tohoto

bodu propojuje vstup/výstup B a zapo-

jí scrambler do mikrofonního vstupu

transceiveru. Když bude bod N bez
naptí, aktivuje se vstup/výstup AS.

Kladné naptí v bod N proti zemi ne-

smí pekroit +6 V. ada transceiver

ovšem pracuje s vyšším naptím (7,5

až 12 V), což je pro dané zapojení ne-

pípustné. V tom pípad propojíme

body K a N a bod P propojíme na PTT
kontakt. Dioda D2 zajistí, že naptí
v bod N nepekroí 6,6 V. V pípad,
že na PTT je vi zemi záporné nap-
tí, propojíme bod N s M a L s K. Bod P
bude propojen s kontaktem PTT.

Napájení

Napájecí naptí musí být stabilizo-

váno, aby byl stabilní kmitoet oscilá-

toru. Na výstupu bude +6 V, stabilizá-

tor mžeme napájet naptím od 9 do
15 V. Pi vstupním naptí 12 V je od-

br asi 20 mA.

Oživování

Pi oživování pedn nastavíme
oscilátor na kmitoet 3500 Hz kon-

denzátorem C21, který mníme mezi

1 nF až 20 nF. Pokud budeme oživo-

vat dva scramblery, které budou pra-

covat proti sob, pak je dležitjší
shoda kmitot oscilátor v obou
scramblerech, než jejich absolutní

velikost. Pí a P2 nastavíme tak, aby
se scrambler nepebuzoval a výstupní

signál nebyl zkreslený. Máme-li k dis-

pozici tónový generátor a osciloskop,

je nastavení nejjednodušší. P3 se na-

stavuje tak, aby se nepebuzoval
vstup transceiveru. Celá stavba by
prmrn zkušenému radioamatérovi,

pokud použije kvalitní a pedem pro-

mené souástky, nemla dlat pro-

blémy.

Použité souástky

Rezistory

R1
R2
R3
R4, R6
R5
R7

22kil

390 kil

3,9 kil

1,8 kil

150 kil

10 kil

R8 33 kil

R9 5,6 kil

Pí, P3 5 kil

P2 50 kil

Kondenzátory
Cl 220 nF
CIO, Cil 33 nF
C12 120 nF
C13 1 pF/16 V rad.

C14 500 pF/10 V rad.

C2 56 pF
C21 viz texrt

C22 100 nF
C3, 7, 15,19 56 nF
C4, Cl 6 4,7 nF
C5, Cl 7 82 nF
C6, C18 3,9 nF
C8,9,20 470 nF
Cívky

LI až L5 100 mH
Polovodiové souástky
Dl Zener., 6,2 V/400 mW
D2 1N4148
TI BC550C
101, 104 4066
102 NE602
103 7806
Pepína S 3x2 polohy

•

OK2QX

• •

ím istit desky
s plošnými spoji?

Pedevším k odstranní zbytk pá-

jecích prostedk na deskách s ploš-

nými spoji je uren nový isticí pro-

stedek „Kontakt LR“, který vyvinula

firma Kontakt Chemie v SRN. isticím

prostedkem se mohou istit nejen pá-

jené desky, ale i další souástky pro

elektroniku. Aerosolový prostedek
odstrauje zbytky pájecích past a ka-

palin a jiné neistoty. Ve tech dózách
je integrována stíkací kartáová hla-

vice. Produkt se dobe snáší s bžn
používanými laky na ochranu ploš-

ných spoj a s materiály pouzder pou-

žívaných souástek.
Sž

Informace CRC Industries Deutschland,

D-76473 Iffezheim



Modul zesilovae
300 WVAHL 1.300

Vladimír Hlavatý, Jan Vašíek, Martin Kafka

V poslední dob se v rzných výprodejích a bazarech, jakož i v nabídkách
zásilkových služeb, zabývajících se prodejem elektrosouástek, objevila celá

ada výkonových tranzistor z produkce bývalého n.p. TESLA, urených pro

nízkofrekvenní aplikace (KDY74, KD4342, KD4348, KD3773 a další). I když
se nejedná o nejmodernjší souástky, nebo jejich „vzory” 2N.... a BDY..
vznikly ped adou let, o emž se mžete pesvdit letmým pohledem do
píslušné zahraniní literatury, pokusili jsme se využít je pi konstrukci kon-

cového zesilovae vtšího výkonu. Hlavním dvodem byla velice píznivá
cena tchto tranzistor, což umožuje vybírat a párovat je pro koncový stu-

pe i mén majetným amatérm a jejich pípadná likvidace pi pokusech
s modulem tolik nebolí. Dalším dvodem pak byla nkdy i pomrn znaná
rezerva Uce oproti katalogovým údajm. Napíklad z 80 mených tranzisto-

r typu KDY74 mlo asi 65 % l/cemax vtší než 200 V. Zesilovací initele se
lišily jen minimáln, jednalo se tranzistory ze stejné výrobní série. Protože

se nám výsledné parametry modulu zdály slušné, pedkládáme vám výsle-

dek k posouzení.

Technické parametry

Zatžovací impedance: 4 Q.

Výstupní výkon: 300 W.
Odstup signál/šum: min. 90 dB.

Vstupní citlivost: 0,775 V.

Harmonické zkreslení (P=250 EW):
0,002 % pi kHz
0,01 % pi =10 kHz
0,05% pi /=20 kHz.

Intermodulaní zkreslení nebylo me-
no pro nedostupnost vhodné micí
aparatury.

Popis zapojení

Zapojení modulu je na obr. 1 . Jedná
se o upravené zapojení zesilovae po-

psaného p. Štefanem v AR-A . 1/93.

Oproti pvodnímu ešení je na vstupu

použit diferenní zesilova v kaskódním
zapojení. Výhody jsou následující:

1

)

Podstatné zmenšení Millerovy kapa-

city pechodu kolektor-báze tranzisto-

r TI a T2. To znamená zvtšení rych-

losti pebhu stupn a tím zmenšení
zkreslení.

2) Tranzistory TI, T2 pracují s kon-

stantním naptím Uce ,
což pízniv

ovlivní linearitu a tím rovnž potlaí

zkreslení.

3) Na míst TI
,
T2 je možné použít tran-

zistory s malým šumem, které mají

malé dovolené Uce .

Vstup zesilovae byl doplnn obvo-

dem pro kompenzaci stejnosmrné
složky na výstupu. Použili jsme bžný
dli naptí a stabilizaní diody Dl

,
D2.

Drobné úpravy jsou i ve zdrojích

proudu. Jako referenní diody jsou po-

užity diody LED a proud zdroje, napá-

jejícího rozkmitový stupe (T5, T6) je

zvtšen. Tato úprava znamenala dosti

znatelné zmenšení zkreslení, zvlášt na

vyšších kmitotech.

Teplotní stabilizaci jsme pvodn
chtli realizovat se snímacím tranzis-

torem. Po vyzkoušení pvodního zapo-

jení jsme však zstali u termistoru. Pou-

ze u nkterých modul bylo teba
doplnit paraleln k termistoru rezistor

s odporem ádov stovek ohm, aby
závislost klidového proudu na teplot

mla požadovaný prbh. Jednalo se

o moduly, osazené budicími a konco-

vými tranzistory s velkým proudovým
zesílením (KDY74). Celkov je zesilo-

va pekompenzován, což pispívá
k bezpenému provozu celého modu-
lu. Použitý termistor je v kovovém pouz-

dru se závitem M4, takže jeho montáž
na chladi je snadná. Vlastní systém
termistoru je od kovového pouzdra od-

izolován zalévací hmotou, atak není

teba pouzdro vi chladii dále izolo-

vat. Obvod stabilizace a nastavení kli-

dového proudu je pemostn konden-

+63 V



Obr. 2. Deska s plošnými spoji zesilovae

zátorem C9, který zvtšu-
je maximální rozkmit na
kolektoru T6. Na rozkmito-

vý stupe navazuje kom-
plementární dvojice emito-

rových sledova, která

budí následující kvazikom-

plementární stupe, tvoe-

ný výkonovými budii T 1 3,

T14 a dvma trojicemi

koncových tranzistor
(TI 5, TI 7, TI 9 a TI 6, TI 8,

T20). V bázích tranzistor

T9 a TI 0 je zapojena bž-
ná pojistka proti zkratu

a petížení zesilovae.

Na výstupu je místo ob-

vyklého Boucherotova le-
nu použit složitjší filtr

RLC, který krom zabez-

peení stability celého ze-

silovae rovnž úinn za-

mezuje pronikání rušivých

signál z pívodních kabe-

l reproduktor do obvod
zesilovae.

Modul rovnž obsahu-

je obvod pro ochranu re-

produktor ped stejno-

smrným naptím na
výstupu (T21 až T24).

Tento obvod byl na strán-

kách AR popsán již nko-
likrát.

Mechanická
konstrukce

Modul zesilovae se
skládá ze dvou desek
s plošnýmni spoji (obr. 2

a 4) a z chladie.

Základní deska (obr. 2

a 3) obsahuje krom výko-

nových tranzistor a pí-

slušných rezistor celý ze-

silova, vetn výstupního

filtru a ochran. Deska vý-

konových tranzistor (obr.

4 a 6 )
je umístna pímo

na spodní ásti chladie
a výkonové tranzistory

jsou do ní zapájeny. Po
jejich zapájení tvoí tato

deska nedílnou souást
chladie. Oba celky, tj. zá-

kladní deska a deska vý-

konových tranzistor
s chladiem jsou spolu se-

šroubovány šestihranými

distanními sloupky M4 x

20. Stejné sloupky jsou

použity k pípadné montá-

ži modulu k šasi.

Elektricky jsou oba
celky propojeny lankem

0 prezu 2,5 mm2
. Na stran výko-

nových tranzistor jsou lanka zapá-
jena pímo do desky s plošnými spo-

ji, ze strany základní desky jsou
použity konektory typu FAST-ON.
Stejnými konektory jsou pipojeny
1 napájecí vodie a zátž. Toto pro-

pojení se ukázalo praktické jak pi
oživování a nastavování modulu, tak

pi jeho montáži.

Vstup zesilovae je vyveden na pá-

jecí špiky.

Rozmry základní desky byly zvole-

ny podle použitého chladie. V zásad
by tuto desku bylo možno zmenšit, ale

u zaízení tohoto druhu jsme ktomu
nevidli dvod. Naopak použitá deska
je dostaten pehledná a umožuje na

vtšin pozic použít rzné typy souás-
tek, což zejm ocení konstruktéi, kte-

í budou chtít využít souástky z domá-
cích zásob nebo výprodejní typy. Mimo
to je díky zvolenému rastru 5 mm po-

mrn snadné nakreslit plošné spoje

trubikovým perem, aniž by píliš utr-

pl jeho vzhled.

Lícová strana desky je nastíkána
tenkou vrstvou bílé nitrobarvy. Je mož-
né použít oblíbený (a drahý) autoemail

ve spreji nebo fixírku. Pozor však pi pá-



Obr. 3. Rozmístní souástek na desce s plošnými spoji zesilovae

jení nastíkané desky, pedevším pi

pájení konektor FAST-ON. Pi píliš-

ném ohátí zane barva žloutnout až
hndnout a tak by jste mohli dosáhnout
práv opaného efektu, co se vzhledu

týká.

Deska výkonových tranzistor je, jak

již bylo zmínno, umístna na spodní

ásti chladie. Konstrukn je nejlepší

chladi s deskou svrtat. Pesné rozm-
ry otvor úmysln neuvádíme, protože

snad každý amatér má svou vlastní

metodu montáže tranzistor v pouzde
T03 a jejich izolace, takže si zvolí pr-
mry, vhodné pro svj postup. Ve
stedu desky je vyvrtán otvor o prm-
ru 10 mm, kterým prochází termistor

teplotní stabilizace (k základní desce je

pipojen miniaturní dvojlinkou). Rezis-

tory na této desce jsou osazeny samo-
zejm ze strany spoj. Jako chladi byl

pvodn používán žebrovaný profil

o základn 215 x 130 mm, výška žeb-

ra 38 mm, nabízený firmou TIPA z Opa-
vy. Stejný typ chladie, ale jiné délky

prodává i Hadex Ostrava. Malou vadou

na kráse tchto chladi je, že jsou

pravdpodobn ezány na bžné strojní

pile a tak dv žebra na obou okrajích

jsou pomrn dost zdeformována. Ne-

zbývá, než plochými kleštmi, ocelovou

pásovinou a pryžovou palikou jim s ci-

tem navrátit pvodní tvar. S trochou tr-

plivosti to jde.

Tento chladi vyhoví i pro pomrn
velký stední výkon zesilovae. V pí-

pad poteby lze použít i nucené chla-

zení. I když tento typ není konstruován

pro nucené chlazení, výsledky jsou pe-
kvapiv dobré. Staí upevnit rovnobž-
n s chladiem, asi 30 mm nad žebra,

vhodný ventilátor. Celý chladicí profil

byl po odvrtání a vyíznutí potebných
závit zabroušen a galvanicky ernn,
ímž se zlepšilo vyzaování tepla

a zlepšil se i celkový vzhled. Tato ope-

race však není nezbytná - zejm jen

málo amatér má pístup k potebné
technologii.

Jelikož uvedený profil stídav byl

a pak zase nebyl k sehnání, asem
jsme zhotovili tzv. nouzovou variantu.

U ní je chladicí profil nahrazen úhelní-

kem z hliníkového plechu tloušky
3 mm. Pdorys se shoduje se základní

deskou a k elu úhelníku je pak pišrou-

bován vlastní chladi. Bohužel v našich

podmínkách vtšinou ješt stále tako-

vý, jaký se zrovna podaí získat.

Tato varianta je vhodná i v pípad,
že by nkdo chtl zvtšit poet výstup-

ních tranzistor. Pvodní chladicí pro-

fil totiž umožuje osadit pouze 8 tran-

zistor, další není kam dát. Nouzová
varianta umožní použít i dvojnásobný

poet tranzistor oproti pvodnímu
modulu. V tomto pípad je však pocho-

piteln nutné navrhnout novou desku

výkonových tranzistor.

Oživení zesilovae

Pokud byly použity zmené
souástky a nedošlo k chyb pi osa-

zování desek, je oživení modulu jed-

noduché. Je k nmu poteba nízkofre-

kvenní generátor a milivoltmetr,

osciloskop, stejnosmrný voltmetr

a ampérmetr. Nejprve oživte základní

desku s odpojenými výkonovými tran-

zistory:

- Trimr Pí nastavte od stední polohy,

P2 na minimální odpor, místo Rt zapoj-

te rezistor 100
- Pipojte zmenšené napájecí naptí,

nap. ±15 V. Nemá-li použitý zdroj prou-

dovou pojistku, zaate do každé vt-
ve tavnou pojistkou 80 mA. Musí se

rozsvítit diody LED ve zdrojích proudu.
- Zmte stejnosmrné naptí v bod
A. Mlo by být maximáln ádu stovek

mV.
- Do bodu A pipojte osciloskop, na

vstup modulu generátor nf. Pi zvtšo-
vání vstupního naptí od nuly se v bo-

d A musí objevit zesílený signál, a to

až do limitace.

- Je-li vše v poádku, postupujte stejn
pi plném napájecím naptí. Mže se

vám pihodit, že zesilova zane zakmi-

távat. Na osciloskopu se to projeví jako

„vytržení” ásti sinusovky . Viníkem
bude tém jist kondenzátor C8. Ten

je choulostivou souástkou zesilovae,

nebo jsou na nj kladeny dva proti-

chdné požadavky. Z hlediska stability

je vhodná vtší kapacita, ovšem se

zvtšující se kapacitou klesá rychlost

pebhu rozkmitového stupn a tím se

markantn zvtšuje zkreslení, pede-
vším na vyšších kmitotech. Rovnž se

zmenšuje zesílení stupn. Proto je ka-

pacita C8 vždy kompromisem. V praxi

se používá nejmenší možná kapacita,

pi které je zesilova ješt pln stabilní

(uvažováno pi maximální amplitud).

Když už jsme u té stability, ješt jedno

odboení. Zejm jste si všimli, že
v tomto zesilovai není zapojen para-

leln k zptnovazebnímu rezistoru R18
kondenzátor, asto užívaný ke zmen-
šení zesílení na vysokých kmitotech
a tím ke zlepšení stability. V našem pí-

pad se totiž velmi asto naopak stá-

val zdrojem oscilací, a to i pi použití

speciálních vf kondenzátor. S tímto

jevem se autoi setkali i u jiných kon-

cových stup. Zde by zejm pomohl



Obr. 4. Deska s plošnými spoji výkonových tranzistor

zásah do plošných spoj. Protože je

však na vstupu použit filtr proti proni-

kání vyšších kmitot a pi správné ka-

pacit C8 je zesilova spolehliv sta-

bilní, bylo jednodušší se nepohodlného
kondenzátoru zbavit.

- Je-li vše v poádku, pípadn pokud
jste upravili kapacitu C8, pivete na-

pájecí naptí +9 V na obvod ochrany

reproduktor. Relé by s malou prodle-

vou mlo pitáhnout. Spojíte-li nyní ka-

todu Dl 1/anodu D10 pes rezistor

1 ,5 Mil s kladnou napájecí vtví, musí
relé ihned odpadnout a zstat odpadlé

po celou dobu pítomnosti kladného na-

ptí. Stejn se musí chovat po pivede-

ní záporného naptí.

- Pracuje-li vše podle vašich pedstav,

odpojte napájení i micí pístroje a zá-

kladní desku propojte s deskou výko-

nových tranzistor.

- Pipojte opt napájecí naptí, a to

i pro ochranný obvod, do napájecích

vtví zesilovae tentokrát zaate po-

jistky asi 1 A.

- Na výstupu modulu mte stejnosmr-
né naptí a trimrem Pí se snažte na-

stavit jeho minimální velikost. Pokud by

rozsah trimru nestail (dostanete se na

„doraz”), je teba nahradit píslušnou
diodu sériovou kombinací dvou diod

nebo jednou LED.
- Vyate pojistky 1 A z napájecích vt-
ví, na vstup modulu pipojte nf generá-

tor, na výstup zátž a osciloskop. Na
generátoru nastavte kmitoet 1 kHz
a výstupní naptí postupn zvtšujte až

na 775 mV. Pi tomto naptí by mlo
být na výstupu asi 36 V (efektivní hod-

nota), což odpovídá výkonu pes 300 W
na zátži 4 ohmy.
- Chladi nechte ohát asi na 80 °C.

Zmenšete buzení tak, aby na výstupu

byl signál s naptím asi 1 V a zvyšte

kmitoet na 20 kHz. Na osciloskopu se

objeví pechodové zkreslení, které od-

straníte trimrem P2.

- Odpojte zátž i buzení a zmte kli-

dový proud zesilovae.
- Nechte modul vychladnout a opt
zmte klidový proud. Je-li odchylka

oproti ohátému modulu do +20 %, není

teba se obvodem dále zabývat.
V opaném pípad hledáme takový

odpor paralelního rezistoru R16, aby
prbh odpovídal uvedené toleranci.

- Na vstup modulu opt pipojte nf ge-

nerátor, výstup zkratujte smykou tlust-

šího drátu a paraleln k ní pipojte os-

ciloskop. Naptí generátoru zvolna

zvtšujeme od nuly, na obrazovce os-

ciloskopu se musí objevit oste omeze-
ný signál. Pi této zkoušce je dobré
mit proud v obou napájecích vtvích,

abyste v pípad nefunknosti pojistky

byli vas varováni.

- Na závr zkontrolujte kmitotovou cha-

rakteristiku, pípadn odstup signál/šum.

(Dokonení píšt)

Obr. 5.

Pohled
na modul
zesilovae
ze strany

souástek



íta a íslicová stupnice

Miloš Zajíc

Návod na rzné ítae a digitální stupnice bylo publikováno již mnoho.
Použitím moderních souástek a vhodnou konstrukcí lze získat mnoho vý-

hod jako jsou: malé rozmry a spoteba, minimum souástek a tím rychlá

stavba, velká variabilita a nakonec i píznivá cena. Celý pístroj je tak jedno-

duchý, že jej i zaáteník zvládne postavit za 1 hodinu. Cenové náklady jsou
asi 500 K a použití je znan univerzální.

Technické údaje

Napájení: 5V ± 0,5 V.

Spoteba: 50 až 110 mA podle

zobrazeného údaje

(bez 101 o 25 mA mén).
Max. kmitoet: 250 MHz.
Citlivost: 50 až 250 MHz asi 15 mV,

30 MHz asi 50 mV,

5 MHz asi 300 mV.

Rozmry: 94 x 35 x 11 mm.

Program jednoipového mikropoí-

tae je navržen tak, že íta mže slou-

žit k nkolika úelm. Podle toho, kte-

ré z diod D3, D4 a D5 jsou zapojeny,

mže mít tyto funkce:

- íslicová stupnice pijímae FM
v rozsahu 64 až 108 MHz (s mezi-

frekvenním kmitotem 10,7 MHz),

po úprav programu i pro jiné pijí-

mae,
- monitor vysílání od CB až do 1 74 MHz,
- íslicová stupnice (mi kmitotu)

jako doplnk starších vf i nf generá-

tor,
- univerzální íta, dležitý pomocník

pi opravách a pelaování pijíma-

i radiostanic,

- prostý íta impuls (poitadlo k na-

víjece, stopky atd.).

Popis zapojení

Vstupní signál oddlený kondenzá-
torem Cl prochází pes osvdený útlu-

mový lánek na ochranné diody Dl
,
D2

a dále pes C2 na vstup rychlé dliky
101

,
která dlí kmitoet 256krát. Na je-

jím výstupu je jednoduchý pevodník
signálu na úrovne TTL, realizovaný

tranzistorem T 1 . Dále je již signál zpra-

cován v jednoipovém mikropoítai

102, který základem celého pístroje.

Displej pracuje v multiplexním režimu,

což umožuje použít procesor s malým
potem vývod. Anody segmentovek
jsou spínány tranzistory T2 až T5. Ka-

tody jsou spínány pímo výstupy pro-

cesoru. Rezistory R14 až 21 slouží

k omezení proudu a tím nastavení jasu

dipleje. Kvalitní segmentovky HP mají

velký jas i pi malém proudu. Pi použi-

tí segmentovek s velkou svítivostí (su-

per ervená), lze spotebu ješt zmen-
šit. Multiplex displeje je též použit pro

pepínání funkcí pístroje. K tomu se

používají diody D3 až D5.

Druhý vstup pro kmitoty do 1 MHz
je pipojen pes rezistor R4 pímo do
procesoru. Rezistor spolu se záchytný-

mi diodami na vstupu 10 pedstavuje
jednoduchou ochranu. Pedpokládá se

pipojení TTL signálu nebo vstupního

tvarovae.

Mikroprocesor pracuje s hodinovým
kmitotem 24 MHz. Kondenzátory C6
a C7 slouží k pesnému nastavení kmi-

totu krystalu. Kondenzátor C8 zajiš-

uje reset procesoru po zapnutí. Pro-

gram je uložen v pamti procesoru

typu PEROM.

Programové vybavení

Program zajišuje krom generová-

ní pesných asových interval, ítání

vstupních impuls a jejich zobrazení na

displeji v požadovaném tvaru také

mén bžné funkce. Jednou z nich je

íslicová filtrace meného údaje. Pi
klasickém zapojení ítae vždy probli-

kává poslední íslo, pokud je mený
údaj na mezi rozlišení. Pedazení dal-

ší dliky problém neeší, pouze se ten-

to jev objevuje mén asto. Zde použi-

té programové ešení zajišuje, že zob-

razený údaj je naprosto stabilní (samo-

zejm pokud je vstupní signál

dostaten velký a jeho kmitoet kon-

stantní). Další funkcí je zhášení disple-

je. Pi nepítomnosti vstupního signálu

101 vtšinou samovoln kmitá, což se

na displeji zobrazí jako problikávání rz-
ných údaj. Program v tomto pípad
displej zhasne a nechá svítit pouze de-

setinnou teku. Tím se také výrazn
zmenší spoteba proudu.

Podle tabulky zapájíme diody D3 až
D5 pro požadovanou funkci, pípadn
zapojíme anody diod pes spínae. Pak
lze pepínat všechy funkce.

Stavba pístroje

Celý pístroj je sestaven na jedno-

stranné desce s plošnými spoji. Po vy-

vrtání dr (vrtákem 0,8 mm) osazuje-

me postupn souástky. Všechny
rezistory jsou zapájeny z rozmrových
dvod na stojato. Zapájíme také drá-

tovou propojku a krystal uchytíme kous-

kem vodie, ímž se uzemní i jeho

pouzdro. Integrované obvody mžeme
osadit do objímek. I pi použití standard-

ních souástek a objímek je celková

hloubka zástavby jen 11 mm. Pi pou-

žití montáže SMD by bylo možno po-

stavit celý pístroj „pod displej”.

Aplikace

Pro použití jako stupnice rozhlaso-

vého pijímae FM staí smyka 1 zá-

vitu umístná poblíž cívky oscilátoru.

Vazba by mla být jen tak tsná, aby
zobrazený údaj byl stabilní a nerozla-

oval se oscilátor. Citlivost 101 je na

vyšších kmitotech velká, takže to není

problém.

Pi použití jako monitor vysílání pi-

pojíme na vstup kus vodie jako anté-

nu. Délku zvolíme podle požadované
citlivosti. V pásmu 2 m je dosah i nko-
lik metr.

Trošku problematické je mení kmi-

totu v rozmezí od 1 do 3 MHz, kde je

citlivost dliky špatná (je vhodné od-

pojit Dl a D2). Pro tato mení je mož-
no použít peddli deseti pro vstup

1 MHz nebo místo 101 zapojit dli 256,

relizovaný nap. 74HCT393.

Obr. 2. Zapojenímie kmitotu a íslicové stupnice



Pi použití do 1 MHz nap. jako stup-

nice nap. k nízkofrekvennímu gene-

rátoru lze vypustit všechny souástky
kolem 101 a TI

,
takže se zapojení ješ-

t mnohem zjednoduší. Vstup do 1 MHz
pipojujeme do místa, kde má signál

úrove TTL, nebo na výstup tvarova-

e. Zde je nutno upozornit na stídu m-
eného signálu. Minimální doba, kterou

musí vstupní signál zstat v jedné lo-

gické úrovni, je 0,5 ps. Proto signál, je-

hož kmitoet se blíží k 1 MHz, musí mít

stídu pesn 1:1. Pro kmitoet 0,5 MHz
už to mže být až 1:3. Vstup reaguje

na sestupnou hranu signálu.

V aplikaci jako prostý íta platí stej-

né podmínky pro pipojení vstupu jako

pro mení kmitotu. Pokud spojíme

v tomto režimu vstup 1 MHz s vývodem
7 102, kde je signál s kmitotem 1 00 Hz
pro ízení multiplexu displeje, získáme
jednoduché stopky s rozlišením 0,01 s,

které nemají hodinové, ale dekadické

zobrazení.

Oživení

Pi alespo trochu pelivé práci pra-

cuje pístroj okamžit. Použijeme-li jej

jako stupnici pijímae FM, není vtši-

nou další nastavení potebné. Pokud
chceme využít maximální pesnosti, je

nutno nastavit kmitoet oscilátoru mik-

roprocesoru. Pímé mení kmitotu os-

cilátoru na krystalu nelze doporuit, pro-

tože vždy se oscilátor pipojeným
pístrojem mírn rozladí. Použijeme
tedy zdroj signálu o známém kmitotu
v rozsahu asi 1 50 až 200 MHz a ampli-

tudou alespo 20 mV. Zapneme me-
ní s rozlišením na kHz (D3) a výbrem
kapacity na pozici C6 (pípadn i C7)
nastavíme správný údaj na displeji. Pro

snažší nastavení lze C6 složit ze dvou
kus, nebo použít malý trimr. Hodnoty
uvedené ve schématu platí pro krysta-

ly s oznaením SE-TIME, prodávané
v GM Electronic. Pro jiné typy mohou
být hodnoty odlišné. Pokud chceme

Tab. 1. Funkce ítae a zapojení diod D3 až D5

D3 D4 D5 Funkce Rozlišení Displej

íta 250 MHz 100 kHz 0.0

X íta 250 MHz 1 kHz 0.000

X stupnice (mf = 10,7 MHz) 100 kHz 0.0

X X stupnice (mf = 10,7 MHz) 1 kHz 0.000

X íta 1 MHz 100 Hz 0.0

X X íta 1 MHz 1 Hz 0.000

X X prostý íta impuls 1 imp. 0

XXX prostý íta impuls 100 imp. 000.0

x - dioda osazena

mit až do 250 MHz, je vhodné ješt
nastavit stídu signálu na vývodu 9 102.

Zmnou odporu rezistoru R5 se snaží-

me nastavit stabilní zobrazení co nej-

vyššího kmitotu. Pro bžná mení do
asi 200 MHz stídu nastavovat nemu-
síme.

Závr

Možnosti pístroje jsou díky použití

procesoru velmi široké (nap. otáko-
mr, stopky, hodiny atd. podle poteby).

Vzhledem k tomu, že program nezabí-

rá celou pam, budou asem dopln-
ny další funkce podle ohlasu tená.
Rozšíení na více dekád je také mož-
né, ale pi mení s velkým rozlišením

se prodlužuje doba mení.
Nakonec, pokud nás tato aplikace

omrzí, lze pam mikroprocesoru sma-
zat a mikroprocesor s jiným programem
použít na nco jiného (lze jej naprogra-

movat až lOOOkrát).

Kompletní stavebnici za 499,- K,
nebo samotný naprogramovaný mikro-

procesor za 290,-K + náklady na poš-

tovné si lze objednat na adrese auto-

ra: Miloš Zajíc, Hálkova 739, 289 11

Peky.

Seznam souástek

Rezistory

R1, R3 220 a
R2 22 il

R4 1 kil

R5 2,2 kil - viz. text

R6 100 il

R7 5,6 kil

R8 1 kil

R9 22 kil

RlOaž R13 2,2 kil

R14 až R21 180 il

Kondenzátory
Cl až C4 2,2 nF, keramický

C5 47pF/6V miniaturní

C6
nebo tantalový

47 pF, viz. text

C7 56 pF, viz. text

C8 2,2 pF/16 V miniaturní

nebo tantalový

Polovodiové souástky
Dl až D5 1N4148
TI až T5 BC556
101 SAB6456

102

(KERR Trutnov)

89C2051 programovaný

Krystal

XI 24 MHz (GM)

Obr. 2. Deska s plošnými spoji a rozmístní souástek

Zobrazova
Z1 až Z4 HDSP-5501 (GM)

©
Zapojení ítae

se mi líbilo natolik,

že jsem se rozhodl

jej postavit. Desku
s plošnými spoji a

oba integrované ob-

vody mi poskytl au-

tor, ást souástek
jsem zakoupil, ást pochází ze šuplí-

kových zásob. Musím piznat, že stav-

ba pístroje má nkolik zádrhel, jejichž

pekonání usnadní následující ádky.
Snadno zjistíte, že zapájíte-li displej

do desky „nadoraz”, budou nkteré typy

miniaturních rezistor displej o nkolik
milimetr pevyšovat. Máte pak na vý-

br bu použít bžné miniaturní rezis-

tory a displej zapájet co nejvýše (na

délku pívod), nebo použít kratší re-

zistory. Ideální by v tomto pípad byly

subminiaturní rezistory (nap. typ R204
viz katalog GM), ty však nelze bžn



GLIDEPOINT -

polohovací zaízení k PC
Na evropský trh uvedla americká fir-

ma CIRQUE Corp. originální výrobek

GLIDEPOINT. Je to náhrada za bž-
nou mechanickou myš k PC, oznao-
vaná jako trackpad nebo touchpad.

GLIDEPOINT je obdélníková krabika
s rozmry 8,5 cm x 6,8 cm, s výškou

1 ,2 cm a hmotností 57 g. Spojení s po-

ítaem je, jako u bžné myši, kabe-

lem do sériového portu nebo s reduk-

ce do portu PS/2. Malé rozmry ocení

hlavn ti, kteí používají svj notebook
na pracovních cestách a GLIDEPOINT
použijí jako pohodlnjší náhradu za

trackball.

Pohyb kurzoru na obrazovce není

vyvolán pohybem polohovacího zaí-

zení (myši) po podložce, ale posunu-

tím prstu po povrchu trackpadu. Jeden
poklep prstu na povrch simuluje „sing-

le click”, dvojnásobné poklepnutí prs-

tu - „double click”. Podržením prstu po
dvojnásobném poklepu se simuluje ta-

hání („drag”). Jestliže pi tahání okna
dosáhnete okraje a potebujete táh-

nout dál, staí podržet primární tlaít-

ko, prst zdvihnout, pesunout a mže-
te pokraovat.

Práce s prstem na povrchu je pí-

jemná a nevyžaduje žádný tlak. Nain-

stalovaný ovlada pro prostedí WIN-
DOWS skrývá netušené možnosti.

Mžete si naprogramovat vyvolání do-

daných funkcí na primární i sekundár-

ní tlaítka, na kombinace klávesy s tla-

ítky, nebo jen na kombinaci kláves.

Nap. vyvolání menu pravým tlaítkem

ENTER nebo F1 . Lze urit, kam se má
nastavit kurzor po spuštní volby, na

Default Menu, System Menu nebo

Center Menu. Nap. pi stisku kláves

<ALT>+<A> se zapamatuje pozice kur-

zoru. Pi druhé kombinaci, nap. <AL-
T>+<Y>, kurzor skoí na zapamatova-
nou pozici. Kdyby vám nevyhovovala
tlaítka dole, zmníte orientaci pohy-

bu a GLIDEPOINT jednoduše otoíte.

Pro zvýšení citlivosti pohybu prstu lze

nastavit rznou rychlost pohybu kurzo-

ru. Podobných užitených funkcí je

možné v ovladai nastavit více než 40.

Pracovní plochu je možné pi zne-

istní jednoduše utít, což je velká vý-

hoda oproti bžným myším. Dobu ži-

vota pracovní plochy udává výrobce 2

miliony simulovaných dotyk a 62 mi-

lion tah po povrchu. Na výrobek po-

skytuje ptiletou záruku!

Jaké výhody tedy nabízí GLIDEPO-
INT oproti bžným mechanickým my-
ším? Seti prostor, zvtšuje komfort ob-

sluhy a zjednodušuje ovládání. Po
spojení s PC lze pracovat i se stan-

dardním ovladaem pro bžnou myš.

Je odolný proti zneistní a vlhkosti,

netrpí únavou materiálu i ztrátou citli-

vosti a má jemné ovládání.

Tmito vlastnostmi získal i titul

„BEST PRODUCT of 1994” v americ-

ké verzi asopisu PC MAGAZÍNE.

Michal Zajíc

Obchodní zastoupení firmy CIRQUE
Corp. je v Bratislav, tel. (07) 522 97 89.

koupit, nebo jsou jen na objednávku

s minimálním odbrem 5000 ks od jed-

né hodnoty. Naštstí lze použít tuzem-

ské rezistory TR 191, které svojí dél-

kou vyhoví. Protože jsem v tomto
provedení všechny rezistory nesehnal,

osadil jsem scházející rezistory typy

SMD. Vhodný je vtší typ rezistoru

(1206), který mžete použít všude
mimo R10 až R13, kde je rozte vývo-

d 5 mm. Nakonec se mi použití rezis-

tor SMD zdá nejlepší a vele jej dopo-
ruuji. Pájecí plošky je vhodné nejdíve

tence pocínovat, piložit rezistor, pidr-

žet jej pinzetou a z obou stran krátce

ohát pájekou.
Protože jsem chtl zmenšit spotebu

ítae, použil jsem v displeji íslicovky

s malou spotebou HDSP-H111, které

dováží GM electronic. Tyto íslicovky

svítí pi jmenovitém proudu 1 mA na

segment naprosto úchvatn. Kontrast

displeje zvtšuje i erná elní strana.

Nevím, zda jsou bžn k dostání v ma-
loobchodní prodejn, ale protože je GM
dováží v tisícových množstvích, je to jen

otázka jistého nátlaku zákazník. Vel-

koobchodní cena jedné íslicovky je asi

30 K. Pi použití tchto íslicovek jsem
zvtšil odpor rezistor R14 až R20 na

1 kil (lze použít i 820 £1). Souasn
jsem zvtšil odpor rezistor R1 0 až R1

3

na 5,6 kil. Spoteba pístroje je pak i

v pípad, že svítí všechny segmenty
displeje, nejvýše 65 mA.
V ítai jsem použil krystal z vraku

karty adie disku pro PC. S tímto krys-

talem však oscilátor mikropoítae tvr-

došíjn kmital na 8 MHz, i když na
pouzdru bylo vyznaeno 24 MHz. Ne-

pomohla ani zmna kapacit kondenzá-
tor C6 a C7. Tento stav se projevil tím,

že displej ukazoval tikrát nižší kmito-

et a jiným ítaem bylo možno na vý-

vodu 7 102 namit kmitoet jen 33 Hz.

Pi použití jiného krystalu (z jiného vra-

ku) bylo vše v poádku. Vím, že pi

použití doporueného krystalu uvede-

ný jev nenastane.

íta sám pracuje tak, jak popisuje

autor. íslicová filtrace pracuje bez-

chybn na všech rozsazích, a je beze-

sporu pínosem. Napíklad na rozsahu

„1 MHzs rozlišením 100 Hz” je údaj na

displeji pesn zaokrouhlen. Zvyšuje-

te-li nap. kmitoet generátoru od
200 Hz, svítí na displeji íslice 2 až do
kmitotu 250 Hz. Zvtší-li se kmitoet
nad 250 Hz (do 350 Hz) rozsvítí se ís-
lice 3. Údaj na displeji pitom nijak ne-

peblikává.

Uvedený modul se mže stát solid-

ním základem pro konstrukci vlastního

micího pístroje. Pro funkci ítae je

teba doplnit vstupní zesilova, pípad-
n peddliku deseti pro kmitoty do
10 MHz. Pi použití jako íslicová stup-

nice pijímae FM je to asi nejjedno-

dušší zapojení, jaké kdy bylo otištno.

Napadá mne ješt jedno využití. Tém
každý konstruktér má ve svém koutku

njaký odložený pijíma, kterým si

zpíjemuje bastlení. Velmi netradiní

kombinace pijímae FM a ítae by

umožnila využít modul jak k mení
kmitotu, tak k indikaci naladní pijí-

mae.
Belza



Náhrada zdroje pro

penosnéB TV pijímae
Ve vtšin penosných ernobílých

TV pijímaích (Minitesla, Satelit, Ju-

nos, Šilelis apod.) je zdroj stejnosmr-
ného naptí (obyejn 12 V) ešen sé-

riovým stabilizátorem. Tato koncepce
má nkolik nevýhod: zbyten velký

píkon, tepelné namáhání regulaního
tranzistoru a síového transformátoru

a také problémy se stabilitou obrazu

pi zmenšené kapacit elektrolytických

kondenzátor vlivem stárnutí.

Na obr. 1 je jednoduchý spínaný
zdroj, který tyto nedostatky odstrauje.

Funkce obvodu je zejmá ze schéma-
tu. Naptí na Zenerov diod D2 se

porovnává s naptím na výstupu,

zmenšeném odporovým dliem R4,

Pí
,
R6. Pokud se výstupní naptí zvt-

ší (nap. vlivem zátže), oteve se tran-

zistor T3, proudem tekoucím R7 po-

klesne naptí na bázi T2, takže tran-

zistor se oteve, tím se zmenší naptí
mezi bází a emitorem T 1 ,

který se za-

ve a tím pestane pouštt proud pes
cívku LI na výstup. Na LI se zmenše-
ním proudu indukuje naptí opané
polarity, kterým se oteve rekuperaní
dioda Dl a po njakou dobu tee do
zátže a do C2 proud zlepšující úin-
nost obvodu. Pi zmešení výstupního

naptí se TI naopak oteve, pes LI

tee proud na výstup a celý dj se opa-

kuje.

Úinnost daná pomrem výstupní-

ho výkonu ke vstupnímu závisí hlavn
na kvalit LI

,
Dl

,
TI a pohybuje se od

60 do 90 %. Cívka LI má induknost
asi 1 mH. Poet závit vypoteme ze

vztahu N=V(L//\
l )

[nH]. Vhodný typ já-

dra a prmr drátu vybereme podle ta-

bulek v AR-B . 6/94.

Pro TV Minitesla vyhoví nap. hrní-

kové jádro o rozmru 26 x 16 mm,
hmota H12, A

L
=100, 100 závit drátu

o prmru 0,63 mm. Pokud chceme
zjistit pokusn, zda je daná cívka vhod-

ná, míme úinnost pi zvtšujícím se

výstupním proudu. Poklesu úinnosti

pod 60 % odpovídá maximální výstup-

ní proud pro danou cívku. Velikost in-

duknosti není kritická a nemusí být

pesn dodržena. Darlingtonova dvo-

jice tranzistor T 1 mže být v nouzi na-

hrazena KD366 nebo podobným ty-

pem. Potenciometrem Pí lze nastavit

výstupní naptí od 9,6 V do 14 V (o-

všem bez Zenerovy diody D3, která

chrání zátž ped peptím v pípad
zkratu TI).

Tento spínaný zdroj je velmi spo-

lehlivý a funguje v pípad bezchyb-
ných souástek a montáže na první

zapojení. Jeho použitím se v TV Mi-

nitesla zmenšil píkon z pvodních 47
na 26 W (meno digitálním wattmet-

rem podle lánku v ARA - brati Ví-
šovi) pi mnohem lepší stabilit obra-

zu, což vynikne zejména pi použití TV
jako monitoru k poítai. I když se jed-

ná o spínaný zdroj pracující na frek-

venci asi 5 až 20 kHz (mní se se

zátží), nejsou žádné problémy s ru-

šením. Popsaný spínaný zdroj lze

postavit s minimálními náklady, které

se brzy vrátí pi stále stoupajících

cenách elektiny.

Ing. Miroslav Chrastina

MJ4031 KY196

Obr. 1. Zapojení zdroje pro televizní pijímae

Váhový filtr ...

V AR AI 0/95 byl v lánku „Váhový
filtr pro mení v elektroakustice” pop-

sán tzv. psofometrický filtr [1]. Již více

než 15 let používám mnohem jedno-

dušší zapojení, jehož schéma je na
obr. 1

.

Vstupní signál je nejdíve piveden
na zesilova s tranzistory T3 a T4, kte-

rý zajišuje velký vstupní odpor mi-
cího pístroje a zdroj signálu s malým
vnitním odporem pro buzení filtru.

Tranzistory TI a T2 chrání tranzistor

T3 ped proražením velkým vstupním

naptím. Následuje pasivní filtr, zajiš-

ující úpravu kmitotové charakteristi-

ky podle kivky „A” pro mení odstu-

pu rušivých naptí. A se mi to zdá
dnes již tžko uvitelné, zapojení fil-

tru nevzniklo výpotem, ale „bastle-

ním”. Nejdíve jsem pibližn uril za-

pojení filtru. Protože kmitotová
charakteristika pipomíná pásmovou
propust, použil jsem Wienv len a pro

dosažení potebné strmosti jsem jej

doplnil dolní (l.ádu) a horní (2.ádu)
propustí. S jistou dávkou štstí se mi

po nkolika úpravách hodnot souás-
tek podailo dosáhnout, že kmitotová
charakteristika filtru se shodovala
s normou stanovenou kivkou „A”

s pesností lepší než 1 dB v celém sle-

dovaném kmitotovém pásmu (20 Hz

až 20 kHz). To je pesnost, která pro

bžná mení zcela vyhoví.

Následující zesilova s tranzistory

T5 a T6 kompenzuje útlum filtru.

Trimrem nastavíme zesílení tak, aby na

výstupu byl pi kmitotu 1 kHz v obou
polohách pepínae stejn velký sig-

nál.

Filtr mám zapojen pímo v nízkofrek-

venním milivoltmetru. Na obr. 1 je

vlastn jeho ást mezi vstupním dli-

em a následným lineárním usmro-
vaem. Piznávám, že zapojení filtru je

ponkud letité. Není proto mínno jako

stavební návod, ale spíše jako inspi-

race pro vlastní experimentování. Dnes
bych nahradil vstupní i výstupní zesi-

lova operaním zesilovaem. Úpravu
neuvádím, vím, že ji zvládne každý
stedn zdatný konstruktér.

Tento mj (milý) hích mládí mi do-

dnes pipomíná, jak mže tvrí nad-

šení nkdy nahradit nedostatek zna-

lostí a vést k ešením, jež mohou být

jednodušší. Obávám se, že kdybych
ml dnes navrhnout podobný filtr, bylo

by výsledkem zapojení obdobné složi-

tosti jako v [1].

Jaroslav Belza

[1] Matoušek, T.: Váhový filtr pro m-
ení v elektroakustice. Amatérské
rádio AI 0/1 995, s. 17.Obr. 1. Jednoduchý filtr pro mení odstupu rušivých naptí



Ekvalizér a spektrální analyzátor

z PE 1/96

Na obr. 1 a 2 je spojový obrazec
desky s plošnými spoji a rozmístní
souástek na desce subpanelu. Ne-
jsou na ní zakresleny otvory pro upev-

nní. Rezistor R je pipojen ze strany

spoj a je jím nastaven proud pro

spodní adu deseti LED, které svítí po
zapnutí stále, aby displej pi krátkodo-

bé nepítomnosti signálu úpln nezha-

sínal - což by psobilo rušiv. Napáje-

ny jsou ze zdroj +16 V a -16 V (tj.

naptím 32 V); vhodnou volbou odpo-
ru R zajistíme stejný jas jako u ostat-

ních LED. Dioda D je rovnž na stran
spoj a jsou k ní pipojeny anody LED1
až LED8 indikujících zvolenou funkci.

Dioda je typu 1N4148 nebo podobná
a zabrauje pepólování a poškození
indikaních LED pi režimu STAND BY,

nebo výstupy obvod 4013 jsou pi

tomto provozu stále aktivní. V PE . 1/

96 s. 19, obr. 9 nebyla tato dioda ne-

dopatením zakreslena. Na stejném

obrázku chybí rovnž odpor rezistoru

R25, který má být 1 k£1 a rezistoru R26
- 33 k

n

Aby nebylo nutno použít oboustran-

nou desku s plošnými spoji, jsou ano-

dy horních deseti LED v každém svis-

lém sloupci (krom posledního)
spojeny tak, že vývod anody horní LED
je ohnut a pipájen k anod LED pod
ní, taje pipájena k další, atd. Pívody
pro displej od desky spektrálního ana-

lyzátoru jsou pipájeny ze strany spo-

j. Na této stran jsou rovnž pipáje-

ny zlacené konektorové kolíky dvakrát

9 pin, na které jsou vhodnými proti-

kusy - dutinková lišta 9 pin - pipoje-

ny pívody z desky elektronického

ovládání pro mikrospínae a LED1 až
8. Konketory je možno samozejm vy-

nechat a pívody pipájet pímo.
K této konstrukci pišlo velké množ-

ství dotaz, atak, jelikož nemohu na

všechny jednotliv odpovídat, pokusím
se dále zodpovdt ty nejastjší. Pro-

tože seznam souástek již otištn ne-

bude, tak v krátkosti alespo k použi-

tým typm: všechny rezistory jsou

miniaturní, metalizované, krom R13
až R22, které jsou na 1 W, potencio-

metr Pí je typu TP 160, 50 kíl/N. Ta-

hové potenciometry v ekvalizéru jsou

typu TP 640. Kondenzátory jsou svit-

kové, radiální, vtšinou s rozteí vývo-

d 5 mm - nutno zkontrolovat podle

desky s plošnými spoji. Kondenzátory
vtších kapacit, k blokování a filtraci

jsou elektrolytické, radiální, jako Cl
a CT na obr. 9 je lépe použít tantalové

nebo ješt lépe bipolární typy.

Obr 1 a 2. Deska s plošnými spoji a

rozmístní souástek ekvalizéru.

Pedloha pro desku s plošnými spoji

byla zmenšena na 50 %

doplky

E
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Jednoduchý pevodník A/D
Nkdy lze ve starších asopisech

nalézt zapojení, jejichž použití dnes
dostává opt smysl - bu proto, že
dnes dostupné (zvlášt polovodiové)

souástky mají lepší vlastnosti, nebo
jsou velmi levné. Popsaný obvod patí

do druhé skupiny.

Jedním takovým obvodem je i jed-

noduchý pevodník A/D, nakreslený na

obr. 1 ,
který jsem nalezl v jednom ze

starších ísel asopisu Wireless World.

Zapojení 4bitového pevodníku obsa-

huje nkolik rezistor a 4 „pesné” in-

vertory. Pokud se bude výstup inverto-

ru peklápt pesn pi polovin
napájecího naptí (J

ref
a výstupní na-

ptí invertoru bude 0 nebo U
ref

podle

stavu na vstupu, bude na výstupech in-

vertor doplnk digitálního slova, který

odpovídá vstupnímu naptí v rozsahu

0 až U
reí

. Dále je nutné, aby invertory

mly velký vstupní odpor. Pevodník lze

snadno rozšíit na vtší poet bit pi-

dáním dalších invertor. Pak se ovšem
zvtšují nároky na pesnost rezistor a

invertor.

V pípad 4bitového pevodu lze na

míst invertoru použít pímo invertor

CMOS nap. 4001, 4011, 4069 nebo
74HC04. Pro vtší pesnost je lepší

použít kombinaci komparátoru a inver-

toru. Pokud na míst komparátoru po-

užijeme operaní zesilova, napájíme
OZ naptím vtším než je U

reí
a mezi

výstupem OZ a vstupem invertoru za-

pojíme rezistor. Pokud použijeme
komparátor, pipojíme invertor podle

typu komparátoru. Nkteré kompará-
tory mají výstup pímo v úrovních TTL,

jiné je nutno doplnit rezistorem - viz

obr. 2. Naptí L/
ref

/2 získáme nejlépe

odporovým dliem z pesných rezis-

tor.

Požadavku výstupního naptí blíz-

kého 0 resp. U
reí

nejlépe vyhovují ob-

vody CMOS. Pro vtší vodivost výstup-

výstupy

Obr 1. Jednoduchý pevodník A/D

nich tranzistor je vhodnjší použít ob-

vody ady 74HC.. nebo 74HCT.
Funkce pevodníku je velmi prostá.

Vstupní naptí je porovnáno v kompa-
rátoru K1. Jeho výstup je zárove vý-

stupem dat s nejvtší váhou. Výstupní

naptí K1 se sete odporovým dliem
se vstupním naptím a je pivedeno na

vstup K2. Další stupn jsou zapojeny

obdobn. Odporová sí každého stup-

n je vlastn pevodník D/A ze všech
vyšších bit, jehož výstupní naptí je

seteno se vstupním.

Hranice použitelnosti pevodníku je

nkde mezi délkou slova 6 až 8 bit.

Pi delším slov rychle roste potebný
poet pesných rezistor a navíc se,

protože jednotlivé stupn jsou spolu

svázány odporovou sítí, kumulují i chy-

by z pedchozích stup.
Popsaný pevodník není pochopitel-

n žádný zázrak. Myslím si však, že toto

zapojení lze použít pro první pokusy
s íslicovými obvody. Použijete-li nap.
OZ typu LM324 a invertory 74HC04,
nepesáhnou náklady na 4bitový pe-
vodník 30 K. Sami pak mžete být pe-
kvapeni, že nap. 4bitový pevodník sta-

í pro srozumitelný penos ei, zvlášt
je-li pidán k signálu šum.

JB

LM339

Obr. 2. Náhrada pesného invertoru

komparátorem a invertorem CMOS

>

V jiném pístroji se mi stalo, že stej-

né zapojení pepínae s obvodem
4028 (107) nepracovalo uspokojiv, je

to dáno rozdílným vnitním zapojením
a nezbývá než 10 nahradit stejným ob-

vodem jiného výrobce - nap. Toshiba

pracuje na 100 %. Relé se dá použít

jakékoli miniaturní se stejnou rozteí

vývod, se dvma pepínacími kontak-

ty, vhodné pro spínání nf signál, s cív-

kou na 12 až 15 V.

K propojení desek jsem použil plo-

chý vícežilový kabel. Mikrospínaová
tlaítka byla použita typu DTE6 s mod-

rým tvercovým hmatníkem do desky
s plošnými spoji, v souasnosti je však
velký výbr vhodnjších typ, ideální

jsou v provedení pro upevnní za-

máknutím pímo do otvoru v elním
panelu (SNAP IN).

LED pro displej je možno použít li-

bovolného tvaru a samozejm i typy

s malou spotebou. Velikost proudu pro

tyto diody je možno nastavit zmnou
odporu rezistor R8 pipojeného k ob-

vodu LM3915. Zmnou R5 je možné
upravit spodní hranici referenního na-

ptí a nastavit tak citlivost obvodu -

hranici, pi které se LED zanou roz-

svcovat. Na tomto míst bych chtl

ješt varovat ped koupí rzných lev-

ných LED (po 1 K apod.) protože

u nich není zaruena pi stejném prou-

du rovnomrná svítivost u více kus
a je to dost vidt.

Použité souástky by mly být bž-
n k dostání (krom tahových poten-

ciometr jsem vše sehnal bhem je-

diného dopoledne) a tak peji všem
pípadným konstruktérm radost ze
stavby i provozu popisovaného zaí-
zení. Karel Barto

Obr. 3. Nártek pedního panelu ekvalizéru



CB report

Nové runí stanice CB na trhu
Dnešní rubriku pipravil :

RadioCom, Na drahách 190,

500 09 Hradec Králové - Malšovice

Pod názvem Allamat 27, ZODIAC
P2000 a STABO XH8040 se objevila

na našem trhu špiková runí penos-
ná radiostanice vycházející z osvde-
né mechanické koncepce profesionál-

ních radiostanic CT 170, Nissei, RV 100
ap. Je vyrobena moderní technologií

SMD a svým designem si získala srd-

ce nejednoho píznivce CB. Svými roz-

mry je jednou z nejmenších CB stanic

na svt. Radiostanice pracuje kmito-

tovou modulací na 40 kanálech CB
pásma (kmitotový rozsah 26,965-
27,405 MHz), jejichž poet lze pro ex-

portní úely zvtšit na 120 nebo 200.

Stanici lze též vybavit selektivní volbou

nap. Premier SMD.
Pijíma je ešen jako superhet

s dvojím smšováním. Citlivost 0,4 jíV/

12 dB je údaj spíše katalogový, u vtši-

ny mených vzork byla 0,2-0,3 jíV.

Moderní souástky a obvodové ešení
výrazn zmenšily spotebu radiostani-

ce natolik, že je možné na jedno nabití

akumulátor pracovat až nkolik desí-

tek hodin podle etnosti režimu vysílá-

ní. V režimu SAVÉ není pijíma trvale

zapnut, ale zapíná se jen na nkolik de-

setin sekundy. Objeví-li se na kanále

signál, zstanou obvody pijímae za-

pnuty.

Vysíla pracuje s úzkopásmovou
kmitotovou modulací se zdvihem 1,6

kHz a pepínatelným výstupním výko-

nem 4 W nebo 0, 5 W pi napájení asi

12 V, pi napájení 7,2 V (6 lánk ve
standardním pouzdru) je maximální vý-

kon asi 1,5 W. V praxi to znamená
zmenšení úrovn signálu u protistani-

ce asi o 1 S, což se na dosahu radio-

stanice s 1 ,5 W výkonu oproti 4 W té-m neprojeví.

Radiostanice Allamat 27, ZODIAC
P2000 a STABO XH8040 nabízejí mno-
ho uživatelských funkcí, které se ovlá-

dají pomocí šesti miniaturních tlaítek

umístných v okolí displeje. Stisk tla-

ítka je akusticky indikován beepem,
který lze vypnout. Jedno z tlaítek je

funkí, tj. pepíná druhé funkce zbýva-

jících tlaítek. Tetí funkce tlaítek se
zapínají a vypínají delším stiskem pí-

slušného tlaítka. Stanice má základní

funkce jako SCAN, hlídáni dvou kaná-

l, pepínání výkonu, rychlý skok na zá-

chranný kanál 9, dále pak možnost ulo-

žení pti kanál do pamtí a jejich

následné rychlé vyvolání a možnost
scanování po pamtech. Též je mož-
nost osvtlit displej a zaadit funkci Lock
- zablokování pepínání kanál. Další

zajímavou funkcí je LCR - vyvolání na-

posledy užívaného kanálu.

Pouzdro radiostanice je vyrobeno
z houževnaté tmav šedé umlé hmo-

ty a je odolné i proti nešetrnému zachá-

zení.

Anténa se pipojuje pes spolehlivý

šroubovací TNC konektor s impedancí
50 W. Stanice umožuje pipojit exter-

ní mikrofon a reproduktor pes dvojici

konektor typu Jack.

Stanice se dodává ve standardní

verzi s pouzdrem na 6 akumulátor,
pendrekovou anténou a klipem na
uchycení na opasek. Je možné též za-

koupit stanici s píslušenstvím, tj. s na-

bíjecím mezilenem pro nabíjení lán-
k pímo v pouzdru radiostanice,

koženkovým ochranným pouzdrem a

napájecím a nabíjecím kabelem do
automobilu. Nabíjecí mezilen je samo-
zejm možno zakoupit samostatn.
Velkou výhodou je, že ke stanicím Al-

lamat 27, ZODIAC P2000 a STABO
XH8040 je možné použít píslušenství

stejné s CT 170 apod., tudíž je možno
stanici vybavit 12 V akublokem, s kte-

rým dává plné 4 W výkonu.

Závrem lze íci, že Allamat 27, ZO-
DIAC P2000 a STABO XH8040 s es-
kou homologací vzhledem ke své pro-

dejní cen, parametrm, funkcím a

velikosti patí mezi nejzdailejší radio-

stanice na našem trhu, které lze provo-

zovat nejen jako runí, nebo se bez
problém vejdou skuten do kapsy,

ale i v mobilu nebo na základn, i když

pro tuto funkci není pímo urena.
K radiostanici je možné dokoupit ši-

roké spektrum doplk: kožené pouz-

dro, nabíjeku, akupack, laminátovou

anténu 72 cm, teleskopickou anténu
150 cm, externí mikrofon s reprodukto-

rem, selektivní volbu.

Radiostanice Allamat 27, ZODIAC
P2000 a STABO XH8040

A M E R I C A S

TELECOM
96

TELECOM -

každoroní show
telekomunikaní techniky

Svtovou výstavu TELECOM 95
shlédlo v loském roce 155 000 ná-

vštvník! Stejn jako ped pti lety,

i v loském roce tam mla expedici

IARU, do jejíž pamtní knihy se zapsa-

lo mj. 250 radioamatér z celého sv-
ta. V letošním roce se chystá kontinen-

tální výstava TELECOM 96 v Jižní

Americe, probhne ve dnech 10.-15.

ervna v Brazílii ve mst Rio de Jane-

iro.

/ " \
Jubilejní X. mezinárodní
radioamatérské setkání

v Rakousku

Laa an der Thaya
se uskutení ve dnech 17.-19.

kvtna 1996 (nedaleko morav-
ských hranic, pechod Hevlín)

SUT TV PÍJEM 96
Dm hudby Pardubice

Suková 1260
16. a 17. kvtna 1996

Zveme vás na IV. roník prodejní a

kontraktaní výstavy zamené na pí-

jem a zpracování satelitních a pozem-
ních analogových a digitálních signá-

l, televizních kabelových rozvod,
spolených televizních antén, lokální a

regionální vysílání, mstské rozhlasy,

micí techniku, sdlovací a telekomu-

nikaní techniku a radiokomunikace.

Program:

tvrtek 16. 5.: 8-12 h. instalace vý-

stavy; zasedání Asociace dodavatel
systém pro spolený rozvod a píjem
TV a R signál; 12 h. zahájení; 20 h.

spoleenský veer.
Pátek 17. 5.: 9-18 h. výstava; 11 h.

pednáška Lokální a regionální vysílá-

ní R a TV.
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ELfKTROMCKÁ POSTA
Pipraveno ve spolupráci s firmou FCC Folprecht Computer+Communication

Elektronická pošta už pestala být hrakou pro oddlení podnikových komunikací a poítaové nad-

šence. Milióny lidí v celém svt využívají denn elektronickou poštu místo telefonu, faxu, kurýr nebo

bžné dopisové pošty. Díky tomu, že umožuje jednotlivcm i firmám efektivní a levnou komunikaci po

celém svt, stal se z elektronické pošty klíový komunikaní prostedek let devadesátých a dalších.

K popularit elektronické pošty pi-

sply tyi hlavní faktory: je celosv-
tová, jednoznaná, rychlá a levná.

Ce/osvéfová je tím, že ji mže používat

kdokoliv v celém svtJednoznaná je

tím, že uživatelé mají svoje vlastní poš-

tovní schránky a adresy, a díky tomu,

že zpráva dojde krátkou chvíli poté, co

byla odeslána, a platí se pouze as
vytáení, je elektronická pošta rychlá

a levná.

Dalším dkazem popularity elektro-

nické pošty je pohled na vizitky, které

jste v poslední dob dostali od svých

klient a pi rzných obchodních jed-

náních. Už i u nás se na nich stále

astji objevuje vedle telefonu a faxu

i adresa elektronické pošty na Internetu

(v USA už na nich jen zídka najdete

telefonní nebo faxové íslo, zstává

pouze adresa elektronické pošty). Ule-

vuje se tedy telefonm i faxm, zprávu

dostane píjemce pímo na obrazovku

a její obsah mže být mnohem bohat-

ší a pestejší.

Užíváte-li vhodný software, mžete
ke svým elektronickým zprávám pidá-

vat pílohy - nap. tabulku s finanním
rozpotem, zformátovaný dokument
z textového procesoru, schéma zapoje-

ní popisovaného zaízení nebo jeho fo-

tografii.

I v domácnosti nabízí elektronická

pošta zcela nové možnosti. Mnohdy je

pro nkoho tžké odhodlat se k napsá-

ní dopisu nebo najít vhodný as k za-

telefonování známým nebo teba d-
tem, chodícím do školy v jiném mst.
Prostednictvím elektronické pošty m-
žete komunikovat rychle a snadno, kdy

se vám to hodí, „dopis" dojde tém
okamžit (obvykle bhem nkolika mi-

nut) a píjemce si ho pete kdy se to

hodí jemu. Mžete pidávat obrázky,

fotografie, kopie školních úkol, video-

záznamy nebo zvukové nahrávky. Po-

zvánky na party rozešlete jediným uk-
nutím všem zvaným a na pozvánku,

kterou jste dostali, bleskov odpovíte

tím, že k ní pipíšete Dkuji
,
pijdu

a opt jedním uknutím ji pošlete zpt
odesilateli.

Ješt v nedávné minulosti byl hlavní

pekážkou vtšího úspchu a rozšíení

elektronické pošty malý poet uživa-

tel. Ve svt existovalo velké množ-
ství poskytovatel této služby, ale po-

kud jste chtli s nkým elektronickou

poštou komunikovat, museli jste mít

oba spojení se stejným poskytovate-



lem. V nkolika posledních letech se

však všechny systémy propojily do In-

ternetu a dnes mžete elektronickou

poštu poslat prakticky do libovolného

koutu svta.

Základy užívání

elektronické pošty

Základem pro posílání elektronické

pošty po Internetu je adresa na Inter-

netu. Než mžete nkomu poslat elek-

tronickou poštu, potebujete znát jeho

adresu. Obecn se taková adresa sklá-

dá z vašeho zvoleného oznaení (m-
že to být jméno, zkratka, jakékoliv vámi

vybrané slovo pokud ho ješt nikdojiný

nepoužívá), oddlovacího znaku @
(tzv. zaviná) a oznaení vašeho po-

skytovatele pipojení (souástí jeho

oznaení bývá typ nebo zem pipo-

jení). Typická adresa mže nap. vypa-

dat takto:

vašejméno@eunet.cz.
Prvky adresy nejsou nikterak tajem-

né. Jméno píjemce pedstavuje vaše-

jméno a jste pipojeni prostednictvím

firmy EUNET (eunet) v eské repub-

lice (cz). Krom oznaení státu (mimo
USA) se obvykle mžete setkat se za-

konením .com (podnikatelské subjek-

ty), .gov (státní správa) a .edu (školy

a vzdlávací a vdecké instituce).

Kopie vaší zprávy mžete automa-

ticky poslat i dalším lidem, a to bu tak,

že jsou všichni ve zpráv uvedeni (Cc:),

nebo tak, že o tom nikdo z ostatních

neví (Bcc:). Kopie se obvykle posílají

pro informaci a neoekává se odpov
nebo reakce na n. Ktomu, abyste mo-
hli efektivn používat elektronickou

poštu, nemusíte vdt ani jak jsou tvo-

eny adresy, ani jak jsou posílány ko-

pie. Jediné, co musíte vdt, je adresa

píjemce, ostatní „zaídí" Internet.

Pracujete-li s Windows 95, neliší se

práce s elektronickou poštou píliš od

bžné práce se soubory a adresái.

Nejdíve si otevete Inbox (Doruená
pošta) - je to ikona, která se obvykle

sama pi instalaci Windows 95 umístí

na pracovní plochu - viz obr. 1. Tam je

v okn seznam veškeré došlé pošty,

kterou jste ješt nezpracovali. Mžete
ji tídit podle svých poteb do libovol-

ného potu složek s názvy podle svého

vkusu. Chcete-li se podívat, jestli vám
nepišla další pošta, zvolíte v menu
Tools (Nástroje) položku Remote mail

(Vzdálená pošta). Oteve se vám další

okno (obr. 2). Nyní se píslušným tla-

ítkem na nástrojovém pruhu (nebo

výbrem z menu) pipojíte pes modem
ke své poštovní schránce. Chvíli to trvá

- nejdíve vidíte malé okénko (obr. 3),

pak se oteve tzv. terminálové okno
(obr. 4), kam musíte zadat své identi-

fikaní údaje (pihlašovací jméno a he-

slo). Pipojení se vám potvrdí malým
okénkem podle obr. 5. Nyní si v okn
z obr.2 pod Tools (Nástroje) vyberete

teba nejdíve Update Headers
,
což

vám vypíše seznam pošty, kterou máte

ve své vzdálené schránce, oznaíte si

ty zprávy, které chcete penést do
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Obr. 1. Základní okno Microsoft Exchange ve Windows 95 - Inbox (Doruená pošta)

Obr. 3. Navazování spojení ...
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Elektronická pošta oima
Biila Gatese, šéfa firmy Microsoft

Podle Bifla Gatese je elektronická pošta pro mnoho firem a spoleností

životn dležitá, Microsoft nevyjímaje. „Elektronická komunikace je moji

nejdležitjší aplikací. Podívám-li se. kolik asu strávím prací se spreadsheety

a textovými procesory ve srovnání s asem stráveným s elektronickou poš-

tou, zjistím, že v elektronické pošt strávím asi 5x více asu než vjakékoliv

jiné aplikaci. Pro Microsoft, pokudjde o chod spolenosti, je elektronická pošta

zejm nejdležitjší aplikace. Kdybychom mli zvolitjedinou aplikaci, která

by mla zstat funkní za jakýchkoliv okolnosti, zcela urit by to byla elek-

tronická pošta," íká Bili Gates. „Mám mnoho osobních zkušeností s hláška-

mi o zahlcení systému od doby, kdy vjednom asopise zveejnili moji e-mail

adresu. Do té doby jsem ml pocit, že v podstat nejsou zapotebí žádné

nástroje pro práci s vlastní poštovní schránkou. etljsem všechny picháze-

jící zprávy tak jak picházely a každý den jsem na všechny odpovídal. Ale

když mi zaalo chodit tisíce zpráv, nauiljsem se vážit si schopnosti klient-

ského programu elektronické pošty, který nap. umí poznat a oznait zprávy

picházející od lidi, s kterýmijsem nikdypedtím nekomunikoval. tu všech-

ny tyto zprávy. Mnohdy se k tomu sice dostanu až bhem nkolika dni a n-
které vyžadují odpov naléhavji než jiné. Myslím ale, že je velice cenné

proítat všechny zprávy, ajiž komentují produkty, navrhují nové možnosti

nebo obsahují cokoliv jiného. Je to fascinující.
“

Gates je rovnž pesvden, ža takováto výmna informací musí pekonat

všechny hranice a nesmí být omezena na jediné místo nebo jen nkterézem.
„Velké firmy sídlí nyní v celém svt, nikoliv v jedné zemi nebo státu, a je

velmi dležité umožnit všem tmto lidem efektivn spolupracovat," vysvtlu-

je. „Nástroje pro elektronickou komunikacijsou klíem k novému pojetí pod-

nikání. Bylo velmi vzrušující sledovat, jak se dva trendy sbíhají ve stejném

ase - nástroje, které to umožují a požadavky na tyto možnosti. Návrat in-

vestic do mnoha z tchto nástroj byt velice dramatický.
“

Když se dívá dopedu, vidí Gates souasný trend k písnjším standardm
pro elektronickou poštu a výmnu zpráv vbec jako klíový motivaní fak-

tor pi budování mnohafunkni „informaní dálnice". „Jedna vcje podle mého
názoru ve všech tch informacích o tomto fenoménu chybné chápána, a to,

že elektronické pedávání zprávje zaátkem této informaní dálnice,“ íká.

„Ve skutenosti všechny vci, o které zde jde, jsou stejn dležité - bezpe-
nost, správa, spolupráce všech tch nejrznjších systém. Jist bude toto

široké propojení dostupné mnohem díve z firemních poíta, než z domov
každého z nás. Myslím, že budeme svdky dramatického rstu pokud jde

o sít propojující podniky, a vpodob privátních šití nebo páteních síti In-

ternetu, propojenízamstnanc pracujících doma s firmoupes ISDN, prezen-

tování informací o produktech firmy na voln pístupných bulletin-board

serverech ad. V tomto „zdola" vznikajícím a podnikáním motivovaném
užívání komunikaci zaíná informaní dálnice.

"

svého poítae a opt v menu Tools

(Nástroje) zvolíte Transfer Mail (Pe-
nést poštu). Jednotlivé zprávy se vám
potom tun objeví v základním okn
Inbox (obr. 1 ). Pouhým uknutím na vy-

branou zprávu se oteve další okno s

jejím textem.

Pílohy elektronické pošty

Každý ví, že elektronická pošta je

výborný prostedek k výmn texto-

vých informací, a stále více uživatel

zjišuje, že je i vhodným zpsobem
k výmn jiných typ elektronických dat

- obrázk, zvukových nahrávek, apli-

kací. Prakticky vše, co máte dnes na

svém poítai, mže být posláno elek-

tronickou poštou (pomocí programu,

který pevádí digitální poítaová data

na bžný text ASCII, ale o tom nemu-
síte vbec vdt).

Pipojením souboru v jeho pvod-
ním formátu (z textového procesoru,

spreadsheetu nebo grafického progra-

mu) zaruíte, že píjemce dostane do-

kument pesn v té podob, jak ho

potebuje a jak jste mu ho poslali (viz

obr. 6). Je jen samozejm nutné, aby

píjemci mli tu aplikaci, ve které byl

dokument vytvoen - jinak si ho nemo-
hou prohlédnout. Pokud posíláte doku-

menty vytvoené v Microsoft Word, Mi-

crosoft Excel nebo Microsoft Power-
Point, dá se to obejít pomocí prohlíže
jejich soubor, které jsou voln šíené
zdarma k dispozici, a lze si je nahrát

i z Internetu.

Pokud jste se již nauili používat pí-

lohy, mžete text vaší zprávy dále vy-

šperkovat užitím vhodného softwaru.

Microsoft Internet Mail podporuje nap.
Rich TextFormat(RTF), který vám po-

skytuje mnoho možností ve formáto-

vání textu zprávy. Mžete také použít

Internet Assistant pro Word, Excel ne-

bo PowerPoint k pevedení souboru do

formátu HTML, ve kterém se publikují

stránky na World Wide Web Internetu.

Nový zpsob komunikace
Až bude mít píšt v úmyslu nkomu

poslat dopis nebo fax nebo nechat

vzkaz na záznamníku, zkuste nejdíve

zjistit, jestli nemá i adresu elektronic-

ké pošty. Zaslání elektronické pošty je

jednoduché a obvykle levnjší než fax,

a píjemce vám asto podkuje za us-

nadnní práce, protože bude moci za-

slanou zprávu nebo dokument rovnou

použít v poítai, aniž by ji musel prac-

n pepisovat. Programy pro elektro-

nickou poštu vedou také automaticky

veškerou evidenci, vše ukládají a tídí

podle vašich pokyn.
Elektronická pošta na Internetu již

není komunikace budoucnosti - je to

nejlepší zpsob jak mžete komu-
nikovat už práv te, a již v obchod-

ním styku nebo soukrom.

KOMUNIKACE S REDAKCÍ A-RADIA
PROSTEDNICTVÍM INTERNETU

I naše redakce si již „poídila" adresu na Internetu. Naši schránku elektronic-

ké pošty máme u spolenosti Spinet a její adresa je

a-radio@login.cz

Pokud s námi budete chtít touto cestou komunikovat, vzte, že její používání

není pro celou redakci ješt rutinní a ze zaátku bude lepší ji využívat nap.

pro pedávání lánk nebo korektur a jiných pipomínek po telefonické do-

hod. Pokud jde o rubriku PC HOBBY, mžete elektronickou poštu používat

standardním zpsobem. Protože máme zatím pouze tuto jednu adresu, roz-

lište prosím v nadpise vaší zprávy (subject), komu je zpráva urena, pop.

pokud nevíte, tak jaké je její téma (obsah), abychom se mohli o poštu podlit.

PEVODNÍK AD/DA

K lánku z minulého ísla

pinášíme ješt fotografii osazené

destiky s plošnými spoji.



Jedním z nejnovjších pírstk do velké rodiny Microsoft® Home je Microsoft Oceans. Jak sám název

a obrázky napovídají, jedná se o encyklopedii moí a oceán. Je nádhern graficky zpracována, jednoduše

se ovládá a je doplnna mnoha videozáznamy. CD-ROM se bude urit líbit i dtem a dozvíte se z nj spoustu

zajímavostí o moi, jeho obyvatelích a o vlivu lovka na n.

R
ays are bottom-dwelling ítsfe that háve broad, winglike They are

descendants oí sharks and, like them, háve skeletons. Also, with

the exception of skates, rays give birth to Uve young
:

do. Rays spend the majority of their time lying ieSSt

the sand, but a íew of these aerodynamicits

rapidly to the suríace, then také

off into the air like a jet

T
he different levels of oceán water are continually rising, falling, and mixing

together. This circulation carries oxygen to the depths and life-giving

to the suríace. Heat in the oceans is redistributed by currents to other

parts of the globe, moderating the Earth’s weather and cilmate. In tum> the wuids

help drive the currents, c^auii^liKíompUx^^ the oceans

V Marin life najdete urit i rejnoka O vodních vírech si petete ve zvláštnostech moe

Po spuštní programu se objeví úvodní obrázek (naho- je napsáno kde se vyskytuje, takže si mžete udlat obrázek

| e) a zobrazí se obsah (Contents). Po kliknutí na Guides o tom, co v jakém moi žije. Zajímavosti o svtových oceá-

| (Prvodci) se mžete nechat provést od šesti rzných pr- nech, o moském prostedí a o podivných živoiších se do-

i vodc - každý vás provede jinak, takže se mžete podívat zvíte v A Word of Sea (svt moí). Pouíte se o vzniku os-

\
na moe pokaždé z jiného pohledu. Pod názvem Marin life trov, o cyklování vody, o hurikánech, o vodních vírech...

(moský život) najdete všechny možné živoichy z moe. M- Nkteí tvorové vypadají velmi zvláštn a nkdy až strašidel-

žete si vybírat z nejrznjších ryb, savc, plaz, pták, n. Badatelé, vda a pežití, lod a ponorky - tato v dnešní

mkýš ad. Velmi pehledné zpracování vám umožní leh- dob velmi aktuální témata jsou pod nadpisem People &

í
ce najít jakýkoliv živoišný druh. U každého obrázku zvíete the Sea (lidé a moe). Badatelé je trochu široký pojem,



Vyhledávání v Indexu je velmi snadné

protože v Explorers se vypráví také o pirátech a o mýtech

z cest po moích a oceánech. Vda a pežití poukazuje na

tžbu nerost pod hladinou moe a na zkoumání podmo-
ského života. V lodích a ponorkách se pochopiteln dozví-

te o všech typech lodí a ponorek, které kižují oceány. Po-

slední položkou v obsahu je Index. Najdete tady vše, co je

v ostatních volbách, pehledn seazené podle abecedy,

a také šestnáct her, ve kterých si províte své znalosti mo-
ských tvor. Nemusíte se vždy vracet do obsahu, protože

všechny tyto volby jsou na trvale zobrazeném panelu (ob-

rázek dole na první stránce). V Options si mžete prohléd-

nout obrazovou galerii, zavést si šeti obrazovky a jiné další

vci, nebo si mžete náhodn vybírat z obsahu encyklope-

die, zvolíte-li Random Jumps. V pípad nesnází se samo-
zejm mžete kdykoliv obrátit na Help.

# Scary Sharks

F
ew sights are more frightemng to divers than

that oí a large shark swimming in their

direction And with good reason some sharks are

powerful that can slice through huge

chunks of flesh in a single bite But fewer than

40 of the more than 230 of sharks

háve ever attacked people, and this has

happened. Sharks are really no more

ferocious than otheriSMtiSíst;. In fact,

the most voracíous predators on earth

are humans

„Údsný" žralok vyvolává respekt.

Tigtrt cítit sea

Some divers consider barracudas more dangerous than sharks.

Handsome but leth&l

Here's one character thas passed the fitness

test. The barracuda is slender, muscular, and

fast. Its sharp teeth are designed for cutting

and shredding. If you see one, don't try to

escape, for flashes of colour will only

attract them. People swim at about 8 km
(5 miles) per hour; the barracuda

has been clocked at more than

43 km (27 miles) per hour! ?.

Hard as it may be, is best

to stay still around these

fellows

Deep jaw*

Because there's so little light in deep vater, many deep-sea

fish háve huge jaws and large teeth that allow them to scoop

up their pytsy without needing to see it Fortunatdy, mostof

these scary-looking fish are only a few centimetres long.

V programu je množství zajímavých informací - abychom
vám nkteré podrobnosti piblížili, vybrali jsme Marin life

a WordofSea.
V Marin life jak již bylo eeno najdete ryby, savce, pla-

zy, ptáky, korýše atd. Staí znát jméno a ele, do které

tvor patí, a není problém ho najít. Budete-li si prohlížet n-
jakého tvora, urit se podívejte na video ukázku, protože

vtšinou je velmi hezká a dozvíte se z ní další zajímavosti

z života pod vodou. U každého tvora je i kvíz, ve kterém

odpovídáte na nkolik otázek, týkajících se daného živoi-

V obrazové galeriijsou velmi psobivé obrázky

cha. Okolo obrázku jsou vždy vtiky, na které když kliknete,

dozvíte se další zajímavosti, nebo - jak je tomu nap. u žra-

loka - se zobrazí další druh. V textu jsou slova, která mají

šedivý podklad - když je oznaíte, vypíše se vám co pes-
n znamenají. V pravém horním rohu obrazovky je obrázek

a název tvora, který je další v seznamu, takže mžete rovnou

pejít k dalšímu a nemusíte se vracet do Marin life. Urit
budete všichni znát žraloka. V lánku se o nm píše jako

o nebezpeném zvíeti, které je pohromou pro všechny men-
ší tvory. Je to urit pravda, ale žralok není jenom zabiják,

ale také ušlechtilé zvíe, které k moi urit právem patí.

\M WordofSeam nejvíc zaujalo moské prostedí, pro-

tože je v nm spoustu zajímavostí o moi, cyklování vody,

pílivu a odlivu, vzniku ostrov, vodopádech, vodních vírech

atd. Podivná zvíata jsou také velmi zajímavá. Je až k neuv-
ení, co všechno se pod hladinou moe skrývá. Tigers ofthe

sea (tygi oceánu) je pro Barracudy velmi výstižný název

(viz obrázek vlevo dole). O každém moi a oceánu jsou tu

uvedeny njaké zajímavosti a specifické zvláštnosti pro kaž-

dé z nich.

Obas vám na obrazovku pilétne racek, nebo piplave

njaká potvrka, vše je doprovázeno vrnými zvuky jako je

teba šumní vtru, bublání vody, píliv, nebo štbetání ptá-

k. Nejen tyto malikosti spoluvytváejí velmi píjemnou at-

mosféru encyklopedie Microsoft Oceans. Tím vším skvle

psobí na uživatele. Pokud máte rádi moe, zvíata a vlast-

níte CD-ROM, neváhejte a spchejte k nejbližšimu prodejci

Microsoft Home, urit budete spokojeni.

Popis produktu

Microsoft Oceans
zpracoval náš

trnáctiletý

spolupracovník

Jan Šlechta

V „Podivných zvíatech"jsou velmi zajímaví živoichové.



Po mnoha letech strávených

„v ústraní" na akademicképd
a ve strohém textovém prostedí
operaního systému UNIX se In-

ternet v posledních dvou tech le-

tech rozvíjí a mní závratným
tempem. Vtšinu tradiních ná-

stroj Internetu, jako je elektro-

nická pošta, ftp, gopher, news-
groups ad. v poslední dob za-

stínil World Wide Web (WWW),
celosvtová pavuina, celý svt
propojený do jediného hypertex-

tového dokumentu. Stránky a do-

kumenty naWWW se velmi rych-

le vyvinuly z pouhého textu se
zvýraznními na text s obrázky,

dokumenty s plnou grafikou, ani-

macemi, videoukázkami a zvu-

kem.
To vše umožují jako houby po deš-

ti vznikající nové standardy a nástroje

pro tvorbu dokument a aplikací pro

WWW. Strun vás seznámíme s nk-
terými z nich z dílny Microsoftu.

Základem pro prohlížení toho ob-

rovského bohatství WWW Internetu je

dobrý prohlíže, tzv. browser. Prohlí-

že Microsoft Internet Explorer, byl

poprvé uveden v druhé polovin lo-
ského roku jako souást produktu Mi-

croso Plus! tor Windows 95. Brzy poté

se dokal verze 2.0, byl uvolnn k vol-

nému šíení (zdarma) a zaátkem roku

1996 lokalizován do více než 20 jazy-

— k, mezi nimi i do eštiny. Intenzívn

se pracuje na verzi 3.0, která je již k dis-

pozici pro testování (lze si ji pro tento

úel „stáhnout" z Internetu).

Dokumenty proWWW jsou tvoeny
v tzv. HTML, hypertext markup lan-

guage, jednoduchém skriptovém pro-

stedí, umožujícím itelnost doku-

ment na kterékoliv hardwarové i soft-

warové platform. Pvodní HTML ml
ke grafické úprav jen nkolik prosted-

k, což samozejm boulivému rozvoji

WWW nevyhovovalo a tak vznikají dal-

ší a další kódy pro rzná grafická vylep-

šení. Vzhledem k tomu, že prohlížee

kód vynechají, pokud mu nerozumjí,

je takový dokument dobe itelný v ja-

kémkoliv prohlížei, ale v nkterých ne-

vypadá tak hezky. Microsoft Internet

Explorer je vybaven tak, aby rozuml
všem kódm HTML verze 2.0 a 3.0.

Jeho další verze bude podporovat

i oba rychle se rozvíjející skriptové ja-

zyky pro Internet - Microsoft Visual

Basic Script a populární JAVA. Jsou

to jednoduché programovací jazyky,

které umožují psát miniaplikace

a vkládat je pímo do dokument HTML.
Dokumenty tak postupn „ožijí" - spo-

lu s dokumentem se nahraje i minipro-

grámek, který nkde nco zobrazí, roz-

vine, zahraje ap. - udlá prost nco,
co by ve standardním formátu HTML
nebylo možné.

Realitou je již podpora vloženého

audia a videa. Stále astji otevení

nkterých stránek naWWW doprovází

njaký zvuk - zatím to má spíše charak-

n
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Technologies
ActiveX...

Several specs from the ActiveX™
i

]
Choose a topíc J DeveloDment Kit are now available in

HTML formát on this site. See the Win32
j
Products

:

j
Choose a product

|

Internet API Reference Guide. now

Resources available in HTML and online help formát.

WeVe also added a new article on

buildina ISAPI filters. The article

discusses ISAPI filters in generál, and |§f

i

|

Choose a topíc -| o
' '& x\]

Search

I
1 -.vSlMkj describes how the ActiveX CVTDOC

sample, which generates HTML on the fly |||

forspecific documenttypes. was built

i í

Microsoft má na svém WWW serveru voln dostupné bohat vybavené centrum pro

vývoj kvalitního obsahu pro Internet (http://www.microsoft.com/intdev)

NANIERNETU
ter doprovodných zvuk ve Windows,
nicmén u nkterých prezentací na

WWW již mžete poslouchat na poza-

dí hudbu a existují již i on-line rozhlaso-

vé zprávy na Internetu (ve zvukové
kvalit telefonního hovoru, ale skute-
n on-line). Video se zatím omezuje
spíše na animace, nebo na velice malé

obrázky, protože prchodnost zejmé-

na telefonního pipojení k Internetu

neumožuje dostaten rychlý penos
dat pro plynulé video. Vyvíjejí se ale

stále lepší komprimaní technologie,

aby se muselo penášet stále mén
dat. Tam, kde jsou k Internetu pipojení

pímo širokopásmovým vedením, je ale

skutené video již také realitou.

Jedním z nejrevolunjších doplk
je t.zv.VRML add-in. Je to doplnk pro

rychlé prohlížení trojrozmrných (3D)

objekt na Internetu, který vyhovuje

vznikajícímu standardu VRML - Virtu-

al Reality Markup Language. K emu
to je? Výhledov k tomu, abyste mohli

na Internetu nakupovat podobn jako

nap. v obchodním dom - procházet

jednotlivými patry, mezi regály, dívat se

na vystavené pedmty ze všech stran,

pibližovat si je, pop. si je „ukládat do

nákupního košíku".

Podobn do blízké budoucnosti

smující je vlastnost „SST ready“ -

znamená to, že Microsoft Internet Ex-

plorer je pipraven na Secure Trans-

action Technology, technologii, kte-

rou vyvíjí Microsoft spolu se spole-

nostmi VISA a MasterCard pro bez-

pené finanní transakce na Inter-

netu. Opt populárn eeno to zna-

mená, že se svým „nákupem v košíku
zajedete k pokladn, a tam svojí kredit-

ní kartou zaplatíte". Vše samozejm
ve virtuální realit na Internetu.

Microsoft nedávno nkteré stávající

a další nové technologie pro Internet

shrnul pod název ActiveX Technolo-
gies. Umožují vytváení stabilních

stavebnicových blok, pomocí kterých

mže být sestavován ve spolupráci se

stávajícími aplikacemi, softwarovými

doplky a skripty velice bohatý multi-

mediální obsah WWW Internetu. Tzv.

ActiveX Controls umožní programáto-

rm využívat množství softwarových

komponent - prohlíže rzných gra-

fických i textových formát, animova-

ných sekvencí, aktivních spreadshee-

tových tabulek, pehráva zvuku ap.

- pímo v HTML stránkách na WWW.
Microsoft spolupracuje s jednou z nej-

vtších svtových multimediálních fi-

rem - Macromedia - na vytváení no-

vých standard a nástroj pro progra-

mátory a tvrce obsahu pro Internet.

To všechno je neustále v plném
pohybu, není to žádná sci-fi a vtšina

toho již na Internetu funguje. Každý
den tam lovk nalézá nco nového,

zajímavého, revoluního.

Nechcete to také zkusit? Tetí tisíci-

letí se blíží ...



NuMorse
Autor: A. Lacy, 58 Bilbrook Road,

Codsall, Wolverhampton, WV8 1ER,

UK.
HW/SW požadavky: Windows 3.x.

NuMorse je aplikace pro Windows
k nácviku morseovky. Má mnoho funk-

cí, které uení zrychlí a zpíjemní.

Program vám pomže od samého
zaátku - v režimu dril! se nauíte po-

stupn jednotlivá písmenka. Plynule si

mžete nastavovat nejen rychlost, ale

i asování telegrafních znaek - zna-

mená to, že se mžete i odchýlit od

standardních pomr (1 :3:3:7) a mnit Obrazovka programu NuMorse v režimu Driii

nezávisle délku teky, árky, mezery
uvnit znaky, mezeru mezi znakami
a mezeru mezi slovy. Tak, jak jsou jed-

notlivé znaky nastavenou rychlostí

vysílány, mohou být zárove i zobra-

zovány, a to jednak jako teky a árky,

jednak jako písmena a znaky, které

Nezávisle mžete volit délku všech

element telegrafní abecedy

pedstavují. Vyslanou a zobrazenou
znaku máte oznait na klávesnici (bu
na skutené, nebo myší na obrazovce).

Když už znaky umíte, nastává ná-

cvik jejich zrychlování v režimu Play .

V nm již pijaté znaky zapisujete na

papír. I zde má program NuMorse mno-
ho možností. Znaky se mohou vysílat

automaticky z náhodného generátoru,

a to bu plynule, nebo ve skupinách.

Mohou se vysílat i z textového souboru,

který mže být pop. i doplnn kódy,

které zpsobí zrychlení v uritých mí-

stech textu, slovní komentáe a jiné

výcvikové „triky". Program umí i tzv.

Farnsworthovu metodu, kdy znaky
jsou vysílány ve správných pomrech
a rychleji, a výrazným prodloužením

mezer mezi nimi se dosáhne nižší výs-

ledné rychlosti. Uíte se tak od zaátku
poslouchat rytmus rychle vysílaných

znaek, ale máte dostatek asu na to,

abyste si „vzpomnli" co je to za zna-
ku. Znaky mohou být vysílány i pímo
z klávesnice poítae.

Zvolíte si které znaky chcete mít

v tréninkových textech

Rzná nastavení pro nácvik znaek

Nkteré znaky si zapamatujete sná-

ze a nkteré vám budou dlat potíže.

I na to program pamatuje. Mžete si na-

stavit, které znaky v tréninkových tex-

tech budou a v jakém pomrném za-

stoupení. Program také neustále sle-

duje vaši úspšnost a v kteroukoliv

chvíli vám mže poskytnout pehled
toho, co jste se už nauili.

Protože program je v podstat ur-

en pro pípravu na složení zkoušek na

amatérskou vysílací stanici, nechybí

zde ani nácvik text radioamatérských

spojení. NuMorse umí generovat auto-

maticky rzná vzorová spojení, mžete
si je ale samozejm napsat i sami jako

^NuMorse 1.30d Source-IDAMORSE\FOXY.TXT]
textový soubor a pak je nechat odvy-

sílat.

Veškeré vaše poínání je monitoro-

váno, všechny vyslané texty jsou uklá-

dány v textových souborech, které lze

Tohle je základní obrazovka programu NuMorse



Programy od FCC Folprecht

si mžete objednat na adrese

FCC Folprecht, s.r.o.

SNP8
400 1 1 Ústí nad Labem
tel. (047)44250, fax (047)421 09

Select code output device

Sound boatd

NuMorse má tyi možné výstupy
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Ocejchovat a kalibrovat lze i ukazatel

rychlosti vysílání

kdykoliv otevít, studovat, pop. znovu
pehrát.

NuMorse nabízí i rzná hardwarová

nastavení. Mžete si zvolit výstup (in-

terní reproduktor, zvuková karta,

port, blikající okénko na obrazov-

ce), lze nastavit kmitoet i prbh
generovaného tónu, parametry

portu ap. (viz obrázky). Výstup na

port poítae umožuje nejen pi-

pojení externího tónového gene-

rátoru, ale po vhodném elektric-

kém ošetení samozejm i pipo-

jení vysílae. Dlouhé pasáže ra-

dioamatérských spojení, které bu-

dete mít pipravené v textových

souborech, pak mžete odvysílat

zcela automaticky.

Obsažný konfiguraní soubor

pod názvem numorse.ini umož-
uje nastavovat nejrznjší para-

Statistícs foi lasl practice session

Sound board settings
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Takto detailn (vetn prbhu) lze nastavovat

parametry výstupního signálu

8.800

<*
Statistika v úspšnosti rozpoznávání

znak telegrafní abecedy

I55 |

Nastavení parametr portu

metry programu a používání nkolika

rzných konfiguraních soubor vám
dává možnost využít NuMorse pro rz-
né úely bez pracného znovunasta-
vování.

Podrobný help vysvtluje všechny
funkce programu.

NuMorse v komprimovaném sou-

boru zabere asi 900 kB. Registraní

poplatek je 25 USD a program je v sou-

boru numorse.zip.

RESOUR32
Autor: Soft- & Hardwa-

re-Engineering, c/o Eck-

mar Schmitz, Rebstock-

weg 20, D-75223 Niefern-

Óschelbronn, Germany .

HW/SWpožadavky:

Windows 95 nebo Win-
dows NT 3.5.

Resour32 je utilita pro

Windows 95, zjišující a in-

dikující volné pamové
(pam a disky) prosted-

ky systému (
systém re-

sources). Ukazuje údaje

o pamti systému - poet

Resources for WindBBE Resources for Windows! unregistrated)
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V okénku Memoryje vidt celková a volná

kapacita jednotlivých typ pamti
V okénku Drives vidíte celkovou a volnou

kapacitu každého z disk

bajt dostupné pamti RAM, poet volných bajt v tzv. swapovacím
souboru, velikost volné virtuální pamti a relativní (0 až 100) množství volné

pamti. Dále ukazuje údaje o vybraných discích - adresový systém soubor
(FAT, CDFS ...), délku názv soubor (12, 255), indikaci komprese disku

a zda je disk výmnný, pevný, síový, CD-ROM nebo RAM-disk.

Pro až pt zvolených disk
ukazuje Resour32 množství vol-

né pamti.
asový interval mezi jednot-

livými odety lze mnit v rozmezí

1 až 60 vtein.

Registraní poplatek za Re-

sour32 je 20 DM, program za-

bere asi 1 1 1 kB a je v souboru

resour.zip.

A\0^

Resour32 uvádí základní údaje o každém disku
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MIDAS Windows Module Player Vcrsion 1.03B

Copyright [C] 1934 Pelteii Kangaslampi and Jarno Paananen
Microsoft Windows verxion by Beníamin Cooley of INEMM IX

This fie is part ol Ihe MIDAS Sound Systen. and may only ba

ušed. modified and distrfcuted under Ihe tenat o the MIDAS
Sound System kcense, UCENSE.TXT By continumg to use. raodíy ol
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Mode

O Mono

® Stereo
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O 8 Bit Mining

<*> !l G Bit Mining]

E3 Sunound Sound

Í3 ProT racker Tempo
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Mining Rate
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MIDAS for Windows
Autor: Cinematix Studios, 205 East

Southern #201
,
Mesa, AZ 8521 0, USA.

HW/SW požadavky: MS Windows,
zvuková karta, doporuujeme rychlejší

procesor.

Geniální nápad zpracovaný do po-

doby MCI ovladae pro MS Windows.
Napadlo vás už nkdy, pro mžete
soubory MIDI a WAVE pehrávat i v tom

nejobyejnjším „multimediálním" wo-
kenním programu (teba Media Play-

er)? Je to proto, že služby pehrávání
soubor MID/WAV poskytuje speciál-

ní ovlada, který je souástí MS Win-

dows. Díky zvejnnému rozhraní

s názvem MCI, Media Control Inter-

face, lze (zjednodušen eeno) v pro-

gramu volat funkci „pehraj libovolný

audiosoubor podporovaný MCI ovla-

daem". Díky standardizovaným
službám MCI ovlada je potom z hle-

diska multimediálního programu jedno,

jde-li o soubor MIDI nebo WAVE - pro

pehráva je to prost „zvukový sou-

bor", s nímž se zachází stejn, a je v

jakémkoli formátu.

Autora tohoto programu napadlo,

že MCI ovlada, který by uml pehrá-

vat populární z Amigy pocházející sou-

bory MOD
,
by rázem podstatn rozšíil

možnosti všech multimediálních pro-

gram. Výborný nápad implementoval

a výsledkem je ovlada MIDAS for Win-

dows. Instaluje se podobn jako ovla-

da zvukové karty a stejn tak funguje

- teba v Media Player se vedle klasic-

kého MIDI Sequencer objeví „Midas

Module Player", který vám umožní pe-
hrávat MOD/S3M soubory stejn jako

soubory MID. A nejen to - soubory

MOD mžete klidn vkládat do doku-

ment, používat v programech ve Visu-

al Basic nebo jazyku C. Radost vám
trochu zkalí výkon; MIDAS není ovla-

da pro rozšíený režim a tak - nemá-
te-li kartu Gravis UltraSound - bude
pednes relativn nekvalitní i na rych-

lém poítai (na486DX/50 je maximem
osmibitové mono na 44 kHz).

Toužíte-li po skuten umleckém
zážitku, poite si radši fenomenální

MOD4WIN. Jako rozšíení základních

schopností Windows je ovšem MIDAS

vynikající. Navíc mjte na pamti, že

jde o betaverzi (sice už nkolikrát vy-

lepšovanou, pesto však pouze beta-

verzi).

Prozatím se smí MIDAS for Win-

dows používat pro soukromé úely
zdarma, pi komerním použití se mu-
síte dohodnout s autorem. MIDAS na-

jdete na disket 3,5HD-9887 fy JIMAZ.

The Juker

Autor: M. M. S., 262 Sidney Street

Apt. #3, Cambridge, MA 02139, USA.
HW/SWpožadavky: Windows 3.1 +

a zvuková karta.

Velice hezký „jukebox" na pehrá-

vání Ml Dl/WAV soubor a klip AVI.

Každý, kdo je trochu fanda do muziky,

má doma pár desítek gramofonových

nebo kompaktních desek. Na každé
desce písniky stejného zpváka i
skupiny, nebo alespo s podobnou
tématikou. Zato ten, kdo rád hudbu
poítaovou, má kdesi na pevném dis-

ku adresá s nepehlednou zmtí sou-

bor s kryptickými osmipísmennými
názvy.

Default - ibyul

Album Song Options Help
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Chcete si poslechnout poslední al-

bum od Boba Dylana? Žádný prob-

lém... Nebo techno, které se potulo-

valo po pražských BBS? Jejda... Nej-

sou-li skladby ve zvláštním adresái,

obtížn se budou mezi stovkami star-

ších i novjších soubor hledat.

Program Juker je založen na pro-

stém, ale elegantním nápadu. Autoi

jednoduše zavedli pojem „album" - po-

dobn jako u klasických desek je album

sada nahrávek, které se pehrávají jed-

na po druhé (teba poád dokola). M-
žete si sestavit album pro chvilky eu-

forie, pro smutení píležitosti, alba

vhodná ku práci, tématická alba (teba

filmové motivy) apod. Pi pehrávání

máte k dispozici tytéž funkce jako na

bžném CD pehrávai, vetn auto-

matického i manuálního prohazování

poadí skladeb, petáení...

Už v základním šestnáctibitovém

provedení lze Juker bez problém po-

užívat na pozadí (klopýtne pouze pi

extrémn dlouhém obsazení proce-

soru), pro gurmány je k mání i zvláštní

verze dvaaticetibitová. Jako prémii

získáte ukázkové album s pti velice

hezkými MIDI nahrávkami. Juker je

píkladem toho, jak se dá i z obyejné-
ho programu vypiplat atraktivní aplika-

ce. Používáte-li Juker déle než dva týd-

ny, musíte autorm uhradit registraní

poplatek $10 (za šestnáctibitovou ver-

zi) nebo $15 (za ob verze). The Ju-

ker, který po rozbalení zabere asi 1,1

MB, najdete na distribuní disket ís-

lo 3,5HD-9887 firmy JIMAZ.

A-B-CD
Autor: M. M. S., 262 Sidney Street

Apt. #3, Cambridge, MA 02139, USA.
HW/SWpožadavky: Windows 3.1 +,

CD mechanika a zvuková karta.

Další hezký pehráva audio CD
disk pro Windows. Jen v málokteré

kategorii voln šíených program na-

jdete tak vyrovnané soupee jako mezi

wokenními pehrávai kompaktních
audio disk - snad že je funkcí, který-

mi se dají „opentlova, konený poet
a autoi se soustedí na uživatelské

rozhraní nebo že mají všechny spole-
ný vzor v klasických CD pehrávaích.

A-B-CD je klasickým píkladem -

perfektní vzhled a kompletní výbava

pro pehrávání, snadné programování

poadí skladeb, jednoduchá databáze

názv disk i stop. ím nás A-B-CD
zaujal? Umí všechno, co umt má
(snad jen databázové funkce by za-

sloužily malinko rozšíit), a navíc exis-

tuje ve dvou provedeních, šestnácti-

bitovém pro „stará" Windows 3.1a dva-

aticetibitovém, které vyžaduje Win-

dows 95 nebo NT.

Zalíbí-li se vám A-B-CD, musíte za-

platit registraní poplatek $1 0 (za šest-

náctibitovou verzi) nebo $15 (za ob
verze). A-B-CD zabere po rozbalení asi

950 kB a najdete jej na disket íslo

3,5HD-9887 firmy JIMAZ.

Carl Orff: Carmina Durana

Album Song Options Help

ir 0 Fortuna 02:38

1*13 Veris léta facies 04:15
—

Omnia Sd temperat 02:07

IÉ5 Ecce gratum 02:45

ls)6 Dance 01:46 ...

©7 Floret silva nobilis 03:17
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Vstupní pásmové filtry

pro KV transceiver
V J

Ing. Pavel Zank, OK1DNZ

(Dokonení)

Popis a provedení
pásmových propustí

Pásmové propusti jsou tvoeny troji-

cí paralelních rezonanních obvod
vázaných indukní vazbou. Vstup i vý-

stup filtru je kapacitn navázán. Vstup-

ní i výstupní impedance je 50 W. Filtry

vyhovují požadavkm v úvodu 1 )
až 6).

Konstrukní provedení je pomrn ne-

zvyklé, lze však dosáhnout velice pre-

cizního nastavení filtru. Schéma jedno-

ho filtru je na obr. 4 (v pedchozím ísle

A Radia v první ásti tohoto lánku jsou

omylem oznaeny jako obr. 4 dva ob-

rázky; obrazec desky s plošnými spoji

má být správn obr. 6).

Tab. 4. Konený útlum filtr (nejhorší

útlum vpásmu 0 až 100 MHz). Filtry byly

použity v KV transceiveru s mf kmito-

tem 9 MHz. Dosažené potlaení zrca-

dlového píjmu je uvedeno v tab. 5.

Pásmo [MHz] Konený útlum [dB]

1,8 68

3,5 60

7 66

10,1 62

14 65

18 69

21 68

24 59

28 68

29 68

Cívky LI až L3 jsou navinuty na izo-

laci vnitního vodie (prmr izolace

7,25 mm) souosého kabelu VCOM 75-

7,25. Pvodní vnitní vodi je vytažen.

V tab. 1 jsou uvedeny induknosti cí-

vek a kapacity kondenzátor pro jed-

notlivá pásma. V tab. 2 jsou uvedeny
rozmry provedení jednotlivých filtr.

Vývody cívek jsou vedeny píným ot-

vorem v izolaci. Všechny cívky jsou vi-

nuty jednovrstvové krom LI až L3 pro

pásmo 1 ,8 MHz. Vychází-li délka vinutí

kratší, než je rozte otvor pro vývody
cívek, je potebné délky dosaženo rov-

nomrným stoupáním (L3 v pásmech
7,0 až 28 MHz). Filtr pro pásmo 1 ,8 MHz
je s ohledem na splnní bodu 5) prove-

den odlišn, viz obr. 5. LI až L3 jsou

navinuty kížov na krátké pertinaxové

trubice lankem 20x0,05 CuLH. V mém
pípad šlo o cívky ze starého rozhla-

sového pijímae, které byly odvinuty

na požadovanou induknost. Z tohoto

dvodu neuvádím poet závit.

Takto realizovaný filtr má vynikající

konený útlum až do 1 00 MHz. Vzájem-

Tab. 5. Potlaení zrcadlového píjmu
v jednotlivých pásmech (kmitoet RX
VFO = kmitoetpásma +9 MHz, bezja-
kéhokoliv odlaovae mf kmitotu)

Tab. 2. Poty závit, prmry vodi a poloha vinutí cívek LI, 2 a 3 (provedení

cívek pro pásmo 1,8 MHz viz text a obr. 5)

Pásmo ni, n3 Dl, D3 n2 D2 a n
[MHz] H [mm] H [mm] [mm] [mm]

3,5 62 0,14 50 0,25 0,5 12

7 31 0,28 25 0,28 3 10

10,1 25 0,30 20 0,40 4 10

14 25 0,35 20 0,35 4 10

18 19 0,45 15 0,50 4 10

21 19 0,45 15 0,50 4 10

24 19 0,45 15 0,50 4 10

28 15 0,69 11 0,60 1,5 11

29 15 0,69 11 0,60 1,5 11

Tab. 3. Namené parametry filtr

Pásmo
[MHz]

Útlum

[dB]

B(-1)

[dB]

B(-2)

[dB]

B (-20)

[dB]

B (-40)

[dB]

B (-60)

[dB]

PSV
[]

Zvlnní

[dB]

1,8 2,1 ~ 0,26 0,52 0,96 1,56 3,70 1,1

3,5 2,5 0,40 0,47 1,09 2,35 5,14 2,20 0,5

7 4 0,32 0,40 0,97 2,01 3,84 1,9 0,2

10,1 4,5 0,25 0,35 1,25 2,55 4,80 1,7 0,2

14 5,9 0,26 0,35 1,00 2,50 5,25 1,9 1,8

18 5 0,64 0,78 1,87 3,60 7,27 2,8 0

21 3,3 0,78 0,94 2,50 5,10 10,10 1,4 0,3

24 3,8 0,52 0,72 2,90 6,20 11,90 1,8 0,2

28 2,3 1,50 1,79 4,05 8,20 16,15 2,2 0,6

29 2,9 2,14 2,42 5,40 11,00 20,90 2,5 0,3

Poznámky k tab. 3:

1) PSV - pomr stojatých vln na vstupu nebo výstupu (nejhorší z obou hodnot
v kmitotovém intervalu amatérského pásma).

2) Zvlnní - rozdíl mezi maximálním a minimálním vložným útlumem v kmito-

tovém intervalu amatérského pásma. Prbh penosové funkce v propustném
pásmu je konvexní krom pásma 1,8 MHz.

3) Útlum - vložný útlum filtru. Jedná se o minimální vložný útlum v intervalu

amatérského pásma. Minimum penosové funkce je v aritmetickém stedu inter-

valu amatérského pásma krom pásma 1,8 MHz.

Pásmo Potlaenízrcadí

[MHz] píjmu [dB]

1,8 72,7

3,5 79,6

7 75,7

10,1 75,4

14 70,4

18 68,2

21 76,1

24 67,6 :

28 63,2

29 62,6
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^ ným posuvem LI a L3 (L2 uprosted)

lze nastavit požadovanou šíku pásma.
Po nastavení je nutné cívky mechanic-

ky zajistit proti posuvu (staí vložit mezi

pertinaxovou trubiku a nosný izolant

silikonovou bužírku). Nosná izolace ze

souosého kabelu je umístna (pilepe-

na Epoxy CHS 1 200) v mosazné ohrád-

ce, která je po obvodu pipájena k hor-

ní zemnicí fólii. Veškeré kondenzátory

jsou pipájeny z druhé strany desky
s plošnými spoji. Ohrádka nikdy nesmí
být z horní strany zakryta. Pepínací relé

musí mít uzemnny kryty. Staí pocí-

novat plochu pod kovovou dosedací
ástí relé. Vstupní a výstupní sbrnice

je ešena mikropáskovým vedením
s charakteristickou impedancí 50 W.
Ovládání vstupního a výstupního relé

je spojeno drátovou propojkou, aby zem
nebyla zbyten perušována.

Na obr. 6 a 7 je výkres oboustrann
plátované desky s plošnými spoji, kde

horní fólie tvoí zem (od cívek LI až L3).
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Obr. 8. Penosová charakteristika pásmové propusti 3, 5 MHz Obr 9. Penosová charakteristika pásmové propusti 3, 5 MHz
v rozsahu kmitot 3,65 ±0,4 MHz (80 kHz/dílek, IdB/dílek) v rozsahu kmitot 0±50 MHz (5 MHz/dílek, 10 dB/dílek)
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Obr. 10. Penosová charakteristika pásmové propusti 7 MHz
v rozsahu kmitot 7,05 ±0,35 MHz (70 kHz/dílek, 1 dB/dílek)
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Obr. 12. Penosová charakteristika pásmové propusti 14 MHz
v rozsahu kmitot 14,175 ±0,4 MHz (80 kHz/dílek, 1 dB/dílek)
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Obr. 11. Penosová charakteristika pásmové propusti 7 MHz
v rozsahu kmitot O až 100 MHz (lOMHz/dílek, 10 dB/dílek)
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Obr. 13. Penosová charakteristika pásmové propusti 14 MHz
v rozsahu kmitot O až 100 MHz (10 MHz/dílek, 10 dB/dílek)
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Mosazné stínící „ohrádky" jsou po ce-
* lém obvodu pipájeny k zemnicí fólii.

Nastavení

pásmových propustí

Peliv provedené pásmové propus-

ti je vhodné pednastavit na rozmítai

na správný tvar amplitudové charakte-

ristiky. Potom propusti nastavíme kapa-

citními trimry C4, C7 a C9 a rovnž na-

stavíme optimální prbh pomru
stojatých vln na vstupu i výstupu mst-
kem VSWR. Postup nkolikrát zopaku-

jeme. Pi odlišné mechanické konstruk-

ci nelze zajistit zde uvedené parametry

(zejména konený útlum).

Všechny pásmové propusti byly

zmeny v blízkém okolí propustného

pásma a potom v pásmu 0 až 50 (100)

MHz. Na obr. 8 až 13 jsou výsledky

nkterých mení charakteristik pásmo-
vých propustí pro pásma 3,5, 7, 14 a

28-29 MHz. RL v levém horním rohu

grafu znamená vložný útlum - úrove
RL udaná v dBm je totožná s dB.



Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVTA
DX provoz na VKV

František Loos, OK2QI

Na velmi krátkých vlnách má pojem DX provoz ponkud jiný význam než na
krátkých vlnách vzhledem k tomu, že vlastnosti šíeníVKV se blíží vlastnoste-

m šíení svtelných vln. Pod pojmem DX provoz máme na mysli spojení na
velké vzdálenosti za mimoádných podmínek šíeníVKV V souasné dob se
ustálil pojem DX spojení podle peklenuté vzdálenosti v pásmu 144 MHz nad
1000 km, v pásmu 432 MHz nad 700 km, v pásmu 1296 MHz nad 500 km,
v pásmu 2,3 GHz nad vzdálenost 300 km, na vyšších mikrovlnných pásmech
pak nad 100 km.

DX provoz vyžaduje dodržování uri-

tých zásad, a to vždy podle toho, o jaký

druh šíení velmi krátkých vln se jedná.

Mžeme se setkat s tmito druhy dálko-

vého provozu v závislosti na zpsobu ší-

ení VKV:

1) Spojení pi dálkovém troposférickém

šíení VKV odrazem a lomem od inverz-

ních vrstev v troposfée. Amatérský ná-

zev TROPO.
2) Spojení odrazem od sporadické vrst-

vy E. Amatérský název Es.

3) Spojení odrazem od polární záe.
Amatérský název AURORA.

4) Spojení prostednictvím kosmických

retranslátor.

5) Spojení rozptylem na ionizovaných

stopách meteorit. Amatérský název Me-
teor Scatter.

6) Spojení odrazem od msíního po-

vrchu. Amatérský název EME utvoený ze

zkratek slov Earth - Moon - Earth (Zem -

Msíc - Zem).

V dnešním píspvku se budu vnovat
prvnímu ze zmínných odraz, tedy tro-

posférickému šíení pi DX provozu na
VKV.

Jedná se o šíení velmi krátkých vln

v troposfée, ve které žijeme a v níž se

vyskytuje pevážná vtšina povtrnostních

jev jako jsou mraky, mlhy, vtry, vodní

srážky, vertikální vzdušné proudy atd.

Princip šíení VKV odrazem - lomem od

inverzních vrstev v troposée byl v litera-

tue již mnohokrát popsán.

V zimních i letních a zvlášt v podzim-

ních msících se vyskytuje ada dn, b-
hem nichž máme možnost navazovat dál-

ková spojení na pásmech velmi krátkých

vln troposférou s radioamatéry až z okra-

jových zemí Evropy. Od ostatních druh
dálkového šíení VKV má troposférické

dálkové šíení tu výhodu, že má dlouhou,

až nkolikadenní dobu trvání. Postupn
se DX provoz na VKV rozšiuje i na mik-

rovolnná pásma, na 1296 MHz, 2300

MHz, 5760 MHz a na 10 368 MHz. Na 24
GHz je eský rekord na vzdálenost 266
km, který uskutenil Pavel Šír, OKI AIY,

s Rakouskou stanicí v r. 1994.

Uvážíme-li, že pi anticyklon je pk-
né a zdravé poasí vtšinou jen na ho-

rách, nad inverzí, která funguje jako zadr-

žující vrstva neistot, a kde je poteba
vybudovat i naše QTH, nabízí se nám
dvojnásobn užitený pobyt. Tedy pobyt

na zdravém vzduchu a možnost pkných
radioamatérských spojení.

V roce 1995 nejlépe využil troposféric-

ké podmínky v pásmech 144 MHz a 432
MHz Mirek Semerád, OK1VMS. Dovolil

nám nahlédnout do jeho staniního dení-

ku a získat aktuální informace z letních a

podzimních podmínek. Nesporn jsou na

evropské úrovni. Provoz vtšinou SSB,
mén CW.

31. 7. pásmo 144 MHz: 3 spojení s ho-

landskými stanicemi, 2 spojení s dánský-

mi stanicemi a 3 spojení se švédskými sta-

nicemi. Pásmo 432 MHz: jedno spojení

s holandskou stanicí, slyšitelnost 59+20
dB a jedno spojení se švédskou stanicí.

1 . 8 . pásmo 144 MHz: 13 spojení s dán-

skými stanicemi a 7 spojení se švédský-

mi stanicemi. 3. 8. pásmo 144 MHz: ada
spojení se stanicemi ze severního Polska

a spojení se švédskými stanicemi na vzdá-

lenost 880 až 1000 km, ale to nejlepší

mlo teprve pijít. 4. 8. pásmo 144 MHz:
10 spojení s holandskými stanicemi, ná-

sledují spojení s francouzskými stanice-

mi a hned nato série 13 spojení s anglic-

kými stanicemi na vzdálenost 1087-1270
km. DX podmínky se dále otvírají na Skot-

sko. Po GM0GMD následují další skotské

stanice, vzdálenost až 1427 km. Veliká ra-

dost je také z dalšího pkného spojení

s GD8EXI na 1348 km s ostrovem Man.
5. 8. se podmínky otvírají na Skandinávii.

Stanovišt Mirka Semeráda, OKI VMS: kóta Jedlová, JO70GU,
nadmoská výška 774 m. Anténa Yagi podle DJ9BV, pedzesi-

lovae osazeny CF300

Mirek, OKI VMS, u svého zaízení home made pro pásma 432
a 145 MHz typu BM275 (podle OKI UMA). Vespodje transcei-

ver pro pásma KV Kenwood TS-780, vpravo koncový stupe
200 W s elektronkou RE025XA



Následují spojení s dánskými stanicemi a

velmi pkné spojení se vzdálenými nor-

skými stanicemi. Pásmo 432 MHz Mirek,

OKI VMS, preferuje bhem celého podzi-

mu 1995. Podmínky v UHF/SHF závod
7. až 8. 10. jsou mírn nadprmrné. Pe-
sto navázal na tomto UHF pásmu 315
spojení, což dalo 100 400 bod. Nejdelší

spojení v tomto závod navázal na vzdá-

lenost 1315 km s F5KPQ/p na francouz-

ském pobeží v lokátoru IN87KW. Dne 9.

10. navazuje 20 spojení se skandinávský-

mi zemmi na vzdálenost kolem 1000 km
a poslouchá švédské stanice SM4 a SM3,
což je nad 1200 km. 12 . 10 . anticyklona

nad Evropou tradin aktivizuje radioama-

téry z celé Evropy. Mirek pracuje na CQ,
tj. na výzvu. Volá výzvu a následuje pile-

up - šra 318 spojení za veer v pás-

mech 144 a 432 MHz. Pro úplnost: v pás-

mu 144 MHz 16 spojení s Francií, 21

s Anglií, 54 s Holandskem, 21 s Belgií, 1

s Dánskem a 53 s Nmeckem. Na 432
MHz pracoval se 42 stanicemi v Nmec-
ku, 8 ve Francii, 14 v Belgii, 51 v Holand-

sku, 15 v Anglii, 1 ve Švédsku a Lucem-
bursku. Další den 13. 10. Mirek musí do
práce.

Dkujeme Mirkovi, OKI VMS, za na-

hlédnutí do jeho staniního deníku. Záro-

ve gratulujeme k fantastickým spojením

a dkujeme za reprezentaci OK znaky
na VKV. Popis zaízení viz pedchozí stra-

na u obrázk.
Podmínky pro dálková spojení pokra-

ují dále až do 15. íjna. Dne 13. 10. pra-

cuji na 432 MHz a 1296 MHz z Praddu.
Výkon vysílae na 432 MHz je jen 5 W,
pesto se podailo navázat nkolik spoje-

ní s holandskými, nmeckými a anglický-

mi stanicemi. Na 1296 MHz to jde lépe,

nebo s koncovým stupnm je výkon asi

80 W, anténa 23EL Loop Yagi, na vstupu

pijímae CF300. Po nmeckých stanicích

picházejí anglické stanice. ODX - nejdel-

ší spojení s G4RGK z 1091 ON na 1275

km. Poslouchám maják DB0KI 599.

Dne 14. 10. koní dovolenou na kót
ervená (749 m n. m.) Pavel, OK2SGY.
Na 144 MHz pracuje s holandskými a bel-

gickými stanicemi. Aktivita na pásmech již

není tak veliká, pichází únava po probd-
lých nocích. Zstávají vytrvalci. OK2BFH
pracuje 14. 10. na kmitotu 2320 MHz
s PA0WWM a OK2BLE s SM6ECM.

Pro amatéry, kteí sledují souvislosti

mezi šíením VKV a poasím, krátký po-

pis inverze pi vyvrcholení DX podmínek
v noci ze 13. 10. na 14. 10. na Praddu,
kdy msícem ozáený vrchol vyníval ze

stíbrné oblanosti, která pipomínala hla-

dinu bílého moe. Vždy pospíchající mra-

ky kolem vrcholu nyní nehybn stály. Ani

vánek. Korouhviky anemometru v mete-

orologické zahrádce stojí. Je mimoádn
teplo. Nco se dje neboje njaký veliký

svátek. Ano, oboje. Jsou podmínky nazý-

vané zkratkou CONDX a veliký svátek

amatér. Vrchol je plný lidí, a stále pi-

cházejí další z okolních chat. Podívaná na

východ slunce je stejn nezapomenutel-

ným zážitkem jako úast pi DX spojeních

na pásmu v uplynulé noci. Po východu
slunce je veliká dohlednost, na východ
Beskydy s Lysou horou, na západ Krko-

noše se Snžkou, to vše nad mraky, po-

svátný klid.

Kižanov 1996
Setkání radioamatér

Setkání radioamatér, CB-ká a

všech obor radioamatérské innosti se
uskutení 24.-26. kvtna 1996 v pro-

storách rekreaního stediska „DRAK"
v Kižanov nedaleko Velkého Mezií-

Pátek24. 5. píjezd úastník, prezen-

tace, ubytování, táborák.

Sobota 25. 5. 7-9 h prezentace, v pr-
bhu dne neformální setkání, burza,

pednášky, tombola, spoleenský ve-

er s hudbou a tancem.
Nedle 26. 5. bhem dopoledne ukon-
ení setkání a odjezd úastník, pí-

padní zájemci o pobyt na Vysoin
mohou setrvat i déle a zajistit si pro-

dloužení ubytování.

Setkání se uskutení v prostorách

rekreaního zaízení, ležícího asi 12 km
severovýchodn od Velkého Meziíí
na trase Velké Meziíí - Kižanov po
silnici . 360. Jako cílových stanic pro

hromadné dopravní prostedky lze po-

užít zastávek Kižanov, pípadn Vel-

ké Meziíí. Poadatelé setkání zajistí

dopravu z tchto cílových stanic do
místa setkání na základ pedbžné
pihlášky nebo na požádání prosted-
nictvím rádiového spojení na kanále

S20 (145,500 MHz) s uvedením místa

a asu píjezdu. Ubytování je zajištno

v chatách neboje možnost použití vlast-

ního stanu nebo karavanu. Ubytování
v chatách za 75 K na osobu a den,

vlastní stan 20 K na den, celodenní

strava 1 00 K.
Po dobu setkání máte možnost vy-

hlídkových let z nedalekého sportov-

ního letišt.

Bhem setkání budou v provozu ra-

diostanice OK2KVM a OK2RAB na kmi-

totech 145,500 MHz (S20), na pevá-
di OKOA a v pásmu 3,5 MHz. Na CB
pásmu podá informace na kanále 27
Standa Velmez a Žanek - Kižanov. Te-
lefonní informace podává na . (0619)
2841 Milan, OK2USG, a na . (0619)
2853 Zdenk, OK2VMJ.

Informace poskytují i další místní

stanice: OK2PDK, PGB, BAQ, PEM,
BNB, HBY, PDU, VQS, VTS, XJJ, XDJ,
MMJ, JPR, MEM, JAP, JED, JEM, JEZ
a další. Závazné pihlášky na ubytová-

ní písemn nebo rádiem na OK2VMJ.
Srden zvou poadatelé.

/ \
Mezinárodní radioamatérské

setkání HOLICE 96

se bude konat ve zmnném
termínu, a sice 30.-31. 8. 1996.

Podrobnosti v píštím ísle,

i ^

VKV'

Kalendá závod na erven

den závod pásma UTC
1.6. Závod mládeže 1 144 MHz 11-13

1.-2.6. Mikrovlnný závod 2

)
1,3 až 76 GHz 14-14

1,2.6. IARU -50 MHz Cont.
3

)
50MHz 14-14

4.6. NondicActivity 144MHz 17-21

11.6. NordicActivity 432MHz 17-21

11.6. VKVCW Party 144MHz 18-20

11.6. S5 Maratón 144a432MHz 13-20

15.6. WAP Contest(PA) 50MHz 14-17.30

15.6. WAPContest 144MHzavýše 18-20

15.-16.6. HA-VHF/UHF/SHF 144 MHz-1 ,3GHz 14-14

15.-16.6. AlitaliaV/U/SHF 144MHzavýše 14-14

16.6. ALPE ADRIACont. 432MHzavýše 07-17

16.6. AGGHActivity 432MHz-76GHz 07-10

16.6. OEActivity 432 MHz-1 0 GHz 07-12

16.6. Provozní VKV aktiv 144 MHz-1 0 GHz 08-11

18.6. VKVSpeedKey Party 144MHz 18-20

22.6. AGCWContest 144MHz 16-19

22.6. AGCWContest 432MHz 19-21

22.-23.6. Cont. Citta Di Messina 144 MHza výše 14-14

co£ NordicActivity 50MHz 17-21

25.6. VKVCW Party 144MHz 18-20

^ podmínky vizAMA 2/95 a AR 5/95, deníky

na OKI MG
2
) podmínky vizAMA 1/94 a AR 4/94, deníky

na OKI CA
3
) podmínky vizAMA 2/95, deníky na OKI MG

Pehled závod na VKV
a kde byly zveejnny podmínky

Všeobecné podmínky

AMA AR

prozávodynaVKV 6/95

l.subregionálnízávod 1/94 4/94

II. subregionálnízávod 1/94 4/94

Závod mládeže 2/95 5/95

IARU Region 1.-50 MHz Cont. 2/95

Mikrovlnnýzávod 1/94 4/94

Polníden mládeže 1/94 4/94

lll.subreg.závod - Polníden 1/94 4/94

QRPzávodnaVKV 3/96 7/95

IARU Region l.-VHF Contest 1/94 4/94

IARU Region.l.-UHF/Miaowave 1/94 4/94

AI Contest 1/94 4/94

Provozní aktiv naVKV 6/94 2/95

Velikononízávod 1/95

Vánonízávod 5/95

VKVCWaSpeedKey Party 2/95

0MVHF/UHFContest 2/95

NordicActivity Contest 1/95 3/95

AlpeAdria UHF/SHF Contest 3/95 6/95

Alpe AdriaVHF Contest 3/95 7/95

LZVHF/UHFContest 2/95

HA-VHF/UHF/SHFContest 2/94

AGCWContest

Regulativ pro pihlašování kót

12/94

prozávodynaVKV 2/94

OKIMG

I Na doplky poíta jako VKV FM pi-

jímae ap. jsme si už zvykli, karty

k osazení poíta již bžn mžete
koupit i v našich obchodech. Zatím však
ponkud neobvykle psobí nabídka
kalifornské firmy Comer Communica-
tions lne., která na dvou poítaových
kartách nabízí pod názvem Comer 100
DSP všechny komponenty pro dokonalý

transceiver, schopný pracovat v kmito-



tovém pásmu 450 kHz až 30 MHz.
Ladicí krok pijímae je menší než 1

Hz, citlivost 1 pV pro pomr 10 dB s/š.

Šíe pásma nastavitelná ve skocích 0,2,

0,4, 1,8,2,7,4,0a 16 kHz -znamená to,

že se pedpokládá i píjem FM signál.

Výstup na kart vysílae je s potlaením
nežádoucích signál asi 60 dB, s úrov-

ní -10 dBm, což je dostatené pro vy-

buzení výkonového vf zesilovae, který

firma pochopiteln rovnž nabízí. Cena
kompletu je podle stupn vybavenosti

v rozmezí 700-1200 $.

:kv:

Kalendar závodu
na kveten a erven

18.5. WorldTelecom. Day MIX 00.00-24.00

18,19.5. Balticcontest MIX 21.0003.00

20,24.5. AGCWAdMlyWeek (W 00.00-24.00

25,26.5. 0QVWWVPX (W 00.00-24.00

1.6. SSB liga SSB 04.0006.00

1,2.6. CW Field Day (W 15.00-15.00

2.6. ProvozníaktívKV (W 04.0006.00

8.6. 0M Activity (W 04.0004.59

8.6. 0M Activity SSB 05.0006.00

8,9.5. TOECGridCont. SSB 12.00-12.00

8,9.6. ANARTSWWCont RTTY 00.00-24.00

8,9.6. WWSouthAmerica (W 12.00-18.00

9.6. CTNational Day SSB 07.00-24.00

10.6. Aktivita 160 (W 19.00-21.00

15,16.6. All AsiaDXCont. (W 00.00-24.00

15,16.6. AGCWDLQRPSommerCW 15.00-15.00

16.6. AMA Sprint (W 04.0005.00

22,23.6. Summer1,8MHz a/v 21.0001.00

Podmínky jednotlivých závod uve-
dených v kalendái naleznete v tchto
íslech ervené ady bývalého AR: SSB
liga, Provozní aktivAR 4/94, OM Activity

AR 2/94, Aktivita 160 m AR 1/95
s nepodstatnými zmnami, CQ WPX
AR 2/93,AMA SprintAR 2/95,AGCWAc-
tivity a Baltic contestAR 4/93, CW Field

Day a WTDAR 9/95, ANARTSAR 5/93,

AIIAsiaAR 5/95.

Struné podmínky nkterých závod

World Wide South America
CW contest
se koná vždy druhý víkend

v ervnu, zaíná v sobotu ve
12.00 UTC a koní v nedli
v 18.00 UTC. Závodí se CW
provozem na všech pásmech
3,5-28 MHz mimo WARC
v kategoriích: A) jeden ope-
rátor- jedno pásmo, B) jeden
operátor - všechna pásma, C) více ope-
rátor - jeden vysíla - jedno pásmo,
D) více operátor - jeden vysíla -

všechna pásma, E) QRP - max. 10 W
input - jeden operátor - všechna pás-
ma. Vymuje se kód složený z RST a
dvou písmen oznaujících kontinent,

QRP stanice navíc dávají /QRP. Výzva
do závodu je CQ SATEST. Spojení se
navazují se všemi stanicemi úastní-
cími se závodu. Spojení s jihoameric-

kými stanicemi se hodnotí 10 body,
spojení s jinými stanicemi (vetn
vlastní zem) dvma body. Násobii
jsou jednotlivé prefixy stanic z jihoame-
rického kontinentu na každém pásmu
zvláš. Celkový výsledek získáme vynáso-
bením soutu bod ze všech pásem sou-

tem všech násobi ze všech pásem.
Deníky se zasílají na adresu: WW SA
Manager, R O. Box 282, 20001-970 Rio
de Janeiro, RJ, Brazil tak, aby poada-
teli došly do 31. 8. každého roku. Di-

plomy získávají vítzné stanice v každé
zemi DXCC .

TOECWWGrid Contest -

v roce 1996 probíhá již tetí

roník soutže o nejvtší po-
et spojení s rznými tverci.

ást SSB vždy druhý víkend v
ervnu, od soboty 12.00 do
nedle 12.00 UTC. ást CW
4. víkend v srpnu ve stejném
asovém úseku. Kategorie: 1.

Single op. - nesmí používat cluster! a)

all band, b) single band, c) low power
- jen all band, max. 100 W výkon. 2.

Multi op. a) all band, zmna pásma
min. po 10 minutách provozu. Je dovo-
leno na jiném pásmu spojení s novým
násobiem, b) multi TX - zaízení musí
být v okruhu max 500 m. 3. Mobilní za-

ízení, jeden operátor, all band. Pás-
ma: 160-10 m, vyjma WARC. Mobilní

stanice dávají /m nebo /mm. Kód: RS(T)
plus „velký" lokátor - nap. 599 JN75.
Násobie: Každé pole (nap. JN, JP, EP,

atp.) na každém pásmu zvlášt. Bodo-
vání: Spojení s jiným kontinentem 3
body, s vlastním (vetn vlastní zem)
1 bod. Spojení s mobilními stanicemi

3 body bez ohledu na kontinenty. Dení-
ky nejlépe na disketách ve formátu
DOS/ASCII, CT nebo N6TR s pilože-

ným sumáem, který je vlastnorun
podepsán, do 30 dn po závod na:

TOEC, R O. Box 2063, S-831 02 Oster-

sund, Sweden.

Summer 1,8 MHz
contest
asy viz kalendá. Navazují

se spojení se stanicemi brit-

ských ostrov. Kategorie: je-

den op., více op. Kód RST a
po. íslo od 001, stanice
z britských ostrov pedávají
zkratku okresu. Bodování: 3 body za
každé spojení +5 pídavných bod za
každý nový okres. Deníky do 14 dn na
adresu: RSGB Contest Committee c/o

5. V. Knowles G3UFY, 77 Bensham Ma-
norRoad, Thornton Heath, SurreyCR7
7AR, England.

AGCW Activity Week
Tato soutž je vyhod-

nocována bez poadí.
Provoz pouze CW, ve
všech pásmech. Za kaž-

dé spojení 1 bod, QRP
stanice 2 body. Poslu-
chai za kompletní zaznamenané spo-
jení 1 bod. Spojení navázaná v závod
se nehodnotí.

Amatéi vysílai mohou používat
runí klíe, mechanické poloautomaty
(vibro-klíe), elektronické klíe (elbug).

Není povoleno použití dekodér a elek-

tronických klávesnic.

Deník musí obsahovat všechny
bžné údaje, stanice QRP musí uvést
struný popis zaízení.

Každý úastník, který získá alespo
30 bod, obdrží zdarma diplom. Podle
možnosti piložte SASE. Deníky nejpoz-
dji do 4 týdn na adresu: Falco Thei-

le, DL2LQC, Baumannstr. 18, D-04229
Leipzig, BRD.

OK2QX

Opt na Pantellerii

V A Radiu 4/96 na s. 45 jsme vám
slíbili, že v tomto ísle pineseme po-
drobnosti o další z chystaných expe-
dic eské reprezentaní stanice
OL1A. Zde jsou:

Ve dnech 20. až 26. kvtna 1996
bude uspoádána pod vedením Ing.

V. Sládka, OK1CW, expedice na os-
trov Pantelleria s hlavním úkolem
dobe se umístit v telegrafní ásti
závodu CQWW WPX. Ped závodem,
tedy od 20. do 24. 5. bude aktivní

i ostatními druhy provozu vetn
RTTY a v pásmech WARC, piemž
operátoi budou používat prefix IH9/

vlastní volací znaka.
Úastníky expedice jsou (v dob

uzávrky tohoto ísla A Radia):
OK1CW, OK1DF, OKI DIX, OKI FF,

OK1TP a OK2GG.

Pedpov podmínek
šíení KV na kvten

Sice nepravidelné a energeticky spíše nevý-

razné, ale pesto nezanedbatelné vzestupy slune-

ní aktivity asto zpestovaly vývoj podmínek i b-
hem letošní zimy a poátku jara. Navíc nás

udržovaly v dojmu, že to pravé minimum jedenác-

tiletého cyklu ješt nenastalo. Pedpovdníci míst-

ní, evropští i cizozemští, vedeni sice rznými, ale

v zásad podobnými matematickými modely, pak

v posledních msících pravideln opakují cosi

o fí
12
= 6 protém celý zbytek letošního roku nebo

do minima - jak je libo. A tak z tohoto ísla vychá-

zejí i naše kivky.

Poátkem února stail i malý vzestup slunení

radiace k tomu, aby se podmínky šíení krátkých

vln vyšvihly do nadprmru. Velmi zajímavé bylo

dopoledne 1. února, kdy jsme mohli slyšet napí-

klad maják JA2IGY na 14 100 kHz, procházející

v 08.13 UTC s výkonem pouze 0,1 wattu, podob-

n jako o dva dny pozdji s jedním wattem. Jed-

nalo se o typické píklady vzniku ionosférických

vlnovod za pispní sporadické vrstvy E. JA2IGY

spolu s 4U1 UN, 4X6TU, 0H2B a CT3B zatím stá-

le ješt pracuje v desetiminutovém cyklu první ge-

nerace maják IBP, zatímco tyi další již pešly

na cykl tíminutový. Jeho nevýhodou (nap. pro

experimentátory) je, že jsme zkrácením délky re-

lace z minuty na 1 0 sekund prakticky ztratili mož-

nost porovnávat rzné antény a kalibrovat S-me-

try, zato se nyní místo deseti maják bhem deseti

minut na nejvýše tech kmitotech mže vystídat

až osmnáct maják bhem tí minut na pti kmito-

tech.

Provozn a fyzikáln zamení radioamatéi

získají (po dokonení druhé fáze projektu) daleko

rychleji pomrn dynamickou informaci o tom, co

se práv v ionosfée v globálním mítku dje.

Majáky se postupn po deseti sekundách pela-

ují z 1 4 1 00 na 1 8 1 1 0, 21 1 50, 24 930 a 28 200

kHz a jejich asové pozice v tíminutových inter-

valech na prvním z kmitot jsou u ZS6DN +1 min.

a 40 sec., u W6WX +2 minuty, u LU4AA +2 min. a

30 sec. a u YV5B +2 min. a 50 sec. Díve jsme si

u maják IBP mohli všimnout problém s asová-

ním, což u ty prvních maják v novém režimu

zatím pozorováno nebylo.

Až do 10. února na Slunci a v magnetosfée

Zem neprobíhaly žádné energeticky významnj-

ší jevy. Ionosféra ovšem reagovala i na drobné

vývojové variace a ti, kdo vývoj situace na pás-

mech systematicky sledují, nemli o pekvapení

nouzi. Tém denn vznikaly ionosférické vlnovo-



dy, umožující mezikontinentální šíení signál KV
s minimálním útlumem pinejmenším po dvacítku.

Mimo JA2IGY byl i 4U1UN na 14 100 kHz pravi-

deln slýchán s 10 a mén watty.

Krátká kladná fáze poruchy v noci na 1 1 . úno-

ra byla znát hlavn na dolních pásmech a zápor-

ná fáze se vzhledem k délce trvání nestaila pro-

jevit. Magnetické pole Zem, narušené 1 1 . února,

se navzdory defilé koronální díry pes centrální

meridián uklidnilo a navíc následoval píliv ener-

getických proton 16. února. Ten nejenže vývoji

podmínek šíení neuškodil, ale ješt je v dalším

vývoji vylepšil. Atak jsme byli konen po delší

dob svdky otevení patnáctky nejen na východ-

ní pobeží, ale až do stedu USA, a to po oba ví-

kendové dny, pesnji 17. února okolo 17.30 UTC
a 18. února o pl hodiny díve. Následoval vze-

stup aktivity magnetického pole Zem ve form
krátkých období nepíliš masivních poruch, pro-

vázených astji kladnými fázemi, vzestupem nej-

vyšších použitelných kmitot a mezikontinentál-

ními oteveními.

V poátku intervalu poruch 23. února veer se

zaala formovat i polární záe, registrovaná i ve

dvoumetrovém pásmu, ale jen v oblasti Skandi-

návie. Až do konce února byly na Slunci vidt skvr-

ny a podmínky šíení KV zstaly i pes rostoucí

kolísání vtšinou nadprmrné (ovšemže v relaci

k možnostem ionosféry v minimu cyklu). Ve sm-
ru rovnobžek, nap. na W/VE a JA, se otevírala

nejen dvacítka, ale i sedmnáctka, na jih v lepších

dnech i patnáctka. Kvten je mimoádn zajímavý

svými vyrovnanými možnostmi šíení z rzných

smr a na kmitotech 10-15 MHz bývá zvykem

tém denn slyšet stanice z celého svta vetn
Tichomoí.

Výkyvy smrem k vyšším kmitotm jsou hoj-

njší pi vtší aktivit sporadické vrstvy E, tedy

zejména v poslední kvtnové dekád. Ale to už se

blíží léto, na dolních pásmech roste útlum i šum a

následkem vzestupu prmrného LUF a poklesu

MUF nezbývá, než trochu prohnat pásma WARC.
Vhodné je též uvdomit si, že zmny parametr

ionosféry budou ponkud pomalejší a jejich píi-

nami budou i energeticky málo významné jevy.

V íselných údajích sluneního toku (Penticton) a

indexu A (Wingst) vypadal letošní únor takto: SF
= 75, 76, 74, 74, 71 , 71 , 70, 68, 70, 70, 70, 69, 69,

69, 69, 70, 71, 70, 71, 72, 72, 72, 74, 76, 73, 72,

72, 72 a 72, prmr je 71 ,5, A= 10, 14, 6, 8, 7, 3,

9,10,11,15, 24,14,18,14,12,12,10,16,8,10,

6, 10, 17, 23, 22, 19, 18, 10 a 15, v prmru 12,8.

Vyhlazené íslo skvrn R
12
za srpen 1995 je 15,8.

OK1HH

ajímavosti
Tyto ostrovy leží ve velice odlehlé a Mli dobré anténní vybavení, které bylo

nepístupné oblasti svta. Jsou tém sponzorováno firmou Cushcraft. QSL
neobydlené. Dnes je tam pouze malá agendu vyizoval osobn Bob Hamil-

Souostroví Juan Fernandez se na-

chází v jižní ásti Tichého oceánu asi

800 km od pobeží Chile. Souástí to-

hoto souostroví je i ostrov Robinson
Crusoe. Mnohým z nás je znám ze stej-

nojmenného románu. Dobrodružství
skotského námoníka Alexandra Sel-

kirka, který uvázl na ostrov v letech

1704-1709, je považováno za základ

píbhu o Robinsonovi Crusoe.

vojenská základna chilského námo-
nictva. V poslední dob z ostrova ob-

as vysílal jeden z nemnoha operátor
vojenské základny, který ml souas-
n i radioamatérskou licenci. Jelikož

je však zaneprázdnn ostatními povin-

nostmi, rozhodli se ti amerití radioa-

matéi uskutenit expedici na tento os-

trov. Za pomocí J. Torrese, CEOZAM a

Micky Gelersteina, CE3ESS, se tato

skupina letecky

ton, KOIYF.

OK2JS

I Poadí nejžádanjších zemí DXCC
as od asu poádají radioamatéi an-

kety ohledn nejžádanjších zemí -

podle jejich výsledk se mj. plánují

i expedice do nejžádanjších oblastí.

Jak to dopadlo s poadím ve svt a

v Evrop v závru loského roku viz ná-

sledující tabulka (nejsou tam zahrnuty

pepravila v záí
1995 na ostrov.

Byli to Bob Ha-
milton, KOIYF,
Randy Martin,

KOEU, a Bob All-

phin, K4UEE.
Pod znakou

CEOZ navázali
z tohoto ostrova

pes 12 000 spo-

jení na všech KV
pásmech. Jejich

signály zvlášt
vynikaly v pásmu
40 m a na
WARC pásmech.

expedice posledního tvrtletí - nap.
XZ):

Svt Evropa

1. A5Bhutan VKOHeardlsl.

2. VU4Andaman Isl. VK0 Macquarie Isl.

3. VK0 Heard lsl.ZL8 Kermadec Isl.

4. 70 Yemen A5 Bhutan

5. 5A Libya ZL9 Campbell Isl.

6. VK0 Macquarie FT/ZAmsterdam

7. FR/TTromelinVU4 Andaman Isl.

8. VU7 Laccadive 3B6 Agalega Isl.

9. SV/A Mt Athos KH5K Kingman R.

10. XZ Myanmar KH4 Midwaylsl.

OK2QX


