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NÁŠ ROZHOVOR

s Ing. Oldichem Plškem, editelem
a majitelem firmy Alfatronic s. r. o.

Mžete nám, prosím, pedstavit
vaši firmu?

Alfatronic je nová firma, která se
naší technické veejnosti pedstavila
poprvé na výstav AMPÉR 96 a svoji

obchodní innost zahájila 1. dubna
1996. Psobíme jako autorizovaný
distributor britské firmy RS Compo-
nents Ltd. Až se tato innost rozbh-
ne a stabilizuje, chtli bychom se v-
novat nkterým dalším zajímavým
oblastem elektroniky a elektronických

souástek.

RS Components Ltd. je známý
svtový gigant, u nás je však za-

tím neznámý. Co nám o nm m-
žete íci?

Je to britská firma s celosvtovou
psobností, která krom mateské fir-

my ve Velké Británii má po celém sv-
t celkem 14 poboek a 57 distributo-

r. Alfatronic je poslední, tedy 57. RS
je nejvtší distributor souástek v Ev-

rop.
Obrat mateské firmy RS Compo-

nents UK za rok 1995 byl více než
500 milion liber, s nárstem oproti

pedešlému roku o 19,2 %, zisk ped
zdanním více než 86 milion liber.

Celkový obrat, vetn poboek, spo-
lených firem a distributor v jiných

zemích, byl 750 milion liber.

Firma byla založena v roce 1937
jako dodavatel náhradních díl pro
radiopijímae. Odtud pvodní název
Rádio Spares, zmnný v roce 1971
na RS Components Ltd.

První katalog z roku 1937 obsaho-
val 150 položek na skládacím letáku

o šesti stranách. Dnešní katalog ob-
sahuje pes 44 000 položek na více
než 2000 stranách a je také k dispo-

zici na CD-ROM. Vychází každý rok

ve více než milionu výtisk v 7 jazy-

cích. Každý rok v nm pibude asi

4000 nových položek.

Pro jste se rozhodli práv pro
RS Components Ltd.?

Tato firma vyplní uritou mezeru
na našem jinak velmi exponovaném
trhu souástek tím, že pinese tzv.

„High End Service”, který tady dopo-
sud, podle našeho názoru, chybí.

Co tento anglický termín znamená?

Naprosto v první ad je to prvo-

tídní svtová kvalita. Systém kontroly

kvality a technické úrovn výrobk,
který byl zdokonalen za léta existence

firmy, je bez nadsázky jedním z nej-

tvrdších a nejpísnjších na svt. Fir-

ma má vlastní laboratoe a každý vý-

robek, než je zaazen do katalogu,
prochází velmi složitým a písným
schvalovacím ízením. Každá dodáv-
ka do skladu je peliv provována.
Dodavatel, který nedodrží požadova-
nou kvalitu, je nemilosrdn vyazen.
Na vtšinu výrobk se vztahuje jedno-

roní, nkdy však také tíletá záruka.

Ing. Oldich Plšek

Dalším obsahem tohoto pojmu je

dokonalá technická podpora poskyto-

vaná zákazníkm zdarma. Samotný
katalog je velmi komplexní technická
publikace, v níž je každý výrobek kro-m barevné fotografie uveden i s po-

drobným technickým popisem. Krom
toho jsou na 4000 složitjších výrobk
zpracovány vlastní firemní datové
listy, na které jsou v papírovém kata-

logu odkazy, zatímco CD-ROM verze
je obsahuje všechny a je možné je vy-

tisknout a odeslat zákazníkovi.

Pokud zákazník potebuje podrob-
njší informace, je tady oddlení tech-

nické podpory v sídle firmy, vetn
„hot-line”.

Dále tento pojem znamená rych-

lost dodávek, která je v Británii 24 ho-

din. Alfatronic slibuje svým zákazní-
km 10 dn, které s rezervou dodržuje.

Samozejm jsme schopni dodat také

do 24 hodin, pokud použijeme kurýrní

službu, kterou sice zákazníkovi naú-
tujeme, avšak podle zvýhodnné saz-

by, kterou máme u DHL. Standardní
objednávky zasíláme za jednotné
poštovné 40 K. Dodací dobu chceme
postupn zkracovat.

Nakonec jeden dležitý prvek ono-
ho tžko peložitelného anglického
pojmu. Je to úplnost dodávek. Obrov-
ské sklady umožují dodávku celé ob-
jednávky najednou. Co je v katalogu,

je k dodání.

Proboha! Jak velké jsou sklady
RS?

Namísto údaj o množství položek,

údaj o tvereních a kubických met-
rech uvedu pro pedstavu jeden. Pi
dvaceti metrech výšky skladu by
v prázdné budov skladu v sídle firmy

v Corby zaparkovalo 6000 autobus
a ve skladu v Nuneatonu 5000 autobu-

s. Tento sklad je navíc pln robotizován.

Celý systém zpracování objedná-
vek je úžasným logistickým pedsta-
vením. Na doplnní, nebo zmnu ob-

jednávky máte 20 minut. Potom už je

vyexpedována. Denn je odesláno
20 000 zásilek, celkem za rok 5 milio-

n. Každou pívteinu pracovního dne
nkde ve svt jeden technik najde
nco zajímavého v katalogu RS a n-
kolik okamžik potom je jeho objed-
návka zaevidována a expedována.
Cokoliv z katalogu RS je jeden tele-

fonní hovor daleko.

Jaké máte ceny?

Pedn jsou stabilní a nemní se
po dobu platnosti katalogu, tj. jeden
rok. Pro eský trh používáme meziná-
rodní ceník v librách, pepotený stá-
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lým kurzem 42 K za libru. Ceník je

zasílán s katalogem. Pokud jde o úro-

ve cen, nechceme být za každou
cenu nejlevnjší, ale orientujeme se
na ty zákazníky, kterým jde o kvalitu,

rychlost a spolehlivost dodávek, tech-

nickou podporu a servis, které asto
hrají významnjší roli, než cena.

Jakým zpsobem je možné od
vás získat katalog?

Zásadou firmy RS je, že zákazník
má mít katalog zdarma. Alfatronic toto

pravidlo dodržuje, s mírným pizpso-
bením našim podmínkám. Katalog
(jak papírový, tak verzi CD-ROM) pro-

dáváme za symbolickou cenu 100 K
a tato ástka je odetena z první fak-

tury. Tak má zákazník katalog oprav-

du zdarma a neplýtváme touto krás-

nou knihou pro naše sbratele a nosie
prospekt, které tak dobe známe
z výstav. Katalog je možné si u nás
objednat i telefonem a zašleme jej ob-

ratem na dobírku.

Co všechno vlastn obsahuje
sortiment RS?

Obas máme tendenci íkat, že
úpln všechno. Je to více, než 44 000
položek, zhruba tchto skupin:

-pasivní elektronické souástky (i SMD);
-aktivní polovodiové souástky, vet-
n SMD;
-konektory, vypínae, pojistky relé atd.;

-silnoproudé souásti, kabely, motory;

-micí technika v celém rozsahu,
vetn kalibrace;

-mechanické souásti a materiál;

-náadí a vybavení sklad a dílen;

-technická literatura.

Katalog je uspoádán velmi pe-
hledn a hledání v nm je velmi snad-
né. Možnosti, které nabízí CD-ROM,
jsou prost neuvitelné.

Jak je zajištn servis?

V sídle firmy je velké a dokonale
vybavené servisní stedisko, které

uskuteuje záruní i pozáruní opra-

vy. Záruní opravy zajišujeme pocho-
piteln zdarma, do pozáruní opravy
pijímáme i pístroje a výrobky, které

nebyly zakoupeny u RS a jsou uvede-
ny v katalogu.

Servisní stedisko nabízí také kali-

braní služby, a to jak nov zakoupe-
ných pístroj ped jejich dodáním, tak

kalibraci pístroj zakoupených díve,
pípadn i u jiného dodavatele. Úrovní
vybavení pedí kalibraní stedisko
RS vtšinu státem autorizovaných
zkušeben, vetn britských.

Jak zasíláte zboží?

Vzhledem k tomu,že pijímáme te-

lefonické objednávky, upednostuje-
me jako standardní zpsob poštovní
dobírku. Zákazník je o odeslání zásil-

ky informován faxem ihned po pedání
pošt. Pokud dobírka z njakého d-
vodu zákazníkovi nevyhovuje, dohod-
neme se jinak.

Mžete uvést nkteré zajímavé
výrobky ze sortimentu RS?

Je velmi obtížné z tak obrovského
sortimentu vybrat nco jednotlivého.

Dovolte mi tedy otevít katalog, zavít
oi a zapíchnout prst do libovolné
stránky:

Rodina miniaturních zapisova
teploty „Tinytalk Datalogger”

Jsou nezávislé, vybavené lithiovou

baterií s dobou života 3,5 roku v odol-

ných vodotsných pouzdrech. Lze je

umístit pímo do sledovaných prostor.

Dají se nakonfigurovat a íst pes roz-

hraní pomocí PC. Umožují zazname-
návat teploty od -50 do 350 °C v na-

stavitelných intervalech po dobu od
15 minut do 360 dn. Ukládají 1800
údaj, po naplnní bu pepisují nej-

starší údaje, nebo zastaví zápis. Soft-

ware pod Windows umožuje vytváe-
ní graf a výstup do program Excel

a Lotus 1-2-3.

Laserový tachometr „CT6LSR-Laser”
Mikroprocesorem ízený tachometr

a otákomr, který umožuje mit
otáky a ujetou vzdálenost rotujících

ástí z velké vzdálenosti a snadným
a pesným zacílením meného ped-
mtu. Vybavený 5místným displejem

LED má funkce „hold” a „memory re-

call”, volbu rozsah auto/manual, pí-

mé tení od 3 ot/min do 99 999 ot/min,

nebo od 500 000 ±10 ot/min pi užití

dlicí funkce, rozlišení 0,001, vstupy
pro externí senzory a nabíje.

Indikátor stídavého naptí
„Volt-Stick”

Šikovný malý pístroj velikosti plní-

cího pera, který indikuje pítomnost
stídavého naptí od 240 do 1500 V
bez pímého kontaktu.

Nylonový hrot se rozsvítí erven
pokud je zjištna pítomnost naptí.
Je to ideální pomcka opraváe pro

vyhledávání poruch kabel, testování

zásuvek, pojistek, vadných vypína,
pro zjišování „živých” vodi v rozvá-

dích, vyhledávání vadných žárovek
zapojených do serie atd.

Analyzátor elektrického výkonu
„Nanovip”

Penosný, runí analyzátor ízený
mikroprocesorem pro mení jedno-
fázového, nebo tífázového výkonu.
Mí souasn 7 základních elektric-

kých parametr, z nichž 4 souasn
zobrazuje na vícestránkovém displeji

LCD. Umožuje pímé mení naptí
(r.m.s. - efektivní), proudu (r.m.s.), in-
ného výkonu, úiníku, zdánlivého vý-

konu, jalového výkonu a frekvence.

-Rozsah od 7 W do 150 kW (micí
klešt 200 A souástí pístroje),

-funkce „Peak” - uložení maximálních
naptí, proud, výkon do pamti,
-funkce „MEM” zobrazující odchylku V,

A, W a cos cp od pedvolených hodnot,

-pesnost lepší, než 1 %,
-spluje parametry evropského bez-
penostního standardu IEC348.
Mený výkon lze zvtšit na 750 kW
pomocí micích kleští 1000 A, kte-

ré se dodávají jako zvláštní píslu-
šenství.

Integrovaný osciloskop, digitální

multimetr a generátor zkušebních
kmitot „Scopemeter” Fluke 105
Unikátní, víceúelový pístroj pro

široký rozsah aplikací v elektronice.

Bateriový pln integrovaný dvou-
kanálový digitální pamový oscilo-

skop a digitální multimetr v robustním
vodotsném pouzde. Jednotlaítkové
ovládání všech funkcí od dokonalého
osciloskopu, až po pesná mení
multimetrem. Ovládání pomocí menu,
pehledný prosvtlený displej LCD.
Software Flukeview pro Windows a
DOS.

Parametry osciloskopu: šíka pás-
ma 100 MHz, vzorková rychlost 25
MSP/s, rozsah od 1 mV/div do 100 V/div,

možnost uložení 20 asových prb-
h, možnost uložení 40 nastavení,
možnost uložení 10 obrazovek, mate-
matické operace s prbhy (dvouka-
nálové sítání, odeítání, násobení,
dlení, integrace, filtrace), mení po-

mocí kursoru, kontinuální autoset, op-

ticky oddlené RS-232 pro výstupy,
dálkové ovládání a kalibraci, izolace

600 V.

Parametry multimetru: 3 2
/3místný

displej LCD, 600 V r.m.s. (mezivrcho-
lové 1700 V), režimy - min. max. ave-

rage, relative, dBm, dBV, dBW, audio
watts, % scale, pulse width, duty
cycle, RPM, frequency, smoothing,
change alert, diod test, resistance,

°C, °F.

LED TLRA190PUW
LED s neuvitelnou svítivostí.

Prmr 10 mm, vlnová délka 660 nm,
maximální svítivost 23 cd.

Jak hodnotíte první odezvu es-
kého trhu na nového dodavate-
le?

Pes rzné pesimistické pedpov-
di, argumentující pedevším cenou, je

obrat dosažený v prvních msících
píjemným pekvapením jak pro nás,

tak pro vedení firmy v Británii. Našimi
zákazníky jsou pedevším firmy a jed-

notlivci, kterým jde o rychlost a spo-
lehlivost dodávek vysoce kvalitních

souástek z jednoho úplného a spo-
lehlivého zdroje a kteí si oblíbili náš
servis. Jsme pesvdeni, že o to p-
jde v budoucnu stále víc.

Mžete uvést nkteré Vaše zá-

kazníky?

Jsou to pedevším firmy, které

musí zaruit 100% kvalitu svých vý-

robk a služeb a vasnost jejich dodá-
vek. Namátkou bych jmenoval SPT
Telecom a. s., TESLA a. s. - divize

anténních systém, Nemocnice Na
Homolce, TM Elitex, Medicom, GR
Electronic, Transcontrol, Škoda Tra-

ding a další. Chtl bych tyto a všechny
naše ostatní zákazníky ubezpeit, že
v nás mají spolehlivého partnera,
jehož hlavním a jediným cílem je po-

skytnutí dokonalé služby zákazníkovi.

Tšíme se, že to budeme moci do-

kazovat stále širšímu okruhu spokoje-

ných zákazník.

Poslední otázka. Co je to za zvíe
v logu vaší firmy?

Je to malý plch.

Dkuji vám za rozhovor.

Rozmlouval ing. Josef Kellner

^ NEZAPOMETE, že již za dya msíce bude uzávrka^
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Výstava špikové micí techniky
Jako každoron, i letos se prezento-

valy v Praze i v Bratislav na zajímavém
seminái firmy Rohde & Schwarz, Tektro-

nix a další (letos i eské), které s nimi spo-

lupracují. Pedvedly celou paletu nejmo-

dernjších micích pístroj z oblasti

spektrální analýzy, multifunkních oscilo-

skop a dalších.

Trend zeteln smuje k „univerzál-

ním" pístrojm, které sdružují nkolik pí-

stroj, díve nezbytných k požadovanému
mení, s možností modulového doplo-
vání i pizpsobování konkrétním poža-

davkm. To, že každý pístroj mže být

pipojen k PC, z nho ovládán a získaná

data mohou být uchována na pamovém
médiu, již platí dnes samozejm i pro pí-

stroje penosné.
Nové displeje LCD umožují díve ne-

myslitelnou miniaturizaci servisních osci-

loskop na doslova „kapesní" rozmry.
Analogové osciloskopy se vytrácejí, na-

stupuje nová ada digitálních, ovšem s pa-

rametry, které tento trend opravují.

Zdá se, že vybavení vtšiny našich la-

boratoí micí technikou peskoilo jed-

nu generaci pístroj, takže na jednom
pracovišti mnohdy uvidíte „starého dob-

rého Kižíka" vedle osciloskopu ady TDS.
Ta nejnovjší generace je schopna zob-

razovat prbhy signál od stejnosmr-
ných až po 50 GHz (nap. typ 1 1 801 G)!

Analogové zobrazení signálu ztrácí

svj význam, když poet vzork za sekun-

du u digitálních pístroj dosahuje dnes
ne tisíc, ale milión i více - u ady TDS
600 až 5 GS/s, bžn pak 100 MS/s a

více. Penosné dvoukanálové oscilosko-

py s rozmry 1 77x217x51 mm vážící 1 ,45

kg vetn akumulátoru pro dvouhodinový
provoz pracují „jen" do 100 MHz se vzor-

kováním 500 MS/s (srovnejte s relikty ve

vaší laboratoi). Pochopiteln i ty lze ovlá-

dat poítaem pes RS 232.

Za zmínku rozhodn stojí relativn la-

ciný software k ovládání vystavovaných
pístroj z dílen VUT Praha. Má výhodu
100% kompatibility, podle náronosti je

možné jej obdržet v rzném vybavení (a

cen), podle poteb konkrétního mení.
Je možné jej upravit podle pání zákazní-

ka. Veškeré popisy jsou v eštin a je jen

škoda, že se opt projevil typický neduh
našich producent -

i když zástupce slíbil

dodat bližší informace k publikaci v na-

šem asopise, ekáme dodnes marn.

Stedisko kosmických spoj v Belgii

Na konci dubna t.r. jsem ml pi píle-

žitosti setkání radioamatér-železniá
zemí Beneluxu jako delegát za naši od-

boku FIRAC možnost navštívit belgické

stedisko pro kosmické komunikace, kte-

ré je majetkem spolenosti BELGACOM.
Na nevelké vyvýšenin ve vzdálenosti

asi 50 km od Namuru se na ploše asi 50
hektar tyí pt ohromných parabolických

antén, které Belgii nepetržit spojují pro-

stednictvím telekomunikaních družic se

všemi kontinenty. Nejvtší z tchto antén

má prmr 32 m a váží asi 200 1; jak snad-

no se ovládá, si mžete vyzkoušet na ma-
ket v pilehlé budov. Stedisko totiž ne-

bylo vystavno jednoúelov pro vlastní

komunikaci, ale také jako výukový kom-
plex, ve kterém se díky audiovizuální tech-

nice a zasvceným prvodcm dozvíte

vše z oblasti telekomunikací; laici pístup-

nou formou od prvodc, odborníci z úst

odborných pracovník tohoto spojového
komplexu.

První anténní systém spolu s návaz-

nou technologií k satelitní komunikaci byl

uveden do provozu belgickým ministrem

spoj v roce 1 972. Dnes je jich v provozu

celkem 5 a jejich technologické vybavení

se neustále zdokonaluje podle toho, jak

rostou jednak požadavky na množství a

druhy penášených informací, jednak
možnosti komunikaních satelit.

V prvním výstavním sále je na praktic-

kých ukázkách dokumentován vývoj tele-

komunikaních koncových i spojovacích

zaízení od minulého století dodnes. Na-
jdete tam první telefonní pístroje vetn
pvodního Bellova telefonu, rzné Morse-
ovy telegrafy, u nás celkem málo známé
pístroje systému Lippens, Hughesv te-

legraf z roku 1855, pravk to dnešních
dálnopis. Také manuální ústednu i ást
ústedny Rotary 7A2 a první telekomuni-

kaní kabely.

Audiovizuální poady na téma teleko-

munikací vás v jiném sále seznámí s rz-
nými zpsoby penosu informací od tam-

tam až po komunikaci prostednictvím

družic, od kabelové techniky (vetn uká-

zek z praktického pokládání podmoských
kabel ze speciálních lodí) pes rádiové

vysílae až po vnitní vybavení družic mi-

krovlnnou technikou a zpsoby jejich vy-

pouštní.
V dalším sále jsou

modely telekomuni-

kaních družic IN-

TELSAT - na nich je

zejmý jednak vývoj

technologie i mož-
nosti raketové tech-

niky. Pro zajímavost
- INTELSAT 1 z roku

1965 vážil 25 kg, ml
prmr 0,7 m, dél-

ku 1 m a provozní

dobu 1,5 roku. IN-

TELSAT 3 (1968) již

vážil 151,8 kg pi
prmru 142,2 cm a

životnosti 5 let. IN-

TELSAT 6 (1989)
patil k nejvtším -

Penosný (handheld) osciloskop

THS 720

Pokud budete mít možnost podívat se
na seminá v píštím roce, neváhejte a vy-

užijte pozvánku; to, co uvidíte (a na do-

provodných odborných pednáškách usly-

šíte) stojí za návštvu!

1797 kg, prmr 3,6 m, délka 11,7 m, ži-

votnost 1 4 let. Jeho model je ovšem v m-
ítku 1:10, tch pedchozích ve skutené
velikosti. Nové technologie umožují pi

vtších komunikaních možnostech
zmenšovat hmotnost a rozmry i pi vt-
ším výkonu solárních fotolánk, které

jsou dnes obvykle umístny na plošných

natáecích panelech.

V dalších prostorách se mžeme po-

dívat na jednotlivé fáze „letu" a vypoušt-
ní družic pomocí raket typu ARIANE, jin-

de najdeme dva telefony se znázornním
prbhu signál od jednoho ke druhému
pes družici a pokud se jimi s kolegou

vzdáleným jen asi 2 m budete domlouvat,

uslyšíte i skutené zpoždní na trase mezi

dvma svtadíly (kabel - kosmická trasa -

kabel). Na závr se mžete pokochat po-

hledem do ovládacího sálu jedné z para-

bolických antén, kde jsou umístny i kon-

cová penosová zaízení a zkušební
aparatury.

Návštva stediska je ukázkou nejen

vlastní satelitní telekomunikaní techniky

na špikové úrovni, ale také toho, jak je

možné tuto techniku využít k popularizaci

mezi laickou veejností, což je záslužné a

nakonec prospšné i ke komerním úe-
lm. Pro hosty je k dispozici restaurace,

pro malé caparty zábavní kout s houpa-
kami, prolézakami, skluzavkami ap., tak-

že rodie bhem prohlídky nemusí mít

o své ratolesti strach.

Píjem do pokladny spolenosti BEL-
GACOM z toho všeho také jist není k za-

hození - 195 BFr (což odpovídá pibližn
stejné sum v korunách) za jednoho do-

splého návštvníka urit vydá více, než
je na mzdy zúastnných a údržbu audio-

vizuální techniky a expozic zapotebí.
BELGACOM také nabízí bezplatnou infor-

maní službu o všem, co provozuje a na-

bízí - pokud kdekoliv v Belgii vytoíte ís-
lo 0800 1 88 22, ozve se vám nkdo práv
z pracovišt, které jsem popisoval, a m-
žete se ptát libovoln dlouho - spojení na
toto íslo není tarifováno.

OK2QX



DELFÍN
RNDr. Jaroslav Kroczek, Ing. Miloslav Steinbauer

Delfín je jednoduchá uební pomcka a slouží k pochopení ko-
munikace poítae s periferními zaízeními. Studenti, kteí projeví

hlubší zájem o práci s poítaem, než je ryze uživatelský pístup, se
vtšinou dovdí, že existují jakési porty a bitové operace a že pro-

cedury pro jejich ovládání lze nejefektivnji vytvoit v assembleru,
zstane jim však záhadou pro...

Konstrukce

Delfín (INterface pro DEmonstraci
Logických Funkcí) je samostatný pí-

stroj, s poítaem je propojen kabe-

lem pro tiskárnu a má vlastní napájecí

zdroj. Mechanická konstrukce není

podrobn popisována, byla podízena
použitým souástkám, z velké ásti
„co šuplík dal”. Vše potebné je patrné

z fotografií a zjednodušeného nákre-

su (obr. 1).

Vtšina souástek (krom motorku

a stabilizátoru) je osazena na jedno-

stranné desce s univerzálním spojo-

vým rastrem a potebné spoje jsou vy-

tvoeny drátem s pájitelnou izolací

- jakousi obdobou ovíjených spoj.
Nosnou ást tvoí polovina montážní
krabice K6, doplnná horním panelem
z polystyrénové desky. Pro zjednodu-

šenou variantu Delfína (bez midla
a motorku) vyhoví nap. krabika ur-

ená pro uložení 5 ks disket.

Popis zapojení (obr. 2)

Indikátor datové sbrnice trvale

zobrazuje stav pomocí 8 LED. Diody

jsou pipojeny k výstupm hradel

7405 proti +5 V, takže indikují pozitiv-

ní logiku (úrove H - svítí, L - nesvítí).

Indikátor mže demonstrovat zobra-

zení ísel ve dvojkové soustav a vy-

tváet rzné efekty, jako teplomro-
vá stupnice, svtelný had, kyvadlo,

pulsace a podobn.
Sedmisegmentový displej obsahu-

je vetn teky 8 LED, takže jej lze

pímo ídit 8 bity. Displej je oddlen
obvodem U1 typu 74373, který pracu-

je jako latch (správn esky „zdrž”).

Je-li na ídicím vstupu G signál úrovn
H, obvod penáší data pímo na vý-

stup, pi úrovni L si obvod pamatuje
poslední stav a uchová zobrazení na
displeji. Pi použití segmentovky se

spolenou anodou bude indikace ne-

gativní, segmenty se rozsvítí signálem

úrovn L. Tento jev není na závadu
a lze jej snadno softwarov ošetit.

Displej by mohl používat i dekodér
7447, výhodnjší je však pímý pí-

stup, protože lze zobrazit nejen ísla,

ale i celou abecedu za cenu, že n-
které znaky (k, m, v, w, x) budou zna-
n stylizovány. Obvod 74373 snese
vtší zátž, než je odbr displeje, pro-

to jsou jeho výstupní signály vyvede-

ny rovnž na konektor (objímku DIL

16) pro pípadné další experimenty.

Digitáln-analogový pevodník pra-

cuje s dolními 4 bity druhého latch U2
(zbývající bity jsou ureny pro ízení
motorku). Signály jsou oddleny hrad-

ly s oteveným kolektorem 7405 a pes
rezistory tvoící adu vždy s polovi-

ním odporem svedeny do uzlu s ó\o-

dou LED a miliampérmetrem. ty-
bitové ovládání umožní rozlišit 16
úrovní proudu (zhruba 0 až 15 mA),

což pro ukázku funkce pln vyhovuje.

Rezistory postaí v toleranci 5 %, LED
je vtšího rozmru a jako midlo je

použit indikátor ze starého magneto-
fonu. Odpor rezistoru R15 je nutné vo-

lit podle citlivosti midla.
Krokový motorek je ízen horními 4

bity obvodu U2. Motorek SMR 300 je

uren pro naptí 24 V, avšak bez zá-

tže a pi pomalých otákách pracuje

i pi 5 až 9 V. Tento typ motorku byl

používán nap. v gramofonech. Moto-

rek má dv desetipólové sekce, každá
má vyveden sted vinutí. Cyklickým
pivádním proudu do jednoho ze 4

konc vinutí se rotor otoí vždy o 1/40

otáky. Pivádním proudu do obou
sekcí souasn se zvtší rozlišení na

80 krok na otáku. Pro názornost je

na motorku upevnn kotou s abece-
dou, který pedvádí innost historické-

ho telegrafu nebo tiskárny s typovým
kolekem.

Pi natoení kotoue do správné
polohy vždy blikne dioda DII a lupne

v reproduktoru, což odpovídá otištní

znaku na papír. Takto lze „vypisovat”

VYBRALI JSME NA
OBÁLKU

'li o: óá <*>

text odeslaný z poítae. Na poátku
je nutno nastavit kotou do nulové po-

lohy (nap. na znak mezera). To je

možné uskutenit run nebo lépe au-

tomaticky. K tomu je kotou na spodní

stran opaten ernou znakou a na
okraji desky s plošnými spoji u motor-

ku je optické idlo - infraervená dioda

a fototranzistor, sklonné k sob tak,

aby snímaly záení odražené od ko-

toue. Pro spolehlivou funkci idla je

teba nastavit citlivost zmnou R31
a odstínit fototranzistor Q6.

Není-li na poátku kotou vynulo-

ván, je vypisovaný text šifrován Cae-
sarovým kódem (všechny znaky jsou

cyklicky posunuty o daný krok). Toho
lze využít zámrn k tení šifrované-

ho textu.

Delfín využívá 8 datových signál
a další 3 ídicí signály - ovládání obou
latch a zvukový výstup. Zde vyhoví ja-

kýkoliv reproduktor, radji s vtší im-

pedancí, nebo telefonní sluchátko.

Jedno použití bylo uvedeno již u typo-

vého kotoue. Jinak mže reproduktor

vyluzovat libovolné zvuky, pochopitel-

n v jednobitové kvalit.

V sérii s reproduktorem je zapoje-

na dioda LED Dl 1 . Její jas je úmrný
initeli plnní impuls. Na ukázce
zmny jasu diody pi stálém základ-

ním kmitotu lze vysvtlit, co je to ší-

ková modulace.

Optická závora je vytvoena v pro-

storu mezi dvma kryty. Jeden ob-

sahuje infraervenou diodou a druhý

dvojici fototranzistor. Pohybem ped-
mtu (nap. prstu) prostorem závory je

indikován jak prchod, tak i smr po-

hybu. To umožní nap. mit as zá-

vodníka v cílové áe nebo registrovat

poet osob v místnosti - po odchodu
poslední osoby mže zhasnout svtlo.

Kryty idel jsou vyrobeny z pouzder
velkých popisova FIX. Na n lze

snadno nasadit pvodní uzávr opat-

ený hídelkou s vrtulkou a demon-

IR dioda fototranzistory typový kotou

Obr. 1. Zjednodušený prez pístrojem



strovat tak mení otáek, délek nebo
innost digitálního potenciometru -

otáením hídelkou mnit jas diody

pevodníku D/A, pípadn rolovat text

na displeji po jednotlivých písmenech.

Citlivost fototranzistor je urena re-

zistory R32 a R33. Odolnost proti den-

nímu svtlu se ukázala natolik dobrá,

že vzdálenost mezi diodou a fototran-

zistory mže být i vtší, než použitých

30 mm. Stav idel je indikován svítivý-

mi diodami pímo na panelu. Protože

obvod U3 je typu CMOS a snese
menší zátž než TTL, je nastaven
malý proud diodami.

Není-li optická závora využívána,

mohou být píslušné 2 bity ovládány
pímo tlaítky S1 a S2. Na nich lze

ovit softwarové ošetení zákmit,
funkci autorepeat, stopky s mením
mezias nebo teba dekódování zna-

k Morseovy abecedy.

napájen i motorek a rezistor R35 bude
asi poloviní (jeho funkcí je zejména
omezovat proud pi souasném vybu-

zení nkolika vinutí souasn).
Pímé napájení z poítae je v zá-

sad možné, ale nelze je doporuit.

Software

Jako základní software pro tvorbu

aplikací v Turbo Pascalu postaí unit

s procedurami pro inicializaci, výstup

dat, ovládání latch a tení optických

idel. Studenti pak nejsou zatžováni
znalostí adres port a významem jed-

notlivých bit a mohou se zamit na
zajímavjší problémy, nap. ovládání

typového kotoue tak, aby se pohy-
boval obma smry vždy o nejmenší
úhel. Pi použití dalších ídicích signá-

l je nutné respektovat, že ást z nich

je hardwarov invertována.

Závr

Popisovaná konstrukce nabízí mno-
há zjednodušení i vylepšení, displej

mže být vícemístný, bez latch, ízený
v multiplexním režimu, dva krokové
motorky mohou vytvoit jednoduchého
robota, pipojení game-portu umožní
snímat analogové signály...

Delfín byl sestrojen na letním od-

borném soustední klubu informatiky

karvinského gymnázia. Samotnou
konstrukci zvládli spíš vedoucí, o vy-

tváení programových aplikací projevi-

li studenti (s výjimkou nkolika her-

ních maniak) až neekaný zájem
a vymysleli adu nových využití. I úpl-

ní zaáteníci dobe pochopili princip

dvojkové soustavy a zobrazení dat

v poítai. Pokroilí vytvoili demon-
straní program v prostedí Turbo Vi-

sion.

Napájecí zdroj

K napájení je vhodný „kalkulako-

vý” síový zdroj s naptím 6 až 9 V
(skutené naptí bývá vtší, než uvá-

dné). Delfín odebírá naprázdno asi

80 mA, pi rozsvícení všech diod

asi 250 mA, motorek je napájen z ne-

stabilizovaného naptí a odebírá asi

140 mA. Stabilizátor 7805 vystaí
s malým chladicím kidélkem, ve star-

ším celokovovém provedení i bez
chladie. Napájení je možné i ze sta-

bilizovaného zdroje 5 V, pak je z nj

konektor

CANON
konektor

AMPHENOL
signál

tiskárny

signál

Delfína

port

adresa íslo bitu

1 1 STROBE SPK 37AH 0

2-9 2-9 DATA (0-7) DATA (0-7) 378H 0-7

10 10 ÁK — 379H 6

11 11 BUSY NUL 379H 7

12 12 PE K

2

379H 5

13 13 SLCT kT 379H 4

14 14 AUTO LF DSP 37AH 1

15 32 ERR — 379H 3

16 31 ÍNÍT — 37AH 2

17 36 SLCT IN MOT 37AH 3

18-25 19-30 GND GND — —

Tab. 1.

Zapojení

konektor



Tab. 2. Výpis unitu pro Turbo Pascal

{Základní procedury pro komunikaci s DELFÍNEM v. 1.3}

Unit Delfin; procedue SetDisp (a: boolean);
begin

INTERFACE if a then dsw:=dsw and 253
procedue Init

;

else dsw:=dsw or 2;

{Vypne všechny moduly} Port[OPort] :=dsw;
procedue OutData(b: byte); end;

{Odešle data na port} procedue SetMotor (a: boolean)
\

procedue SetDisp(a: boolean); begin
{Ovládá latch displeje} if a then dsw:=dsw and 247

procedue SetMotor (a: boolean); else dsw:=dsw or 8;

{Ovládá latch D/A a motorku} Port[OPort] :=dsw;
procedue SetSpk(a: boolean); end;

{Ovládá reproduktor a Dli} procedue SetSpk(a: boolean);
procedue Get Sensor ( var kl,k2: boolean),; begin

{Vrací stav závory} if a then dsw:=dsw and 254
function GetNul : boolean; else dsw:=dsw or 1;

{Vrací stav nul. idla

}

Port[OPort] :=dsw;
end;

IMPLEMENTATION procedue GetSensor (var kl,k2:
var b: byte;

uses CRT; begin
var kl : = (b and 16) =0; k2:=(b and

dsw: byte; end;
const { LPTl } { LPT2 } function GetNul : boolean;

DPort = $37 8 ; { $278 } begin
Iport = $37 9 ; { $279 } GetNul := (Port [ IPort ] and
Oport=$37A; { $27A } end;

begin
procedue Init

;

Init ;

begin end.
dsw : =255;
SetDisp (true) ; OutData (255) ; SetDisp ( falše

) ;

SetMotor (true) ; OutData (0); SetMotor ( falše
)

;

end;

procedue OutData (b: byte);
begin

Port[DPort] :=b;

end;

Obr. 3.

Uspoádání
souástek

Seznam souástek

Rezistory (miniaturní)

Rl až R8 270 a
R9 100 Cl

RlOaž R13 820 Cl

R14 330 Cl

R15 680 Cl

R16 1,3 kCl

R17 2,7 kCl

R18 až R25 390 Cl

R26, R27 1,2 kCl

R28 150 Cl

R29, R30 56 kCl

R31 8,2 kCl, viz text

R32, R33 33 kCl, viz text

R34 2,2 kCl

R35 15 Cl, viz text

R36 12 Cl, 1 W
Kondenzátory
Cl 1000 pF, 15 V
C2
Polovodie

50 pF, 6 V

Q1 až Q5 KC508 (libovolný NPN)
Q6 až Q8 KPX81
Dl až D12 LED (ervená bodová)

D12 LED velkoplošná

D13, D14 LED infraervená

D15 KY1 32/80

D16 displej 7 segment

U1, U2 74373 (8bit. latch)

U3 4001 (4 x NOR CMOS)
U4, U5 7405 (6 x NOT)
U6 7805 (stab. 5 V)

Další souástky
Ml midlo, nap. indikátor z mag-
netofonu

LSI reproduktor 8 až 75 Cl

nebo telefonní sluchátko

MOl motorek SMR 300 - 1 00 Rl 24
S1,S2 tlaítko se spínacím kontaktem

JI konektor podle zdroje

J2 objímka DIL 16

J3 konektor Amphenol 36 F

Obr. 4. Optická závora s vrtulkou



Nabíjeka NiCd
s nezávislým vybíjením

Vladimír Hejtmánek

Používáte-li akumulátory s rozdílnou skutenou kapacitou, s rozdílnou

rychlostí samovybíjení a akumulátory od rzných výrobc, bude se vám
možná hodit dále popsaná nabíjeka. Protože každý lánek je ped nabitím

zvláš vybíjen, lze nabíjet lánky s rzn velkým zstatkovým nábojem.

Všechny dosud popsané nabíjeky
akumulátor NiCd nabíjely, pípadn
i vybíjely všechny lánky souasn. Ta-

kovou nabíjeku je výhodné použít,

mají-li lánky použité v baterii pibliž-

n shodnou kapacitu. To je splnno jen

u nových a nepíliš dlouho skladova-

ných baterií a baterií sestavovaných
modelái, kteí si dají s vybíráním lán-
k práci. Vybírání lánk je práce a-
sov dosti nároná, a tak my, ostatní

bžní uživatelé, zpravidla tídíme aku-

mulátory jen podle kritéria dobrý-špat-

ný. Pak se mže stát, že se v jednom
zaízení sejdou akumulátory s rozdíl-

nou kapacitou a s rozdílnou rychlostí

samovybíjení. Akumulátory s nejmen-
ší kapacitou trpí pi vybíjení - jsou vy-

bíjeny na nulové naptí a nkdy i pe-
pólovány, ímž se podstatn zmenšuje
poet nabíjecích cykl a zkracuje doba
jejich života. Toto nebezpeí hrozí

zvlášt u baterií s vtším potem lán-
k, u nichž totální vybití jednoho lán-
ku nelze jednoduchým indikaním ob-

vodem odlišit od mírného vybití celé

baterie. U akumulátor s nejvtší ka-

pacitou se naopak projevuje pamo-
vý jev, nebo zpravidla nejsou ped na-

bíjením baterie zcela vybity.

Dl - B250C1500

D2 - 1N4148

TlažTG -BC639

T9 -BC546

101-

LM317L

102

-

LM324

103 -LM339

104-

4043

105-

4075

106-

4521

LED1 až LED4 -ervená Obr. 1. Zapojení nabíjeky NiCd

Problém s používáním takových
akumulátor ásten eší popisova-

ná nabíjeka. Po vložení akumulátor
jsou akumulátory vybíjeny nejdíve
každý zvláš na naptí 0,9 V a teprve

pak nabíjeny. Nabíjet mžeme až tyi
lánky typu AA (R6, „tužkový lánek”).

Pi menším potu lánk je jedno, do
které pozice je lánek vložen a která

zstane prázdná. První pozice slouží

pro zálohování stavu klopných obvo-

d pi výpadku napájení, a proto je

vhodné ji lánkem vždy osadit. Jinak

jsou si pozice zcela rovnocené. Nabí-

jení je pomalé, proudem o nco vt-
ším než 0,1 C, což však pro vtšinu
aplikací v domácnosti nevadí.

Technické údaje

Poet lánk: 1,2,3, nebo 4.

Vybíjecí proud: 200 až 250 mA.
Nabíjecí proud: 0, 1 33 C.

Doba nabíjení: 11 h a 39 min.

Jmenovitá kapacita lánk: 600 nebo
750 mAh (lze upravit).

Zapojení nabíjeky je na obr.1. Na-
bíjeka má spolený zdroj referenní-

ho naptí 1,25 V s obvodem LM317L
(101), asova s obvodem 4521 (106)

a ízení nabíjecího proudu (T9, Pi).

Naopak vybíjecí cyklus je ízen pro kaž-

dý lánek zvláš.

Po vložení lánk a stisku tlaítka

START se vynuluje asova (106) sig-

nálem na vývodu 2 (MR) a všechny
klopné obvody RS se nastaví tak, že
na jejich výstupu je úrove H. Na vý-

stupu hradla OR (105c, vývod 10) je

také signál s úrovní H, který zablokuje

asova signálem na vývodu 3 106

a nabíjecí zdroje proudu otevením
tranzistoru T9.

Schéma samostatného vybíjecího

obvodu pro jeden lánek je na obr. 2.

Na první pozici prochází proud z výstu-

pu klopného obvodu RS rezistorem R9
a LED1 do báze tranzistoru T2. Tran-

zistor T2 je oteven a akumulátor se vy-

bíjí proudem procházejícím rezistorem

R1. Naptí na akumulátoru se porov-

nává komparátorem 102 s naptím
0,9 V získaným dliem R1 7, R1 8 z re-

ferenního zdroje. Rezistory R17
a R18 pedstavují zárove minimální

potebnou zátž stabilizátoru a jejich

odpor by se neml zvtšovat. Zmenší-
-li se pi vybíjení naptí na akumuláto-

ru pod 0,9 V, objeví se na výstupu kom-
parátoru naptí, které vynuluje klopný



Obr. 2. Zjednodušené zapojení pi
vybíjení lánku

urefo
1,25 V
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l

Obr. 3. Zjednodušené zapojení pi
nabíjení lánku

obvod RS a vybíjení se ukoní. Sou-
asn také zhasne LED1

,
indikující vy-

bíjení akumulátoru. Vybíjení akumulá-
tor na ostatních pozicích probíhá

shodným zpsobem. lánky se ve sku-

tenosti vybíjejí na naptí o nco men-
ší, než je naptí na výstupu dlie R17,

R18. Rozdíl je zpsoben úbytkem na
rezistoru R5, vyvolaným proudem te-

koucím do báze tranzistoru. Protože

tento úbytek je velmi malý (asi 10 až
15 mV), nemá na funkci obvodu prak-

ticky žádný vliv.

Na výstupu 105c je úrove H tak

dlouho, dokud není ukoneno vybíjení

všech lánk - pak se zmní na L.

Tranzistor T9 se uzave a akumuláto-

ry jsou nyní nabíjeny proudem, který

je ízený naptím na neinvertujících

vstupech 102. Samotný nabíjecí obvod
projeden lánek je na obr. 3. Souas-
n se také rozsvítí LED5, indikující na-

bíjení a odblokuje asova s 106. Zdro-

je proudu jsou napájeny z odboky
transformátoru. Na odboce transfor-

mátoru je poloviní napájecí naptí
(dvoucestn usmrnné polovinou dio-

dového bloku Dl), odebíraný proud
však mže být dvojnásobný. V tomto

zapojení staí pro správnou funkci

zdroje proudu jen malý úbytek naptí
na tranzistorech - zmenšuje se tak i vý-

konová ztráta.

Integrovaný obvod MOS 4521 ob-

sahuje 24stupový binární dli, jehož

posledních 7 výstup je vyvedeno, dále

pak hradlo OR a ponkud netypicky

zapojené vstupní obvody. Hradlo OR
má uvnit 10 jeden vstup spojen se sig-

nálem MR, druhý vstup hradla je vyve-

den na II (vývod 9), výstup na 01 (vý-

vod 7). V nabíjece hradlo slouží

k tvarování signálu s kmitotem 50 Hz.

Naptí ze sekundárního vinutí trans-

formátoru je pivedeno pes rezistor

R24 na vstup II. Z výstupu 01 je za-

vedena hystereze rezistorem R25. Sig-

nál s obdélníkovým prbhem je pi-

veden na vstup 12 (vývod 6). Vývody
Udd

’ a U
ss

’ mohou být v rzných kom-
binacích pipojeny na ob napájecí

naptí. Pak se rzn mní funkce
vstupního obvodu a dliky, v jednom
režimu je výstup 02 dokonce vstupem.

Pro detailnjší popis nech zájemce
nahlédne do katalogu [1].

Ve zde uvedeném zapojení je vstup-

ní signál, pivedený z výstupu tvarova-

e na vstup 12, hradlován naptím na
vývodu U

ss
’. Pro správnou funkci je te-

ba výstup 02 (vývod 9) pipojit pes
rezistor ke kladnému naptí.

Stanovení délky nabíjení je odvoze-

no od kmitotu sít. Nechceme-li a-
sovai obvod komplikovat, je vhodné
zvolit takovou dobu nabíjení, kterou od-

vodíme binárním dlením. V nabíje-

ce použitá délka nabíjení odpovídá
period 20 ms prodloužené dlikou
221 . Po uplynutí 11 hodin a 39 minut

se na výstupu 022 objeví signál s úrov-

ní H, který se pivede na vstup hradla

OR (105b, vývod 8). Na výstupu 105c

se objeví úrove H a zablokuje se a-
sova a zdroje proudu. LED5 zhasne
a rozsvítí se LED6 signalizující ukon-

ení nabíjení.

Pesnost asovae je více než do-

statená. Pokud bychom chtli aso-
va ídit krystalem, museli bychom pi-

dat nejmén jeden integrovaný obvod,

nap. 4060 ve funkci oscilátoru a d-
liky. asova ízený oscilátorem RC
by bylo teba zase nastavit.

Tranzistor T9 se nikdy neoteve úpl-

n. Protože na jeho kolektoru zstane
malé saturaní naptí, jsou i po ukon-

ení nabíjení lánky dobíjeny proudem
1 až 2 mA. Tento „udržovací” proud se

mže na jednotlivých pozicích lišit, ne-

bo pi malém ídicím naptí zdroje

proudu se již dosti uplatuje vstupní

napová nesymetrie operaních ze-

silova.
Pi výpadku síového naptí se na-

bíjení peruší a z nabíjených lánk
není odebírán žádný proud. Stav klop-

ných obvod RS a binárního dlie se

však mže náhodn zmnit. Proto je

zapojení doplnno o diodu D2. Pak je

pi výpadku napájení z lánku na prv-

ní pozici odebírán proud asi 1 mA, kte-

rým se napájí ídicí ást nabíjeky. Na
logických 10 je v tomto pípad naptí
asi 0,8 až 0,9 V, které (jak praxe uká-

zala), staí na zachování stavu klop-

ných obvod a asovae.
Protože se mi nechtlo na nabíje-

ku vyrábt krabiku, vestavl jsem ji

do krabiky od levné nabíjeky typ

MW 298, kterou lze zakoupit v nkte-
rých prodejnách elektro a na tržištích

v cen od 170 do 220 K. Pro názor-

Prímární

vinutí

(pvodní)

pvodní vývod

doplnný vývod

pvodní vývod

Obr. 4. Zapojení upraveného
transformátoru

nost je fotografie neupravené nabíje-

ky, petištná z krabiky, vedle titulku

lánku. Pvodní nabíjeka je velmi jed-

noduchá - v elektronické ásti má
transformátor, dv diody, dv LED, n-
kolik rezistor a pepína. Umožuje
nabíjet dva nebo tyi lánky a nemá
pochopiteln žádný asova ani

ochranné obvody. Nabíjecí proud je na-

víc znateln menší, nabíjejí-li se tyi
lánky. Z pvodní nabíjeky použijeme

krabiku, pružinové kontakty, pepína,
transformátora síovou šru. Pvod-
ní transformátor však musíme bohužel

pevinout - jeho sekundární naptí je

píliš velké. Pokud se na pevinutí
transformátoru necítíte (transformátor

se obtížn rozebírá), použijte radji jiný

transformátor a pochopiteln i jinou

krabiku. Do pvodní krabiky se totiž

žádný z bžn prodávaných transfor-

mátor nevejde.

Pokud se vám povede pvodní
transformátor rozebrat, odvite opatr-

n sekundární vinutí (asi 145 z). Zís-

kaný drát dvakrát peložte tak, že do-

stanete tyi dráty tvrtinové délky.

Tímto drátem navineme nové sekun-

dární vinutí - asi 35 závit všemi ty-
mi dráty souasn. Vinutí pak rozdlí-

me na dv ásti tak, aby vytvoila dv
vinutí po pibližn 35 závitech, zapoje-

ná v sérii, piemž každé vinutí je vi-

nuto dvma dráty souasn - viz obr.

4. Pi tomto postupu mají vinutí shod-

ný poet závit, což je nutná podmín-
ka u vinutí spojených paraleln. Trans-

formátor doplníme na sekundární
stran o další vývod, na který pipojí-

me sted vinutí. Na vývod použijeme

kousek tlustšího drátu nebo vývod ze

starého (velkého „televizního”) mf
transformátoru.

Ani takto upravený transformátor

není ideální a jeho výkon je na hranici

použitelnosti. Staí pro nabíjení ty
lánk s kapacitou 600 mAh proudem
80 mA, pi nabíjení lánk 750 mAh
mže nabíjet plným proudem jen ti

lánky - pi nabíjení ty se nabíjecí

proud zmenší ze 100 na asi 95 mA.
Pro nabíjení lánk s kapacitou 900
nebo 1200 mAh je lepší použít trans-

formátor s vtším výkonem, který se

však do pvodní krabiky nevejde.

Deska s plošnými spoji (obr. 5) je na-

vržena tak, aby ji bylo možné použít

v pvodní krabice. Do desky zapájíme

pvodní pružinové kontakty, pepína
a upravený transformátor. Na vnitní

stran krabiky podle poteby zkrátíme

i úpln odstraníme výstupky, vymezu-
jící polohu desky. V míst výstupk jsou

totiž na nové desce souástky. Dále vy-

vrtáme do elního panelu tyi díry

o prmru 3 mm pro LED1 až 4, v ose
lánk u kladných kontakt. Vrtáme
z vnitní strany, co nejblíže pepážce.
Svítivé diody zapájíme do desky na pl-

nou délku pívod - jejich elo je po
zasunutí desky zárove s rovinou el-
ního panelu. Tlaítko START je umís-

tno za zadní stran krabiky za pepí-
naem a s deskou propojeno krátkým

kablíkem. Tlaítko je pipájeno na malé



Obr. 4. Deska s plošnými spoji pro nabíjeku. Vlevo ze strany souástek, vpravo ze strany spoj

Obr. 6. Rozmístní souástek na desce s plošnými spoji

destice z kuprextitu. Tuto destiku pi-

pevníte ke krabice šroubem s distan-

ní podložkou.

Pepínaem pepínáme typ nabíje-

ných lánk. V pvodní poloze
„schnell” nabíjíme lánky s kapacitou

600 mAh, v poloze „normál” lánky
750 mAh. Tranzistory T2, T4, T6 a T8
je vhodné vybrat s pibližn shodným
proudovým zesilovacím initelem. Pak
bude prakticky shodný i vybíjecí proud

a nabíjeku je možné použít k orien-

taní kontrole kapacity lánk.
Pokud nepoužijete krabiku pvod-

ní nabíjeky, pipojte transformátor

a pouzdra na lánky vhodným vodi-

em. Pouzdra na lánky je teba pou-

žít kvalitní, pípadn si je zhotovte

sami. Pokud možno nepoužívejte plas-

tová pouzdra, prodávaná nkterými fir-

mami. I pi opatrném pájení pívod

materiál pouzdra zmkne a asto
v míst nýtku ztratí pívodní plíšek kon-

takt. Ztrácí-li se kontakt nepravideln,

mže být závada tžko identifikovatel-

ná. V pípad výkonnjšího transfor-

mátoru mže mít pepína více poloh.

Pak je teba také upravit odporový
dli R19 až R21 podle požadované-
ho nabíjecího proudu. Nabíjecí proud

je 1 mA na každých 3,9 mV na vstu-

pech 102. Pak lze nabíjet i lánky ji-

ných typ. Pro proud 80 mA je vstupní

naptí zdroje proudu 312 mV, pro

100 mA pak 390 mV.
Protože nic nemusíme nastavovat,

je oživení nabíjeky je snadné. Spoí-
vá vlastn jen v kontrole funkce. Pro

každou pozici zmíme vybíjecí a na-

bíjecí proud, pípadn ješt zkontro-

lujte signál 50 Hz na vývodech 6 a 7

106, zda nemá nežádoucí zákmity.

Rozpiska souástek

Rezistory jsou miniaturní libovolného

typu krom R1 až R8, které jsou na
zatížení 0,5 W (typ RR u GM). Všech-

ny LED jsou s malým píkonem pro

proud 2 mA, prmr 3 mm.

R1 až R4 4,7 LI

R5 až R8 3,9 LI

R9 až R12, R23 a R28 1,5 kLI

R13 až R16, R27
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R24
R25, R26
Cl
C2
Dl

D2
TI až T8
T9
101

102

103

104

105

106

LED1 až LED4
LED5
LED6

27 kLI

180 LI

470 LI

10 kLI

33 kLI

15 kLI

100 kLI

220 kLI

1 M LI

2200 pF/6,3 V
470 pF/16 V

diodový mstek kulatý

nap. B250C1500
1N4148 (KA..., apod.)

BC639
BC546
LM317L
LM324
LM339
4043
4075
4521
ervená
žlutá

zelená

tlaítko, nap. P-B1720B (GM)
nabíjeka typ MW 298, nebo transfor-

mátor 220 V/ 2x 3 V až 2x 4,5 V pro

výstupní proud 2x 200 až 500 mA,
pouzdra na lánky, pepína, krabiku.

Literatura

[1] Philips: Digital integrated circuits

LOCMOS HE4000B family



Interval 2
Stanislav Kubín, Jan Ondrášek, Pavel Kubín

Tento pistroj umožuje jednoduchým zpsobem naprogramo-
vat interval pro užívání prášk. Pístroj je miniaturní, má malou spo-
tebu a jednoduché ovládání. Signál je generován celou dobu až do
odvolání stisknutím tlaítka.

Popisované zaízení je ukázkou použití moderní technologie na
praktické konstrukci. Stejné zaízení již bylo publikováno v AR
A 9/95. Mžeme proto srovnávat jaký pínos znamená použití mikro-
procesorové techniky.

Základní technické parametry

Napájecí naptí:

3 V (lánek lithium CR2032).
Proudový odbr:

klid. 12 |jA, akustická ind. 300 |jA.

Nastaviteln asov intervaly:

1 hodina (homeopatie),

4, 6, 8, 12 hodin (antibiotika),

1x denn (antikoncepce),

3x denn (posílení organismu).

Spoteba: 1 lánek - až 3 roky.

Popis zapojení

Pro konstrukci je použit nejjedno-

dušší z ady mikrokontrolér PIC (typ

16C54). Vzhledem ke spoteb byl

použit velmi nízký pracovní kmitoet
32,768 kHz. Kondenzátory Cl a C2
jsou doporueny výrobcem. Rezistor

R1 nastavuje na vstupu RBO stav log.

1, pokud není tlaítko S1 stisknuté.

Pepínai S2, S3 a S4 nastavujeme
na vstupech log. 0 nebo 1 (kód BCD
délky intervalu). Tlaítkem S1 vypíná-

me akustickou signalizaci - log. 0 na

vstupu RBO.

Osazení desky
s plošnými spoji

Nejprve zapájíme rezistor R1 a

kondenzátory. Z odštípnutých dráto-

vých vývod od souástek vyrobíme
ohnutím držáky kraje lánku (obr. 2) a

kontakt kladného pólu baterie (pod
baterii

Dále zapájíme tlaítko S1, krystal

XI a mikrokontrolér PIC-S026. Pokud
použijeme pepínae, které mají ki-

délka pro pipevnní do panelu, tato

kidélka odstraníme odštípnutím. lá-
nek je shora pidržován pítlaným
plíškem z pružného materiálu (nejlépe

fosforbronz), který je pipevnn pipá-

jením 3 kus kolík „štiftl” lišty (obr. 3).

Piezokeramický mni je pipájen
na 2 kusy kablík o délce 60 mm.

1:1

Obr. 3. Držáky lánku

Mechanická konstrukce

Piezokeramický mni pilepíme
na vrchní díl do místa pti otvor pod
distanní sloupek. Desku s plošnými

spoji pilepíme do spodního dílu kra-

biky tavným lepidlem. Vrchní díl pi-

klopíme tak, aby kablíky vedly k pie-

zomnii podél desky s plošnými spoji

- ne pes souástky na desce. Nako-
nec krabiku sešroubujeme.

Návod na použití

Jakákoliv zmna stavu pepína
S2 až S4 je akusticky indikována.

Stav vypnutí neperušovaným tónem
a stav nastaveni intervalu perušova-
ným tónem s periodou 8 s. Akustickou

indikaci lze vypnout tlaítkem S1. Nu-

lovat lze vnitní hodiny (a tedy celý

24hodinový cyklus) vždy pes stav vy-

Tabulka nastavení pepína:

VYPNUTO 8 hodin

gflfl 1 hodina |i B 12 hodin

4 hodiny 1x denn

||S 6 hodin ||B 3x denn

pnutí (neperušovaný tón). Následné
nastavení intervalu pepínai S2 až
S4 znamená nastartování celého 24ho-

dinového cyklu.

Píklad nastavení 6hodinového cyklu:

Pepínae S2 až S4 do stavu vypnuto
- odezva neperušovaný tón.

Pepínae S2 až S4 do stavu nastave-

ní 6hodinového cyklu - odezva peru-
šovaný tón.

Stisknutím tlaítka S1 vypínáme sou-

asnou akustickou signalizaci.

Další akustická signalizace za 6 hodin.

Seznam souástek

Cl, C2 47 pF
C3 33 nF
101 PIC-S026
R1 22 kD
S1 P-B1720B
S2, S3, S4 P-B144
SPI KBI2036F
XI 32,768 kHz
krabika klíenka U-KM14

Ceny a objednávky na Interval 2:

Stavebnice Interval 2 stojí 399,- K.
Mikrokontrolér PIC-S026 199,- K.
Celý hotový výrobek Interval 2, vetn
lánku, stojí 549,- K.
(pro registrované prodejce a pi vtším
odbru slevy)

Písemné objednávky:

_SCT Tinecká 650, 199 00 Praha 9 -

Letany. Telefonické objednávky na
ísle 02/8544006.

Obr. 4. Deska s plošnými spoji

Obr. 2. Kontakty lánku

Obr. 1. Schéma zapojení Obr. 5. Krabika od klíenky (1:2)



Mni 12 V/220 V
s automatickým
dobíjaním batérie

Luboslav Zako

V dnešnej pretechnizovanej dob, kesa elektrická energia stává
každodennou potebou, i už pri sledovaní televízie alebo pri domá-
cích prácach, si už ani život nevieme pedstavit’ bez nej. Ja som sa
pre realizáciu menia rozhodol po tvrdých skúsenostiach s našou
„labilnou” rozvodnou sieou. V technickej literatúre som nenašiel
vhodné zapojenie menia, ktoré by vyhovovalo mojim požiadavkám
a ktorý by využíval modernú súiastkovú základu. Rozhodol som
sa preto pre vlastnú realizáciu menia.

Pístroj je dostatone využitelný i
už v domácnosti tak i pri kempingu.
Svojimi parametrami vyhovuje bžným
potebám. Je možné ho používat’ vo

funkcii nabíjaa batérií a navýše je ce-

novo pístupný.

Technické údaje

Mni
Vstup: jednosmrné napátie 8 až

14,4 V, Pb alebo NiCd akumulátor.

Výstup: st napátie 220 V/50 Hz/150 W.

Nabíja
Vstup: sie 220 V/50 Hz.

Výstup: 12 V, Pb alebo NiCd
akumulátor. Dobíjací prúd je

regulovatelný od 0 do 5 A.

Popis zapojenia

Celkové zapojenie menia je na obr.

1. Mni pozostáva z dvoch astí. Za-

pojenie riadiacej asti menia je na obr.

2. Oscilátor tvoený 101 vyrába signál

o frekvencii 200 Hz. Ten je pivedený

T1J2T3-BUZ10

D4, D9-LED zelená

D3,D7—KY710

DII D8 —KY132/Q0

DlOaž D13—KY132/600

D15 —LED ervená

D13 D16-LM335

Obr. 1. Celkové zapojenie menia

4060 4013 4011

4098

Obr. 2. Riadiaca as menia

do deliky dvorná 102a. Takto vytvoe-
ných 100 Hz je pivedených do druhej

deliky dvorná 102b a zárove do mo-
nostabilného klopného obvodu 104
s asovou konštantou 0,85 ms. Výstu-

py z 102b a 104 sú pivedené do 103.

Fázovo posunuté výstupy o 1 80° sú cez
RC leny R2, C3 a R3, C4 pivedené
do riadiacích elektrod tranzistorov T2
a T3. RC len slúži na potlaenie ruši-

vých ihlových impulzov. Tranzistory T2
a T3 spínajú vinutia ni a n2 transfor-

mátora Tri. Výstup transformátora je

prispósobený pomocou R16, R17a C7.

Relé Re slúži na automatické pripoje-

nie menia pri výpadku siete.

Súasou menia je i nabíja aku-

mulátorov, ktorý je na obr.3. Striedavé

napátie z transformátora je usmrn-
né diodami D6 a D7. Toto napátie slú-

ži tiež na napájenie operaných zosil-

ovaov 105. Operaný zosilova
105a snímá úbytok napátia na R9
a tento porovnává s referenciou, kto-

rá je vytvoená diodou Dl . Pri menších
nárokoch na pesnost’ regulácie prúdu
je možno použit’ na mieste Dl bžná
Zenerovu diodu s napátím 3,3 V. Po-
tom teba zmnit’ R5 na 1,5 kil a R6
na 4,7 kil. Nabíjací prúd sa dá nasta-

vit’ plynule trimrom R7 v rozsahu 0 až
5 A. Druhá as operaného zosilo-
vaa 105b snímá cez odporový dli
R12, R13 a R14 napátie batérie a po-

rovnává ho s referenným napátím pri-

vádzaným do invertujúceho vstupu
105b. Ke napátie batérie pekroí
14,4 V, nastavená trimrom R13, zablo-

kuje invertujúci vstup 105a a tým dojde
k zablokovaniu nabíjania batérie. Ke
napátie batérie poklesne pod stano-

vená hodnotu, pednastavená pomo-
cou R1 9, dobíjanie sa obnoví. Po dlho-

dobejších skúsenostiach bol nabíja
doplnný tepelnou ochranou batérie.

105c snímá napátie z tepelného senzo-
ra Dl 6 a porovnává ho s referenciou

nastavenou s R26. Po pekroení na-

stavenej hodnoty sa automaticky za-

blokuje 105a a tým zablokuje dobíja-

nie batérie. Pre Pb batérie je možno
táto ochranu vypustit’. Nabíja je mož-
no trvale vypnú prepínaom Pri

.

Oživenie

Najprv oživíme výkonová as. Po-
tom riadiacu as menia a nabíjaa.
Vzhl’adom na to, že sa jedná o vel’mi

jednoduché zariadenie, s oživováním
by nemalí by žiadne problémy.

Mechanická konštrukcia

Transformátor Tri je zložený z ple-

chov EI40 hrábky 0,5 mm. Cievkové
teliesko je vyrobené z pertinaxu hráb-

ky 1 ,5 mm. Najprv sú navinuté 2 vrstvy



Obr. 3.

Riadiaca as
nabíjaa

D4, D9 zelená LED
D5, D17 ZD3V3
D8 KY1 32/80
D10 až D13 KY132/600
Dl 5 ervená LED
D16 LM335

Ostatné súiastky

Q kryštál 3,2768 MHz
Tri transformátor:

jádro: El 40x40
vinutia ni

,
n2: 39 z, 0 1 ,5 mm CuL

n3: 787 z, 0 0,5 mm CuL
n4, n5: 9 z, 0 1,5 mm CuL

Re pre 220 V, 2 x pepínací kontakt

Prl ISOSTAT, 2 x pepínací kontakt

Pr2 sieový ISOSTAT, 2 x prep. kontakt

Pol T 1 A
Po2 T 8 A

lakovaného papiera hrbky 0,1 mm.
Potom sú navinuté ni

,
n4 a n2, n5, pri-

om po každej vrstv je navinutá jedna
vrstva lakovaného papiera hrbky 0,1

mm. Oddelenie medzi primárnými vinu-

tiami a sekundárným vinutím 2,5 kV je

zabezpeené navinutím 4 vrstiev tria-

cetátovej fólie hrbky 0,08 mm. Potom
navinieme vinutie n3, priom po každej

tretej vrstv navinieme jednu vrstvu la-

kovaného papiera hrbky 0,06 mm. Na-
koniec po navinutí n3 navinieme dve
vrstvy lakovaného papiera hrbky

C7 1 pF/630 V
C8 0,22 pF/630 V
Polovodiové súiastky

101

102
103
104
105
TI až T3
Dl
D2, D14
D3, D6, D7

CMOS 4060
CMOS 4013
CMOS 4011
CMOS 4098
LM324
BUZ10
LM113
KA261
KY710

Po3 T 5 A
Po4 FlOOmA
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0,1 mm.
Mechanická konštrukcia ostat-

ných dielov nie je alej podrobné
rozkreslená a popísaná, lebo závisí

od konkrétných možností amatéra.

Elektronika je osadená na doske
s plošnými spoji podl’a obr. 4. Celé
zariadenie je vidie na obr. 5.

Upozornenie:
Vzhradom na to, že sa pracuje so

sieou, je potebné dodržiava všet-

ky bezpenostn pedpisy.

Tento mni neobsahuje spátnú
kontrolu výstupného napátia, preto

nie je vhodné ho používat’ pre napá-
janie zariadení citlivých na zmnu
napájacieho napátia.

Zoznam súiastok

Rezistory: miniatúrne SMA, pokial’

nie je uvedené inak

R1 10 Mil
R2, R3, R8,

R15, R23 10 kil

R4 10 kil + 27 kil v sérii

R5 2,7 kil

R6, R11, R22 1 kil

R7, R13 1 kil, trimer PT 15 - S
R9 0,1 il, odporový drót

R10 100 il

R12 8,2 kil

R14 2,2 kil

R16 3,3 Mil/600 V
R17 120 il/10 W
R18, R24 1,5 kil

R19 680 kil

R20 1 Mil/0,25 W/600 V
R21 470 il/1 W/600 V
R25 120 il

R26 2,2 kil, trimer PT 15 - S

Kondenzátory

Cl, C2 27 pF, ker.

C3, C4 10 nF, ker.

C5 100 nF, ker.

C6 2,2 pF/lOV, el. Obr. 4. Doska s plošnými spojmi a rozmiestenie súiastok



Šíení stereofonního
signálu tv vysílání

v kabelových sítích
Pi úpravách stereofonních pístroj mžeme použít dva zp-

soby - a to konverzi pomocí smšovae nebo pomocí kvaziparalel-

ního konvertoru zvuku.

Smšova pro konverzi

stereofonního signálu

Pedevším musíme vycházet z fak-

tu, že nkteré spolenosti, zabývající

se distribucí signálu kabelovou sítí,

šíí signál v této síti na druhých mf
zvuku 6,5 a 6,25 MHz (tak, jak vychá-

zejí po konverzi z pozemního vysílání)

a dále na 5,5 MHz (mono) a 5,5 a

5,74 MHz (stereo), tedy i v norm B/G.

Proto je nutné, aby na modulech sm-
šova a kvaziparalelních konvertor
bylo na tuto skutenost pamatováno
a modul se dal bez problém doplnit

filtry 5,5 a 5,74 MHz pro propuštní
druhých mf zvuku B/G. Pi urování
zpsobu konverze (použití smšova-
e nebo kvaziparalelního konvertoru)

zjistíme, že velká vtšina pístroj ob-

sahuje filtr PAW s dostatenou šíkou
pásma pro ob zvukové normy.

To umožuje použít smšova se

smšovacím kmitotem 12,0 MHz.
Nabízí se zpsob smšování obou mf
zvuku 6,5 i 6,258 v jednom smšovai
kolem osy 12 MHz, nebo výsledné
kmitoty vycházejí po konverzi velmi

pesn na 5,5 a 5,742 MHz. Pokud
bychom smšovali jen samotné nosné
vybrané kmitoty 6,5 a 6,25 (6,258),

pak by tento zpsob byl možný.
Všimnme si však propustných

charakteristik keramických filtr 5,5,

5,74, 6,5 a 6,25 MHz. Z obr. 1 je patr-

né, že filtry propustí pod poklesem
10 dB pásmo kmitot, jejichž produk-

ty po smšování padnou do pásma
výstupních filtr, které se po konverzi

objeví na výstupu smšovae. Vý-
sledkem je nepoužitelný signál, který

po detekci vykazuje nepípustn velké

rušivé pozadí (asi 30 až 40 dB). Jedi-

ná cesta vede pes smšování obou
signál v samostatných smšovaích.
Použití dvou oscilátor není pitom
možné, protože by vznikly rušivé záz-

nje. Je tedy teba pro smšovae po-

Obr. 1. Kmitotové
charakteristiky filtr

užít signál o frekvenci 12,0 MHz ze
spoleného oscilátoru. Blokové sché-

ma tohoto smšovae je na obr. 2.

Výše uvedené zapojení je pedm-
tem patentové pihlášky : P 1250-94,

zveejnné ve Vstníku Úadu pr-
myslového vlastnictví . 4/95. Montáží

smšovae zapojeného podle obr. 2

se naruší penos pvodní cesty signá-

lu v norm B/G v upravovaném pí-

stroji. Je tedy nutné, pokud chceme
normu B/G v pístroji zachovat, rozšíit

vstupní pásmo smšovae dalšími

dvma filtry a to SFT 5,5 a SFT 5,74.

Tyto filtry zajistí penos signál v nor-m B/G, které se dále zesílí ve sm-
šovaích a projdou píslušnými vý-

stupními filtry na výstupy. Nemusíme
se potom starat o úrovové pizpso-
bení smšovae na výstupu.

Modul smšovae obsahuje vstup-

ní zesilova, dále dva základní vstup-

ní keramické filtry, kterými jsou vybírá-

ny jednotlivé druhé mf zvuku 6,5 a

6,25 MHz (D/K), pípadn dalšími filtry

5,5 a 5,74 MHz (zapojenými paralel-

n) pro druhé mf zvuku v norm B/G.

Signály druhých mf zvuku picházejí

dále do samostatných smšova,
ve kterých jsou smšovány s kmito-
tem 12,0 MHz ze spoleného osciláto-

ru s krystalem.

Z výstup smšova jsou pomocí
filtr SFT 5,5 a SFT 5,74 MHz vybrány

výsledné kmitoty druhé mf zvuku
v norm B/G. Tyto signály jsou potom
pivedeny za filtry 5,5 a 5,74 MHz
v pístroji, tedy paraleln k pvodní
cest signál. O to, aby se neporušilo

impedanní pizpsobení výstup fil-

tr v pístroji, se postará oddlovací
kondenzátor s velmi malou kapacitou

na výstupu smšovae.
Ztrátu rozkmitu signálu konverto-

vaných kmitot, která tím vznikne,

spolehliv kompenzuje velký zisk

celého smšovae. Podmínkou pro

správnou funkci modulu je použití

dvojitých filtr ady SFT, které jsou

schopny vybrat pomrn úzké pásmo
signál a zárove zajistí penos správ-

né vzájemné úrovn signál obou dru-

hých mf. Splnním tohoto pedpokladu
je zaruen i správný pomr vzájem-
ných úrovní signál na výstupu sm-
šovae, což je velmi dležité pro další

zpracování mf signál. V jednotlivých

vtvích smšovae nelze použít rzné
typy filtr, nebo kombinaci sériov za-

pojených filtr. Sériové zapojení filtr

sice o nco zlepší celkový parametr

Obr. 2. Blokové schéma

„Stop Bandu” takto zapojené dvojice,

zvtší však prchozí útlum jedné vt-
ve signálu. Co je nej podstatnjší, ne-

zúží penášené pásmo. V celém roz-

sahu tedy platí zásada o zachování
symetrie zapojení v obou kanálech
nosných frekvencí zvuku až po samot-

ný dekodér a dále nf výstup zvuku.

Jedin tímto zpsobem lze zaru-

en dosáhnout kvalitního zvukové-
ho stereofonního, nebo DUO signálu

v reproduktorech. Modul smšovae
je dále možné po odstranní propojky

doplnit regulaním trimrem, jímž lze

v rozsahu 40 dB zmenšit zisk vstupní-

ho zesilovae modulu tam, kde signál

druhých mf signál je píliš velký a pi

smšování by byl signál zjevn zkres-

lený.

Tento zpsob úpravy stereofon-

ních pístroj je nejrozšíenjší. Za-

chovává elektrické vlastnosti pvod-
ního filtru PAW a mf dílu, vetn
demodulátoru první zvukové mezifrek-

vence. Podmínkou však je, jak už bylo

eeno, aby v pístroji pracoval pouze
jeden takový smšova mf kmitotu
zvuku. Takto upravené pístroje pro-

vozujeme ve stálém režimu stereo -

DUO. Pokud nejsou pítomny identifi-

kaní signály provozu stereo nebo
DUO, je dekodér pepnut do provozu

mono a smšova konvertuje mono-
fonní signál ástí stereofonní cesty

(6, 5/5, 5 MHz). Dekodér v provozu
mono pak pevádí signál do obou ka-

nál L a P.

Kvaziparalelní konvertor pro

konverzi stereofonního signálu

V praxi se mže výjimen vyskyt-

nout pípad, že filtr s postupnou vlnou

PAW v pístroji nemá dostaten širo-

ké pásmo pro penos nosných kmito-

t zvuku obou norem B/G i D/K. Také
se mže stát, že píslušný druhý
mf kmitoet zvuku nemá dostatenou
úrove, potebnou pro správnou funk-

ci smšovae. V tomto pípad použi-

jeme k úprav zvukové ásti kvazipa-

ralelní konvertor. Aby tento konvertor

plnil správn svou funkci, musí nutn
obsahovat tyto ásti:

-vstupní dvojitý pásmový filtr;

-integrovaný obvod urený speciáln
pro kvaziparalelní zpracování zvuku,

vetn píslušného obvodu pro obno-
vu nosného kmitotu obrazu;

-demodulátor první mf zvuku;

-smšova, který spluje všechny
podmínky pro smšování obou mf
zvuku, pracující podle výše uvede-
ných podmínek;

-výstup, který neovlivní impedanní
pizpsobení výstup stávajících ke-



ramických filtr 5,5 a 5,74 MHz
v upravovaném pístroji.

Vstupní dvojitý pásmový filtr pevá-
dí vstupní impedanci v pomru 1:1 na

vstup integrovaného obvodu. Tím je

zarueno, že nebude podstatn ovliv-

nno impedanní pizpsobení vstup-

ní ásti filtru PAW a nezmní se pe-
nos signálu tímto filtrem.

Pi úpravách zvukové ásti si n-
kteí opravái pomáhali v pípad, že

filtr nepenášel signál v pásmu D/K
tak, že filtr pemostili malou kapacitou

(zpravidla zkroucením dvou drát) a ná-

sledn do pístroje namontovali sm-
šova. Tato „úprava” mla za následek

velký zásah do parametr penosové
charakteristiky filtru, zvlášt ve skupi-

novém zpoždní. Následkem takové-

ho zásahu bylo znehodnocení obrazu

(obrazové kontury na pechodech, ne-

ostrost atd.). O „kráse” takového zá-

sahu nemluv.
Vrame se však ke kvaziparalelní-

mu konvertoru. Vstup modulu by ml
být pizpsoben jak pro symetrické,

tak pro nesymetrické pipojení. Aby
byl splnn požadavek obou možností

pipojení, jsou obvody pásmových
propustí provedeny jako transformáto-

ry s pevodem 1:1. Jedna ást vinutí

je vazební a druhá ást je zapojena
jako ladný obvod LC s paralelní

rezonancí. Nadkritickou vzájemnou
vazbou ladných obvod je dosaženo
dostaten prosedlané charakteristi-

ky penosu obrazového a zvukových
kmitot. Primární vazební vinutí

vstupního obvodu má jednu stranu

spojenu se zemí. Tuto tenkou spojku

je možné na modulu snadno perušit

peškrábnutím. Na desce je ploška vý-

vodu, která je standardn neosazena
a do které je možné pipojit druhý vo-

di pro pipojení vstupního signálu.

Pokud má kanálový voli dva vý-

stupy (IF), je teba vždy tuto úpravu

provést a použít dvouvodiové pipo-
jení vstupu modulu. Dvojité výstupy IF

kanálového volie mají totiž proti zemi
velkou impedanci a pokud bychom
pipojili modul pouze jedním vstupním

vodiem, nezískali bychom dostate-
n velký signál pro jeho správnou
funkci. Tyto podmínky platí samozej-m i pro pipojování modul monofon-
ních. Vstupní ást modulu se pipojuje

pes kondenzátor s velmi malou kapa-

citou (jednotky pF) tak, aby nebyla

ovlivnna vstupní impedance filtru

s postupnou vlnou PAW. Modul kon-

vertoru se pipájí nejlépe na kryt mf
nebo kanálového volie. Pájecí oka
modulu spojují souasn elektrickou

zem pístroje s obvody modulu.

Protože má modul pi napájení 12 V
pomrn malý odbr (kolem 50 mA),

lze jej pipojit na bod napájení kaná-

lového volie +12 V. Tento bod bývá
zpravidla hned další v ad za výstu-

pem (nebo výstupy) IF. Mezi tímto na-

pájecím bodem a vývody IF bývá v a-
d vývod mezera. Po pipojení
modulu je nutné kontrolovat pokles

napájecího naptí pro kanálový voli.

Naptí by se nemlo zmenšit o více

než 5 %. Pokud bude pokles naptí
vtší, je teba v pístroji vyhledat jiný

napájecí bod +12 V. Dbáme též na to,

aby všechny pívody k modulu byly

co nejkratší. Pokud se nám podaí
tuto zásadu zachovat, nemusíme pou-

žívat na vstupu ani výstupu stínné
vodie. Není-li však délka originálních

pívod modulu dostatená, použije-

me pro pipojení vstup (výstup) ra-

dji stínné vodie.
Moduly kvaziparalelních konverto-

r zvuku pro stereo lze bez potíží do-

plnit o filtry SFT 5,5 a SFT 5,74 pro

penos normy stereo, DUO B/G. Mo-
dul pak penáší ob pásma, D/K i B/G.

Kondenzátory s malou kapacitou na
výstupu modulu pracují jako výstupní

impedanní dli. Vzhledem k velké

rezerv velikosti signálu na výstupu

(mezivrcholové naptí - ádov jed-

notky V) lze výstupy modulu takto bez
problém pipojit za výstupy filtr 5,5

a 5,74 MHz v upravovaném pístroji.

Modul by též ml být umístn v dosta-

tené vzdálenosti od obvod ádkové-
ho rozkladu, které bývají znaným
zdrojem tepla v pístroji.

Pro výše uvedené úpravy pístroj

jsou ureny moduly TES 1 1 S - modul
stereofonního smšovae a TES 33S
- modul kvaziparalelního zpracování

stereofonní mf zvuku. Uvedené modu-
ly jsou zobrazeny na tetí stran obál-

ky tohoto asopisu. Ceny jsou uvede-

ny v inzertní ásti.

Velmi podrobn bude tato proble-

matika rozebrána v ísle 5/96 asopi-
su Konstrukní elektronika A Rádio,

kde bude uvedena ada píklad prak-

tických zapojení v pístrojích nejzná-

mjších výrobc a znaek.
Pavel Kotráš

TES elektronika a.s.

Synchronizovaný
okénkový
komparátor

Synchronizací komparátoru se eliminu-

je chyba, která mže vzniknout pi pedá-
vání výsledku komparace do digitálního

systému, pechází-li vstupní analogové na-

ptí práv mezemi okna. Zapojení synchro-

nizovaného okénkového komparátoru je na

obr. 1. Pevýší-li vstupní naptí (/, hodnotu

(odpovídající horní hran okénka) danou
velikostí referenního naptí UR1 a dliem
R1/R2 komparátoru 101a, peklopí se
komparátor do stavu L a nastaví se klop-

ný obvod 102a do stavu H na výstupu. Dru-

hý komparátor 101b sleduje

dolní okraj okénka, urený re-

ferenním naptím UR2 a dli-

em R6/R7 a pi poklesu U
<,

pod nj klopný obvod 102a
vynuluje. Vlastní synchronizaci

uskuteuje další klopný ob-

vod 102b, který na svj výs-

tup penese úrove výstupu

102a vždy až pi nábžné
hran hodinového impulsu.

Rezistory R3, R5 zavádjí do
funkce komparátor hystere-

zi.

-JH-

[1] Velichko, S: Synchron ized

window comparator eliminates

error. EDN 40 (1995), s. 146

5 V

Obr. 1. Synchronizovaný
okénkový komparátor

Omezující zesilova
Vstupy nkterých obvod, jedná se

nap. o rychlé pevodníky A/, je teba
chránit ped pebuzením. Jedno z mož-
ných zapojení omezujícího zesilovae,
který nedovolí, aby jeho výstupní naptí
pekroilo v obou polaritách individuáln

nastavitelnou hladinu, je na obr. 1.

Vlastní omezení zajišují komparátory

tvoené operaními zesilovai 0Z1.2
a 0Z1.3, oddlené od vstupní a výstupní

svorky sledovai 0Z1 .1 ,
0Z1 .4. Referen-

ní naptí na neinvertujícím vstupu 0Z1.2
je dáno polohou jezdce P

H ,
na nmž je na-

staveno U
H ,
podobn jako na jezdci P

L
na-

ptí U
L

. Pohybuje-li se vstupní naptí mezi

uvedenými mezemi, je penos mezi vstup-

ní a výstupní svorkou jednotkový, protože

tento stav zajišuje, že diody Dl, D2jsou
polarizovány výstupy komparátor v závr-
ném smru.

Je-li pekroena nkterá z nastave-

ných mezí, píslušná dioda se oteve a po-

kud uvedený stav trvá platí:

U2-U- U
H ,
pípadn U

L
.

Následkem kone-
né velikosti rychlosti

pebhu operaních
zesilova není zlom
zcela ostrý, ale výstup

sleduje stav na vstu-

pu po dosažení nasta-

vené meze ješt po
dobu asi 2 ps.

-JH-

[1] Nagaraj, M. S.: Improved Clipping Cir-

cuit Design. Electronic Design 43 (1995),

1. kvtna, s. 116.
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Obr. 1. Omezující zesilova



Vázané rezonanní obvody
Ing. Libor Gajdošík

Tyto obvody se používají jako mezifrekvenní filtry k dosa-
žení selektivity rozhlasových pijíma. Pokud jde o navrho-
vání tchto obvod, toto téma není v radioamatérské literatu-

e ucelen zpracováno. Návrh se omezuje vtšinou na již

hotové „kuchaky” - empiricky odzkoušené filtry pro uritá
pásma. Zejména ve starší literatue nemusí být nkteré návo-
dy již aktuální. Pokud jsou sporadicky publikovány i nkteré
vzorce pro návrh, vtšinou chybí podmínky platnosti tchto
vztah. Potom nezbývá než pi návrhu zdlouhav experimen-
tovat. Proto jsem se rozhodl napsat tento lánek, ve kterém
jsou odvozeny vztahy usnadující návrh s možností kontroly
návrhu poítaem.

JA
A + \B

Toto je vztah v komplexním tvaru.

Vypoítáme-li velikost (modul) tohoto

naptí, dostaneme

/. kúJ^ú)2

(2).

Tento vztah lze zjednodušit za
pedpokladu, že oba rezonanní ob-
vody mají stejný rezonanní kmitoet

= fy “ mp
l.ko)

x

2

& Vca
(3),

lánek se zabývá dvma nejast-
ji užívanými typy filtr: paralelní rezo-

nanní obvody vázané
- indukní vazbou a
- kapacitní napovou vazbou.

Odvození jsem se snažil udlat co
nejschdnjším zpsobem a z dvo-
du úspory místa co nejstrunji. Dou-
fám, že to nebude na závadu vd.

Obvod s indukní vazbou

Vyjdeme ze základního zapojení „

na obr. 1. Vstup filtru je buzen harmo-
nickým proudovým zdrojem promn-
ného kmitotu, výstup filtru je bez zá-

tže (neboli je na nm tak velká zátž,
která filtr neovlivní). Zpsoby navázá-
ní filtru mezi zdroj a zátž jsou v lit. [2].

Pro ešení obvodu je vhodnjší pe-
vést proudový zdroj na napový pod-
le Thevéninovy vty (obr. 2). Naptí
ekvivalentního zdroje naptí má veli-

kost U = f/Qoj C,).

Obr 1.
h =

K ešení obvodu použijeme meto-
du smykových proud. Vypoítáme
oznaené smykové proudy ^ a l2 a
z nich pak uríme hledaná naptí U, a
U2 . Zde je základní soustava rovnic

(R
a + j coL) + 1 . / !

-
j ojM . f2

=
= / . 1/j GjC,

(R2 + \ojL2 + 1 /\ojC2) . I2 - j ojM . /i
=

= 0
_

Rovnice zjednodušíme zavedením
substituce R

a + jX
1 a R2 + jX2 ,

kde
jX

1 = j (úL %
+ 1/jíyCi =

= * 1 KtfCyLy)) * ja>LSu
kde II, = 1 - (a?/úi)

2 a a*2 = 1/(^0,),
tj. rezonanní kmitoet vstupního ob-

vodu.

obdobn jX2 = j <y/_2 tf2 ,

kde íl2 “ 1 - (ífy/m

f

a 1/(L2C2),

tj. rezonanní kmitoet výstupního ob-

vodu.

Upravenou soustavu rovnic lze pe-
psat do matice

R-i + jX>|, —
j
gAA X 'UQeaCy)

—\ojM, R2+\X2 h_ 0

Neznámé proudy a l2 vypoítáme
pomocí Cramrová pravidla. Po výpo-

tu píslušných determinant dostane-

me pro proud /2

\M

h ~ c,

R,R2 - X-,X2 + co
2M2

+j(X-|R2 + X2R\

)

Tento výraz upravíme dále tak, že d-
líme itatele i jmenovatele výrazem
oL^L2t piemž se nezmní hodnota
výrazu pro proud /2 . Za jX^, jX2 se do-

sadí \X^~ \ojLSu jX2 = jojL2&2 a P° vy-

kráení- dostaneme

^1^2

l2

LM

hji2 i

-AA+tV + I
L

1
L2 '

Pft

2

,

^1^2!

wL2 L^új j

Pro další zjednodušení vztahu za-

vedeme výrazy pro jakost primárního

a sekundárního obvodu

Q1 - fyLSRí a Q2
= oj2L2/R2

a initel vazby

k^m(L,L2) (1).

Dostaneme konený vztah pro \2

IM

jo
—

2
4+je

kde A = oj
1
oj/o^(Q

1Q2) - &,&2 + k2
,

B = &,6)2/(ú)Q2) + íí2 6}^/{ojQ^).

Hledané naptí U2 je dáno podle Oh-
mová zákona vztahem U2 -
Dosadíme-li ješt za 0̂ píslušné
výrazy, tak úpravou v itateli dostane-
me pro naptí U2

kde A, = oj
2/(oQ,Q2) - íl

2 + k2
,

B
1 = Hoj/(újQ2)

+

Pokud uvažujeme, že oba rezonanní
obvody jsou shodné, tj. L, = L2 = L,

C^ = C2
- C, C?! = G2 “ Q, tak se výraz

ješt zjednoduší

I

U2

l.kco*

Ca3

(4).

kde A 2 = (oj/(ojQ)) 2 - li
2 + k\

B2 = 2Roj/(gjQ).

Je možno udlat ješt další zjed-

nodušení. Bude-li initel jakosti Q
dostaten velký, což znamená, že
šíka propustného pásma bude tak

malá, že pro kmitoty uvnit pásma lze

psát oj- aj
t ,
je možno pro initel jakos-

ti psát, že Q - tv,UR = gjUR
,
ve jme-

novateli se zjednoduší výraz a bude

l.kav
2

N = Cm2

>/V + S3
2

(5).

kde A, = (1/Q)
2 - IP + k2 , B3 = 2R/Q,

a>
2 = 1/(LC), fi = 1 - (m/a>) 2

.

Vztahy (2), (3), (4), (5) je možno
využít pro kreslení prbh rezonan-
ních kivek na poítai. Vztah (5)

v komplexním tvaru (po vykráení a
úprav v itateli) budeme potebovat
pro stanovení fáze mezi vstupním a

výstupním naptím. Vztah (5) bude:

U9 =
3 /-*

oj C o3C
(6).

Podobn jako by! vypoítán proud
l2 lze vypoítat i proud /*. Konený vý-

sledek v komplexním tvaru je

/

f 2
^1 P2

OJ
1

2
\úJ^ (x>2

>*+jB

Naptí U
i
vstupního obvodu lze

nejsnáze spoítat, když uvážíme, že
proud je vlastn rezonanní proud
paralelního obvodu L,0^. Pro dosta-

ten velké Q je tento proud v rezo-

nanci mnohokrát vtší než napájecí



proud /. Proto se naptí U, prakticky

urí z Ohmová zákona, = 1/QcoCJ.

Po úpravách analogických výpotu U2

a zjednodušení pro ^ = tó>
r
bude

U
1
=

/ j

fl>r A
Q2C1

<s?
4

co Cv
(7).

Pro pípad shodnýcíTobvod lze

vyjádit U
t
v komplexním tvaru

LkC

a>
r(-P~l< )

3
C-/l + 4/c

2Q2

Pro velká Q se dá pedpokládat, že

pi ic^Q2 je Vl+4Ít2Q2 = 2kQa po-

tom se vztah zjednoduší na

U2(A) =
IQ

2Cffl
r
(Vl-k)

3 (11 ).

Pro velikost naptí v minimu kivky

yfik = 0, (o - a, dostaneme

U-1 V+%2

®r
7^3

©4QC Cca

«?fi n
i3-63-1
I,Ca3 ^

©r

O© fib (8).

Tento vztah spolu se vztahem (6)

poslouží ke stanovení fázového posu-

vu mezi vstupním a výstupním nap-
tím.

Stanovení významných parametr
pro kritickou a nadkritickou vazbu

Pro konstrukci filtr je významný
pípad tzv. kritické a nad kritické vaz-

by. Kritická vazba je tak velký initel K
pi kterém má rezonanní kivka práv
jeden vrchol pi kmitotu cov

. Další

zvtšování k zpsobí, že se na kivce

objeví dva vrcholy pi kmitotech co,m a

oddlené od sebe minimem pi

kmitotu co,. Polohy tchto kmitot
a velikost kritické vazby lze stanovit

s vyhovující pesností ze jmenovatele

zlomku ve výrazu (5). Pro zjednoduše-

ní výpot staí, když budeme poítat

s výrazem bez odmocniny. Takže bu-

deme zjišovat, kde funkce f(/3) =

= (1 - Q2 - A + A2)
2 + (2p/Qf nabývá

minima a maxim pro promnnou p1 To
zjistíme, položíme-li první derivaci

funkce rovnou nule. Po zderivování

dostaneme:

6f(p)lóp = -4/3(1/Q2 - A + k2) + 6MQ2
)

U2(Po) =

l.kco
2

CO
r
C

V(i/Q
2 -o+*2

)
2 +o

l.kCt
5-s- (12).

©
r
C(1 + #f

2Q2
)

Rovnž pro druhé maximum, tj.

= +k, = ©,Vl +k, získáme obdob-'

nou úpravou jako ve vztahu (11) ko-

nený vztah:

Uz(p2 ) =
IQ

2©rC(VT+k )

3
(13).

Nyní spoítáme podmínku pro veli-

kost kritické vazby. Víme, že v tomto

pípad má rezonanní kivka pouze

jeden vrchol a to pi kmitotu co = co
x

.

Nastává zde maximum. Použijeme
vztah (12) a budeme hledat takové fc,

aby naptí dosáhlo maximální velikos-

ti. Tu zjistíme, když první derivaci

U2(p0) podle k položíme rovnu nule

dUM /©rCCfrl-^Q
2
)

dk (© rC(1 + k2Q2
))
2

Tato rovnice má celkem ti ešení.

Jeden pípad pro A = 0 . Tomu odpo-

vídá práv poloha minima. Dosadíme-

-íi do výrazu pro /^ = 1 - (co/co)
2 - 0 do-

staneme, že rovnost je splnna pro

co, - co. Další dva pípady získáme e-
šením -4(1/Q2 - f + k2) + 6/(Q) = 0.

ešením jsou A = -k + 1/(2Q) a

p2
- +k - 1/(2Q). Budeme-ii pedpoklá-

dat, že Q je velké íslo (k pro nadkri-

tickou vazbu bude proto vždy vtší
než 1/(2Q)), tak lze psát, že (pibližn)

A --KPi~ +k . Dosazením se pak zjis-

tí kmitoty vrchol rezonanní kivky

pA
= 1 - (co/a?)

2 --k-¥ 6>1m = w/Jl + k =

= mpíUk (9),

A ” 1 - (co/a?)
2 - +/C ^a?2m = coft] - k -

= (10).

Pozn. Pro £«1 platí 1 / J\±k = Vl + k-

Vztahy (9), (10) jsou v konené podo-

b publikovány v [5]. Když známe kmi-

toty ú?1m a lze také dosazením do
píslušného vztahu (5) zjistit i pibližné

velikosti naptí U2 . Pro prvn í maxi-

mum, tj. A = = fiWl - k bude:

Lkw 2

UM)-
,

(^)3c

ý (1 / Q2 - fc
2 + /c

2
)

2
+ (2#c / Q)

2

To bude splnno, když 1 - k2Cp = 0.

ešením získáme vztah pro kritickou

vazbu
kQ - 1/G (14)*

Stupe vazby a možnosti jeho

stanovení

Zavádí se také pojem stupe vaz-

by k
;
což je pomrná hodnota, defino-

vaná jako podíl skutené vazby ke kri-

tické vazb k= kfkv- Dosadíme-li za

kritickou vazbu vztah (14), dostane-

me, žé stupe vazby ize vyjádit i jako

K^kQ (15).

Velikost lze stanovit i na základ
mení. Odvodíme nyní píslušné
vztahy, které umožní stanovit k. Ze
vztah (11) a (13) pro maximální na-

ptí spoítáme aritmetický prmr
(maxima nejsou obecn stejn velká).

— U2(fa) + U2(p2 )um “ o
-

2

IQ

2Cm
t
(>ÍUkf

+
/Q

IQ_

4Cú?
r

Pozn . Pro &«1 platí 1 / Vl ± =l+3k/2.

1 +— lf + 1-—

*

2 2

IQ

2co T
C

Uríme nyní, jaký je pomr ampli-

tud ze vztahu (12) pro minimum a vy-

poítaného prmru Um . Oznaíme
P = U2(A)/Um . Po dosazení a vykráe-
ní dostaneme

p = 2/cQ/(1+k2Q2
).

Za pedpokladu, že p uríme na

základ mení, vypoteme z této

kvadratické rovnice neznámou /cQ.

Dostaneme

kQ
P P

Velikost stupn vazby ize stanovit

i na základ pomru výstupního
a vstupního naptí pi naladní na mi-

nimum. Využijeme vzorce (3) a (7), do

nichž dosadíme p0 = 0, a? =* a?
t
. Ampli-

tudy naptí budou:

J.k

I

pomr amplitud bude:

H =
|6l(Ao)| ^V c2

Z tohoto vztahu lze opt vyjádit

souin kQ

kQ = |Wo)l
(17).

|6i(/»0>|

V pípad stejných rezonanních
obvod pejde vztah na

|62 (/?o)|kQ -
IU<(0n )

(18).

Micí metody na základ uvede-

ných vztah využívá lit. [2]. Pro prak-

tický návrh velikosti k se uvažuje, že

minimum by se mlo pohybovat z hle-

diska možných zmn parametr sou-

ástek vlivem teploty a stárnutí 30 %
nad kritickou velikostí k, viz lit [4]. Tak-

že k - 1,3. Pro stanovení maxima se

uvažuje, že zvlnní v propustném
pásmu nemá pekroit 3 dB. Takže
pomr amplitud p by ml být p =1/V2 .

Dosadíme-li toto p do vztahu (16), vy-

jde kQ = k - 2,41. Závr je tedy ten,

že k by mlo být mezi 1 ,3 až 2,41

.

Fázová charakteristika

Z hlediska penosových vlastností

filtru stojí za zmínku i fázový posuv

mezi výstupním a vstupním naptím
v propustném pásmu. Prakticky staí

uvažovat zmny v mezích ^1m až <9^.

Fázové vztahy získáme dosazením do

(6) a (8) postupn za p a a? z (9) a

(10). V komplexní rovin dostaneme
postupn polohy jednotlivých fázor.

Pro pehlednost (výrazy (6) a (8) jsou

dosti složité) uvedu jen výsledky.

Vzhledem k uvažovaným velikos-

tem (Q - ádov desítky, k - desetiny,

C - mikrofarady a mén) jsou reálné

ásti komplexních ísel, znázorující

fázory, mnohem vtší než imaginární

ásti. Proto se poloha fázoru vstupní-

ho naptí tém nemní, zatímco po-



loha fázoru výstupního naptí se mní
tém v rozmezí 180°. Takže výsledný
posuv fáze, který lze demonstrovat
osciloskopem, ukazuje, že pi pela-
ování od nižšího k vyššímu kmitotu
filtr posouvá fázi signálu od 180° do
0°. Pi naladní na sted pásma (tj. mi-

nimum) je posuv práv 90°. Polohy
jednotlivých fázor jsou na obr. 3.

Šíka pásma se definuje stejn
jako u jednoduchého rezonanního
obvodu. Je urena polohou dvou kmi-

tot na bocích rezonanní kivky, pi
nichž je penesený inný výkon polo-

viní proti výkonu pi vrcholu kivky.

Pro jednoduchý rezonanní obvod je

šíka pásma urena známým vztahem

0-í%í ~^Q2-— ,
O- -—

Q ty Q
(19).

kde je rezonanní kmitoet a
(Oq2 jsou kmitoty, pi nichž se naptí
v obvodu zmenší na (/W2, U

T
je naptí

v rezonanci. U vázaných obvod není

jednoduché vypoítat kmitoty <h01

Obvod s kapacitní napovou
vazbou

Potebné vztahy lze odvodit shod-
n jako u indukní vazby. Proto odvo-
zení bude popsáno jen strun. Vyjde
se ze základního schématu naobr. 4.

Obr; 4 .

Z hlediska ešení je výhodné pe-
vést sériové spojení R

t
L' na ekviva-

lentní paralelní spojení G, L podle
transformaních vztah

R R2 + a>
2
L’

2

R2 + a>
2
L'

2 ’

co
2
L’

2

Dostaneme nové náhradní sché-
ma, víz obr. 5.

Obr. 5.

Základní soustava rovnic pro ne-

známá naptí (/,, U2 je

(G 1+j*aC1
+jí^/M/{júíL

1
)).i/

t
- jyCvl/2 -

-!

a dq2 - Proto se pi návrhu omezujeme
nejprve na orientaní odhad a šíka
pásma se poítá z kmitot polohy
maxim, což nemusí být velká chyba
pro velké Q. Dosadíme-li do vztahu

(19) vztahy (9) a (10), dostaneme

= Q2m -«%) = =
Gí

r
6)

r

Pozn. Pro k« 1 platí VT3c = 1 ± k/2.

U vázaných obvod vychází tedy
šíka pásma vtší než u jednoduché-
ho rezonanního obvodu. ím je sil-

njší vazba, tím je i vtší šíka pásma.
Pokud dosadíme za k maximum
(= 2,41) vyjde, že šíka pásma je

2,41 krát vtší, což není pesné. Pes-
né odvození šíky pásma je v lit. [1],

kde je uvedeno- 3, 1/Q pro *:=2,41

a pro kritickou vazbu k- 1 = V2/Q.

Pro orientaní návrh, známe-li šíku
pásma a stedový kmitoet pásma, lze

odvodit ze vzorc (9) a (10), že

^1m
2 = ^(1 -fc), o^2 -^( 1 +/c).

(G2+j (joC2^€oCv+\A\coL3).U2 - jeoCJJi =
= 0

Soustavu rovnic upravíme použi-

tím substitucí

G
,

jV"-,, kdej^ - \>CV?1t

kde C* - C, + Cv ,
p- 1 - (w/ú))2 a re-

zonanní kmitoet m
,

2 = 1/^4 C*i);

G2 + jV2T kdejV2 = jaC*2&,

kde C*2 = C2 + Cv,fi2 - 1 - (m/ú)}2 a re-

zonanní kmitoet co} - 1 /(40*^

.

K ešení rovnic se použije Crame-
rovo pravidlo, úpravy jsou podobné
jako u indukní vazby. itatel i jmeno-
vatel zlomku se dlí výrazem 6?C*iC

k

2

a pro initel vazby se použije vztah

/c=C/VC*1C*2 (22)

a pro initel jakosti rezonanního ob-

vodu

Qt — ít^C*i/Gi , G2 — C*2o)JG2 .

V konené úprav bude vztah pro

výstupní naptí U2

jU
y, = .Wc, ic*2

a jeho velikost2 A + jB

Odeteme-li od sebe tyto rovnice,

dostaneme - <»1m
2 = 2 o>

(

2
k, což lze

pepsat jako.

(<%r> - ®1m)(®2m + ®1m) = 2®
t

2
/f (20).

Protože se pedpokládá, že Q«1
a je blízké k ®1m , tak t»1m + =

2(o% a lze napsat, dosazením do (20),

že = cfy.k. Z toho lze odvodit

vztah pro odhad potebné velikosti

(21)
ú)t

l.k

4a2 +B2
(23),

kde symboly 4 a B mají stejný význam
jako u indukní vazby. Opt lze tento

vztah zjednodušit za obdobných ped-
poklad. Tak pro co

%
~ o^- wn pípad-

n pro 4 = L2 = L, <4 = C2 = C, Qi -

= Q2 = Q dostaneme

f.k

<Wc*iC*2
(24 ),

rr-

t

(25) -

V^2 + ®2

Pro malou šíku pásma a velké Q
lze pibližn psát Q = coC/G a bude

/.k

coC'

A3
2 + B3

2
(26).

V komplexním tvaru má (26) tvar

I

As
2
+ B3

2

k . k
63+J—Aa

coC coC

(27).

Výraz pro vstupní naptí má po
úpravách tvar

/

U
1
=

m2
|

: §2
®2Q2C* 1

(28),
A + jB

což lze pro stejné obvody a velká Q
upravit na

ft \m2Qc* ó)C*J
U't —

* a . :n
^3 + Í&3

(29).

Protože výrazy ve jmenovatelích
pro Ui a U2 jsou stejné jako u indukní
vazby, jsou v platnosti pro tento ob-
vod vztahy (9), (10), (14), (15), (16).

Dosadíme-li do vztahu (26) postup-
n velikostí pu p0 a p2 ,

dostaneme
naptí

|Wi)H
IQ

2C*ffl
rVl-k

pro první maximum (30),

IkQ

C*(u
r0 + k2Q2

)

pro minimum (31),

|u2 (A2 )|
=

IQ

pro druhé maximum (32).

Vztah pro stanovení stupn vazby
kQ z mení vstupního a výstupního
naptí vyjde ze vztah (24) a (28) po
dosazení za p - A = 0

iWo)i !_
Mi(y90 )| \ C*i

(33).

Pi totožných obvodech pejde
vztah (33) na vztah (18).

Pro urení posuvu fáze vstupního

signálu je možno postupovat podobn
jako u indukní vazby. Ze vztah (27)

a (29) lze zjistit, že fázor vstupního
naptí tém nemní svoji polohu
a fázor výstupního naptí mní polohu

.mezi tém 180° a0°. Tento filtr po-

skytuje stejný typ fázového posuvu



jako pedchozí fiítr, tj. pi o>1m je posuv

180°, p je 0° a pi naladní na ú)
r

je 90°. Polohy fázor jsou na obr. 6.

Zpracováním vztah (2), (3), (4),

(5) a (23), (24), (25), (26) na poítai
lze zjistit, že zjednodušené vztahy

(5), (26) jsou nejmén pesné. Je to

da za jednoduchost. Zjistíme, že

kivky mají rznou symetrif v závislosti

na parametrech obvod. Možnosti

získání symetrických prbh jsou

v lit. [1]- Pro praktické aplikace jsou

významné obvody se stálým soui-
nem kQ = k .

Mení vázaných obvod
Mením se zabývá nap. lit. [2].

Dovolím si strun popsat nejdleži-

tjší zásady pro obdržení výsledk co

nejmén zatížených chybami. Pede-
vším je nutno respektovat podmínky,

za nichž byly vzorce odvozeny. Micí
generátor se chová jako zdroj naptí

(malá vnitní impedance). Abychom
zajistili napájení z proudového zdroje,

je teba do série s generátorem zapo-

jit tak velkou impedanci, aby proud

/ nebyl významn ovlivován zmna-
mi impedance filtru na rzných kmito-

tech. Filtr bude mít tedy minimální

vazbu s generátorem. Osvdilo se mi

použít odpor o velikosti asi lOx vtší

než je odpor rezonanního obvodu
v rezonanci. Zkusil jsem i oddlení ka-

pacitou, ale její reaktance je závislá

na kmitotu a he se udržuje kon-

stantní proud. Naptí na výstupu pí-

padn na vstupu je nejlépe sledovat

osciloskopem (jeho velká vstupní im-

pedance nezatžuje mený obvod
a pístroj mívá i velký kmitotový roz-

sah). Pro mení jsem zvolil oblast

nízkých kmitot, abych se vyhnul po-

tížím s vysokými kmitoty. Pro mení
jsem použil tyto souástky: L

1
= L2 =

= 12,2 mH, vzduchová cívka, navinuta

na koste asi 3,5x3,5 cm o délce 5 cm,

C* = C2 = 4,2 pF, zjištný initel jakosti

paralelního rezonanního obvodu byl

Q = 24,5 pi 600 Hz. V sérii s generá-

torem byl použit R = 10 kQ. Proud

/ byl udržován 0,3 mA. Výsledky m-
ení jsou v tab. 1

.

Mil jsem v tchto bodech: Maxi-

ma (fu f2) t
minimum (f

r) a na kmito-

tech f4) /g, na nichž se naptí zmenši-

Tab. í.

[

Indukní vazba Kapacitní vazba

f

[Hz] [mV]
U,

[mV]

t

[Hz]

U2

[mV]
U,

[mV]

u 588 42 532 33

u 645 212 581 134

f, 694 85 31,8 633 67 14

k 735 169 694 183

h 833 42 781 33

io na polovinu proti velikosti v minimu

a vstupní naptí ^ v minimu.

Pi indukní vazb byly cívky umís-

tny souose ely proti sob asi 5 mm
od sebe. Pri kapacitní vazb kapacita

Cv
= 1 ,016 pF. Dále jsou vypoteny i-

nitelé vazeb k rznými metodami pro

zpracování prbh na poítai. Vý-

sledky jsou v tab. 2.

Tab. 2.

Zpsob
výpotu

Indukní

vazba

Kapacitní

vazba

vztah (18) 0,109 0,195

vztah (21) 0,129 0,178

vztah (16) 0,173 0,187

vztah (1) a (22) - 0,195

Zpracováním prbh na poítai
se zjistilo, že mené body nejlépe

aproximuje kivka podle vztahu (4) pro

k = 0,173 u indukní vazby a kivka

podle vztahu (24) pro k= 0,195 u ka-

pacitní vazby. Zjistit pesn vzájem-

nou índuknost je tém nemožné.
Pokusy zjistit to mením nedaly dob-

ré výsledky a výpoet z rozmr cívek

je pomrn složitý (je uveden pro jisté

speciální pípady v lit. [3]). Výsledky

mení a prbhy jsou na obr. 7 a 8.

Za zmínku stojí i filtraní vlastnosti

tchto obvod, pokud jsou napájeny

z neharmonického zdroje („pila”, „ob-

délník”). Na svém výstupu velmi dobe
tvarují harmonický prbh (sinus)

v celém propustném pásmu (byly

zkoušeny i jako širokopásmové), Filtr

s indukní vazbou by! bez okem zna-

telného zkreslení, filtr s kapacitní vaz-

bou dává zetelnjší zkreslení zvlášt

na okrajích pásma, i když se tyto ob-

vody používají hlavn jako mf filtry

v oblasti vyšších kmitot, lze na n

pohlížet z principu jako na transformá-

tor, u kterého nás zajímá kmitotová
charakteristika, a který má malou vaz-

bu mezi primárním a sekundárním vi-

nutím. Na poítai se dá demonstro-

vat, že pro jistou nadkritickou vazbu
(blízkou 1) má kivka jen jedno maxi-

mum - tato charakteristika se podobá
možné charakteristice nap. sdlova-
cího transformátoru (tsná vazba blíz-

ká 1 je typická pro transformátory s fe-

romagnetickým jádrem).

Možný postup pi návrhu filtru

1. Zadáno: rezonanní kmitoet, šíka
pásma, Stupe vazby (zvlnní).

2. Orientaní výpoet k podle vztahu

(21 ).

3. Podle k stanovit jakost G podle

(15), Q = fc/k.

4. L a C stanovit z rezonanního kmi-

totu s pihlédnutím k jejich vzájemné-

mu pomru (impedanní pizpsobe-
ní), Cv stanovit ze vztahu (22).

5. Kontrola vypoteného prbhu na
poítai podle vztah (2), (3), (4), (5)

nebo (23), (24), (25), (26) (vybrat si

nkterý z nich, viz text) a pípadná
zmna parametr L, C, Q.
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Adaptér pro mení malých odpor
Odporové rozsahy bžných penos-

ných mul timetr vyhovují dobe bž-
ným potebám, nicmén obas jsme
nuceni zmit boník i odpor vinutí

v oblasti zlomku ohmu. V tom pípad
nestaí ani rozlišení 0,01 Cl u 4 1/2míst-

ných multimetr, nemluv o srovnatel-

ném odporu pívodních vodi, který

musíme odeítat. Precizní multimetry

eší tyto problémy díky vtší pesnosti

a poskytovanému rozlišení, ale zejmé-

na tyvodiovému uspoádání m-
icího obvodu. V nm jsou oddleny
vodie napájející mený rezistor kon-

stantním proudem od vodi, jimiž m-
íme napový úbytek na meném re-

zistoru. Tím je beze zbytku eliminován

vliv odporu pívod.
Tohoto principu užívá jednoduchý

adaptér podle [1], rozšiující nejnižší

odporový rozsah multimetr o dva ády
- nap. z 199,9 na 19,99 Cl a 1,999 Cl.

Uspoádání je patrné na obr. 1. Po-

mocný zdroj stejnosmrného naptí
4,5 až 20 V dodává micí proud 10

resp. 100 mA, stabilizovaný obvodem
LM317T v bžném zapojení, kde na
pepínaných kombinacích rezistor

vzniká jmenovitý referenní úbytek

1 ,25 V. Dalšími prvky proudového ob-

vodu jsou už jen pívodní vodie a m-
ený rezistor. Úbytek naptí z nho pi-

vádíme dalšími dvma vodii na vstup

multimetr, pepnutého na nejnižší roz-

sah stejnosmrného naptí. Vstupní

odpor (zpravidla 10 M Cl) nemusíme
uvažovat. Mený odpor teme v Cl/

10 mV resp. v £2/100 mV.
Obvod byl realizován na destice

s plošnými spoji podle obr. 2, která se

pipájenými banánky zasouvá do zdí-

ek multimetr. Pro tyvodiové pipo-

jení meného rezistor byly použity

plastové kolíky na prádlo. elisti jsem
vyložil mdným páskem, jehož druhý

konec tsn zapadne do prolisu horní

ásti kolíku, kde jsou pipájeny pívod-

ní vodie (obr. 3). Kolíky vyvozují e-
listmi dostatený tlak i pro spolehlivé

uchycení drát malých prmr. Po-

suvný pepína rozsah by ml vyka-

zovat malý a stabilní pechodový od-

por, proto byl použit dvoupólový
pepína s obma sekcemi spojenými

paraleln.

Na chyb mení se podílí odchyl-

ka proudu od jmenovité velikosti a chy-

ba rozsahu multimetr. Proto je vhod-

né nastavit micí proudy trimry R2
a R5 (TP095) pomocí pesnjšího pí-

stroje, zejména, je-li adaptér napájen

nepíliš promnným zdrojem (teba
baterií 4,5 V). Jinak zmna napájecí-

ho naptí z 4,5 na 10 V vyvolá u prou-

du 10mA pírstek asi 0,06 %, u prou-

du 100 mA asi 0,6 %. Pi napájení

vtším naptím než 10 V vyžaduje
obvod LM317T chladi.

Obr. 1. Zapojení adaptéru pro mení malých odpor

Obr 2. Deska s plošnými spoji

a rozložení souástek

Cu plech

ti 0,5

Obr. 3. Micí svorka z kolíku na
prádlo

Nakonec je vhodné upozornit i na

možnost chyb vlivem termoelektrických

naptí, míme-li rezistory z odporové-

ho drátu (konstantan), byl-li jeden
z konc oteplen nap. pájením.

Ing. Oldich Novák

[1] Stiles, B.: Expanded Resistance

Ranges for your DMM. Popular
Electronics, prosinec 1995, s. 64.

Fóliové
Materiál dielektrika

obchodní název

Zkrácené

oznaení
Provedení Ztrátový initel

[tg 8-1
0"3

]
pi

Teplotní

koeficient

Rozsah

pracovních

DIN
1 kHz 100 kHz [10.g/K] teplot [°C]

kondenzátory Polykarbonát;

Makrofol

KC
MKC

film - fólie

metalizovaný film
3 10 150 -60 až +125

Následující tabulka pináší pehled
znaení fóliových kondenzátor podle

Polypropylen
KP
MKP

film - fólie

metalizovaný film
0,3 1 -200 -60 až +100

materiálu použitého pro dielektrikum a

orientaní údaj o ztrátovém initeli, tep-

lotním souiniteli a rozsahu pracovních

teplot pro jednotlivé typy.

Firma WIMA - jeden z nejvtších

výrobc svitkových kondenzátor roz-

lišuje jednotlivé typy základní barvou

pouzdra: ervená - typ MKS, žlutá - typ

FKC (odpovídá KC), modrá - typ FKS

Polystyrol;

Styroflex

KS
MKS

film - fólie

metalizovaný film
0,2 0,3 -150

-40 až +85

-55 až +100

Polyester;

Hostaphan, Mylar,

Melinex,

Therphane

KT
MKT

film - fólie

metalizovaný film
10 30 380 -60 až +125

Polyfenylensulfid MKI metalizovaný film 1,5 3 -65 až +140

acetát celulózy MKL metalizovaný film 12 800 -55 až +85

(odpovídá KS). impreg. papír MP metalizovaný film 13 2500 -40 až +110

Karel Barto
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TYP

Mds

4jŠ»NV

RFD4NQ6L

RFD4N06LSU

RFD7N1GLE
FtfDTNIOLESM

20+ T0251AA

40- T0252AA

360 10+ T0251AA
23- T02S2AA

16+ TG251AA

42- T0252AA

10* T0251AA
i 25- T0252AA

12+ TG251AA

24- TQ252AA

14+ T0251AA

45- TG252AA

13+ T0251AA

42- T0252AA

RFD15PC5

RFD15P05SH

Slušen SP

RFD16N05

RFD16N06SM

SMnen SP

RFD16MSL SMnen SP

RFD16W05LSM av Li

RFD16H06LE SMnen SP

RFD16HQ6LE5M av a

RFD35S SMnen SP

RFD30S5SK av

RFD3055fll£ SMnen SP

RFD3055RLESH li

RPG30PQ5 SMpen SP

RFG30P06 SMpen SP

RFG40N10 SMnen SP

RFG45NQ6 SMnen

av

SP

RFG9QNQ5 SMnen SP

RFGSDND5L SMnen SP

45'

T6 175

-6 4(r

20 12 175 2.8

m
10 12 150

1

3.13

26* 100*

20 30 175

75*

20 30 175 1,11

75*

20 40 175 ‘ 0.94

100*

20 45 175 1,14

125* 80*

20 50 150 1,14

i 20* 60*

10 5Ó 175 1,14

16+ T0251AA

50- TÓ252AA

14+ TQ251AA

52- T0252AA

14+ T0251M
42- T0252AA

1350 11+ T0251AA

48- TC252AA

7+ T0251AA

16- T0252AA

15+ T0251AA

60- T0252AA

15+ T0220AB

28-

15+ T022QAB

28- 1

.

17+ T022AB
42-

2050 12+ TQ247

37-

15+ T0247

15+ T0247

50-

SMnen SP

av

2020 12+ 10247

37-

SMpen SP 25 190

25

'20+ T0247

65-

PPG60P06E SMpen SP 25 250

25

20+ 70247

65-

SMnen SP 25 150

av 25

3000 12+ T0247

RF675N05E SMnen SP 25 240 50*

553 T0218AC



VKV stereopijíma
Zdenk Kotisa

Tento stavební návod popisuje jednotlivé funkní bloky, ze kterých lze

sestavit stereofonní pijíma VKV stední kvalitativní tídy nebo jednodušší
monofonní pijíma. Stavbu zvládne každý mírn pokroilý radioamatér.

Vstupní jednotka VKVPijíma ve stereofonní verzi (obr.1)

má tyto funkní bloky: vstupní jednot-

ku VKV, mf zesilova 10,7 MHz, stere-

ofonní dekodér, stereofonní korekní
pedzesilova a dva koncové nízkofre-

kvenní zesilovae. Zájemce o stavbu

tohoto pijímae mže pochopiteln
použít pouze libovolný ze zde popiso-

vaných modul a zbývající doplnit ji-

ným, který má k dispozici. Tak nap. lze

použít vstupní jednotku ladnou vari-

kapy, náronjší korekní pedzesilo-

va nebo výkonnjší nízkofrekvenní

zesilova.

Monofonní verze pijímae je jedno-

dušší a obsahuje pouze vstupní jednot-

ku VKV, mf a nf zesilova. Propojení

modul je na obr. 2. Ve stereofonní ver-

zi jsou použity všechny popisované mo-
duly. Pokusné propojení modul je na

obr. 3.

Popisovaná vstupní jednotka je vý-

robkem bývalé NDR. Její schéma ne-

uvádíme, dležité jsou pouze pipojo-

vací body. Jejich umístní je na obr. 4.

Jednotka je již z výroby pedladna a je

tedy zbytené zasahovat do jejích la-

dných obvod. Ladí se dvojitým ladi-

cím kondenzátorem a peladní je pod-

le údaj výrobce v rozsahu 87,5 až 1 08
MHz. Deska s plošnými spoji je osa-

zena ásten technikou povrchové
montáže. Citlivost je pomrn slušná,

silnjší vysílae lze pijímat bez pro-

blém na kus drátu, pipojeného na
vývod 1 . Pro oblasti se slabším signá-

lem lze doporuit vhodnou anténu, pi-

pojenou ke vstupní jednotce koaxiál-

ním kabelem. To platí obzvlášt pro

stereofonní píjem, u nhož musí být

Obr. 3. Propojené moduly pijímae

pro dosažení stereo efektu dostate-
n silný signál. Optimální napájecí na-

ptí jednotky je 9 V.

Mezifrekvenní zesilova 1MF1

Tento zesilova je uren pro zesíle-

ní signál s mezifrekvenním kmito-

tem 1 0,7 MHz z libovolné vstupní jed-

notky VKV. Zesilova (obr. 5) pracuje

ve standardním zapojení s integrova-

ným obvodem A225D, který je stále

k dostání za pijatelnou cenu. Tento
obvod umožuje konstrukci kvalitního

mf zesilovae s adou pomocných
funkcí: pipojení S-metru, automatic-

kým dolaováním kmitotu (ADK nebo
AFC), umlovaem šumu a automatic-

ké odpojování dolaování kmitotu.

Vnitní umlova je závislý jak na roz-

ladní, tak i na síle pole. Práh umlení
šumu se nastaví odporovým trimrem

P2. Umlení šumu je možné vypnout

pipojením vývodu 13 101 na zem.
Trimrem Pí se nastavuje velikost na-

ptí pro indikátor síly pole (S-metr).

Tím mže být analogové rukové m-
idlo s citlivostí pibližn stovek pA
nebo indikátor s integrovaným obvo-

dem a se svítivými diodami.

Výstup ADK slouží pro automatické

dolaování kmitotu vstupní jednotky.

Použijete-li vstupní jednotku ladnou
varikapy, pipojte ladicí naptí také na

vstup L.U. mf zesilovae. Zabezpeíte
tak automatické odpojení dolaování
kmitotu (ADK) bhem ladní a jeho

následné pipojení po ukonení lad-
ní. Napová zmna pi ladní vstupní

jednotky VKV se penese pes konden-

zátor C6 do obvodu A255D, což zp-
sobí krátkodobé odpojení dolaování.

Jako cívku LI navineme 7 závit la-

kovaným Cu drátem o prmru 0,2 mm
závit vedle závitu na kostice o prm-
ru 5 mm a zakápneme nap. voskem.
Feritové šroubovací jádro mže být té-m libovolné.

Po vyvrtání desky s plošnými spoji,

osazení souástkami a zapájení sou-

ástek zkontrolujeme vizuáln správ-

nost osazení souástek a polaritu

elektrolytických kondenzátor. Zkon-
trolujeme, zda jsme pájením nezkra-

tovali sousední spoje. Vstup mf zesi-

lovae propojíme kouskem koaxiálního

kablíku se vstupní jednotkou VKV. Rov-

nž výstup mf zesilovae se stereode-

Obr. 4. Zapojení vývod vstupní

jednotky VKV:
1 - anténa 75 Q; 2,3- zem

;

4 - výstup mf; 5 - zem; 6 - volný;

7 - oscilátor; 8 - napájení +9 V;

9, 10 -AFC



BF173 KA261 Stereofonní dekodér 1DK1

Obr. 5. Schéma zapojení mezifrekvenního zesilovae 1MF1

kodérem, píp. s nf zesilovaem by ml
být propojen stínným vodiem. Pak již

pipojíme mf zesilova na napájecí na-

ptí. Na vstupní jednotce naladíme li-

bovolnou stanici a šroubováním jádra

cívky LI nastavíme sluchem nejlepší re-

produkci (nejmenší šum) nebo po pi-

pojení S-metru nejsilnjší signál.

Optimální napájecí naptí mf zesi-

lovae je 15 V, odbr pi tomto naptí
je asi 15 mA. Výstupní naptí signálu

MPX je asi 100 mV.

Seznam souástek
mf zesilovae

R1 560 a
R2 8,2 kCl

R3 150 Cl

R4, R14 27 kCl

R5, R7 330 Cl

R6 470 Cl

R8, R15 1 kCl

R9 22 kCl

R10 270 Cl

R11 1,8 kCl

R12 2,2 kCl

R13 100 Cl

Pí, P2 4,7 kCl, trimr nastojato

Cl, C5 2,2 nF, keramický

C2, C3,C4, C14,

C16, C18 33 nF, keramický

C6 470 nF, TC205
C7 10 pF/16 V, radiální

C8 2,2 pF/16 V, radiální

C9 47 pF/16 V radiální

CIO 330 nF, TC205
Cil, C13 33 pF, keramický

C12 470 pF, keramický

C15 1 pF/16 V, radiální

C17 100 pF/25 V, radiální

Dl KA261 a pod.

TI KF173 (BF173)

101 A225D
F1 keramický filtr SFJ10,7
LI viz text

Je uren pro dekódování stereofon-

ního signálu a jeho rozdlení na pra-

vý a levý kanál. Dekodér byl vyvinut

pro pipojení k mf zesilovai 1MF1, lze

jej však bez problém pipojit k libo-

volnému mf zesilovai obdobných pa-

rametr.
Zapojení stereofonního dekodéru

(obr. 8) využívá obvod A290D, urený
pro Hi-Fi stereopijímae. Jeho hlav-

ní výhoda je, že pro svoji funkci nepo-
tebuje žádné cívky a nastavuje se
pouze jediným trimrem. Po pipojení

signálu MPX z mf zesilovae a nala-

dní stanice, vysílající stereofonní sig-

nál, otáíme trimrem Pí tak, aby se

rozsvítila LED, indikující píjem ste-

reosignálu. Otáíme trimrem dále, až
LED zhasne. Trimr nastavíme do
stedu oblasti, ve které dioda svítí.

Dekodér mžeme vyadit z funkce
pepínaem, který spojením vývodu
„mono” se záporným pólem napájení

(0 V) pepne dekodér na monofonní
provoz. Tranzistor TI slouží k zesíle-

ní signálu pivádného na vstup de-

kodéru. Z kolektoru TI je signál pi-

veden pes vazební kondenzátor C2
na dolnofrekvenní propust.. Dolní

propust potlauje nežádoucí signály

a jejich násobky. Pes vazební kon-

denzátor C5 je signál piveden na in-

tegrovaný obvod 101 - A290D. K vý-

vodu 14 je pipojen trimr Pí, kterým

nastavíme vnitní fázový závs pro

správnou funkci 101

.

Z vývod 4 a 5 101 je již dekódovaný
stereofonní signál piveden na dolní pro-

pusti. Tím se potlaí nežádoucí signály

a zlapší se i pomr signál/šum. Filtr je

ílSTaRT

Obr. 6. Deska s plošnými

spoji a rozmístní souás-
tek mezifrekvenního
zesilovae 1MF1

Obr. 7.

Osazená deska
mezifrekvenní-

ho zesilovae
1MF1

rovnž bezcívkový, takže jej nemusíme
nastavovat.

Použité svitkové kondenzátory jsou

typu TGL nebo podobné s kvalitním di-

elektrikem (polystyren, polyetylén, MKT
apod.).

Po zapájení souástek a kontrole

osazení propojíme vstup dekodéru s vý-

stupem mf zesilovae a výstup de-

kodéru pipojíme na korekní pedze-
silova nebo již pímo na vstupy nf



Obr. 8. Schéma
zapojení stereodeko-

déru 1DK1

Obr. 9.

Deska s plošnými

spoji a rozmístní
souástek

stereodekodéru

1DK1

Obr. 10. Osazená deska sterodekodéru 1DK1

zesilovae. Pipojíme napájecí naptí R11 680 il

15 V. Proudový odbr je asi 18 mA. R12, R15, R16,

Výstupní naptí stereofonního signálu R19, R20 15 kil

je asi 200 mV. R13, R14 1 kil

Seznam souástek R18, R22
R23
Pí

100 kil

100 il

4,7 kil, trimr nastojato
stereodekodéru

R1 68 kil

R2 18 kil

Cl
C2, C5,

220 pF, keramický

R3, R4, R7 8,2 kil

R5 1 Mil

C17, C21
C3, C8,

2,2 pF/16V, radiální

R6 5,6 kil Cl 6, C20 680 pF, svitkový

R8, R17, R21 10 kil C4 150 pF, svitkový

R9, R10 4,7 kil C6 47 nF, TC205

C7
C9
CIO, C12
Cil
C13
C14, C18
C15, C19
TI

,
T2, T3, T4

101

33 nF, keramický

10 pF/16 V, radiální

220 nF, TC205
470 nF, TC205
470 pF, svitkový

2,2 nF, svitkový

1 ,5 nF, svitkový

KC238
A290D

Všechny ásti stereofonního pijí-

mae VKV popisované v tomto a píš-

tím ísle obdržíte na dobírku na adre-

se: ELEKO Z. Kotisa, Pellicova 57,

60200 Brno. Ceny jednotlivých staveb-

nic jsou následující:

Vstupníjednotka VKV: 50 K.
Mezifrekvenní zesilova 10,7 MHz
1MF1: 186 K.
Stereodekodér 1DK1: 142 K.
Korekní pedzesilova 1A1: 309 K.
Nf. zesilova 1Z10W: 92 K.
Varianta zesilovae IZlOWa: 84 K.
Zdroj 1Z1: 105,40 K.

K cen je nutno pipoítat poštovné.

Komerní využití jednotlivých stavebnic

je povoleno pouze se souhlasem au-

tota
(Dokonení píšt)

PIPRAVUJEME
PRO VÁS

DISCODRIVER -

- svtelné efektové zaízení



„Olovný” zdroj

Rád bych zde poukázal na netradi-

ní ešení napájecího zdroje pro základ-

nové radiostanice. Pokud totiž peváž-
n posloucháte, pípadn máte zapnutý

obvod selektivní volby, je spoteba sta-

nice podstatn menší (podle typu 30 až
400 mA) než pi vysílání. Této skute-
nosti jsem využil pi konstrukci napáje-

cího zdroje s olovným akumulátorem.

Pi píjmu je akumulátor prbžn do-

bíjen a pi vysílání napájí radiostanici.

Protože dobíjei proud je zhruba ádo-
v menší, než na jaký by bylo nutné di-

menzovat klasický zdroj, je podstatn
menší i potebný transformátor. Akumu-
látor navíc pedstavuje vítaný zdroj

energie pi výpadku sí.
Blokové schéma zdroje je na obr. 1

,

celkové zapojení pak na obr. 2. Zdroj

jsem navíc doplnil jednoduchým indi-

kátorem naptí, který obsluhu upozor-

ní na nadmrné vybití akumulátoru. In-

dikátor lze zapnout kdykoliv tlaítkem,

automaticky jej zapíná proudové relé pi

tiku podle obr. 3. Nabíjíme-li vybitý aku-

mulátor, je nejprve dobíjen maximálním
nabíjecím proudem. Zvtší-li se naptí na

akumulátoru natolik, že výstupní naptí
zdroje již není omezeno, zane se nabí-

jecí proud zmenšovat, až se ustálí na ko-

nené velikosti asi 30 mA. Ukázalo se,

že je prakticky jedno, jestli zdroj nastaví-

me na 13,5 nebo 14 V. Pi vtším naptí
je nabíjení ukoneno jen o málo pozdji

(dodaný náboj je jen o málo vtší) a ko-

nený nabíjecí proud je vtší.

Jako dobíjei zdroj jsem použil malý
spínaný zdroj z AR A5/95, avšak, jak se

ukázalo, nebylo to nejšastnjší eše-
ní. Celé zaízení se mi sice vešlo do
krabiky U-HOBBY, která je jen o málo
vtší než použitý akumulátor, ale ruše-

Obr. 1. Blokové schéma zdroje

ní zpsobené mniem je v pásmu CB
tak velké, že akumulátor dobíjím jen pi

vypnuté stanici. Proto je v zapojení na

obr. 2 použit radji klasický transformá-

tor se stabilizací naptí obvodem
LM31 7. Nabíjecí proud je omezen vnit-

ním odporem transformátoru a rezisto-

rem R
x ped LM31 7. Dobíjei proud sta-

í udržet v rozumné velikosti pro naptí
od 1 0 do 1 4 V, protože na menší nap-
tí akumulátor zpravidla nevybijeme. Ji-

nou možností je použít stabilizátor s ob-

vodem L200, pak omezíme nabíjecí

proud rezistorem mezi vývody 2 a 5.

Proudové relé zhotovíme tak, že na

kontakt jazýkového relé navineme asi

120 závit drátu o prmru 0,3 mm. Pak
relé spíná pi proudu asi 300 mA. Pro

vtší proud navineme úmrn mén
závit tlustším drátem.

VH

Obr. 3. Voltampérová charakteristika

dobíjee

vtším odbru proudu.

Pro zdroj jsou vhodné zapouzdené
bezúdržbové akumulátory, které mohou
pracovat v libovolné poloze, mají vyho-

vující dobu života a nemají pamový
efekt (bžný u NiCd). Maximální vybí-

jecí proud mže být krátkodob i nko-
lik desítek ampér. Já jsem použil aku-

mulátor LONG 12 V/1 ,2 Ah, zakoupený
v GM electronic za 350,- K. Akumulá-
tor dobíjím ze zdroje s výstupním na-

ptím 13,5 až 14 V. Protože maximální

nabíjecí proud uvedeného akumulátoru

je 360 mA, je teba, aby výstupní proud

dobíjee byl omezen. V ideálním pípa-

d by dobíjei zdroj ml mít charakteris-

Bezpenostní
šroub za korunu
Oblíbené a asto používané antény

DV-27 „magnum” bývají upevnny po-

mocí jednoduchého šroubu, který lze

uvolnit i bez šroubováku napíklad min-

cí. Jsem toho názoru, že se vyplatí an-

ténu pimen zabezpeit. Vyšel jsem
z úvahy, že proti vandalismu ochrana

není - ulomit pjde anténa vždy, zku-

šený zlodj si také poradí a proto se

navržená ochrana zamuje na píleži-

tostné zlodjíky zejména z ad mláde-

že, kterou inspiruje ona uvedená min-

ce ktomu, aby ji na šroubu vyzkoušeli.

Bezpenostní šroub je vyroben úpra-

vou šroubu originálního. Podle nákre-

su vyízneme do hlavy šroubu listem

pilky na kov záezy kolmo na pvodní
drážku. Záez jehlovým pilníkem rozší-

íme na 1,5 mm a prohloubíme na úro-

ve závitu, tj. 3,3 mm. Materiál pvod-
ního šroubu lze opracovat pomrn

snadno. Dále jehlovým pilníkem zdrs-

níme plošky pvodní drážky. Kapkou
kvalitního epoxidového lepidla drážku

zalijeme a mírn peplníme. Po úplném
vytvrdnutí pilníkem penívající epoxid

odstraníme. Hlavu šroubu pebrousíme
jemným smirkovým papírem a pestík-
neme barvou. Po zaschnutí barvy je

šroub hotov, ale bez speciálního klíe

ho nelze použít.

Klí vypilujeme z plechu tloušky

1 ,5 mm podle nákresu. Musí co nejpes-

nji zapadat do záez na hlav šroubu.

Dáváme pozor zejména na vypilování

zoubk po stranách, které nesmí bránit

zašroubování šroubu až na doraz do
držáku antény. Není takový problém klí

vypilovat, jako správn zvolit materiál

na nj. Po nkolika nezdaených poku-

sech jsem úspšn vyzkoušel klí vy-

robený z jednokorunové mince. Nechci

rozhodn nikoho nabádat k niení plat-

ných mincí, urit by se dal najít vhod-

njší materiál, ale teba se tento tip

nkomu hodí. Klí mžeme ponechat

ve tvaru podle nákresu a pi používání

ho budeme držet v kleštích nebo k n-
mu napí pišroubujeme kovovou ty-
ku v délce 7 až 10 cm jako páku.

Pesto, že popis vypadá na první

pohled složit, lze úpravu šroubu i vý-

robu klíe zvládnout asi za tvrt hodiny

až dvacet minut bez asu na tuhnutí

Obr. 1. Úprava šroubu antény DV-27
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Tady uidíte, že HTML vynechá
z vašeho textu
a formátování
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do znaek PRE -
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ledaže byste je uzaveli
do znaek PRE -

ale vše je pak
neproporciálním písmem Courier.
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Obr. 1. Píklad zápisu v HTML ... Obr. 2. ... a zobrazení tohoto píkladu

HTML
Zpracováno V ve spolupráci s firmou FCC Folprecht Computer a Communication

Zhruba ped rokem si ješt vtšina z nás o Internetu pouze obas etla v asopisech (i v Amatérském

radiu) a urité praktické zkušenosti s ním mli jen na vysokých školách. Tak jak rychle rostla jeho popula-

rita ve svt, rostla i u nás, a v druhé polovin minulého roku už zaalo patit k „dobré image“ mít svoji

vlastní e-mailovou adresu, piemž nkteí ji opravdu už i využívali. Nicmén tu opravdu masovou popu-

laritu zaal Internetu získávat World Wide Web (doslovný peklad je celosvtová pavuina).

World Wide Web (zkrácen WWW
nebo Web) je tím místem, kde se „in-

formaní dálnice" mní z šedi neviditel-

né elektronické pošty a textových do-

kument na pestrou sms bohatých

informací a barevných, ozvuených
a animovaných „výkladních skíní". U-

plynul další plrok, e-mailová adresa

je už tém samozejmostí a „image"

se dlá adresou a stránkami na WWW.
Stránky na WWW se dlají v HTML -

hypertext markup language. Je to tako-

vý zpsob oznaení informací, jejich

formátu a doprovodných prvk, který

umožuje jejich bezproblémové šíení

po celosvtové síti bez ohledu na hard-

warové a softwarové platformy, a který

umí dekódovat a zobrazit všechny pou-

žívané prohlížee (browsery).

Chcete-li zaít hned te, má HTML
velkou výhodu v tom, že k tomu nutn
nepotebujete žádný zvláštní software.

Staí vám ten nejjednodušší textový

editor (nap. Notepad z Windows) a n-

jaký prohlíže (pokud se o Internet za-

jímáte a tete tento lánek, tak ho jist

máte), abyste se mohli podívat, co jste

vytvoili. Soubory musíte ukládat jako

holý text - nap. Notepad vám ho uloží

správn, u všech složitjších textových

procesor musíte zvolit Ulož jako, vy-

brat text, a ješt zapsat koncovku .htm,

aby váš prohlíže poznal, že jde o sou-

bor HTML.
Dokument HTML je text doplnný

množstvím znaek, které urují zpsob



jeho zobrazení, dalších znaek, který-

mi do nj vkládáte grafiku, obrázky a ji-

né doplky a ješt dalších znaek,
které z nho dlají hypertext. Tyto

znaky se v anglitin nazývají tag.

Všechny znaky jsou umístny mezi

špiatými závorkami < a > (menší než

a vtší než). V bžném textu prohlížee

nerozeznávají ádkování a zobrazí

vždy jen jednu mezeru mezi znaky, a
jich tam vytvoíte kolik chcete.

Základní dv oznaení pro formá-

tování textu jsou

<P> nový odstavec: vloží jeden

prázdný ádek a pokrauje na levém

okraji,

<BR> nový ádek: pokrauje na le-

vém okraji bez vloženého ádku.

Existuje i zpsob, jak zachovat vt-

ší poet vložených mezer, nicmén ne

vždy vyhoví našemu estetickému cít-

ní. Zobrazí totiž text ve fontu typu Cou-

rier (tzn. se stejn širokými písmeny)

a zachová veškeré vaše pvodní for-

mátování. Píslušná znaka je

<PRE>váš formátovaný text</PRE>

Možná jste si na tomto oznaení
všimli jedné ze základních zásad
HTML. Pokud se význam nkterého o-

znaení vztahuje na uritou ást textu

(a to je skoro vždy), použije se znaka
na zaátku i na konci této ásti s tím,

že na konci je ped ní ješt znak / (lo-

mítko).

Další znaky se užívají k bžnému
zpehledování textu - <B> (tuný

— text)), <l> (kurzíva), <U> (podtržení),

<EM> (zdraznní), <STRONG> (sil-

né zdraznní), <ADDRESS> (ní
adresa), <CODE> (výpis programu)

a mnoho dalších, pocházejících spíše

z dob, kdy se HTML používal k vytvá-

ení vdeckých prací. První ti oznaují
opravdu jak písmenka vypadají, další

spíše o em text je.

Samozejm nechybjí nadpisy.

Umožují rozlišovat kapitoly a podka-

pitoly jako v knize nebo asopisu. Vy-

tváejí si automaticky i formátování od-

stavce, tzn. že zaínají vždy na levém

okraji a ped i poje prázdný ádek. Zna-

í se <H1>Nadpis velikosti 1</H1>,

piemž íslice za písmenem H udává

velikost nadpisu. Je jich 6 od velikosti

1 ,
která je nejvtší až po 6, která je nej-

menší.

Jediným grafickým prvkem jedno-

duchých dokument HTML je vodorov-

ná linka. Umožuje od sebe výraznji

oddlit rzné ásti obsahu stránky. Její

znaka je <HR> (z anglického horizon-

tál rule).

Je i nkolik znaek, které by mly
být v každém dokumentu HTML, i když

se navenek neprojeví - vlastní ozna-

ení dokumentu HTML, jeho záhlaví

a jeho nápln:

<HTML> zaátek dokumentu
<HEAD> zaátek názvu dokumen-

tu (nikoliv nadpis - název pro vyhledá-

vací úely, nezobrazí se)

<TITLE>Název</TITLE>
</HEAD> konec názvu dokumentu

<BODY> zaátek nápln dokumentu

</BODY> konec nápln dokumentu

</HTML> konec dokumentu HTML

Pro názornou pedstavu jsme pou-

žili nkteré doposud popsané znaky
v píkladu - porovnáním zápisu a zo-

brazení (vizobr. 1 a obr. 2 na pedcho-
zí stran) si udláte dobrou pedstavu

o tom, jak to funguje.

Jedním z mála prostedk HTML
pro strukturování textu jsou seznamy.
Pod pojmem seznam se rozumí výet
uritých možností nebo položek, uve-

dených bu poadovými ísly, nebo
pouze symboly (nap. erný puntík, tzv.

bullet).

U íslovaných seznam se celý se-

znam uzave do znaek<OL> a </OL>
a jednotlivé položky se na zaátku oz-

naí <LI>. (OL z ordered list, seazený
seznam, LI z list item, položka sezna-

mu.) Velice podobn se oznauje i se-

znam „s puntíky" - uzave se mezi

znaky <UL> a </UL> (UL pochází

z unordered list, neseazený seznam).

Do tetice máme ješt jeden typ se-

znam, který se hodí nap. pro slov-

níky nebo podobné výty pojm, ke

kterým hned písluší vysvtlení nebo
definice. Každá položka zde má dva

ádky - na prvním je znakou <DT>
oznaen pojem, na dalším znakou
<DD> jeho definice. Celý seznam je

ohranien znakami <DL> (z anglické-

ho definition list).

Zapisuje se to takto:

<OL>
<LI>První položka seznamu
<LI>Druhá položka seznamu
<LI>Tetí položka seznamu
</OL>
<HR>
<UL>
<LI>První položka seznamu
<LI>Další položka seznamu
<LI>Další položka seznamu
</UL>
<HR>
<DL>
<DT>Kapitola 1

<DD>Obsahuje základní informace o ...

<DT>Kapitola 2

<DD>Zde se dozvíte podrobnosti o ...

<DT>Kapitola 3

<DD>V této ásti najdete zejména ...

</DL>

Tento zápis se zobrazí v prohlížei

tak, jak je vidt na obr. 3.

Všechna dosud pedstavená ozna-

ení se mohou do sebe navzájem „vno-

ovat" prakticky v libovolném potu
úrovní. Znamená to, že nap. v tuném
textu mžete oznait uritá slova kur-

zívou nebo že vytvoený seznam mže
mít více úrovní.

Hypertextové odkazy

V hypertextových odkazech je hlav-

ní síla a pvab dokument HTML a sto-

jí na nich celé kouzlo World Wide Web.
Hypertextové odkazy nejsou speciali-

tou HTML, jist jste se s nimi již setkali

nap. v souborech nápovdy Help ve

Windows. Umožují rychlý pohyb

a pecházení v prohlíženém textu.

Píklad 2 - Microsoft Internet Explorer
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1. První položka seznamu

2. Druhá položka seznamu

3. Tetí položka seznamu

fj

• První položka seznamu

• Další položka seznamu Ví'

• D alší položka seznamu

Kapitola 1

Obsahuje základní informace o ...

Kapitola 2

Zde se dozvíte podrobnosti o ...

Kapitola 3

V této ásti najdete zejména ...
--1
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Obr. 3. Seznamy v HTML

Budete-li íst bžnou knihu, mžete
narazit také na odkaz - nap. viz str.

236. Musíte pak tuto stranu nalistovat,

a peíst si tam potebné. Pokud jste

si peliv nezaložili výchozí stránku,

budete ji pi návratu pracn hledat. Od-

kaz mže být i na jinou knihu ve vaší

knihovn nebo v cizí knihovn. To je

ješt pracnjší - musíte nejdíve najít

knihu a pak v ní potebné místo.

Hypertext to v elektronických doku-

mentech a knihách velmi usnaduje.
Místo odkazu je pouze zvýraznný po-

jem v textu - uknete na nj kurzorem

myši a hned jste tam, kde je potebná
informace. uknete na Zpt a jste zase

zpátky tam, odkud jste vyšli. Odkaz je

v textu „schovaný" za oznaeným po-

jmem, vyhledání za vás provede pro-

gram.

Tímto zpsobem se lze v dokumen-
tech HTML odkazovat prakticky na ja-

kékoliv jiné dokumenty, a jste-li pipo-

jeni do Internetu, mohou být tyto doku-

menty kdekoliv na svt (jsou-li z In-

ternetu pístupné). Mohou to být jiné

stránky ve formátu HTML na vašem po-

ítai, ve vaší poítaové síti, na ser-

veru na druhém konci svta. Mohou to

být ale i jiné dokumenty - texty v Micro-

soft Wordu, tabulky z Excelu, obrázky,

video, zvuky ... K zobrazení pop. zpra-

cování takových dokument použije

prohlíže píslušný program, který má-

te v poítai piazen danému typu do-

kumentu. Je-li nap. odkaz na soubor

clanek.doc, oteve se Microsoft Word
(máte-li ho na poítai) a v nm sou-

bor clanek.doc.

Nejjednodušší odkaz na jinou strán-

ku HTML ve stejném adresái vypadá

takto:

<A HREF=”STRANKA2.HTM”>od-
kaz na str. 2</A>

(Pokraování píšt)



Programátor pamtí EEPROM
Ing. Zdenk Krajíek, Tomice 13, 257 68 Dolní Královice, (Dokonení)

CANNON 37

Programátor pamti EPROM
Na obr. 5 je schéma programátoru

pamti EPROM 27C64 o struktue

8k x 8 bit. Je velmi podobné progra-

mátoru EEPROM, až na obvod pro pi-

pojování programovacího naptí 12 V,

potebného pi programování, na vý-

vod VPP pamti. Obvod tvoený tran-

zistory TI a T2, rezistory R1 až R4
a diodou Dl je ovládán tetím bitem pa-

mového portu 31 1 H. Jedná se o ne-

invertující posouva stejnosmrné
úrovn, kdy log. 0 na PD3 vyvolává na

vstupu VPP naptí 5 V a log. 1 naptí
12 V. Neinvertující je proto, že po za-

pnutí poítae jsou vývody PDO až PD3
ve stavu logické nuly a vstup VPP tudíž

není aktivní.

Procedura zápisu do pamtí EP-
ROM je složitjší než do EEPROM.
Protože vyžaduje dodržení délky pro-

gramovacího impulsu 1 milisekunda

s tolerancí +/- 5%, není zde uveden vý-

pis programu, jelikož práce s pesným
a krátkým reálným asem na PC bývá

obtížná. Programátor lze však doplnit

o monostabilní klopný obvod a další

komunikaní obvod, zaízení bude uni-

verzálnjší, je však pitom teba zvážit,

jestli je dnes ješt výhodné stavt si

svj vlastní programátor EPROM.

Závr
Úkolem tohoto lánku bylo piblížit

principy programování non-volatile pa-

mtí poítaem. Programování sériové

pamti je spíše experimentem, pon-
vadž komunikaci s ní musí stejn pro-

vádt pomrn inteligentní jednotka,

vtšinou programov ízená.

Obr. 5. Schéma programátoru

pamtí EPROM

Oproti tomu paralelní pam EEP-
ROM se dá použít jako náhrada kom-
binaních logických len i matic, lze

z ní udlat napíklad dekodér pro digi-

tální hodiny ap. Navíc její použití je vel-

mi vhodné pi vývoji obvod s mikro-

procesorem, protože peprogramování
je mnohem mén nároné než v pí-

pad EPROM. Programátor by bylo

možné pizpsobit i pro programování

mikroprocesor z ad 8048, 8051
,
PIC

atd. s vnitní pamtí EPROM i EEP-
ROM.

Základním úkolem programátor
pamtí je zabezpeit dv zásadní ope-

race s pamtmi - tení a zápis. Nebyly

zkoušeny operace pro zápis i mazání

celé pamti najednou, protože v tom-

to pípad jejich význam není píliš vel-

ký. Paralelní pamti vyžadují pro tyto

úely spínání naptí 12 V podobn ja-

ko EPROM a bylo by nutné pidávat

další obvody.

Již zabezpeení pouze hlavních po-

žadavk kladených na programátor,

volba jednodušších variant ešení na

úkor rychlejších, draz na jednodu-

chost a s tím související spolehlivost,

absence diagnostických prostedk
atd. naznaují, že tento programátor

není uren pro zajištní hromadného
programování pamtí pevážn EP-

ROM, ale že nabízí pomrn jedno-

duché a levné splnní základních po-

žadavk, které ve vtšin pípad bž-
ného používání naprosto postaí.

AO 00
AI Ol
A2 02
A3 03
A4 04
AS OSA 06
A7 07
A8
A9
A J.O
A i 1
A 12

8m
VPP

z-p.ro.

vcc

Píklad výpisu programu pro

obsluhu sériové pamti
EPROM 28C17

uses Crt;

var I , J:byte;K,L:word;

procedue NastavRezimCteni;

begin
Port [ $311] :=1 ; {WE non=l;OE
non=0 (aktivni) ;CE non=0 (aktivni)

}

Port [$313] : =$82 {režim 0;brana A a C

vystupy ;brana B vstupy}

end;

procedue NastavRezimZapisu

;

begin
Port [$311] :=3; {WEnon=l;OE
non=l (neaktivni) ;CE non=0 (aktivni)

}

Port[$313] :=$80 {režim 0;brana A,B a C

vystupy

}

end;

procedue CtiAdresu (Adresa : word ; var Data

:

byte)

;

begin
Port [$314] := (Adresa and 255);

{nizsich 8 bitu adresy na bránu A)

Port [$312] := (Adresa div 256);

{vyssich 8 bitu adresy na bránu C)

Data ; =Port [ $315

]

{data z braný B)

end;

procedue ZapisNaAdresuData (Adresa: word;

Data: byte)

;

begin
Port [$314] := (Adresa and 255);

Port [$312] := (Adresa div 256);

Port [$315] :=Data;

Port [$311] : =2 ;delay (1) ;Port[$311] :=3;

end;

begin { hlavni program }

ClrScr ; NastavRezimZapisu

;

for K : =0 to 2047 do

ZapisNaAdresuData (K , K and 255);

NastavRezimCteni

;

for K: =0 to 2047 do

begin CtiAdresu (K, I) ;write (I ,
'

'

)

end

end.



MULTIMÉDIA
RUBRIKA PC HOBBY, PIPRAVOVANÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU MICROSOFT

První a druhá sada klasických arkádových her Micro-

softu obsahuje celkem devt her. Pt z nich je z jedné

diskety s názvem Arcade a tyi jsou ze tí disket s ná-

zvem Return of Arcade.

Pijdete dom ze zamstnání a potebujete se odre-

agovat - není nic jednodušího, než zapnout poíta a ve

Windows si nkterou z tchto her zahrát. Nkteré možná
již znáte odjinud a všechny jsou tak jednoduché, že je

mžete hrát bez jakékoliv pípravy.

^Battlezone I- lUlP^

Obr. 1. Ve he Battlezone musíte zlikvidovat všechny tanky

a satelity

Obr. 3. Vaším úkolem ve he Missile Command je zniit stely

,

které na vás útoí.

rým mžete jezdit a zatáet. Na monitoru máte k dispozici

radar, který vám vždy napíše, na jakou stranu se máte otoit,

abyste mohli zniit nepítele. S pibývajícími body se zvyšuje

rychlost nepátel a jejich množství a proto je tato hra trochu

tžší, protože je velmi obtížné se rychle otoit a zniit ne-

JEDNODUCHÉ HRY

/facode a IRefam /hcode
První hra ze soubou Arcade, kterou

vám chceme pedstavit, se jmenujeAs-

teroid. Musíte v ní rozstelovat meteo-

ry, které lítají kolem vás. Rozbijete-li

velký meteor, vzniknou z nj menší,

a když rozstelíte i ty, vzniknou ješt
menší, které už pak lze zniit definitiv-

n. Pi he musíte dávat pozor, aby do

vás njaký meteor nevrazil, a být ve

stehu i ped „ufony", kteí se vtšinou

objeví, když je nejmén potebujete,

a zanou po vás stílet. Po obrazovce

lítáte raketkou, s kterou lze libovoln

zatáet a stílet. Pokud se vám bude

zdát situace beznadjná, mžete bu
ulett, nebo zmáknout Shift - ten vás

okamžit pemístí na jiné místo, u kte-

rého se ale obas také objeví meteor,

který do vás mže narazit. Po chvilce

cviku se urit tuto hru nauíte zvládat

zcela bez problém.
Další hra se jmenuje Battlezone

(obr. 1). Vaším úkolem v ní je bránit

se proti stelám tank, dl a jakýmsi

jezdícím satelitm, které do vás najíž-

djí. Vy sami koukáte z tanku, se kte-
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Obr. 2. V Centipede musíte rozstelovat

žížalu, která se k vám pibližuje shora

pítele dív, než on znií vás. Pokud vás

ale bude hra bavit, urit se brzy sta-

nete zkušenými tankisty.

Tetí hra v sad se nazývá Centipe-

de (obr. 2). Musíte rozstílet žížalku,

která se k vám pibližuje shora. Aby to

nebylo tak jednoduché, obas se na

obrazovce objeví vela, která vás ob-

tžuje do té doby, než ji sestelíte. Dal-

ším znepíjemovatelem hry jsou pa-

dající kameny, které lze ale celkem

snadno sestelit, protože se nevychy-

lují ze smru, kterým padají. Další pe-
kážkou jsou lebky, které jsou na obra-

zovce už od zaátku a dále vznikají pi

sestelování kuliek z žížaly nebo pi

pádu kamene. Zpsobují to, že se od

nich žížala odráží a tím se zrychluje.

Proto se rychleji dostane dol a vy se

jí musíte vyhýbat. Hra jinak není píliš

obtížná a vyžaduje hlavn trplivost -

pak vás bude tšit.

Pedposlední hra se jmenuje Mis-

sile Command (obr. 3). Ve he se sna-

žíte bránit své hrady a muniní sklady

tak, že sestelíte stely, které je chtjí



zniit. Hru mžete ovládat bu myší,

nebo myší a klávesnicí. Ovládání myší

je jednodušší, protože staí uknout
tam, kam chcete vystelit, a program

sám vybere stílnu, kterou má použít.

Takto vám hra urit pipadá lehká, ale

opak je pravdou, protože v dalších ko-

lech letí stely tak rychle, že je nesta-

íte sestelovat samotnou myší, natož

abyste ješt stíhali makat píslušná

tlaítka. Hra patí mezi ty tžší, protože

vyžaduje velkou rychlost pi práci s my-

ší. Myslím si, že vám bude chvíli trvat,

než se nauíte na velmi rychlé nepá-
telské stely okamžit reagovat.

Poslední hrou ze souboru Arcade

je Tempest. Ped zaátkem si musíte

vybrat, jak obtížné chcete kolo. Po této

volb se objevíte v pavuin - každá

je jiná podle toho, jaké kolo si vyberete.

V prvním kole k vám stoupají pouze
„pavouci". Teprve když všechny seste-

líte, postupujete do dalšího kola. V tž-
ších kolech jsou už i jiné potvrky, kte-

ré vás obtžují, ale vaším úkolem je

sestelovat pouze pavouky a pozdji

i blesky. V dáli pod vámi jsou vidt te-

Obr. 4. Ve he Digdug musíte nafouknout

všechny duchy a žáby, které se vám
snaží utéct.

ky, které ubývají úmrn s nepáteli.

Hra Tempest je celkem jednoduchá.

Když budete pozorní, zaruen vás žá-

dný pavouk nechytí.

V souboru Return of Arcade jsou

celkem tyi hry. První z nich je Digdug

(obr. 4). Vaším úkolem je nafukovat

všechny duchy a žáby do té doby, než

prasknou. Dáváte pozor na to, aby vás

njaká žába nesežehia, a také na to,

aby vám neutekla nahoru a nezmize-

la. V prvních kolech zstávají potvrky

ješt chvíli ve svých škvírách a vy je

staíte lehce likvidovat, ale v tžších

kolech na vás jdou teba ti a vy máte

co dlat, abyste je stihli nafouknout.

Hra není pílišobtížná, ale staí chvíli

zaváhat a nkdo vám utee. Když však

nebudete váhat a budete se rychle roz-

hodovat ke komu jít nejdív, pak to pro

vás nebude žádný problém.
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Obr. 5. Ve he Galaxian se snažíte

sestelit všechna Jítátka

“

Druhá hra se jmenuje Galaxian

(obr. 5) a urit ji budou mnozí znát.

Ve he pedstavujete raketku, která

musí zniit Jítátka", zformovaná nad

vámi. Znepíjemnním je to, že se ob-

as njaké lítátko od skupiny odpojí, le-

tí na vás a samozejm pitom stílí.

S pibývajícími body se zvyšuje jejich

poet a etnost nálet, takže pomalu

nevíte, kam dív uhnout a po kom nej-

dív stílet. Staí se ale snažit, sestelit

je co nejdíve, aby ona nesestelila vás,

a po chvíli si s lítátky poradíte.

Další hra Pac-Man (obr. 6) bude ta-

ké mnohým známá, možná pod podob-

ným názvem. Mli byste „vyžrat” všech-

ny teky a nenechat se pi tom chytit

nkterým ze ty strašidel. Abyste ale

nebyli honni pouze vy, mžete se jim

potom pomstít. V dalších kolech se do-

ba hry zkracuje a vy už nkdy nestíháte

se ke strašidlm vbec piblížit. Hra

také není píliš tžká a s trochou roz-

vahy ji lehce dohrajete až do konce.

Poslední hrou druhé sady je Pole

Position (obr. 7). Je to klasická formu-

le, ve které jedete nejdíve kvalifikaci

a když se umístíte, jedete na ostro. Na

každý okruh máte urený as, do kte-

rého se musíte vejít. Když okruh doje-

dete do daného limitu, dostanete nový

limit, který je o malinko kratší než ten

pedchozí. Pokud se vám to povede ti-

krát, zapoítají se vám body a zapisu-

jete se. Pi jízd nesmíte narazit do

žádného vozidla ani do bilboard, kte-

ré jsou podél silnice. Na zaátku si bu-

dete muset zvyknout na obtížné ovlá-

dání, ale postupem asu se formuli

nauíte ídit a s pehledem dojedete až

do cíle.

U všech her je v Options volba Cu-

stomize game
,
kde si mžete zvolit po-

et život, svoji rychlost, rychlost ne-

pátel, poet bod za které dostanete

další život atd. Tím si mžete hru zjed-

nodušit a pedlat k obrazu svému, tak-

že se pro vás stane zábavnjší a snaz-

ší. Vtšina z tchto her je ale i beztoho

dostaten snadná a není obtížné na-

uit se je hrát. Pokud byste mli pes-
to njaké problémy, je tu Help.

Popis arkádových her zpracoval náš

trnáctiletý spolupracovník Jan Šlechta.

í£l

Cvame ýprion: help

Obr. 6. Vaším úkolem ve he Pac-Man je

„vyžra všechny puntíky a nenechat se

pitom chytit od strašidel

Obr. 7. Ve he
Pole position

musíte nejdíve

zvládnout

kvalifikaní jízdu

a potom

jedete na ostro

íkam Si****

Pole Position

HISií 12000 TIME LAP SM 3 4:

SCORE iOSO SO SPEED 16Smph



KANCELÁ
(Dokonení z minulého ísla)

Software se bude uit na píkladech

a pak vykoná na váš píkaz úlohu sa-

mostatn.
Software který se pizpsobuje, vy-

chází vám vstíc a rozumí bžné hovo-

rové ei zvýší produktivitu, zkrátí do-

bu potebného zauování se a omezí

potebu intenzivních školení.

Propojení s lidmi, místy

a informacemi

Mžete komunikovat a spolupraco-

vat s lidmi, aniž opustíte své pohodlné

pracovní prostedí.

Jednou z cest, jak udlat software

osobnjší a pizpsobivjší, je zvtšit

možnosti existujících aplikací, aniž by

se uživatelé museli uit další nové pí-

kazy a postupy.

Dnes teprve zaínáme vidt, co pi-

nese používání poíta v Internetu,

v pracovních skupinách a na cestách.

Zatím ale musí uživatelé opustit své

aplikace a nauit se jak zalenit on-li-

ne informace do svých dokument ne-

bo jak spolupracovat s kolegou na stej-

ném dokumentu.
V budoucnosti bude možné spolu-

pracovat s kolegy ve vzdálených mís-

tech, získávat informace prostednic-

tvím Internetu a být produktivní i mimo
kancelá- vše aniž byste museli opus-

tit pátelskou a „zabydlenou" obrazov-

ku svého poítae.
Pístup k Internetu se proto stane

integrální souástí vašich bžných ap-

likací. Jednoduše vytvoíte vazby na

on-line dokumenty nebo firemní data-

báze, svému softwarovému asistento-

vi zadáte vyhledání dat v databázích

nebo zkontrolujete správnost použitých

dat pímo z vaší aplikace.

Komunikace s ostatními bude
i mnohem pirozenjší.

Budete mít možnost upravovat sou-

asn s ostatními spolupracovníky

spolený dokument, aniž byste se mu-
seli uit jak na to, a bez pecházení do

njaké jiné, pouze k tomu urené apli-

kace.

Zabudování komunikace a pístupu

k Internetu do vašeho pracovního pro-

stedí je jedním z dalších prvk, který

uiní aplikace budoucnosti pátelštjší-

mi, pizpsobivjšími a pirozenjšími.

Budete komunikovat, spolupracovat

a budete propojeni s kýmkoliv, aniž by-

ste museli uit se nové postupy, pama-
tovat si krkolomné píkazy nebo vdt
cokoliv o síových technologiích.

ešení pro každého

Jedna velikost nevyhovuje všem li-

dem. Pro vaše individuální úkoly použí-

vejte uživatelské aplikace.

Dnešní uživatelé poíta musí u-

pravovat svoji práci tak, aby se „vešla"

do možností té které aplikace. Ale po-

užívat univerzální nástroj, jakým je te-

ba tabulkový procesor, k ešení všech

vašich úkol, je podobné pokusu po-

stavit celý dm jen s kladivem. S kla-

divem udláte hodn práce, ale svj
dm postavíte rychleji a lépe, máte-li

pro každou práci speciální nástroje.

V kancelái budoucnosti budou uži-

vatelské aplikace pro speciální úkoly

sestavovány z komponent aplikací,

které denn používáte.

V útárn budou moci nap. použí-

vat nástroj k analýze toku penz posta-

vený z komponent tabulkového pro-

cesoru, místo aby museli navrhnout

kompletní finanní model v rámci tra-

diního spreadsheetu. Léka pracující

v malé ordinaci mže mít speciální evi-

denci pacient podle svých poteb, ale

propojenou s velkou spolenou data-

bází celé nemocnice.

Programátoi uživatelských aplika-

cí to budou mít stále snazší díky inte-

roperabilit, zabudované do jednotli-

vých softwarových komponent, a vý-

konnému programovacímu jazyku ty-

pu Microsoft Visual Basic.

Tak jak bude tvorba uživatelských

aplikací stále jednodušší, bude jejich

používání stále širší. Stále více uživa-

tel tak bude získávat uspokojení

a vyšší produktivitu z pizpsobivého
a „osobního" softwaru - z optimálních

nástroj pro každou práci.

Kancelá budoucnosti -

poítae pracující stejným

zpsobem jako lidé

Projektov orientované pracovišt,

adaptabilní aplikace, propojení s lidmi,

místy a informacemi, ešenípro každé-
ho. Bhem nkolika málo let by tyto

trendy mly zjednodušit používání po-

íta a zvýšit jejich vstícnost pote-

bám jednotlivc i spoleností.

Individualizovaný a pizpsobivý
software zcela zmní pravidla interak-

ce mezi uživatelem a poítaem. Ne-

budete se již muset uit pracovat jako

poíta, poíta se bude uit pracovat

jako vy.

Microsoft spolu s mnoha svými

partnery v softwarovém i hardwarovém
prmyslu udlá v následujících letech

všechno pro to, aby pomohl realizovat

to, co je jist nejvtším píslibem kan-

celáe budoucnosti - piblížit práci

s poítai zmnám v život i v zamst-
nání a udržet produktivitu ve stále slo-

žitjším svt.

iMceflKÉTB * * ® ? m
rRuuoj ntipMxi.) Pi4t» ném

. Microsoft eská republika
Vítáme vás na naší hlavní WWW stránce

& Soutž "Techniko, mfli pfftel i nepítel"

KF a.s.. T-mogazín. Národní technické museum Praha o Microsoft s.r o. vyhlašuji soutž festivalu TECHF1LM 1 996 o

nejlepšl píspvek no téma 'Tech nika míli pítel i nepítel" Uzávrka 1 záí 1996 I

$ BackOffice Promotign
Microsoft nabízí možnost pracovat s produkty Microsoft BackOffice po dobu 1 00 dní a pitom nic neplatit

Vyzkoušejte si silu produkt Microsoft BackOffice

i# Download software

V nabídce softwarového vybaveni od Microsoftu mžete nalézt aplikace, které lze po uritou dobu bezplatn

zkoušet nkteré produkty jsou dokonce zcela zdarma Využijte této možnosti a vezmte si tyto produkty pímo z

Internetu 1

ti Konference TechEd 96

Ve dnech 11. až 14 ervna 1996 poádá Microsoft ve francouzském Nice evropskou konferenci Microsoft TechEd

96 Konterence je technicky orientována a je urena pro všechny, kteí chtjí znát pedstavy Microsoftu o

souasném stavu i budoucích trendech.

* Ochrana soukromí v elektfonicKBm vku.

"Obáváte-li se v zaínající elektronické epoše ohroženi soukromí, nejste sami " Tmito slovy zaíná |eden z

nejnovjšich lánk Blila Gatese

ti Konference
“Unlock Ihe the Internet". 1 6.S.1 996 Praha

Nejnovjší technologie Microsoftu pro Internet, na jediném míst ve stední Evrop. 1 6 51 996 v Praze v Paláci

kultury Konference byla urena pedevším pro webmestery a internetovské vývojáe Pednášeli špikoví

specialisté Microsoftu z USA.

eská
stránka

Microsoftu

na Internetu

s mnoha

zajímavými

informacemi

UMÍTE PEKLÁDAT
ODBORNÉ TEXTY
Z ANGLITINY?

Pokud ano a pokud máte zájem

o píležitostnou i pravidelnjší

spolupráci na zajímavých

pekladech, ozvte se mi.

Pedpokladem je dobrá vyjad-

ovací schopnost v eštin,
znalost poítaové problemati-

ky a pipojení na Internet.

Na vaše nabídky se tší

Alek Myslík, alek@login.cz



VOLN ŠIENE PROGRAMY
RUBRIKA PC HOBBY PIPRAVOVANÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ

Planetárium na obrazovce poítae - program CyberSky

CyberSky™
Autor: Stephen Michael Schimpf,

2444 West 230th Street, Torrance,

CA 90501-5242, USA.
HW/SW požadavky: PC od 386,

4 MB RAM, 1 ,5 MB na pevném disku,

operaní systém MS-DOS, Windows
3.x, Windows 95 nebo Windows NT.

CyberSky™ je barevný jednoduše

ovladatelný program, který promní
obrazovku vašeho poítae na plane-

tárium a umožní vám seznamovat se

s astronomií zkoumáním souasné,
minulé i budoucí hvzdné oblohy. Po-

jem planetárium není nadsazený, pro-

tože opravdu poskytuje vtšinu funkcí

klasického planetária. Zárove je pk-
ným a motivujícím studijním proste-

dím. Dává vám oblohu pod kontrolu.

Jednou z nejmocnjších funkcí pro-

gramu CyberSky je animace displeje,

která vám umožní sledovat zmny na

hvzdné obloze v závislosti na ase li-

bovolnou rychlostí. Mnoho nejzáklad-

njších a nejzajímavjších astronomic-

kých fenomén lze pozorovat pouze
bhem nkolika dn nebo msíc, ne-

bo až v daleké budoucnosti. CyberSky
pevede tyto asy na vteiny a minuty

a vy se tak mžete z astronomie nauit
vci, které díve vyžadovaly týdny, m-
síce i roky pozorování.

Mžete:

• Pozorovat pozice Slunce, Luny
a planet slunení soustavy na obloze.

Informace o tchto objektech (jejich

vzdálenost od Zem, východy a zápa-

dy) jsou dostupné jednoduše uknutím
na pravé tlaítko myši.

• Pozorovat 5080 hvzd. Informa-

ce o tchto hvzdách - jejich oznaení
v systémech Bayer a Flamsteed, veli-

kosti, spektrální typy a asy východu

a západu - jsou rovnž dostupné pou-

hým uknutím na pravé tlaítko myši,

ukazuje-li kursor na hvzdu. U 248 nej-

jasnjších hvzd jsou uvedena i jejich

bžn užívaná jména.

• árami si mžete graficky propo-

jit hvzdy všech 88 souhvzdí.
• Na map hvzdné oblohy si m-

žete zobrazit sí rovníkových nebo ga-

laktických souadnic, ekliptiku a další

pomocné kivky.

• Mžete zobrazit hvzdnou oblo-

hu viditelnou z kteréhokoliv místa na

Zemi v období od roku 4000 ped na-

ším letopotem až do roku 4000 naše-

ho letopotu.

• Pomocí výukových postup se

seznámíte s dynamikou hvzdné oblo-

hy. Nauíte se co jeprecese, retrográd-

ní pohyb planet a mnoho dalších po-

jm, a to nikoliv z jejich popisu, ale

z pozorování hvzdné oblohy na obra-

zovce vašeho poítae.

• Seznámíte se s astronomickou

terminologií a to nejen z nápovdy
a doprovodných text, ale i z bohatého

slovníku pojm.
• Displej mžete kdykoliv vytisk-

nout, a to ern, negativn nebo barev-

n, a získané mapky použít k identifika-

ci hvzd, planet a souhvzdí na noní
obloze.

CyberSky zobrazuje oblohu tak, ja-

ko byste leželi na zádech na louce da-

leko od budov, veejného osvtlení a ji-

né civilizace a vaše nohy smovaly na

jih. Východní horizont pak máte po levé

ruce, západní po pravé a severní za

hlavou.

Zajímá-li vás astronomie, CyberSky
poskytne vám i celé rodin dlouhé ho-

diny zábavy i pouení.
Registraní poplatek za CyberSky

je 21 USD plus poštovné, zkušební Ih-

ta je 30 dní. Program zabere po insta-

laci na pevném disku asi 1 ,5 MB a m-
žete si ho objednat pod oznaením
cybersky.lzh.

Okno programu Poster

POSTER
Autor: Poster Software, Bob Bedoll,

11002 48th St. E., Puyallup, WA,
98372 USA.
HW/SW požadavky: Windows.
Tento program vytvoil autor pvod-

n pro svoji dceru, aby mohla tvoit vel-

ké plakáty a výkresy pro své prezenta-

ce ve škole a v klubu. Mohou obsaho-

vat text a grafiku a vytisknou se na více

list papíru s pesahy tak, aby bylo

možné slepit dohromady výsledný for-

mát. Program byl navržen pro Win-

dows 3.1 a posléze upraven tak, že

pracuje správn i pod Windows 95. Po-

užívá ti základní formáty - na výšku,

na šíku a dlouhý transparent.

Text se tvoí podobn jako v jedno-

duchém textovém editoru. Zajímavá je

nabídka pro výbr font - názvy font
jsou zobrazeny pímo v píslušném
fontu, takže vidíte, jaké písmo volíte

(viz obr.). Grafiku lze vkládat temi rz-
nými zpsoby - využitím OLE a píka-

zu Insert Object
,
vložením z Clipboar-

du Microsoft Windows a pímým impor-

tem hotových obrázk ve formátu BMP

KUPÓN
FCC-AR 7/96
pfiložíte-li tento vystižený kupón k vaší

objednávce voln šíených program
od FCC Folprecht, dostanete

slevu 10%.

SHAREWARE



Programy od FCC Folprecht

si mžete objednat na adrese

FCC Folprecht, s.r.o.

SNP 8
400 1 1 Ústí nad Labem
tel. (047)44250, fax (047)42109

nebo WMF. Doporuuje se používat

vektorové obrázky ve formátu WMF,
protože je lze plynule zvtšovat, zatím-

co bitmapové obrázky jsou pi vtším
zvtšení hrubé a zubaté. Každý
obrázek, když ho tvoíte, je celý na

obrazovce - pi tisku ho však mžete
zvtšit na libovolnou velikost až do
délky (šíky) 266 cm.

Registraní poplatek je pouhých 10

USD a samotný program zabere na

pevném disku asi 90 kB. Mžete si ho

objednat pod oznaením poster.lzh.

QuickSilver

ReTouch
Autor: Harald Gabriel, GUC GmbH,

Rosenkavalierplatz 10, 81925 Mni-

chov, SRN.
HW/SW požadavky: MS Windows.

Jak název napovídá, jde o retušo-

vací program pro bitmapové obrázky

(BMP, GIF, HIC, TGA a JPG). Umož-
uje pracovat s mnoha obrázky sou-

asn v samostatných oknech (lze je

i zmenšit do ikony). Hlavní okno pro-

gramu má standardn stejnou velikost

jako zobrazený obrázek a je nezávislé

Vtipným

zpsobem
ešená nabídka

(menu) písem

v programu

Poster

jj|^| Iext Page Help f

Marlett Times New Roman CE Arial Black

Times NewRoman Cyr Century Schoolbook
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má kreslicí pero (další tlaítko ToolBo-

xu), kterým lze pebarvovat jednotlivé

pixely obrázku. tvrté tlaítko vytvoí

vtší tvercový kursor, pod nímž pro-

bíhá pednastavená filtrace (zvolená

v nabídce Filter
,
viz dále). Další tlaít-

ko oteve okénko Zoom, kde lze posuv-

Morph (A) 72x72x1 6M

obou pixel, pi transparenci 100% již

vkládaný obrázek pvodní obrázek ni-

kterak neovlivní).

S obrázky lze dlat všechny stan-

dardní operace typu otáení(pevné po

90 stupních, plynule o nastavený poet
stup) podle kterékoliv osy otáení.

PmMm:

i-::, ilií

J leslinatíon

Control Points

Jednotlivé prvky programu QuickSilver ReTouch - hlavní okno,

systém menu, nástrojové okénko (ToolBox Window

a nástrojové okno pro morfing

||
QuickSilver ReTouch v2.0 © 1995 H£0E3

Filé Edit View image Colors Window Help

Jjffjanies

jjPreview

€ '

na „hlavice" programu a jejích menu ným pruhem nastavit zvtšení nebo

(viz obrázky). Program ReTouch lze zmenšení obrázku (od 50:1 do 1:50).

spustit i v celoobrazovkovém módu, Lze zvolit i zvtšení Fit to Window, kdy

kde vypadá podobn jako kterákoliv ji- obrázek zabere maximální možnou
ná aplikace pro Windows. plochu okna. Konen poslední šesté

Voln pohyblivé po obrazovce je tlaítko oteve okénko nastavení filtru

dále okénko s nástroji, ToolBox Win- - jsou k dispozici filtry Soften Picture
,

dow (viz obr.). Ukazuje jednak pesné Sharpen Picture, Enhance Detail, En-

umístní kursoru v obrázku (souad- hance Focus, Edge Enhance, Edge
nicex a y), jednak barvu pixelu pod kur- Detect, Emboss.

sorem (ve složkách RGB). Je na nm Jednou z nejmocnjších funkcí pro-
šest ovládacích tlaítek. Šipkou ozna-

gramu ReTouch je kombinace obráz-
ené tlaítko slouží k aktivaci obrázku

v a ktjVnjm okn s obrázkem na clip-

(oken), vyznaování výezu ap. Tlait-
boardu Je v ní zkom binována barva

ko oznaené pipetou „nacucne barvu každého pixelu z originálního obrázku
pixelu pod kursorem. Tuto barvu pak

s barvou pixelu v obrázku v clipboar-

du, a to podle nkterého z volitelných

pravidel - substraction, addition, mul-

tiplication, OR
,
Stech Scale. Je k dis-

pozici i nastavení transparence, umož-

ující prolnout dva obrázky s pesným
nastavením míry prolnutí (pi transpa-

renci = 0% nahradí obrázek z clipboar-

du pekrytou ást pvodního obrázku,

pi transparenci 50% bude barva kaž-

dého pixelu pesnou kombinací barev

Lze mnit barevnou hloubku (poet ba-

rev), aplikovat gamma korekci, nasta-

vovat jas, kontrast a barevnost jako

u televizního pijímae, mnit váhu jed-

notlivých barev, získat detailní informa-

ce o upravovaných obrázkách.

Zajímavou funkcí je snímání obráz-

k z obrazovky (
capture ), piemž kro-

m celé obrazovky lze sejmout i aktivní

okno nebo pouze pracovní prostor ok-

na (tj. bez rámek, nástrojových pru-

h, nadpis a systému menu).

Další zajímavou a u podobných pro-

gram neobvyklou funkcí je morfing -

deformování nkterých ástí obrázku

a plynulé pecházení z jednoho tvaru

do druhého. Lze tak vytvoit i sekvence

pro video (AVI).

O tomto šikovném programu by se

dalo napsat mnohem více a podrobn
rozebrat jeho funkce -tím bychom vám
ale vzali všechnu radost z jejich obje-

vování. A tak už jen:

Registraní poplatek je 20 USD,
program zabere asi 1,2 MB a mžete
ho mít pod oznaením qretouch.lzh.
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Pracovní okno programu EDGE Diagrammer

EDGE Diagrammer
Autor: John Daleiden, Pacestar

Software (ASP), Box 51974, Phoenix,

AZ 85076-1974, USA.
HW/SWpožadavky: 80386+, 4 MB

pamti, MS Windows, myš.

Mocný wokenní nástroj urený pro

tvorbu vývojových diagram, organi-

zaních schémat a podobných tech-

nických výkres. Od svých konkurent
se podstatn liší propracovaným sys-

témem „styl", inspirovaným moderní-

mi textovými editory a DTP programy.

„Styl" je uritá množina atribut (v tex-

tovém editoru teba druh písma, zp-
sob zarovnávání, odsazení od okraje

atd.) definující vlastnosti jisté ásti do-

kumentu. Pipadá-li vám obecná defini-

ce nesrozumitelná, zkuste si pedsta-

vit, že kreslíte vývojový diagram. N-
které spojovací áry požadujete plné,

zakonené výraznou šipkou, jiné tenké

perušované s malou dvojitou šipkou

na konci a obas potebujete kritická

místa zvýraznit tlustou ervenou arou.

Zatímco „obyejný kreslicí program"

vás bude nutit neustále mnit tloušku

i typ áry, v EDGE Diagrammeru jenom
uknete na pedem pipravený styl „Pl-

ná", „Perušovaná", „ervená"... Podo-

bn lze jako styly definovat asto pou-

žívané geometrické objekty (píp. i vla-

stní obrázky - program umožuje im-

port soubor WMF). Akoliv je systém

styl velice podstatnou pedností pro-

gramu, samotný by nebyl k niemu.
Jenže EDGE Diagrammer disponuje

i bohatou sadou kreslicích funkcí

a geometrických tvar, zobrazitelným

rastrem a zarovnáváním objekt do
rastru (režim snap), plynulou zmnou
mítka (zoom), inteligentními spo-

jovacími arami, které se „drží" pe-
sunovaného objektu, možností tisku

rozsáhlých diagram na nkolik list

papíru, šikovnými pomckami pro za-

rovnávání a pravidelné rozmísování
objekt v rámci výkresu, podporou pí-

sem TrueType, nástrojovou lištou a u-

živatelsky pizpsobitelnou paletou

funkních tlaítek. Zkrátka - v kategorii

„Flowcharting ve Windows" se objevil

nový favorit!

Voln šíenou verzi mžete bezplat-

n používat 30 dní. Chcete-li program

používat legáln i po uplynutí zkušeb-

ní lhty, je vaší povinností autorovi

uhradit registraní poplatek 90 USD
(+5 USD poštovné). EDGE Diagram-

mer po rozbalení zabere asi 1,8 MB
a najdete jej na distribuní disket

.3,5HD-9913 firmy JIMAZ.

JIMAZ spol. sr. o.

prodejna a zásiiková služba

Hemanova 37,170 00 Praha 7

4DOS
Autor: JP Software, Box 1470, East

Arlington, MA 02174, USA.
HW/SW požadavky: žádné, 4DOS

funguje opravdu všude a se vším.

Dnes již legendární náhrada soubo-

ru COMMAND.COM. Nevíte-li, kemu
je COMMAND.COM, vzte, že jde v zá-

sad o „viditelnou ást DOSu". Známý
píkazový ádek, píkazy dir, del, copy,

dávkové soubory (*.BAT) atd. Píka-

zový ádek býval léta postrachem laik

a svým zpsobem bránil rozmachu na-

sazení poíta v praxi. Proto od nepa-

mti stovky firem produkovaly nejrz-

njší nadstavby (XTree poínaje
a Windows kone), které mly jediný

cíl, a to zbavit uživatele starostí s píka-

zovým ádkem. Patíte-li mezi „laiky"

tesoucí se pi vyslovení termínu píka-

zový ádek hrzou, pestate okamži-

t íst a na 4DOS radji zapomete.
Dále tou jen ti, kdož vdí, že veškeré

nadstavby jsou „jen takové pozlátko"

a že skutené poítae se vždy ovláda-

jí z píkazového ádku. Ti rovnž vdí,

že ovládat tímto zpsobem „bžný"
DOS je zážitek plný dsu a utrpení.

Spousta relativn triviálních operací se

dá provést pouze velmi krkolomn,
protože DOS jednoduše nedisponuje

patinými píkazy... Takže: patíte-li

mezi koumáky, kterým „bžný DOS"
prost nestaí, vyzkoušejte 4DOS. Co
se stane po spuštní programu? Zdán-

liv skoro nic, obrazovka vypadá jako

dív - vylepšení jsou totiž takíkajíc „pod

kapotou". Ke každému píkazu klasic-

kého DOSu má 4DOS svj vlastní, vy-

šperkovaný ekvivalent, „cd" si pama-
tuje adresá ped poslední zmnou
a umí píkazem „cd -“ rychle pepínat

mezi dvma adresái, „dir" dokáže vy-

pisovat soubory do dvou sloupc,
strun, obšírn - celkem pes pta-
dvacet rzných parametr, „dir" (ale

i všechny ostatní píkazy) rozumí i o-

becným specifikacím „*cisl*.tx, a tak

bychom mohli pokraovat ješt dlouho.

4DOS nezstává jen u vylepšování už

existujících píkaz. Zavádí na 50
vlastních, které umožují využívat bar-

vu, kreslit rámeky, provádt operace

se soubory vybranými v interaktivním

výpisu, piazovat pi provádní dávko-

vých píkaz promnným operaního
systému textové etzce... Kompletní

výet by vydal na samostatný lánek.

Zde se omezíme pouze na struné
shrnutí - 4DOS je nástroj, který nepo-

chybn nadchne kohokoliv, kdo pracu-

je s píkazovým ádkem. U standard-

ních píkaz implementuje snad všech-

na myslitelná rozšíení a vylepšení;

kde DOS potebné píkazy postrádá,

pidává své vlastní. Díky speciálním

píkazm umožuje vytváení mnohem
mocnjších dávkových soubor než

klasický DOS (rozšiující prvky iní

z 4DOS jednoduchý „programovací ja-

zyk", srovnatelný s jazykem BASIC).

Pipotete-li kompatibilitu se všemi

rozšíenými operaními systémy (OS/

2, Windows, Windows NT a dokonce

i Windows 95!) a profesionáln prove-

denou dokumentaci s mnoha píklady,

je výsledkem produkt, kterému snad-

no podlehnete (ódy na nj pravidlen

pjí renomovaní recenzenti ješt reno-

movanjších asopis).
Zkušební lhta je ti týdny, regis-

traní poplatek 69 USD. Program
4DOS zabere na pevném disku asi

1,25 MB a najdete jej na disket

. 3,5DD-0108 firmy JIMAZ.
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Pro anténa vyzauje

Kenneth Macleish, W7TX

(Podle asopisu QST 11/1992 peložil Ing. Petr Lebduška, 0K1DAE.)

Nemusíte vdt, jak anténa pracuje, abyste ji mohli používat. Alezískáte--

li o tom njaké znalosti, pochopíte hloubji princip rádia. Zde je nkolik od-

stavc, které vnášejí svtlo do tajemného procesu, kterým antény penášejí
energii z jednoho místa na jiné.

Kdyby antény nevyzaovaly, mohli by-

chom klidn opustit své radioamatér-
ské pístroje a vnovat se jinému ko-

níku. Naštstí ale ony vyzaují.
Pokusme se vysvtlit pomocí základ-

ních pouek tento podivuhodný a tro-

chu nepochopitelný jev.

Nejprve malý test, který zjistí, do jaké

míry problematiku antén ovládáte. Po-
kuste se odpovdt na všechny výroky
(otázky) a pak si teprve najdte správ-

né odpovdi na konci stránky 1

.

1. U plvlnného dipólu napájeného
ve stedu se elektrony pemisují z jed-

noho konce antény na opaný.
ANO -NE

2. Dokonalý izolant mže vyzaovat.
ANO -NE

3. Na rozdíl od reálného (ohmické-
ho) odporu má vyzaovací odporvýznam
pouze v napájecím bod antény nebo
anténního systému.

ANO -NE

4 . Zem kolem vysílací antény vy-

zauje.
ANO -NE

Pokud jste na všechny otázky odpo-
vdli správn, pak toho pravdpodob-
n znáte víc než autor a mžete zbytek
lánku vynechat.

Imaginární experiment

Vezmme bezovou kuliku o velikos-

ti dtské „cvrnkací” kuliky mezi palec

a ukazovák. Pokud nevíte, co je bezová
kulika, nebo žádnou zrovna nemáte,
mžete ji nahradit pingpongovým mí-
kem. Pro nedostatek lepších píklad
se v lánku budeme odvolávat na bezo-
vou kuliku.

Otete tuto kuliku o koberec, abys-
te ji elektricky nabili. A nyní s ní mávejte
ve vzduchu dopedu a dozadu na vzdá-
lenost asi 15 cm tak rychle, jak jen m-
žete. Kulika vysílá elektromagnetické
vlny! eknme, že jste dosáhli 10
kmit za vteinu. Pokud byste do rohu

pokoje umístili dostaten citlivý pi-
jíma pro velmi dlouhé vlny, zazname-
nal by signál na kmitotu 10 Hz, což je

30 milión metr. Pokud byste doká-
zali mávat kulikou ješt mnohem rych-

leji, mohli byste tímto zpsobem vysí-

lat.

Za chvilku budeme v experimentu
pokraovat. Ped tím se ale zkusme
podívat, co se dje uvnit antény.

Položte
svou anténu pod mikroskop

Víme, že bžná anténa žádné bezo-
vé kuliky neobsahuje. Nicmén ob-
sahuje obrovské množství nepatrných,

lehoukých a elektricky nabitých ás-
teek, kterým íkáme elektrony. Mnoho
z nich jsou takzvané volné elektrony,

které ztratily svj rodiovský atom mdi
nebo hliníku a mohou se pohybovat
více i mén svobodn prostorem mezi
atomy, ovlivovány pouze pípadným
elektrickým polem. Takové volné

obr. 1. V okolí nabité ástice je vždy pítomno kulombovské pole, které má
nezastupitelnou úlohu pi vyzaování energie

elektrony se v ad ohled chovají stej-

n jako bezové kuliky.

Víme, že elektrický proud ve vodii
je zástup pohybujících se volných
elektron. Jedná-li se o proud stída-

vý, jako je tomu v antén, pak se
elektrony pohybují jednotn dopedu a
zpt. Každý elektron tedy kmitá kolem
své klidové polohy, tak jako kulika v
našem experimentu. Podívejme se, jak

rychle a jak daleko se elektron mže
pohybovat.

Pedpokládejme nap. anténu zho-
tovenou z mdného drátu o 0 2 mm
pracující na 14,1 MHz. Každý volný elek-

tron pi povrchu drátu vykoná 14,1 mili-

ónu kmit za vteinu. Známe-li elektric-

ký náboj volného elektronu, jejich poet
v krychlovém milimetru mdi a hloub-

ku vniku vf energie do drátu (tzv. skin-

efekt neboli povrchový jev), mžeme vy-

poítat jeho rychlost pi proudu
eknme 1 A. Výsledek bude asi 1 cm
za vteinu. Za jednu polovinu periody

se elektron moc daleko nedostane: asi

jednu stomilióntinu centimetru. Ale
v oích elektronu je to vzdálenost úcty-

hodná - více než deset tisíc jeho pr-
mr. Odpov na otázku . 1 tedy zej-m zní NE. Ani jeden elektron se
nedostane z jednoho konce antény na
druhý.

Mžeme vypoítat zrychlení a zpo-
malení elektronu. Nejvtší bude v oka-
mžiku, kdy se elektron zastavil a zaí-
ná se pohybovat opaným smrem. Pi
proudu jednoho ampéru dosahuje
zrychlení více než 50 000 G! Azrychlují-

cí se nebo zpomalující se nabité tle-
so, a je to elektron nebo bezová kuli-

ka, je zdrojem elektromagnetického
záení.

Bezová kulika je velice dobrý izo-

lant. Pedpokládáme, že jím je i elek-

tron. ili odpov na otázku . 2 je ANO:
dokonalý izolant vyzauje.
Vrame se k našemu imaginární-

mu experimentu. Tentokrát místo má-
vání bezovou kulikou kmitotem 10 Hz
si pedstavíme elektron kmitající na rá-

diovém kmitotu 2 a budeme zkoumat
vzniklé pole.

Pole
kolem kmitajícího elektronu

Detailní vnitní struktura elektronu

dosud není zcela jasná, ale pro naše
úely to nehraje roli; mžeme pedpo-
kládat, že elektron je malý kulatý míek
s elektrickým nábojem rovnomrn
rozloženým na povrchu. Pole uríme
ešením Maxwellových rovnic3 ve všech
vzdálenostech od povrchu elektronu.

Taková analýza ovšem není záležitost

pro slabší nátury, proto detaily pesko-
íme a soustedíme se na výsledky.

1 1-NE, 2-ANO, 3-NE, 4-ANO.
2 Klasická elektromagnetická teorie, kterou používáme v tomto lánku, platí od nulového

kmitotu do oblasti ádov mikrovln. ím vyšší kmitoet, tím více se uplatují principy kvan-

tové elektrodynamiky.
3 Nkteré teoretické základy lze najít v publikaci autor Feynmana, Leightona a Sandse:

The Feynman Lectures on Physics, Vol. II, Addison-Wesley Publishing Co. 1964.

Kulombovské pole

Uchopíme elektron drobounkou
pinzetou a na chvíli ho pidržíme. Za
chvíli bude jediným pítomným polem
statické elektrické pole obklopující elek-

tron ve všech smrech 4
. Silové áry



mají tvar znázornný na obr. 1 jak pro

kladný, tak i pro záporný náboj. Takové
pole se nazývá kulombovské. Je pí-

tomno vždy, bez ohledu na to, zda se
elektron pohybuje i nikoliv. Pozdji po-

známe, že kulombovské pole hraje zá-

kladní roli v innosti antén.

S pohybem elektronu je spojen
vznik dalších dvou polí.

Magnetické pole

Pohybující se elektron vytváí proud

a proud je vždy spojen s magnetickým
polem. Zdvihnte palec pravé ruky jako

pi autostopu a namite jej ve smru
pohybu elektronu. Vaše pokrené prs-

ty znázorují silové áry magnetického
pole kolem elektronu. Obrátíte-li palec

do opaného smru, zjistíte, že i mag-
netické pole má opaný smr, takže

kmitající elektron dává vzniknout stí-

davému magnetickému poli. Na povr-

chu elektronu je magnetické pole pes-
n ve fázi se smrem pohybu, ale

budeme-li se vzdalovat, bude se fázo-

vý rozdíl zvtšovat. Až do vzdálenosti

rovnající se 1/6 vlnové délky je tento

rozdíl malý, ale pak se rychle zvtšuje
a pi vzdálenosti jedné vlnové délky

dosáhne 360°.

Dynamické elektrické pole

Obr.2. Záivé pole elektronu kmitajícího kmitotem 14,1 MHz. Každá z árkova-
ných kružnic pedstavuje kmitnu vlnní

Druhé pole, které je dsledkem po-

hybu elektronu, je dynamické elektric-

ké pole (na rozdíl od statického pole

kulombovského). Je výhodné pohlížet

na n jako na souet dvou oddlených
polí, z nichž jedno je ve fázi s polem
magnetickým a druhé je o 90° posu-
nuto. To první, které je ve fázi, nazveme
radianí pole a to druhé indukní pole.

Je to práv záivé pole, které nese ener-

gii z antény do okolního prostoru.

Obr. 2. ukazuje plochu velikosti fot-

balového hišt s osamoceným elek-

tronem (patin zvtšeným), který

kmitá na 14,1 MHz. Obrázek zachycuje
okamžik, kdy elektron je uprosted své
dráhy a pohybuje se doprava, jak zná-

zoruje šipka. Kruhové šipky znázor-

ují smr a velikost záivého pole. ár-
kované kružnice pedstavují prostorové

plochy, kde je pole maximální. Vzdalu-
jeme-li se od takové plochy, intenzita

pole se zmenšuje až na nulu, pak se
obrátí a roste až na maximum na další

ploše. Všechny tyto plochy se šíí od
stedu rychlostí svtla, tj. 300 milión
metr za vteinu.

V kterémkoliv bod je záivé i induk-
ní pole sinusovou funkcí asu. Ve vzdá-

lenosti asi 1/6 vlnové délky od stedu
(pesn 1 /2tt vlnové délky) ve smru
kolmém na smr pohybu mají ob pole

stejnou amplitudu. Pohybujeme-li se
dále, intenzita indukního pole klesá

tak rychle, že brzy zstane samo pouze
pole záivé.

Uvnit vakuových koaxiálních linek

pro penos vf výkonu je pomr elektric-

kého a magnetického pole 377 Q.

V našem ist záivém poli, které

penáší výkon stejným zpsobem i bez
pítomnosti vodie, je tento pomr rov-

nž 377 LI - tato hodnota se nkdy na-

zývá charakteristickou impedancí vol-

ného prostoru.

(Pokraování píšt)

Ken Macleish získal radioamatérskou

koncesi v 60. letech ve vku 12 let. Nyníje

držitelem extra tídy a stále je aktivní, ze-

jména na Cl/l/.

Získal vdecký stupe BS za fyziku

(1939) na „Caltech”a PhD za fyziku (1943)

na University of California v Berkeley. Za

války pracoval v Tennessee Eastman

Company v Oak Ridge, Tennessee, pak

pešel do Eastman Kodak v Rochesteru,

New York, kde pracoval jako námstek
editele pro výzkum v divizi KodakAppara-

tus. V roce 1962 pešel k Perkin-Elmer

Corporation v Norwalku, Connecticutjako

zástupce editele pro rozvoj. V roce 1970

odešel do dchodu, který tráví v Arizon.

Ken publikoval v asopise QST lánky
na téma ítae a mení kmitotu. Bhem
doby se snažil pijít na kloub tomu, jak pra-

cuje rádiová anténa. Kombinacejeho úsilí,

vzdlání ve fyzice a zájmu o rádiové vysí-

lání nakonec pinesla v tomto ponkud
mysteriózním tématu výsledky.

ímavosti

• Zkouška na americkou licenci:

Svého asu jsme se zmínili o možnosti

složit zkoušku pro americkou licenci ve
Vídni. Asi šestkrát do roka je to možné
i v Nmecku, a to ve Wiesbadenu nebo
v Eifel Amateur Rádio klubu v Bitburgu.

Poplatek je asi 6 $. Informace najdete

také v síti PR v boxech rubrikyARRL. U
radioklubu v Bitburgu je také možné si

objednat knihu otázek a odpovdí pro

jednotlivé tídy, zkoušky se skládají for-

mou test, zahraniní radioamatéi
musí mít s sebou originál vlastní licen-

ce a pas. Bližší informace je možné
získat i u DA1 BT, na telef. ísle 0035
24 5102 2475. Pro „extra" tídu je nut-

né úspšn absolvovat nižší tídy, ze
40 otázek testu pro „extra” tídu zod-

povdt správn nejmén 30 a pijímat i

vysílat Morse znaky tempem 100 zn/min.

(Podle CQ-DL 2/96)

• Americká firma GAP nabízí verti-

kální antény bez trap. Nyní dala pod
názvem TITAN na trh novou osmipás-
movou anténu stedov napájenou,
která nevyžaduje k provozu radiály jako

protiváhu (!). Krom pásma 80 m, kde
obsáhne pásmo široké jen asi 100 kHz,

nejsou problémy s pizpsobením.
(CQ, CQ-EA, CQ-DL)

• Poátkem prosince se koná kaž-

doron v Dortmundu „radioamatérský

trh", který loni navštívilo asi 4200 kou-

pchtivých zájemc.y J OK2QX

4 Abychom získali pole smující ven, musíme vzít náboj elektronu s kladným místo

záporným znaménkem. Zjistil jsem, že pro vtšinu lidí je pijatelnjší takováto pedstava. V
dsledcích v tom není žádný rozdíl. Konec konc, když Ben Franklin tel ebonitovou ty
koiím kožíškem, mohl stejn dobe definovat náboj indukovaný v koce jako kladný. Vše
mohlo být dnes jednodušší.
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Délka anténních prvk
a její korekce* *

J

Jindra Macoun, OK1VR
(Dokonení)

2. Korekce délky prvku L
a
pi zm-

n pvodního prmru prvku f
a
na

nový prmr
b

.

Uvádíme postup jednotlivých krok
bez odvození použitých vzorc a vzá-

jemných vztah.

a) Vypoteme štíhlost Š
a
pvodní

délky L
a
prvku o prmru t

a
podle vzor-

ce Š
a
= LJta .

b) Z grafu odeteme zkrácení z
a

.

c) Vypoteme tzv. modifikovanou

štíhlost Šm pro nový prmr prvku t
b

podle vzorce Š = L /z .t.

d) Z grafu odeteme zkrácení z od-

povídající modifikované štíhlosti Sm .

e) Vypoteme korigovanou štíhlost

S
b
podle vzorce S

b
= Šm .

z
b

.

f) Vypoteme korigovanou délku prv-

ku L
b
z prmru t

b
podle vzorce

L
b
=Š

b
-t

b
-

Píklad: V Yagiho antén pro pás-
mo 145 MHz chceme nahraditpvod-
ní direktory o 010mm novými o 04
mm. O kolik mm musíme prodloužit

tyto tení direktory, aby se smrové
vlastnosti antény nezmnily?

Pro pepoet si vybereme stední
délku direktoru, která iní 900 mm. (In-

dexová ísla u jednotlivých rozmr od-

povídají pvodním a novým prmrm
prvk).

a) Štíhlost Š
10
pvodní délky L

10

S
10
=L

10
/

10
= 900/10 = 90.

b) z
10
= 0,916.

c) Sm =LJzw t
4
= 900/0,916.4 =

245,6.

d) Z
4
= 0,94.

e) Š4
= Sm .

z
4
= 245,6 . 0,94 = 230,86.

f) Korigovaná délka prvku L
4
o 0 t

4
:

L
4
= S

4 .
t
A
= 230,86 . 4 = 923,44 mm.

O rozdíl v pvodní a korigované dél-

ce, tj. o 23 mm pak prodloužíme všech-

ny direktory. Teoreticky by se ml pe-
poet provádt pro každý prvek, resp.

každou délku direktoru. Rozdíl štíhlos-

tí je však tak malý, že jej z grafu praktic-

ky nelze odeíst. Korekcím ostatních

prvk, reflektorm a dipólm však tato

metoda již pln nevyhovuje. Pro? - To

vysvtlujeme v závrených odstavcích

tohoto lánku.

3. Pepoet rozmr antény na jiné

pásmo s pípadnou korekcí délek prv-

k.
Odvozujeme-li rozmry antény z roz-

mr antény pro jiné pásmo, postupu-

jeme tak, že pomrem pvodních a no-

vých kmitot (obvykle se berou
nejvyšší kmitoty obou pásem) vyná-

sobíme všechny rozmry ovlivující

elektrické vlastnosti antény. U Yagiho

antén jsou to zejména délky, prmry
a roztee všech pasivních prvk, dále

rozmry dipólu, ale i prmr nosného
ráhna, pop. rozmr píchytek prvk na

ráhno.

Teprve pak se koriguje délka prvk
(podle postupu v pedchozím odstavci

- viz bod 2) v pípad, že není k dispozi-

ci pepotený prmr prvk. Mní-li se

zárove prmr ráhna, pop. zpsob
upevnní prvk, zavádjí se další ko-

rekce, o kterých se zmíníme v nkte-
rém z píštích ísel A Radia.

Korekcí délek pasivních prvk Yagi-

ho antény se snažíme zachovat pvod-
ní smrové vlastnosti (zisk) i pi jiném

prmru prvk. Práv popsaná meto-

da využívající grafu z obr. 1 vyhovuje

s dostatenou pesností jen pro korek-

ci délek direktor. Jejich rozmry jsou

ostatn pro zisk Yagiho antény rozho-

dující.

Všechny direktory jsou vždy kratší

než A/2, tzn. že na pracovních kmito-

tech pásma nejsou v rezonanci. Je-

jich plvlnná rezonance leží vždy výše,

mimo pásmo. V provozním pásmu má
jejich vlastní impedance již zetelnou
kapacitní složku - reaktanci, která je vý-

razn ovlivována jejich délkou, resp.

prmrem.

Reflektory, ale i dipóly jsou na rozdíl

od direktor na pracovních kmitotech
tém nebo zcela v rezonanci, tzn. že
jejich vlastní impedance má jen reál-

nou - odporovou složku aneb nepatr-

nou nebo nulovou reaktanci.

Prmr prvku ovlivuje jeho reak-

tanci tím více, ím více se jeho délka

liší od délky rezonanní. To je pípad
direktor. Naproti tomu u prvk, které

jsou prakticky v rezonanci, se jejich pr-
mr uplatuje velmi málo. To je pípad
reflektor.

Prakticky to znamená, že se zm-
nou prmru anténních prvk musí-
me u Yagiho antény vždy korigovat

všechny direktory, zatímco se délky

reflektor nemní.
Ostatn proto také nejsou délky re-

flektor z hlediska zisku antény kritic-

ké. Do jisté míry to platí i o záiích -

dipólech. Tam je teba respektovat ješ-

t další hlediska, kdy jejich rozmry a

celkové uspoádání jsou nakonec
ovlivnny požadavky na impedanní
pizpsobení (SV) celé antény.

Pesný výpoet korekcí délek všech
prvk je podstatn složitjší [1 , 2] než

popsaná metoda. Pro praktickou po-

tebu jej formou grafu pro antény na
pásma 145 a 435 MHz upravil a publi-

koval ped nkolika lety OK1ZN [3].
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[1] Lawson, J. L., W2PV: Yagi anten-

na design - performance calculations.
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nas: Practical designs. Ham Rádio,

Dec 1980.

[3] Závodský, J., OK1ZN: Sborník ze

Semináe lektor VKV techniky. Holice

1986.

Nové typy ruských vf tranzistor

V souasné dob nkteí naši radioamatéi vlastní, nebo mají možnost opatit

si nové typy ruských vf tranzistor vhodných pro výkonové stupn vysíla pro

VKV pásma. Pro snazší orientaci uvádím nkteré technické údaje tchto tranzis-

tor.

TYP: Mezní

kmitoet

[GHz]

Výstupní

výkon

[W]

Výkonové

zesil.

[dB]

Napáj.

naptí

[V]

Kolekt.

proud

[A]

Kolekt.

ztráta

[W] max

Aplikace

v zapojení

KT982 3-7 3,5 2,5 20 0,6 4 Spolená báze

KT984 0,8 75 5 65 7 IMP. Spolená báze

KT985AC 0,4 125 3,5 28 17 185 2x spol.báze

KT986A 1,6 350 6 50 26 IMP. Spolená báze

KT987A 1,0 45 6 28 5 93 Spolená báze

KT988A 1,0 15 6 28 2,5 43 Spolená báze

KT989A 2,2 35 3 28 5 85 Spolená báze

KT991AC 0,7 55 6 28 3,7 67,5 2x spol.báze

KT994A 1,6 500 6 50 30 IMP. Spolená báze

KT995-2 10 1,8 1,5 13 0,5 5 Spolená báze

KT9105AC 0,5 100 3 28 16 160 Spolený emitor

KT9109 0,8 500 3,5 50 28,6 IMP. Spolená báze

KT9114A 1,5 150 6 50 13 IMP. Spolená báze

AC oznauje dva tranzistory v jednom pouzde, spolená báze.

Tranzistory KT984, KT986A, KT994A, KT9109, KT9114Ajsou ureny pro

impulsní provoz, a proto nejsou vhodné pro lineární aplikace.
Josef, OKI HE



RÁDIO „Nostalgie
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ANTIQUE RÁDIO
MAGAZÍNE

je italský asopis o padesáti stra-

nách fomátu A4. Na první pohled je tiš-

tn na solidním papíe, který za dlouhá
desetiletí už zažloutl, ale staré, erno-
bílé i barevné fotografie neztratily nic

ani na zetelnosti ani na pvabu. Na-
jdeme v nm obrázky, popisy a sché-

mata rozhlasových pijíma z doby ko-

lem II. svtové války, snímek, popis,

schéma a výkresy vojenské stanice WS
48MK1, kouzelné barevné fotografie

krystalových pijíma s popisem a

s komentáem, snímky a popisy rozhla-

sových vysílacích stanic v ím, Milá-

Americký superheterodyn ZENIT
z roku 1936

Vojenská radiostanice typu WS 48MK1,
vyrábná v létech 1942 až 1944 firmou

Emerson Rádio & Phonograph Corp.,

používaná kanadskými jednotkami ve

druhé svtové válce

Telephone
Collecting

Seven Decades of Design

Wilh Píifí tiuiáf

Ukázka z katalogu ANTIQUE RÁDIO
„Ex Libris” pro rok 1996: Titulní strana

knihy, urené sbratelm telefonních

pístroj, jejíž autorkou je Kate Doone-
rová. Knihu mžete dostat za 70 000 lir

n, ve Florencii, v Palermu, Bolzanu a

Turínu na zaátku ticátých let, životo-

pis italského prkopníka televize Artu-

ro Recla s dokumentárními obrázky a

adu dalších zajímavostí, nad kterými

se rozbuší srdce pamtník a které fas-

cinují mladé, kteí se rádi dovdí, jak

se rodil a utváel svt elektroniky,

v nmž dnes žijeme.

Vzpomínáte si na pijímae Philips

gotického tvaru, jimž sbratelé íkají

„kapliky", nap. 930A nebo Superin-

duktance? Setkáte se s nimi na strán-

kách ANTIQUE RÁDIO. Nejsou zažlout-

lé stáím. Je to grafická úprava, která

navodí atmosféru starých dob.

asopis ANTIQUE RÁDIO MAGA-
ZÍNE vydává firma MOSE EDIZIONI

,

Via Bosco 4., 31010 Masér, TV, Italy.

6 ísel stojí 72 000 lir, 12 ísel ron
144 000 lir. Firma Mose také nakupuje
a prodává staré knihy a nové historic-

ké knihy o radiotechnice a elektrotech-

nice, a to nejen italské (viz obr.).

Ohlasy
na Rádio „Nostalgie”

Pan Alois Hlaváek v Olešnici na Mo-
rav má pijíma Torn Eb (viz AR A 12/

95 a A Rádio 1/96) už od války. Te ho
zlobí zptná vazba na rozsazích 96-1 77
a 304-588 kHz a na spodním konci ji-

ných rozsah. Pokoušel se pevinout
cívky, ale bezvýsledn. Špatné nasa-
zování zptné vazby bývá zpsobeno
i ástenou ztrátou emise detekní
elektronky, kterou je poteba pezkou-
šet a pípadn vymnit. Když je elek-

tronka v poádku, je zapotebí pemit
naptí na anod a na stínící mížce. Zá-

vada mže být ve zdroji nebo v rezisto-

rech, pes které elektronka naptí do-

stává. Pechodové odpory se mohou
vyskytnout na zoxidovaných kontaktech

lampových patic a objímek a karuselu,

které je poteba vyistit. Jaké zkušeno-
sti mají jiní majitelé pijímae Torn Eb?

JSŠ JiS JSŠ

V ohlasu na lánek Clandestine Sta-

tions, otištný na s. 38 prvního ísla a-
sopisu Praktická elektronika A Rádio,

jsou nepesnosti a nepravdy. Protože

je to anonym, nebudeme se jím zabý-

vat.

& JSŠ JSŠ

Pan František Vojáek ve Svtlé nad
Sázavou je Vysloužilý vojenský radis-

ta. Pracoval s pístroji WSa 30-50-80

W, A7A, R13, A7B a RF11 a dalšími

typy, vzpomíná a rád by sehnal bližší

informace. Mezi našimi tenái jsou pa-

mtníci a znalci tchto pístroj, kteí

by v panu Vojákovi našli pítele se spo-

lenými zájmy. Jeho adresu mají k dis-

pozici v naší redakci.

Dr. Ing. J. Daneš, OK1YG

f ORAOlA.
Matematika 3-8. Grada 1996, 2095 K.

Soubor procviovacích program pro

žáky 3. až 8. roníku ZŠ pro bžný PC,

kompletn pokrývající látku od 3. do 8. ro-
níku ZŠ. Díky modulární stavb progra-

m jsou použitelné pi rozliném tempu
výkladu i pi individuální práci žák. ásti
urené pro 3. až 5. roník obsahují také

jednoduché hry.

Odehnal, Petr: Praktická sebeobrana
proti virm - F-PROT, SCAN, TBAV,
AVAST. Grada 1996, 120 s., 99 K.

Tato veskrze praktická píruka je ur-

ena všem, kteí se chtjí aktivn bránit

možnosti nakažení poítae njakým vi-

rem. Seznamuje pehledn s nejpoužíva-

njšími antivirovými programy a ukazuje,

jak mžeme využít jejich schopností

k ochran našich program a dat a obsa-

huje i adu osvdených postup, které

pijdou vhod ve chvíli, kdy zjistíme, že pes
všechnu naši snahu byl poíta njakým
virem napaden. Ke knížce je možné do-

koupit diskety s posledními freewarovými

verzemi antivirových program.

Velkoobchod a zásilková služba:

GRADA Bohemia s. r. o., Uralská 6,

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

,

311 34 11, fax: 311 89 18

Prodejny GRADA:
Dlouhá 39, 110 00 Praha 1,

tel.: (02) 231 00 51

Divadelní 6, 659 46 Brno,

tel.: (05) 422 13 787

Námstí Svatopluka echa 1,

702 30 Ostrava - Pívoz,

tel.: (069) 224 509

Laurinská 14, 811 08 Bratislava,

tel.: (07) 332 164





VKV'

Kalendá závod na srpen

Den Závod Pásma

3.8.

BBT, UKW-Field Day (DL) 1,3 GHz

3.8. BBT, UKW-Field Day 2,3-5,7GHz

3.4.8. SummerCont. (F6BCH) 144 MHz

a výše

4.8. ALPEADRlAVHFCont. 144 MHz

4.8.

BBT, UKW Field Day 432 MHz

4.8.

QRP závod 1

)
144 MHz

4.8. BBT, UKW Field Day 144 MHz

6.8. NordicActivity 144 MHz

13.8.

Nordic Activity 432 MHz

13.8.

VKVCW Party 144 MHz

18.8.

Trophy F8TD 1,3 GHz a výše

1 8.8.AGGH Activity 432 MHz-76 GHz

18.8.0E Activity 432 MHz-IOGHz

18.8.

Field Day Sicilia (I) 144 MHz

18.8.

Provozní VKV aktiv 144 MHz

až 10 GHz

20.8.

VKV Speed Key Party 144 MHz

25.8. Field Day Sicilia 50 MHz

27.8. NordicActivity 50 MHz

27.8.

VKVCW Party 144 MHz

UTC
07.00-

09.30

09.30-12.00

14.00-

14.0007.00-

17.00

07.00-

09.30

08.00-

14.00

09.30-12.00

17.00-

21.00

17.00-

21.00

18.00-

20.00

04.00-

11.00

07.00-

10.00

07.00-

12.00

07.00-

17.00

08.00-

11.00

18.00-20.00

07.00-

17.00

17.00-

21.00

18.00-

20.00

^ podmínky viz AR A 7/95 a AMA 3/96,

deníky na OKI MG
OKI MG

KV—
Kalendá závod

na ervenec a srpen

20.-21.7.

27.-28.7.

27.-28.7.

3.8.

3.8.

3.4.8.

4.8.

4.8.

10 .8 .

10 .8 .

10 .- 11 .8 .

12 .8 .

17.-18.8.

17.-18.8.

18.8.

24.-25.8.

29.8.

HK Independence Day MIX 00.00-24.00

Venezuelan DX contest CW 00.00-24.00

RSGBIOTAcontest SSB 12.00-12.00

SSBliga SSB 04.00-06.00

Europ. SW Champ.ship SSB/CW1 2.00-24.00

YO DX contest MIX 20.00-16.00

SARL contest SSB 13.00-16.00

Provozní aktiv KV CW 04.00-06.00

OM Activity CW 04.00-04.59

OM Activity SSB 05.00-06.00

Europ. contest (WAEDC) CW 00.00-24.00

Aktivita 160 CW 19.00-23.00

SEANET contest SSB 00.00-24.00

Keymen’s club (KCJ) CW CW 12.00-12.00

SARL contest CW 13.00-16.00

TOECGrid contest CW 12.00-12.00

Závod k výroí SNP CW 04.00-06.00

ry a klubové stanice. Kód se skládá

z RS(T) a ísla zóny ITU, YO stanice

pedávají dvoupísmenný znak oznau-
jící okres (viz dále). Spojení s YO se

hodnotí osmi body, s DX stanicí tymi
body a se stanicí vlastního kontinentu

dvma body. Násobii jsou YO okresy

a ITU zóny na každém pásmu zvláš.

Se stanicemi vlastní zem se spojení

nenavazují. Znaky okres: Y02 AR, CS,

HD, TM; Y03 BU; Y04 BR, CT, GL, TL,

VN; Y05 AB, BH, BN, CJ, MM, SJ, SM;
Y06 BV, CV, HR, MS, SB; Y07 AG, DJ,

GJ, GJ, MH, OT, VL; Y08 BC, BT, IS,

NT, SV, VS; Y09 BZ, CL, DB, GR, IL,

PH, TR. Deníky do konce srpna na ad-

resu: Romanian Amateur Rádio Fede-
ration, P. O. Box 22-50, 71100 Bucha-
rest, Romania. Zvláštní diplomy obdrží

všechny stanice, které naváží spojení

alespo s 50 stanicemi, z toho nejmé-

n s 20 YO.

KeymerYs Club
of Japan CW contest

zaíná vždy v sobotu ped
tetí nedlí v srpnu, poada-
telem je japonský klub KCJ.

Naši radioamatéi se mo-
hou zúastnit pouze v kate-

gorii práce na všech pás-

mech, jeden operátor, jen

telegrafní provoz. Pracuje

se na kmitotech v tchto úsecích pá-

sem: 1908-1912, 3510-3525, 7010-

7030, 14 050-14 090, 21 050-21 090,

28 050-28 090, 50 050-50 090 kHz.

Spojení se navazují výhradn s japon-

skými stanicemi a vymuje se kód slo-

žený z RST a zkratky kontinentu; japon-

ští operátoi pedávají RST a kód
prefektury/distriktu. Distrikt je celkem

60, každý z nich je násobiem na kaž-

dém pásmu zvláš. Každý nový náso-

bi je nutné v deníku vyznait. Za úpl-

né spojení se poítá 1 bod. Deníky je

teba zaslat letecky, nejpozdji do 15.

záí každoron na adresu: Yasuo Ta-

neda, JA1DD, 3-9-2-102 Gyoda-cho,

Funabashi, Chiba 273, Japan.

OK2QX

Pedpov podmínek
šíení KV na ervenec

Podmínky jednotlivých závod uve-

dených v kalendái naleznete v tchto
íslech ervené ady bývalého AR: SSB
liga, Provozní aktiv AR 4/94, OM Activi-

ty AR 2/94, Aktivita 160 m AR 1/95

s nepodstatnými zmnami, Venezuelan
AR 6/94, SEANET AR 6/95, RSGB
IOTAAR 7/94, EU SW Championship
AR 7/94, SARL a WAEDC AR 7/93,

TOEC A Rádio 5/96, SNP AR 7/95.

YO-DX contest

se koná první víkend v srp-

nu. asy viz kalendá. Závodí

se v pásmech 3,5-28 MHz pro-

vozem CW i SSB. Kategorie:

A) jeden op. - jedno pásmo,
B) jeden op. - všechna pás-

ma, C) stanice s více operáto-

Konen - první aktivní oblast, která podle

všech pravidel slušného chování se vším všudy

patí píštímu jedenáctiletému cyklu, byla pozo-

rována 22. kvtna v poloze 58 stup východn
od centrálního meridiánu a (což je dležité) 38

stup jižn od sluneního rovníku. Pedchozí

skvrny (pozorované od srpna minulého roku),

které již také patily píštímu cyklu, mly sice

správnou (tj. oproti dosavadním opanou) mag-

netickou polaritu a nebyly natsnány okolo slu-

neního rovníku, ale nebyly od nj ani píliš da-

leko - obvykle jen okolo 20 stup. A dále platí

pedpoklad prchodu minimem bu koncem le-

tošního, nebo poátkem píštího roku.

Podmínky ionosférického šíení v ervnu
budou již typicky letní a plochý charakter kivek

kritických i nejvyšších použitelných kmitot
bude ješt zdraznn malou intenzitou slune-

ní radiace. Bude-li se letošní sezóna sporadic-

ké vrstvy E podobat posledním dvma, pak mno-

ho signál nad 15 MHz a drtivou vtšinu nad 20

MHz budou tvoit evropské stanice. Pi spoje-

NEW YORK 298*
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nich na dolních pásmech je vhodné si uvdo-
mit, že na jižní polokouli je práv zima a tedy

i podstatn nižší hladina atmosférik, než u nás.

Naše signály proto uslyší protinožci snáze, než

my jejich, zejména budeme-li mít v blízkosti bou-

kovou oblanost.

Co do dj v magnetosfée Zem, oekává-
me klidnjší a píznivjší situaci spíše ve druhé

polovin msíce. Pro výpoet kivek je tentokrát

použito R =7. Obvyklý pehled se týká letošní-

ho dubna, v prvních tyech dnech mla ojedi-

nlá skupina skvrn na svdomí vzrst hladiny

ionizujícího záení. Ta ale v následujících dnech

klesala - až na úrove prahu citlivosti idel na

družicích. Proto bylo další zlepšování podmínek

šíení krátkých vln tak pomalé, i když magnetic-

ké pole Zem zstávalo vtšinou klidné. O Veli-

konocích bylo dokonce extrémn klidné a úro-

ve podmínek pro spojení DX dosáhla v rámci

možností minima jedenáctiletého cyklu svého vr-

cholu. V pásmech 20-40 metr se pravideln

otevírala transpolární trasa, na dolních pásmech

fungovalo šíení zónou soumraku (greyline) jako

švýcarské hodinky a po delší pestávce ožila

i pásma 18 a 21 MHz, ve smru na Afriku a Jižní

Ameriku dokonce i pásmo 24 MHz. Další vze-

stup skvrnové a erupní aktivity byl patrnjší na

hladin rentgenového záení a mén na slune-

ním toku. Dv (vtšinou klidné) skupiny skvrn

bylo možno pozorovat ješt po 20. dubnu, než

zapadly za okrajem sluneního disku. Severn
od nich existovala rozsáhlejší koronální prolu-

ka, obvyklá píina poruch magnetického pole

Zem. Ty probhly s adou perušení v pomr-
n dlouhém intervalu, který zaal vlastn již 12.

dubna a vrcholil 14. dubna a 1 7.-20. dubna. Pod-

mínky šíení krátkých vln byly do 13. dubna mír-

n nadprmrné, s pravidelným otevíráním se-

veroatlantické trasy v pásmech 7-14 MHz (na

jih se otevírala i pásma 18-24 MHz). V dalších
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dnech byla v pásmu 14 MHz otevení DX krátká

a úniky asté a na delších pásmech byla situa-

ce ješt složitjší. Okolo 20. dubna se zaaly
projevovat sezónní zmny i ve vtší etnosti vý-

skyt sporadické vrstvy E a od 21. dubna bylo

proto, zejména díky evropským stanicím, živji

1 na desítce. 22. dubna byla registrována ojedi-

nlá stedn mohutná slunení erupce s maxi-

mem v 04.46 UTC. Dellingerv jev, který vyvo-

lala, se u nás projevil jen málo z dvodu, že

Slunce bylo nízko nad obzorem. A od 25. dubna

bylo Slunce opt beze skvrn. Geomagnetické

pole bylo až do 28. dubna vtšinou klidné, s vý-

skytem jen krátkých aktivních interval. Podmín-

ky šíení se pitom ale prbžn zlepšovaly a

s pispním výrazného vzestupu aktivity spora-

dické vrstvy E (a navzdory malé slunení radia-

ci) byly nakonec, bhem posledního dubnové-

ho víkendu velmi dobré. Vetn širokého

otevení transpolárních tras do Tichomoí (ze-

jména v sobotu 27. dubna ráno).

V dalších dnech aktivita sporadické vrstvy E

sice zeslábla, ale mírn nadprmrný vývoj po-

kraoval až do 3. kvtna. K sestav ptipásmo-

vých maják IBP, pracujícím v novém cyklu, pi-

bude patrn brzy šestý 4U1 UN a známe i volací

znak dalšího, ureného pro sever Kanady -

VE8AT. V íselných údajích sluneního toku

(Penticton) a indexu A (Wingst) vypadal letošní

duben takto: SF = 68, 71, 71, 70, 70, 69, 68, 68,

69, 69, 68, 68, 69, 69, 68, 68, 69, 70, 70, 71, 74,

72, 71, 68, 67, 68, 68, 67, 68 a 68, prmr je

69,1 (poprvé pod 70 na sestupné ásti jedenác-

tiletého cyklu), A. = 12, 8, 9, 12, 6, 3, 2, 8, 15, 8,

12, 28, 12, 29, 16, 11, 33, 26, 30, 16, 20, 9, 10,

10, 8, 6, 10, 6, 6 a 6, v prmru 12,9. Msíní
prmry ísla skvrn R za únor až duben 1996

byly 4,4, 9,2 a 5,1, vyhlazená ísla skvrn ft
12
za

srpen až íjen 1995 jsou 15,8, 13,8 a 12,5.

OK1HH
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MLÁDEŽA RADIOKLUBY

Z vaší innosti

Dnes vám piblížím úspšného ra-

dioamatéra z malého moravského ms-
teka Lukov u Zlína, Karla Holíka,

OK2HI. Karel se zúastuje vtšiny do-

mácích i zahraniních závod a sout-
ží. O jeho úspších v tchto závodech
a bžném provozu svdí ada uznání
a diplom z celého svta, které visí na
stnách kolem jeho vysílacího zaíze-
ní, a další, které má peliv uloženy.

Radiotechnikou se Karel zaal za-

bývat již v dtských létech. V kufru po
otci, který mu zemel, když mu bylo 7

rok, našel krystalový pijíma a další

souástky pro radiotechniku. Spolu
s kamarády si z tchto souástek po-

stavili další krystalové pijímae a po-

slouchali na pastv. Zaal se blíže za-

jímat o radiotechniku a když konil
školní docházku, chtl se stát rádiovým
mechanikem. Bohužel do uení na rá-

diového mechanika se nedostal a tak

se zaal uit strojaem. Ped nástupem
do základní vojenské služby se ve Vse-
tín zapojil do výcviku telegrafie u Mir-

ka Baury, OK2WEE, a pozdji do vý-

cviku branc ve Zlín u Josefa Bartoše,

OK2PO.
Bhem základní vojenské služby

v Praze se Karel zdokonaloval v píjmu
Morse a ve volných chvílích poslouchal

v pásmu krátkých vln radioamatérský
provoz. Ponvadž se mu provoz radio-

amatér zalíbil, požádal o pidlení po-

sluchaského ísla. Obdržel poslucha-
ské íslo OK2-4207 a zaal navštvovat
radioklub OKI KRA v Praze, který vedl

OKI HV. Zde také složil zkoušky rádio-

vého operátora a mohl se pln zúast-
ovat provozu. Navázal svoje první spo-

jení se švýcarskou stanicí HB9QY, na
které dodnes vzpomíná.

Na radioamatérskou innost Karel

nezapomnl ani po návratu ze základ-

ní vojenské služby v roce 1959. Zapojil

se do innosti radioklubu OK2KGV ve

Zlín, složil zkoušky provozního ope-
rátora a zúastoval se rzných závo-

d a soutží v pásmech krátkých vln.

Svojí úspšnou inností na pásmech
také dopomohl svému radioklubu k zís-

kání titulu mistra republiky. Nadále se
zdokonaloval v píjmu Morse a úspš-
n se zúastoval pebor a mistrov-

ských soutží SSR v rychlotelegrafu

a v moderním víceboji telegrafist.

Jako poslucha získal mnoho pk-
ných a vzácných QSL lístk od radioa-

matér z 225 rzných zemí ze všech
svtadíl. Na posluchae však nikdy

nezapomnl a posílá své QSL lístky

všem poslucham, kteí mu zašlou
svoji poslechovou zprávu.

V roce 1965 Karel požádal o vlastní

povolení k vysílání, které obdržel v pro-

sinci 1 965. Vysílat zaal nejdíve v pás-

mech 80 a 160 metr s malým vysíla-

em pro telegrafní provoz, ke kterému
používal pijíma LAMBDA IV. Teprve
v roce 1975 si poídil malý transceiver

pro pásmo 80 metr a zaal vysílat také

provozem SSB. V roce 1984 si postavil

tehdy populární transceiver UW3DI a

zaal shromažovat QSL lístky za spo-

jení od radioamatér z dalších zemí,

které v pásmech 80 a 160 metr nikdy

neslyšel.

Karel se také pravideln zúastuje
celoroní soutže OK-maratón. Pod
vlastní znakou OK2HI již navázal více

jak sto tisíc spojení tém ze 300 zemí
DXCC. Možná, že v dalších létech již

tolik asu na vlastní provoz mít nebu-
de, protože se asi bude muset o zaí-
zení dlit s malým vnukem a vnukou,
kteí již také chtjí „pípa. Peji Karlovi

hodn zdraví a dalších úspch.
Tším se na vaše další dopisy. Piš-

te mi na adresu:

Josef ech, OK2-4857,
Tyršova 735,

675 51 Jaromice nad Rokytnou

73! Josef, OK2-4857

karei Holík, OK2HI, u svého zaízení



ajimavosti

Ostrov Madeira je pezdíván též

jako Kvtinový ostrov. Leží o 400 km
blíže k africkému pobeží, než ke své
mateské zemi Portugalsku. Tento os-

trov objevili v roce 1419 Joao Goncal-
ves Zarco a Tristao Vaz Teixeira.

V následujících staletích se ostrov

o rozmrech 54 x 23 km stal dležitou
zastávkou pro obchodní lod plující ko-

lem Afriky do Asie i do Ameriky. Práv
díky rušnému námonímu provozu se
tam dostala mimo jiné i spousta exo-

tických rostlin a mnohé z nich díky píz-

nivému podnebí a pd zdomácnly.
Proto tedy název Kvtinový ostrov.

Tento ostrov vulkanického pvodu
má však též vysoké hory, které strm
spadají do vod oceánu. Kontrastní, dra-

matická a pitom stále syt barevná
krajina i uvnit ostrova pipomíná místy

eský ráj, místy americkou Arizonu
s propastnými kaony. Není divu, že tyto

scenérie stále více lákají množství tu-

rist z celého svta, avšak nejvíce

z Evropy. Podnebí na ostrov je tém
celý rok stabilní a teploty kolísají pouze
mezi 1 6 až 25 °C, což je pro turisty úpl-

ný ráj. Doprava na ostrov je velice snad-

ná, nebo tam pistává mnoho leteckých

spoleností. Mnoho radioamatérských
expedic si každoron vybere ostrov jako

svj cíl. Odtud pak vtšinou pracují ve
velkých svtových závodech.

Také skupina vedená DL8KWS pra-

covala pod znakou DL8KWS/CT3
z tohoto ostrova v podzimním CQ WW
DX Contestu. Používali zaízení firmy

YAESU FT-990 se smrovou anténou
TH5DX a nkolika dipóly. Díky velice

dobré poloze ostrova vi Evrop už
tam není tak velké rušení od evrop-

ských stanic. Z toho dvodu dosahují

expedice z Madeiry velice dobrých vý-

sledk v závodech.

OK2JS

• Vín bylo ke konci loského roku

vydáno 107 koncesí pro klubové stani-

ce a 230 pro jednotlivce. Zaáteníci
tam mohou pracovat s prefixem BH
v pásmu 28 MHz provozem FM. Použí-

vají speciální transceivery ve dvojím pro-

vedení (za ekvivalent 10 $ a 14 $)
s maximálním výkonem 5 W, které jako

stavebnice dodává malá ínská továr-

na. Tchto stanic mlo být v polovin
letošního roku v provozu již více jak

3000.

MICROCON®, s.r.o.

KOMPLETNÍ POHONY
Desky ady CD s krokovými motory
ady SL:

deska CD40M 4A 8000,-

motor SL3550 5Nm 4970,-

deska CD30M 3A 7000,-

motor SL2530 3Nm 2980,-

deska CD20M 2A 4970,-

motor SL1012 1,2Nm 1800,-

• Desky obsahují programova-

telné ízení i výkonovou ást
pro ízení krokových motor

• možnost mikrokrokování

• uživatelské vstupy a výstupy

na úrovni 24 V nebo 5 V,

galvanické oddlení vstup
• velmi jednoduché ovládání -

snadné ízení složitých aplikací

Areál VÚ Bchovice 12, 190 11 Praha 9

tel.: 6277721, tel./fax: 6277705

QSL - služba

eský radioklub zajišuje QSL služ-

bu pro všechny radioamatéry eské re-

publiky. Adresa QSL-služby:

QSL služba,

P. O. BOX 69,

113 27 PRAHA 1

QSL službu využívají pibližn 4 ti-

síce koncesioná a poslucha a je

provozována na ist nevýdlené
bázi. Jako každou službu je však nut-

né i v pípad služby QSL danou in-
nost zaplatit, protože na ni provozova-
tel nedostává žádnou dotaci. Nkteré
organizace za své leny QSL službu

platí a potom lenové takovéto organi-

zace mají posílání lístk zdarma jako

lenskou výhodu této organizace. Jsou
to eský radioklub, Svaz moravsko-
slezských radioamatér a AVZO. Se
Svazem eských radioamatér je uza-

vena smlouva, podle které mohou jeho

lenové využívat QSL službu v roce

1996 za paušální poplatek 150 K, za-

placený prostednictvím SR. QSL za
spojení nesmí být starší než 1. prosin-

ce 1995. Mnoho radioamatér využilo

i možnosti odeslat za jednorázový po-

platek 200 K starší QSL. Pedpoklá-
dáme, že tyto obdobné smlouvy budou
po sjezdu CRK opt uzaveny.

Další možnosti, tj. pímého placení

služby pi odesílání QSL lístk na QSL
službu využívají mén než 3 procenta

aktivních radioamatér. Je však i n-
kolik desítek radioamatér, kteí sami
QSL neposílají a využívají toho, žeRK
zatím hradí poštovné za všechny zásil-

ky, které jsou rozesílány v tuzemsku.
Rada RK tuto vc nkolikrát projed-

návala. Naposledy na zasedání v Holi-

cích zrušila usnesení z 8. 9. 1995 o za-

stavení rozesílání QSL tm, kteí se
njakou formou nepodílejí na financo-

vání QSL služby. Tato záležitost bude
ešena po sjezdu RK.

OK1MP

ataj - tv rozvody

ZUX - zluova lk.UHF/zvyšok
150,- lks 130,- lOks 120,-30ks

ZVS - žlu. lk.VHF/lk.VHF-od.25dB
140,- 120,- 110,-

ZV2 - žlu. lk. VHF/lk. VHF-od . 15dB
100,- 90,- 75,-

ZUV - zluova VHF/UHF
75,- 65,- 55,-

ZSX - satzlu. lk .< 1 . 25 GHz/zvyšok
350,- 300,- 250,-

OXS - odlaova lk.UHF
100,- 90,- 75,-

Ull - predzos i lova UHF 300/F
130,- 110,- 90,-

Vll - predz os i 1ova VHF 300/F
120,- 100,- 80,-

UV1 - zosilova 40-860 MHz 20dB
170,- 160,- 140,-

UV11 - zosilova 40-860 MHz lOdB
130,- 110,- 90,-

SR : J. Alexy, Ped poTom 19/63
911 01 Trenín
tel.: 0831/532737

R : Karel Ddák, Na Lan 1985
688 01 Uherský Brod
tel.: 0633/633908


