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' NÁŠ ROZHOVOR

S panem Artem Bucklandem,
prezidentem spolenosti CP
Clare Corporation.

Pro elektroniky u nás byla zna-
ka CLARE synonymem nedo-
stupných miniaturních jazýko-
vých relé, pro jejichž získání
(abychom nebyli nuceni použít
naše obí jazýková relé) jsme
byli ochotni pekroit leckteré

morální zábrany. Nyní již na-
štstí podobné problémy nemá-
me a vaše firma již nevyrábí
pouze relé. Mohl byste nám
tedy na úvod nco íci o spole-
nosti CP Clare?

Spolenost CP Clare byla založe-

na již v roce 1937 v Chicagu. Od této

doby spolenost CP Clare stále roste.

Vývojové a výrobní základny jsou
rozšíeny v šesti zemích svta. Za-

stoupení firmy se nachází v 56 stá-

tech. V roce 1993 byly výrobky bel-

gického podniku oveny normou
ISO 9001 a všechny ostatní poboky
jej následovaly bhem roku 1994.
Nyní zaujímá spolenost CP Clare

vedoucí postavení ve výrob velmi

výkonných jazýkových nebo solid

stat (polovodiových) relé a blesko-

jistek. Mezi naše zákazníky patí
všichni pední výrobci elektronických

zaízení.

Kde konkrétn najdeme vaše
hlavní výrobní závody?

Výrobní závody CP Clare se na-

cházejí ve Wakefieldu (U.S.A.), St.

Louis (U.S.A.), Guadalajae (Mexiko),

Tongerenu (Belgie) a Chi Tu (Taiwan).

Všechna tato místa jsou ovena nor-

mou ISO 9001.

Pedstavte nám, prosím, váš
souasný výrobní sortiment?

Sdružení CP Clare je hlavním do-

davatelem polovodiových a elektro-

magnetických relé, spína a speciali-

zovaných elektronických souástek.
Široká nabídka výrobk CP Clare se pou-

žívá prakticky ve všech elektronických

a elektrických výrobcích, nejastji
v telekomunikaní technice a v ízení

technologických proces. CP Clare se

ubírá dvma základními smry:
- Polovodiová relé a spínae, zahr-

nující relé, optoleny a integrované

obvody.
- Elektromagnetické výrobky, zahrnu-

jící jazýková relé, spínae a stále vy-

lepšované magnetické obvody. Vedle
relé vyrábí CP Clare také bleskojistky,

používané k ochran telekomunika-
ních obvod, penosových linek, silno-

proudého vedení a zdroj energie.

Pan Art Buckland, prezident

spolenosti CP Clare Corporation.

Vtšinou jsou tyto komponenty prodá-

vány spolu s relé.

Mohl byste nás blíže seznámit
s polovodiovými výrobky?

Požadavky na vysoce integrovaná

polovodiová relé stále vzrstají. Když
elektronická výroba hledala alternati-

vy konvenních technologií pro výro-

bu relé, pišlo CP Clare na pomoc
s prkopnickým ešením polovodiové
technologie, vyrobilo první komerní,
malé signální polovodiové relé. Relé

od CP Clare jsou schopna integrovat

množství funkcí, kdysi zajišovaných
jednotlivými souástkami, v jednom
malém pouzdru. S touto revoluní
konstrukcí, hraje CP Clare vedoucí
roli, umožující elektronický penos
dat rozvinutím mnoha nových použití,

jako PCMCIA modemy.
Stejn tomu je u série LOC (lineární

optolen). Tyto výrobky jsou používány

ve fotoelektrickém režimu, umožují
operace až do 40 kHz a linearitu srov-

natelnou s 12 až 13bitovým pevodní-
kem D/A. Toto je technologie, která iní

dnešní modem PCMCIA skuteností.

Užitím ve fotovodivém režimu mže
série LOC dosahovat šíky pásma až

do 200 kHz a má linearitu a drift srov-

natelné s 8bitovým pevodníkem D/A.

Série LOC je ideální pro široké použití

jako oddlovací obvody v digitální

telefonii, silových pevodnících, v pí-

strojích lékaské elektroniky, jako roz-

hraní audiosignál a v ízení prmys-
lových proces. Série LOC je ovena
normou EN 41003 a EN 60950.

V souasnosti spolenost pedsta-
vuje adu integrovaných multifunkních

polovodiových (solid stat) spína
OptoMos. Zámrem této série je

vestavní dvou polovodiových relé

a obousmrného optolenu do ^vý-
vodového pouzdra. Výbr ze dvou
spínacích kontakt, dvou rozpínacích

kontakt, pípadn jednoho spínacího

a jednoho rozpínacího, závisí na ure-
ní modelu: LAA110P, LAB1 1 0P nebo
LBB110P. Tyto multifunkní nízkopro-
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Hit letošní sezóny - nejmenší
jazýkové relé Mini-DYAD ve

skutené velikosti (max. zatížení

kontakt 10 W, max. proud kontaktem
2 A, max. spínané ss naptí 200 V,

max. frekvence spínání 500 Hz,

životnost 3 až 10. 1

0

8 cykl)

filové integrované pepínae nahrazu-

jí ti nebo tyi samostatné souástky,

a tak redukují požadavky na místo na

desce s plošnými spoji a poskytují vt-
ší spolehlivost. Norma EN 60950 je

nyní v ízení.

Jak to nyní vypadá s výrobou
jazýkových relé?

Spolenost CP Clare zaala vyrá-

bt již v roce 1937 smáená (rtuová)

relé a spínae. Jazýková a smáená
relé s dlouhou dobou života se na trhu

stále prodávají. Minulý msíc spole-
nost pedstavila nové miniaturní ja-

zýkové relé Mini-DYAD. Je jedním
z nejmenších jazýkových relé na
svt, se sklennou okou o velikosti

pouze 10 mm. Jeho úkolem je posky-

tovat více než jednu miliardu spína-

cích operací - s minimálními náklady.

Na rozdíl od konkurent jsou u relé

Mini-DYAD tak pevn zality vývody do
skla, že je lze ohýbat dokud neprask-

nou a pesto se neporuší hermeti-
nost pouzdra. Díky automatizaci výroby

a našemu laserovému zatavování se

DYAD stal nejodolnjším jazýkovým
spínaem v prmyslu. DYAD je také

navrhován pro automatické osazování.

Možný je i výbr konfigurace vývod
pro povrchovou montáž. Nízké obdél-

níkové sklenné pouzdro s plochými

pedtvarovanými vývody iní Mini-

DYAD stabilním bhem povrchové
montáže.

Ve velkém sortimentu výrobk fir-

my CP Clare má dále vedoucí posta-

vení spína MYAD, pracující v jakéko-

liv poloze a série HGZ, u které bylo

dosaženo nejmenší velikosti smáe-
ných pepínacích kontakt. Na základ
tchto jazýkových kontakt byla vy-

tvoena série moderních relé v pouzdru

DIL. Tato relé mají široké použití v mo-
demech, v telekomunikaní a automati-

zaní technice. Relé SIL a DIL, založe-

ná na tchto inovovaných spínaích,

jsou dobe známá pro jejich výhody
v ATE a bezpenostních aplikacích.

Zmínil jste se také o bleskojist-

kách?

Bleskojistky jsou klíovým kompo-
nentem k ochran síových i teleko-

munikaních vedení od peptí. Dvou-

vývodové CG a tívývodové PMT
bleskojistky jsou velmi žádané. Naše
bleskojistky ady AC 120/240 jsou

prvními samostatnými pepovými
ochranami pro síové rozvody - první

a jediná bleskojistka se samozhášecí
schopností a následným proudem až

300 A.

Co nám mžete íci o zajišová-
ní kvality vašich výrobk?

Všechny nové výrobky splují po-

žadavky vysoké kvality a mnoho z nich

má osvdení jako je EN 60950, CE-
NELEC, UL, BT, VDE, MIL, BASEEFA
a FTZ. Naše výrobky se používají pe-
devším v telekomunikacích, automa-
tických testovacích zaízeních, alarmech

a zabezpeovacích systémech, ísli-

cov ízených strojních zaízeních a

všude, kde je poteba bezporuchový
chod zaízení. Ron investujeme 25
milion dolar do výzkumu nových
technologií.

Jak se staráte o své zákazníky?

CP Clare využívá systému Just-ln-

Time/Total Quality Control (JIT/TQC)
- maximální kontrola s programem do-

dávky zboží do skladu nebo jeho ode-

slání pímo do výroby. CP Clare nabízí

následný servis, kvalifikovaný prodej,

marketing a aplikaní týmy. Mžeme
zákazníkm doporuit nejvhodnjší
výrobek pro jejich potebu a speciáln
jej upravit a pizpsobit následnému
použití. Je možné zdarma dodat vzor-

ky a v našich laboratoích testovat

všechny naše výrobky podle nejpís-

njších požadavk zákazníka. Spole-
nost CP Clare bude nadále rozšiovat

ob své základny, jak zákaznickou,

tak i aplikaní. V poskytování servisu

zákazníkm se nám nikdo nevyrovná.

Jakou máte pozici na svtovém
trhu?

Více než 50 let se svt obrací na
CP Clare se svými požadavky na spí-

nání a oddlování. Díky naší neustále

se zdokonalující technologii zaujímáme
vedoucí postavení v elektrotechnic-

kém prmyslu. Byli jsme tu jako první

s nízkoprofilovými jazýkovými teleko-

munikaními spínai SMD a s naším
DYAD SMD; naše LOC série je prvním

^NEZAPOMETE, že již za yeden msíc bude uzávrka^

Konkursu A Radia 1996

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

Lineární optolen LOC21OP/21 IP
v pouzdru SOICl 6

(linearita lepší než 0,01 % a šíka
pásma vtší než 200 kHz)

vícefunkním lineárním optolenem
pro modem PCMCIA. Naše vysoce
výkonné oddlovací transformátory

pro modemy umíme vyrábt i pro ma-
lé zakázky, CP Clare mže vyvinout

magnetické obvody, které vyhoví všem
požadavkm našich zákazník. Naše
technická podpora a dokonalé zpra-

cování v nejvyšší kvalit jsou zárukou

jejich úspchu. V souasné dob vám
žádná jiná firma nenabídne více eše-
ní pro spínání a oddlování, než CP
Clare. Takže, jestli hledáte spínací a

oddlovací souástky, CP Clare je to,

co potebujete.

Jak se dostávají vaše výrobky
na eský trh?

Máme zde silné zázemí ve firm
ENIKA. Ta nejen naše výrobky prodá-

vá, ale sama je i kompletuje do svých

zaízení. Pravideln inzerují naše vý-

robky a dodávají na eský trh pomr-
n znaná množství.

Zúastujete se njakých vý-
stav v naší zemi, kde by bylo
možné se seznámit s vaším sor-

timentem?

Jak již jsem uvedl, prostednictvím

firmy ENIKA se pravideln úastníme
mezinárodního elektrotechnického ve-

letrhu AMPÉR. Po dobu této výstavy

je vždy pítomen i náš zástupce.

Mohl byste uvést kontakt na fir-

mu ENIKA?

Firma ENIKA je soukromá firma,

která v eské republice prosazuje
naše zájmy. Adresa je ENIKA, Ná-
dražní 609, 509 01 Nová Paka, tel.:

(0434) 4334, fax (0434) 4343. V pr-
bhu srpna 1996 budou peíslová-
ny stávající linky na ísla tel.: (0434)

663311, fax (0434) 663335.

Dkuji vám za rozhovor.

Pipravil ing. Josef Kellner
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VYSTAVY A ODBORNÉ KONFERENCE
Pro lepší pehled o dní v elektronice jsme se rozhodli as od

asu pinášet pehled zpráv z výstav a odborných konferencí -

v dnešním ísle se vnujeme tmto akcím, které se konaly
v kvtnu t.r.

Kvten '96 lze bez nadsázky oznait
jako msíc odborných konferencí spoje-

ných s výstavami, vnovaných oblasti ka-

belových TV, satelitním penosm, digitál-

ním sítím a telekomunikacím. V Praze si

dala dostaveníko soudobá svtová špika
odborník a producent špikových tech-

nik a technologií v daných oblastech vet-
n potencionálních investor. Akce byly

velmi úspšné, ponkud nevhodné byly

snad pouze termíny jednotlivých akcí, ne-

bo nap. mezi East Euro Link 96 a mezi-

národním kongresem CTT Prag 96 byla

mezera 11 dn (z pohledu návštvníka by
bylo vhodné, kdyby tyto akce probíhaly

souasn nebo tsn po sob) a pitom se
ásten pekrývala CTT Prag 96 s výsta-

vou a kongresem ComNet 96. Pesto hoj-

ná úast zejména ze strany zahraniních
partner svdí o velkém zájmu o trh v R.

East Euro Link '96

Konferenci, která se konala v kvtnu
jako první v poadí (15.-16. 5.) v hotelu Atri-

um - Hilton pod názvem „Spojení stední a
východní Evropy se svtem kabelové tele-

vize a interaktivních služeb”, poádala a-

merická firma Globex. Firma pod vedením
nového výkonného editele Carl Berndtsona
ped temi lety dsledn zmapovala vývoj

a poteby telekomunikaního trhu a zaala
poádat specificky zamené konference
s následným pedvádním nových technik
- v letošním roce organizuje celkem 10
konferencí v 7 státech. Konference EEL
'96, která probíhala v Praze již podruhé, se
zúastnilo na 500 delegát ze 26 zemí,
pedsedal Paul Schmotolocha, výkonný e-
ditel Multichoice pro východní Evropu.

Témata úvodního dne konference byla

pevážn vnována kabelové TV ve stední
a východní Evrop a její perspektiv, in-

vesticím a strategii obchodního rozvoje i

analýze trhu. Mezi pednášejícími byli mj.

Marcel de Sutter, prezident European Cab-
le Operators (Belgie), ing. Petr Moss, pre-

zident APKT Praha, Robert Leighton, pre-

zident HBO pro Evropu atd.

V druhé ásti bloku probíhaly pednáš-
ky Satelitní komunikace, Úastnické tarifní

systémy a vytváení jejich podklad a Ka-
belové systémy, jejich konstrukce a mo-
dernizace. Pednášeli B. Fillmore, Cable
Data (GB), M. Ellwod-Smith, Scientific At-

lanta (GB), dr. P. Hudec, Wave (R).
Druhý, závrený den konference byl

mimo jiné vnován tématm: Marketingová
strategie, Perspektiva skladby program
v dsledku nastupujícího digitálního vku,
Vývoj a implementace modernizace digitál-

ního vku. Pednášeli: J. Hurlock, HBO
(R), J. Lafond, J"V5 (Francie), S. Magda-
leno, ANCCIT (Španlsko), M. Tallantire,

Orion Atlantic (GB), T. Jackson, Gl (GB).

Jak je vidt z pehledu pednášejících,

kteí zastupovali též své mateské firmy, je

o nás, resp. o tzv. východní trh znaný zá-

jem a vzniká zde zejména pro naše výrob-

ce a dodavatele (pedevším rozvod) zna-
ná konkurence.

Pednášející (i pednesené pednášky)
byli na velmi vysoké úrovni.

CTT Prague '96

Tento mezinárodní kongres, který se
konal 27. až 29. 5. ve Veletržním paláci

v Praze již potetí, poádala Asociace pro-

vozovatel kabelové televize a telekomuni-

kaních sítí (APKT) pod patronací rektora

VUT S. Hanzla (dnes již bohužel nežije),

primátora Prahy J. Koukala, pedsedy AV

R. Zahradníka, dkana VUT-FEL, J. Uhlí-

e, dkana VUT-FD P. Moose a ministra

hospodáství K. Dyby.

Vlastní prbh kongresu lze rozdlit do
dvou ástí: První den probíhala valná hro-

mada len APKT pod vedením pedsedy
dozorí rady, doc. Petra Moose, CSc.
v jednacím sále Veletržního paláce (mimo-
chodem - akustické podmínky v sále jsou

katastrofální - jak mže nkdo pronajímat

tak špatn akusticky upravené prostory?).

APKT prochází nyní velmi náronou eta-

pou svého vývoje - vytváí se nová legisla-

tiva, modernizují se pvodní sít, budují se
nové, podílejí se na tvorb vlastních pro-

gram, vytváejí a nabízejí služby v teleko-

munikaních sítích, díky nedokonalé legis-

lativ vzniká zbytená nutnost jednat
s Ochranným svazem autorským a Inte-

gramem (dvojí placení poplatk za penos
TV signálu) - to vše byly hlavní body jedná-

ní valné hromady, k nim pistoupilo jednání

o pijetí dalšího lena APKT - tch bylo do-

sud 37, po pijetí CATV Zlín s.r.o. sdružuje

nyní APKT 38 len s celkovým potem
580 tisíc zásuvek (nejvtší poet jich má
Kabel Plus, a.s., 325 000).

Druhá ást kongresu zaala 28. 5., cí-

lem bylo prezentovat nové trendy v tech-

nických možnostech pi rozvoji kabelové
televize a ve výstavb multifunkních tele-

komunikaních sítí. Své technické a pro-

gramové zámry zde prezentovali naši

výrobci. Srovnáme-li jejich nabídku s na-

bídkou firem z East Euro Link, lze konsta-

tovat, že by v ad aplikací urit obstáli se
ctí.

Z vystoupení zástupc jednotlivých fi-

rem stojí za zmínku: ing. ipera z firmy

CODIS hovoil pedevším o zkušenostech
pi zavádní placeného kanálu HBO a
MAXI, mgr. Purš o interaktivní TV a ped-
stavil nový typ terminálu pro Internet v ka-

belové televizi. O propojení a spolupráci

mezi Telecomem a APKT hovoil ing. Vrba
z Telecomu. Pozornosti úastník kongre-

su neušla ani pednáška ing. Lusta
z Transgasu o vybudování privátního tele-

komunikaního systému z již hotového
systému, který byl budován v 70. letech a

vede podél plynovod. Systém se v sou-
asné dob inovuje na bázi optických ka-

bel. Nabízí též datové sít X.25, vybave-
né zaízeními od firmy Alcatel Data
Network. Prostednictvím této datové sít
se pak propojuje celopodniková poítaová
sí typu WAN.

Na kongresu dále vystoupili se svými
píspvky zástupci Rady pro R a TV vysílá-

ní, stanic Euronews, HBO, Superchanel,
Eurosport, francouzského Telecomu atd.

Podle posledních informací se rýsuje

snaha uspoádat další CTT v návaznosti

na East Euro Links '97. Nechrne se pe-
kvapit.

ComNet 96
Poslední sice v poadí, ale zato nejvý-

znamnjší událostí v oblasti telekomunika-

cí, byl 4. mezinárodní veletrh komunika-
ních a síových technologií s odbornou
konferencí pod názvem ComNet 96 ve
dnech 28. až 30. ervna za úasti 123 vy-

stavujících (v Kongresovém centru v Pra-

ze, býv. Palác kultury).

Poadatelem byla, jako každoron,
mnichovská spolenost IDG World Expo,

která je mimochodem též organizátorem
více než 65 odborných veletrh a kongres
ve 24 zemích (nap. veletrh MACWORLD

a SUNWORLD, jedná se o specializované

akce, které jsou zameny na cílové skupi-

ny odvtví informaních technik). Mezi její

sesterské spolenosti patí i nakladatelství

IDG Communication, vydávající pes 215
asopis a magazín v 63 zemích a též In-

stitut výzkumu trhu IDG. Letošní veletrh

byl zcela ve znamení propojení dvou oblas-

tí - telekomunikaní a výpoetní techniky a
názorn ukázal smr vývoje v této oblasti.

Letos jednoznan „kraloval” Internet - ve

4. pate Kongresového centra bylo pedvá-
dcí centrum Internet City, které bylo roz-

dleno do 9 oblastí. Zájemci se zde mohli

pod dohledem instruktora nauit komuni-
kovat pes Internet s kýmkoli, vyhledávat,

listovat v datech atd. S Internetem bylo

ovšem možno se setkat i u jiných firem,

jako je dobe známý CesNet a nyní i Eunet
CZ (což je nové jméno pro CoNet CZ a In-

ternet CZ).

V dob konání ComNET 96 byly již za-

registrovány 24 firmy, které mohou koho-
koli pipojit na Internet. Když si uvdomí-
me, že ješt ped rokem patily u nás ceny
za pipojení na Internet vbec k nejvyšším

na svt (v Polsku byly nap. tetinové), je

teba vznikající konkurenní prostedí jen

vítat.

Nejvíce obležený byl však Stánek Nokia,

odkud mohl kdokoli prostednictvím Eurote-

lu telefonovat zdarma kamkoli. V popedí
zájmu byly i služby GSM. Oba provozova-

telé - Eurotel i Radiomobil - sice vykávají,

ale dodavatelé techniky již vyhledávají své
zákazníky.

Kongresová ást byla letos rozdlena
na dv ásti. První ást se konala v Kongre-

sovém centru bu formou seminá nebo
voln pístupných pednášek i pódiových
diskusí. Vzhledem k tomu, že výbr byl pe-
pestrý, uveme ve zkratce ty nejzajímavj-

ší: Telekomunikace - nástroj prosperity (S.

Novák), Nové aplikace komunikaních tech-

nik ve svt propojeném sítmi (G. Beach,
Computerworld), velmi dobe podaný Inter-

net servis (J. Peterka) a další.

Druhá ást konference se tentokrát od-

bývala v nedalekém hotelu Fórum (29. kvt-
na) a byla byla rozdlena do tí skupin:

Technika sítí. Problematiku osvtlovaly
pednášky Nové technologie a ochrana in-

formací, Správa operaního systému Ne-
tWare, Pechod na client-server, Realizace

koncových systém, Sít LAN, Technika sítí

na bázi ATM.
Telekomunikace - ešení, použití, služ-

by. Pednášky: Od veejných datových sítí

k ATM, Integrovaný systém SAPR-3, Regu-
lace v telekomunikacích a její vývoj, ISDN
v R, ISDN - integrace penosu, Bezdráto-

vé místní smyky, Satelitní komunikace.
Komunikace budoucnosti. Pednášky:

Podnikání na Internetu, Pepínané techno-

logie Bay Networks, Internet v R, Multime-

diální sít na bázi ATM, ATM versus FDDI/
/1 00 bit, Bezpenost na Internetu.

V závreném hodnocení veletrhu a
kongresu ComNet musíme konstatovat, že
jeho pínos není pouze v získávání nových
informací prostednictvím konferencí nebo
pednášek, ale že veletrh je i vynikající píle-

žitostí k setkávání odborník, k výmn ná-

zor a zkušeností a k navázání nových kon-

takt.
Ing. Jií Doležal
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SEZNAMUJEME VÁS

Komunikaní pijíma
AOR AR- 8000

Celkový popis

Pro dnešní test jsem vybral výro-

bek, který patrn bude zajímat jen ur-

itou ást tená, za což se pedem
ostatním tenám omlouvám. Tyto a

podobné pístroje jsou však velice ob-

líbeny uritými vrstvami radioamatér
i zájemc o komunikaní techniku a

tak jsem se k tomuto kroku rozhodl,

abych tuto skupinu uspokojil.

Komunikaní pijímae jsou roz-

hlasové pijímae, které umožují
poslech vysíla nejen v bžných roz-

hlasových pásmech, ale též v pás-

mech, která nejsou urena pro rozhla-

sová vysílání. Jsou to pásma, která

používají radioamatéi, uživatelé ra-

diových pojítek, uživatelé telefon a

též pásma, která jsou urena pro slu-

žební vysílání policie, hasi, záchran-

ných služeb nebo leteckého provozu a

ady dalších.

Pijíma, který jsem se rozhodl

pedstavit, je výrobkem japonské fir-

my AOR a patí bezesporu ke svtové
špice, emuž ovšem odpovídá i jeho

prodejní cena. I když je ve svém pro-

vedení pístrojem tém kapesním a

tudíž lehce penosným, poskytuje uži-

vateli neobyejné možnosti. Umožu-
je totiž píjem ve velmi širokém kmito-

tovém rozsahu a to od 500 kHz až do
1,9 GHz. Toto pásmo obsáhne bez ja-

kýchkoliv mezer.

Tento pístroj umožuje píjem
všech typ modulací, tj. širokopásmo-

vého vysílání FM (píjem rozhlaso-

vých poad), úzkopásmového vysílá-

ní FM (obanských stanic CB nebo
služební vysílání FM) a lze též pijímat

vysílání s amplitudovou modulací, kte-

ré je používáno rozhlasovými vysílai

na krátkých, stedních a dlouhých
vlnách, pípadn v leteckém provozu.

Pijíma lze využít i pro píjem vysílání

SSB (Single Side Band), tj. s potlae-

ným dolním nebo horním postranním

pásmem. Pitom není teba dolaovat
BFO a na displeji lze peíst reálný

kmitoet.

Za pozornost stojí pedevším kom-
fort obsluhy. Všechny zvolené funkce

a stavy pístroje se zobrazují na více-

ádkovém displeji a k uložení vysíla
lze využít celkem 1000 pamových
míst, která jsou rozdlena do 20 oddí-

l (tzv. bank). Každému pamovému
místu i každému oddílu lze pidlit al-

fanumerické oznaení, které je, díky

mnohabodovému displeji z tekutých

krystal, perfektn itelné.

Uživatel má k dispozici napíklad
mnoho zpsob skenování, které je

možné bu mezi jednotlivými pamo-
vými místy nebo v jednotlivých oddí-

lech (bankách), pípadn v rozmezí
dvou pedem zvolených kmitot a

v dalších rzných kombinacích. Pí-
stroj umí též rozpoznat, zda se jedná

pouze o nosný kmitoet nebo o kmito-

et modulovaný.

Vzhledem k tomu, že tento pijíma
umožuje realizovat adu rzných
úkon, které by mohly být pro dosud
neznalého uživatele píliš komplikova-

né, lze zvolit dva provozní režimy „za-

áteník" nebo „expert". V režimu „za-

áteník" jsou pak ty funkce, které

nejsou píliš asto používány, již ped-
definovány, takže se obsluha velmi

zjednoduší. V režimu „expert" pak lze

pochopiteln všechny funkce libovol-

n nastavovat. Ladicí kroky lze napí-

klad pedvolit od 50 Hz výše, jednotli-

vé oddíly (banky) lze libovoln etzit,

lze napíklad definovat režim úsporné-

ho provozu, využívat grafický spekt-

rální analyzér a realizovat adu dal-

ších funkcí, jejichž výet by pesáhl
rámec tohoto lánku. Informace ulože-

né v pamti jednoho pístroje lze na-

píklad „pepsat" do druhého pístroje

shodného typu a pijíma lze ídit i po-

ítaem. Pro tento úel je však nutné

dokoupit píslušný mezilánek, který

se pipojuje do plochého konektoru na

zadní stn pijímae.
Jako další vlastnost tohoto pístro-

je uvádím možnost osvtlit jeho dis-

plej i ovládací prvky velmi píjemným
nazelenalým svtlem, což umožuje
orientovat se v obsluze pístroje i za
tmy.

Pijíma je napájen ze ty akumu-
látor NiCd tužkového provedení.
Souástí dodávky je též síový napá-

je, kterým lze pijíma nejen napájet,

ale niklokadmiové akumulátory pímo
v pístroji též dobíjet. V dodávce je

dále kablík s automobilovým konekto-

rem, který umožuje realizovat tyto

úkony (napájení a nabíjení akumulá-
tor) z palubní sít automobilu. V pí-

pad nutnosti lze jako zdroj též použít

k napájení tyi alkalické suché lán-
ky, které však pochopiteln nelze do-

bíjet.

K pístroji je dodávána krátká ná-

hražková anténa (viz titulní obrázek),

která se zasunuje do konektoru BNC.
Do téhož konektoru lze po odejmutí

této antény pipojit pívod vnjší anté-

ny.

Základní technické údaje

podle výrobce

Kmitotový rozsah:

500 kHz až 1,9 GHz.
Možnost píjmu:

AM, NFM, WFM, USB, LSB, CW.
Nastavitelné kroky ladní:

50, 100, 200, 500 Hz,

1, 2, 5, 6,25, 9, 10,

12,5, 20, 25, 30, 50,

100, 200, 250 kHz a

libovolný násobek
50 Hz do 999,995 kHz.

Vstupní citlivost (parametry jsou defi-

novány až od 2 MHz):
2 MHz až 30 MHz SSB 1,0 pV,

AM 3.0 pV,

NFM 1,5 pV.

30 MHz až 1,3 GHz SSB 0,25 pV,

AM 1,0 pV,

NFM 0,35 pV,

WFM 1,0 pV.

1GHz až 1,3 GHz NFM 1,0 pV.
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1,3 GHz až 1,9 GHz NFM 3,0 pV,

AM/SSB S/N 10 dB,

NFM/WFM SINAD 12 dB.

Selektivita: SSB 4 kHz (-6 dB),

15 kHz (-50 dB),

AM/NFM 12 kHz (-6 dB),

25 kHz (-60 dB),

WFM 180 kHz (-6 dB),

800 kHz (-50 dB).

Anténní impedance:

50 Cl (konektor BNC).
Výstupní zvukový výkon:

120 mW (R =8 Cl, THD=10 %).

Napájení:

4x 1,2 V (niklokadmiové aku-

mulátory), 4x 1 ,5 V (suché

lánky), 9 až 12 V (vnjší zdroj

stejnosmrného naptí),

220 V (síový napáje).

Proudový odbr: 160 mA (jmen.),

110 mA (standby),

20 mA (power savé).

Poet pamových míst:

1000 (50x20).
Rozmry: 1 53 x 69 x 40 mm.
Hmotnost:

350 g (vetn akumulátor).

Funkce pístroje

Pístroj jsem vyzkoušel ve všech
funkcích a to jak s piloženou zkráce-

nou anténou, tak i s vnjší kvalitní an-

ténou. Nemusím dodávat, že pracoval

po všech stránkách bezchybn a že

se mi jeho citlivost jevila více než do-

staující. Na poátku mi však psobilo
urité problémy orientovat se v po-

mrn složité obsluze. K dispozici

jsem ml sice obsáhlý návod v anglic-

ké ei, který je k pístroji piložen a

má pes sto stránek a krátký výtah

z tohoto návodu v eském jazyce.

Tento peklad mi však mnoho nepo-
mohl. Kdyby se jednalo o pístroj, ur-

ený k používání širokou veejností,

ml bych patrn k tomuto bodu své
pipomínky. Protože se však domní-
vám, že si tento pístroj bude poizo-
vat jen menší procento specializova-

ných zájemc, kteí v oblasti jeho

Systémy pro

ekonomické využití

solární energie
Paletu již dodávaných fotovoltaických

systém rozšiuje firma Siemens Solar

o další nové systémy, které mohou s vtší
efektivitou pemovat slunení energii na

energii elektrickou. Ktomu pistupují navíc

systémy mni, které mohou pracovat ve

spojení s elektrickou rozvodnou sítí a dále

jako decentralizované zdroje stídavého
proudu.

Standardní systém pro použití ve spoje-

ní se stídavou sítí ,SNS1100, vznikl na
základ zkušeností s programem „1000
stech". Jeho špikový výkon je 1 ,1 kW a je

vhodný pro samostatnou montáž. Solární

generátory systému jsou složeny z modul
s výkonem 55 W a 110 W. Ve spojení s ni-

mi mže pracovat stída - pístroj, ízený
íslicovou technikou s integrovaným sb-
rem namených dat.

použití rozhodn nebudou zaátení-
ky, zorientují se zejm v obsluze to-

hoto pístroje nesporn lépe než se to

dailo mn, který se tímto odvtvím
„špionážního" píjmu nikdy nezabýval.

Nemám pochyby, že po troše zácviku

je práce s tímto pijímaem v podstat
jednoduchá a logická. Vyžaduje to

však i znalost píjmové problematiky.

Závr

Závrem bych chtl íci, že se kaž-

dém pípad jedná o mimoádn kva-

litní pístroj s mnohými funkními
pednostmi, emuž ostatn odpovídá
i jeho cena. Ti, kdo si ho poídí, s ním
budou nepochybn pln spokojeni.

Vzorek tohoto pijímae zapjila
firma ELIX (Praha 8, Klapková 48) a

tato firma ho prodává za 19 825,- K.
Pro zajímavost jsem si porovnával
tuto cenu s cenou, za níž je shodný
pijíma prodáván v SRN a dospl
jsem ke zjištní, že je tato cena v kur-

sovním pepotu dokonce o nco vý-

hodnjší než cena pístroje v zahra-

nií. A to vbec neuvažuji výdaje,

spojené s platbou cla a dan z pida-

né hodnoty, která je u nás vyšší než
v SRN, což dovezený pístroj ješt
prodraží.

Mén majetné zájemce však mohu
upozornit na to, že jmenovaná firma

nabízí i podstatn levnjší pijímae,
které však nedovolují píjem SSB,
mají menší kmitotový rozsah a jsou

samozejm mén komfortn vybaveny.

Jsou to napíklad pístroje ady Rea-

listic PRO 27 za 4990,- K, PRO 50 za

5240,- K, PRO 44 za 7340,- K, dále

pijíma Alinco DJ-X1 za 9990,-

K nebo pijíma AOR AR-2700 za

12900,- K.
Mimoádn kvalitní pístroj AOR

AR-8000 mohu v každém pípad
pln doporuit tm, kteí po nm touží

a kterým jeho relativn vysoká, avšak
(ve srovnání se zahraniím) pln
oprávnná cena nevadí.

Adrien Hofhans

Solární systém s výstupním stídavým
proudem ,SWS 600, je úplné solární zaí-

zení pro výrobu stídavého proudu, které je

vhodné pro horské chaty, prázdninové
a zahradní domy a kempinky.

Základní souástí tohoto systému je si-

nusový stída SWR 600, který mže mnit
naptí 24 V z bateriového systému na stí-

davé naptí 230 V a napájet všechny bž-
né elektrické pístroje pro domácnost. Pod-

statnou pedností systému je velmi dobrá

jakost výstupního naptí, které má pravý

sinusový prbh, pracuje s velkou úinnos-
tí i pi malé zátži a vyznauje se malým
rušícím naptím pipojených sousedních
elektronických pístroj.

Stída SWR 600 byl ocenn jako první

stída vbec certifikátem „Vyzkoušená
spolehlivost" podle smrnic nmeckého
ústavu TUV. Rovnž institut SOLATEC
a Frauenhoferv institut pro solární energii

jej zhodnotili jako velmi dobré pístroje, pi-

spívající k dobrému životnímu prostedí.

Sž
Siemens Power Journal 1 996, . 1

NOVÉ
KNIHY

Punochá, J.: Operaní zesi-

lovae v elektronice, vydalo
nakladatelství BEN - technická
literatura, rozsah 480 stran A5,

obj. íslo 120489, MC 399 K.
Efektivní využití operaních zesilova

vyžaduje, aby byl konstruktér podrobn se-

známen s jejich vlastnostmi a základními

aplikaními principy. Ktomu by mla pi-

spt i tato kniha, zamená na použití ope-

raních zesilova „v základních obvo-
dových situacích" - na popis základních

obvodových princip. Problematika je roz-

dlena do deseti ástí.

V úvodní ásti jsou co nesrozumitelnj-

ší formou vysvtleny základní pojmy týkají-

cí se diferenního operaního zesilovae.

Ve druhé ásti se tená seznámí se zá-

kladními vlastnostmi diferenních opera-
ních zesilova podrobnji. Tetí ást je v-
nována otázkám zptné vazby, stability a

korekce. Ve tvrté ásti je poukázáno na

souvislost mezi initelem nelineárního

zkreslení a dynamickými vlastnostmi zesi-

lovae. V páté ásti se tená seznámí
s problematikou šum a v šesté ásti se

zásadami pro práci s operaními zesilova-

i. Sedmá a osmá ást jsou vnovány ana-

lýze základních zapojení s operaními ze-

silovai. Teoretické úvahy jsou doloženy
etnými píklady a ešenými úkoly. Devátá

ást obsahuje popis principiáln rzných
typ operaních zesilova a píklady jejich

aplikací. Desátá ást popisuje nkteré nej-

modernjší operaní zesilovae pedních
svtových výrobc.

Operaní zesilovae dnes patí k nejpo-

užívanjším elektronickým souástkám.
Jejich použití se rok od roku rozšiuje, stále

se „zlepšují", objevují se nové zajímavé
aplikaní možnosti.

Vlastní teorie operaních zesilova je

uvádna pouze v nezbytn nutné míe.
Hlavní pozornost je vnována aplikacím.

Knihu si mžete zakoupit nebo objed-

nat na dobírku na adrese: BEN, Všínova
5, Praha 10, 100 00, tel. (02) 782 04 11,

781 61 62, fax 782 27 75. Další prodejní

místa: Cejl 51, Brno; Slovanská 19, Plze;
Hollarova 14, Ostrava. Zásilková služba na
Slovensku: bono, P.O.BOX G-191, Južná
trieda 48, 040 01 Košice, tel. (095) 760430.
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AR ZAÍNAJÍCÍM A MIRNE POKROILÝM
SVÍTIVÉ DIODY, JEJICH INNOST A POUŽITÍ

(Pokraování)

Na obr. 63 je další modifikace p-
vodního zapojení; jde o obvod,
v nmž diody chvíli svítí a chvíli jsou

zhasnuté. Diody svítí po dobu 10 tak-

tovacích cykl a po dobu 20 taktova-

cích cykl jsou tmavé a pak se celý

cyklus opakuje.

102 je zapojen jako dlika 10, jeho

vývod 12 (penos) bude aktivní vždy
pi doítání do 10 - signál na vývodu
12 bude taktovacím signálem pro 103

(je zapojen jako dlika 3), jehož vý-

stup 0 ovládá innost tranzistoru TI.

2xCDA-017B

Pi prvních 10 cyklech taktovacího

signálu bude na výstupu 0 (vývod 3)

103 úrove H, tranzistor T má proto

pedptí, které ho udržuje ve vodivém
stavu, 102 pracuje jako na obr. 61

.

Po 10. taktovacím impulsu se úro-

ve na výstupu 0 zmní na L, tranzis-

tor T bude uzaven, svítivé diody ne-

svítí, pitom 102 ítá dále. Po 30.

hodinovém impulsu (103 pracuje jako

dlika 3) se úrove na výstupu 0 103

opt zmní na H, tranzistor T se ote-

ve, diody se budou postupn rozsv-
cet a celý pracovní cyklus se bude
opakovat. Pitom zleva do prava se

bude rychlost rozsvcení LED „zrych-

lovat”. Z uvedených píklad je vidt,

že lze innost tchto zapojení modifi-

kovat nejrznjším zpsobem podle

požadavk konstruktéra.

555 2x CD4017B
o+9 V

m
15

13_

8
'

12K

Obr. 65. Multiplexovaný displej se 6 LED ve tech
sloupcích (adách) (pohybující se svítící bod) 3x2N3904(KF508)

Obr. 64. Deska s plošnými spoji pro zapojení

z obr. 63 a deska osazená souástkami

Ponkud jinak je ešen displej

s LED na obr. 65. Jde o jednoduchý
multiplexovaný displej, u nhož inte-

grovaný obvod 103 a tranzistory nap.
KF508 (BDI 35, KC635) ovládají roz-

svcení i zhasínání tí skupin svíti-

vých diod (po 6 kusech v každé skupi-

n). Jednotlivé skupiny LED jsou
samostatn ovládány integrovaným
obvodem 103 a píslušným tranzisto-

rem tak, že svítí vždy pouze jedna
skupina svítivých diod.

Zapojení má tu výhodu, že je lze

do jisté míry libovoln rozšiovat o dal-

ší skupiny svítivých diod, ímž lze zís-

kat zaízení, které mže mít až 10

skupin svítivých diod po 10 kusech,

tedy celkem matici se 100 svítivých

diod.

(Pokraování)

Obr. 66. Deska s plošnými spoji pro zapojení

z obr. 65 a deska osazená souástkami

Q Praktická elektronika A Rádio



Jednoduchá zapojení
pro volný as

Pro toto íslo Praktické elektroniky A Radiajsme vybrali nkolik
užitených pístroj i zaízení, která jsou univerzáln použitelná.

K minulým zapojením jsme dostalijednu pipomínku - tená Pemy-
sl Hofman nás upozornil, že v isté 6 v této rubrice volánku Svtelný
had by bylo vhodné do série se svítivými diodami (mezi spojené anody
diod a zdroj +5 V) zapojit „sražecí

,r
rezistor (s odporem vtším než

asi 120 £2), aby se vylouilo zniení diod i v horším pípad i inte-

grovaného obvodu MH7442, bude-li „had” napájen z tvrdého zdroje

5 V, i ze zdroje s mírn vtším naptím (do 5,2 V).

Odporová dekáda
V praxi se setkáváme asto s po-

tebou mit elektrické veliiny s rz-
nou pesností. V souasné dob jsou

sice na trhu i pístroje s pesností,

pesahující nkdy bžné poteby, pro-

blém však spoívá obas v jejich fi-

nanní dostupnosti - pedevším z to-

hoto pohledu jako jeden ze základních

a relativn pesných pístroj poslouží

odporová dekáda, v minulosti asto

Další rozsah, 10 O, lze realizovat

snadnji; opt budeme potebovat 5

zdíek, je vhodné, když budou odliše-

ny barvou: U tbhoto rožsahti lze k pro-

pojování jednotlivých rezistor použít

bžné „banánky”, i v tomto pípad je

však nútné propojovací šry dklad-
n pipájet Odpory jednotlivých rezis-

tor budou podle obr 3

ID 2Q 3Ú 40

používaná Problém pí stavb odpo-
rové dekády spoívá, máme-li dosáh-
nout „slušné” pesností pi co nejjed-

nodušším pepínání rozsah dekády,

pedevším ve výbru a dostupnosti re-

zistor malých odporu Z uvedených
dvod jsem se rozhodl pro pepínání

rozsah „šrovým” zpsobem.
Koncepce pístroje

Ke stavb dekády lze použít plas-

tovou nebo i kovovou skíku rozmr
asi 26*9*6 cm. Návrh elního panelu

Obr 3. Odpory druhého rozsahu

Zbývající rozsahy budeme kon-
struovat obdobn, souet odporu re-

zistor bud ve tetím rozsahu 100
(10 + 20 + 30 + 40), ve tvrtém 1 000
(100 + 200 + 300 + 400), v pátém
10 000 a v šestém 100 000 Cl:

Jistá nevýhoda spoívá v propojo-

vání jednotlivých rezistor spojovací-

mi šrami,- pi pesn zhotovené de-

kád je však pi experimentován í za-
- nedbatelná.

jc i ia uu[. i.

«; 0,1.
; 6 0

}
2 0,3 c

0j4
° ° 1 ° 200 *> 300 => 400 °

Obr 1 . Návrh elního
panelu odporové dekády ° 1 o 2 5 3 q 4 O o ÍÓDO ° 2000 ° 3000 9 4000 9

(je zhotoven nap
z novoduru ti 4 mm) p io .': a 20 < 30 o 40 O ° lOk * 20K ° 30k 's UOk 6

Dekádu budeme dlit do šesti zá- Jak jsem již Uvedl, doporuuji jed-

kiadních rozsah - 1 £2,10 £2, 100 £2,

1000 £2, 10 000 £2, 100 OOO £2t^Nejvt-

ší péi je teba vnovat rozsahu 1 £2,

nesmíme se dopustit (phceme-Ji mít

dekádu co nejpesnjší) zbytených
nepesností Pro první rozsah bude-
me potebovat 5 celokovových zdíek.

První rozsah dekády vyžaduje re-

zistory s odpory podle obr. 2.

Obr: 2. Odpory prvního rozsahu

dekády

Jak je zejmé, je celkový odpor po-

užitých rezistor pi jejich sériovém

notíiyé rozsahy: dekády barevn odli-

šit, riap. takto: Rozsah 1 Cl - kovov
zdíky, rozsah 10 £2 žluté zdíky, další

rozsah želené zdíky, další rozsahy

postupn ervené, modré a poslední

erné zdíky
Všechny odpory rezistor by mly

být co nejpesnjší, lze jesamozej^m skládat a to jak v sérii, tak i para-

leln, pedpokladem úspšné práce
je mít k dispozicí dobrý ohmmelr, pí-

padn rezistory s co njmenší tole-

rancí (asi 1 % nebo lepší). Pro zaí-
najíc í - pi sé rioyém s pojován

[

rezistor se jejich odpory sítají, pi

zapojení 1 Cl. Rezistory pro tento roz-

paraliním se výsledný odpor R spo-

ítá ze vztahu

: R = Rr.R2/{Rr+R2)

Jaromír Trnavský

asova do kuchyn
asova umožuje signalizovat’

v uritom Pbmedzenom rozsahu na-

stavená dobu. Využíváme je možné
níelen v kuchyni ale v celej domác-
nosti, upozorní na dležitý okamih; TV
program a pod. Po doplnní relé mže
priamo spínat elektrické spotebie.

asova má digitáln zobraznie,
rozsah 1 až 99 minut, priom umož-
uje jednoduché a rýchle nastavnie
zvoleného asu tromá tlaidlami.

Sostavenýj z najlacnéjších IQ, ITL.

Popis funkcie

asova pozostává z nasledujú-

cich astí (vi bloková schéma na
obr. 1):

1. Generátor minútových impulzov.

2 Generátor 2 Hz pe nastavenie

pedvolby.

3. Obvody nastaven ia pedvolby.

4. Dekadický vratný.íta,
5. Dvojitý displej LED.
6. Obvody vyhodnotenia stav *00”.

7. Obvody signa lizácié.

Po pipojení napájacieho napátia

sa vynuluje íta a na zobrazóvacej

jednptke sa nastaví údaj „00”: Súas-
ne sa ozve akustická signalizácia. Po
stlaení tlaítka „desiatky” resp. Jed-
notky” sa ítáním hoe nastaví poža-

dovaný as, samostatné a nezávisle

desiáfky a jednotky minut. Nastave-
ním požadovaného asového interva-

lu sázaína ítanie doíe z generátoru

minútových impulžov. Po dosiáhnutí

stavu „00” $a zapne signalizácia a í-
tanie sa zastaví. Signalizácia sa zruší

len vypnutím sieového spínaa afebo

optovným ítáním bore tlaítkem i

Popis zapojenia
,

Celkové zapojenie asovaa je na
obr. 2 Pístroj má 12 integrovaných

obvodov, 3 tranzistory, dvojitá sedem-
segmentovú ísítcovku a dve ovládá-

pié tlaítka.

Základné asovacie impulsy sú

generované v Id 1 - v generátore mi-

nutových impulzov Ide o klasické za-

pojenie asovaa 555. Na špike 3
101 bude log. 1 v ase dariom vzor-

cem ^ = 0,693.I. (P1+R1+R2) a

Úrove log. 0 v ase T
0 =

= 0,693:R2.C1. as T
y
= 6Ó skúnd

sa nastaví trimrom Pí V konkrétnom

sah jsem použil zé starých vyaze-
ných micích pístroj - i tak jsem
ml potíže s dosažením pesného od-

poru 0,1 £2, bylo nutné „kolíky” u pro-

pojovacích šr, používané u tohoto

rozsahu, zabrousit a spoje dokonale

pro pájet; prez kolík by rdl být asi

1,5 mm2
. Místo rezistor lze použít í

odporový drát, jen s musíme pe-
svdit, že je možné jej pájet cínem -

nkteré materiály totiž pájet cínem
nelze.



iog.Q - plpnuite každá mmútu Obr. 2. Schéma zapojenia

asovaa VQE2U

101 - 555
I02-74123N
103, 104 - 7400

105, 106 - 74192

107, 108 - D147 (7447)

109 - 7404
1010 - 7430
1011 - 7403
TI, T3 - KC149
T2-KF517
Dl, D2 - KA501 (univ. Si)

zapojení je pomr T, a T
0
stanovený

s rozdielom niekoTko rádov najma
z dóvodu spolehlivého spínania ítaa
a súasne s využíváním asu
k akustickej signalizácii innosti.

Výstup impulzov je vedený cez
dvojicu hradiel H1 a H2 na poítací
vstup CD vratného ítaa (dvojica

105, 106). Zo zapojenia je zejmé, že

impulzy prechádzajú cez hradla H1,

H2 len vtedy, ke je na výstupe 101

0

úrove log. 1.

*150n

(Dokonení píšt)

INFORMACE, INFORMACE ...

Na tomto míst Vás pravideln informujeme o nabídce

knihovny Starman Bohemia, Konviktská 24, 110 00 Praha

1, tel./fax (02) 24 23 19 33, v níž si lze prostudovat, za-

pjit i pedplatit cokoli z bohaté nabídky knih a aso-
pis, vycházejících v USA (nejen elektrotechnických, elek-

tronických i poítaových).
Dnes si všimneme dvou asopis, které jsou vnovány

hrám, prvním z nich je Game developer, asopis, zame-
ný spíše na teoretické otázky, které souvisí s filmovými, vi-

deo a poítaovými hrami. V úvodním lánku se autor vra-

cí ke vzniku idee interaktivních her a to na píkladech
z film s Charlie Chaplinem, Rudolfem Valentino atd. a vší-

má si souvislostí mezi Hollywoodem a Silicon Valley jako

symboly „dívjška” a dneška. Následuje lánek o nových
technikách v prmyslu her (accelerator cards, systémy On-

line, animaní prostedky), následuje lánek o transparent-

ních BLT - nejužitenjší technice pro programátory her

(vetn listing), lánek 10 technik pro rychlejší kreslení

obrázk, úvaha o hrách pro dívky a ženy, lánek o logistice

her, lánek o vylepšování poítaových her uživateli atd.,

jako poslední je v asopisu úvaha na téma 3D nebo ne 3D
- je to ta správná otázka?

asopis je dvoumsíník, má 66 stran, je celobarevný,

formátu A4, roní pedplatné v USA je 40 $ (+poštovné).

Druhý z pedstavovaných asopis, Electronic Gaming
Monthly, je vnován zcela jinému okruhu zájemc, dalo by

se íci, že je to asopis pro všechny zájemce - uživatele

poítaových her SUPER-NES, GENESIS, SEGA CD,
DUO, NEO-GEO, 300, CD-i, JAGUAR, NINTENDO, GAME
BOY, GAME GEAR, ARCADES. Protože recenzované ís-
lo asopisu mlo tém 400 (!) stránek, nemlo by smysl

jednotlivé lánky uvádt, nesnadný by byl i výbr - snad lze

uvést pouze to, že ást lánk je vnována 32bitovým sys-

témm a že ten, kdo má rád poítaové hry a pestrobarev-

ný asopis s tematikou her bude jist i pouhou prohlídkou

nkolika stran uspokojen, navíc množství informací je ta-

kové, že každý by si jist našel to, co by ho mohlo zajímat.

asopis je msíník, má 385 stran formátu A4, je celo-

barevný, jedno íslo stojí v USA pibližn 5 $.

Q Praktická elektronika
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Discodriver -

svtelné efektové zaízení
Jií Zuska, Dušan Petík

Nepostradatelnou souástí hudebních produkcí, a už jde o živá

vystoupení hudebních skupin, diskotéky nebo jiná audiovizuální
pedstavení, jsou mimo jiné i rzné svtelné efekty. Vtší podniky,
provozující obchod se zábavou, jsou bžn pro tyto úely vybavené
poítaovou a podobnou vysplou technikou - za všechny jmenuj-
me alespo Kižíkovu fontánu na výstavišti v Praze. Podle tohoto
stavebního návodu s použitím podstatn skromnjších prostedk
dokáže i mén zkušený kutil postavit svtelné efektové zaízení,
které mže vyhovt pro bžné poteby menších hudebních skupin
a diskoklub. Prostor pro využití tohoto zaízení najdeme i na poli

reklamy všeho druhu, od výkladních skíní až po velké výstavní
akce.

VYBRALI JSME NA
OBÁLKU

Psobivost barevných svtelných
efekt je vždy výraznjší, jsou-li syn-

chronizovány s doprovázeným zvuko-
vým projevem. asto se pi ízení
jednotlivých barevných reflektor pou-
žívá princip výbru dílích kmitotových
oblastí (nízké, stední, vysoké) za po-

moci filtr, rytmická složka ídicí infor-

mace zstává pirozen zachována.
Pedmtem tohoto stavebního ná-

vodu je zaízení, jehož princip innos-
ti je založen na cyklickém stídání
volitelného potu svtel (nebo sv-
telných systém). Rytmus stídání je

možné volit jako autonomní s nastavi-

telnou rychlostí, nebo akusticky navá-
zaný na nkterý rytmicky dominantní
nástroj (napíklad buben, baskytaru
a podobn). Pi hudebních produkcích

se bžn používá zpsob druhý. Ke
snímání zvukových ráz se používá
malý mikrofon, instalovaný na elním
panelu zaízení. Pi vlastní produkci
pak jednoduše umístíme skíku po-
blíž bubeníka nebo ped odposlecho-
vé reproduktorové skín.

Autonomní režim využijeme hlavn
pi stavb scény (pi instalaci svtel-
ných zdroj), dále pak pi pestáv-
kách, nebo pi použití popisovaného
zaízení pro reklamní úely. Pedklá-
dané ešení je pi nízkých nákladech
na materiál pomrn univerzální (je

vhodné na píklad k ízení svtelných
had, bžících nebo rotujících sv-
telných systém a jiných podobných
efektových zaízení).

Pro rzné skupiny tená byly vy-

tvoeny dv varianty konstrukce zaí-
zení. První varianta je pipravena pro

ízení reflektor a jiných svtelných
zdroj, které jsou napájeny pímo ze
síového rozvodu. Tato varianta obsa-
huje vlastní transformátor a usmrova
s filtrem pro napájení elektronických

obvod a mže ídit až osm svtel-
ných okruh (reflektor). Maximální
píkon v každém okruhu mže být až
1000 W. Pi stavb této varianty je

ovšem teba mít na pamti, že se jed-

ná o zaízení, jehož nkteré ásti jsou

pímo spojené se síovým rozvodem
o naptí 220 V a je tedy nutné respek-

tovat bezpenostní pedpisy, jež se na
taková zaízení vztahují.

Varianta druhá je vhodná pede-
vším pro širší veejnost, protože se pi
její stavb ani v provozu nepracuje

s obvody pod nebezpeným naptím.
Proto je tato varianta vhodná zejména
pro dti a mládež a dostala pracovní
název Junior. Pro realizaci a provozo-
vání této varianty zaízení platí dva
základní pedpoklady:
- napájení elektronických obvod bude
zajištno prostednictvím externího
bezpeného zdroje ss naptí,
-jednotlivé svtelné okruhy budou na-

pájeny bezpeným zdrojem stídavé-
ho bezpeného naptí.

Splnní první podmínky je v praxi

velmi jednoduché, nebo na trhu se
vyskytuje velké množství napáje
pro rzné penosné spotebie (kal-

kulaky, penosné pijímae apod.),

pouze je teba vybrat vhodný typ. Dru-

hou podmínku pak splníme použitím
halogenových reflektor pro naptí
12 V, napájených z bezpenostního
oddlovacího transformátoru.

Další podrobnosti k variant Junior

budou uvedeny jako souást praktic-

kých pokyn ke stavb zaízení v zá-

vru stavebního návodu.

Popis zapojení

Blokové schéma zaízení je na
obr. 1. Hlavní ástí zaízení je adi,
který pes oddlovací leny 01 až 08

Obr. 1. Blokové schéma
efektového zaízení

N UE V5 V7

8 x

2k 7 LM LxZliz1 TZJY
. Tí11- J L JI JI _L_L J_L _L_L J_L

r1 L w CO vj- in CD N. 00

8x MOC3040 1 1-

r o
1 H
O

1 1-

o
3 H
o

i-

o

f ? tJ u1 Uf u1

jj tJ

Obr. 2. Schéma zapojení varianty Master
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ídí postupné buzení jednotlivých vý-

stupních len VI až V8. Krokování
adie je ízeno nkterým z taktova-

cích obvod TI nebo T2 podle polohy
pepínae.

Podrobn si popis zapojení vysvt-
líme na obr. 2, na kterém je celkové
schéma první varianty zapojení (byla

pojmenována Master). Schéma zapo-
jení této varianty je nadmnožinou za-

pojení varianty Junior, které neob-
sahuje síový transformátor, síovou
pojistku, usmrovai diody D9 a D10
a dále obvody, související s výstupy
pro ízení druhé tveice svtelných
okruh V5 až V8. Konkrétn se jedná
o tranzistory T6 až T9, svítivé diody D5
až D8, dále optoleny OT5 až OT8,
triaky Tr5 až Tr8 a rezistory s poado-
vým íslem vtším než 18.

Zpt k popisu zapojení první va-
rianty. Ve schématu i na obrázku
rozložení souástek najdeme uzlové
body obvod, ke kterým v sestav bu-

dou pipojeny všechny ovládací prvky

(potenciometry a pepínae). Jsou
oznaeny písmeny A až H. Dále jsou

zde body s ísly 2 až 8. Tyto výstupy
ve spojení s pepínaem urují poet
krok každého cyklu, neboli poet
jednotlivých svtelných okruh. Pepí-
nané výstupy svtelných okruh jsou

oznaeny VI až V8. Spolený bod
zdroje, kterým jsou napájeny všechny
svtelné okruhy, je zde oznaen jako

N (zpravidla sem pi napájení žárovek
ze sít zapojujeme nulový vodi),
zbývající vývody +Ub a +Us souvisí

s napájecím zdrojem elektronických

obvod.
Na body oznaené 220 V pivede-

me naptí od síového spínae. Tyto
vstupy jsou dále pes pojistku pipojeny
k primárnímu vinutí síového transfor-

mátoru. Usmrnné a vyfiltrované na-

ptí sekundárního vinutí je na vývodu
+Ub, na vývodu +Us je naptí z výstu-

pu stabilizátoru IC3. Elektronické ob-
vody pracují se zárukou od naptí 8 V
do 12 V, takže na míst stabilizátoru

IC3 mžeme použít obvody 7808,
7809 nebo 7812. Nezapomínejme, že
stabilizátory bžné ady musí mít na
vstupní stran naptí alespo o 2,5 V
vtší, než je naptí výstupní. Poznám-
ka platí pro pípad, kdy se rozhodne-
me použít jiný transformátor, než jaký

je uveden v soupisce materiálu.

Pejdme nyní k popisu dílích
ástí elektronických obvod. Cyklický

(samovoln bžící) generátor taktu je

zapojen jako jednoduchý astabilní

klopný obvod AKO. Jde o úsporné za-

pojení asovae, využívající jednu
polovinu obvodu 556. V základním
zapojení potebuje tato modifikace
multivibrátoru k innosti jen dv vnjší
souástky a to jeden rezistor (v sérii

zapojené R2 a Pí) a jeden kondenzá-
tor (C2). Kmitoet výstupních impuls
(rychlost cyklování svtel) mžeme
tedy zmnit nastavením potenciome-
tru Pí, který je zapojen mezi vývody
desky C a D.

Rytmický taktovací obvod využívá
ke snímání zvukových ráz malý elek-

tretový mikrofon M, jeho výstupní na-

ptí se dále zesiluje jednostupovým
tranzistorovým zesilovaem s TI. Cit-

livost taktovacího obvodu nastavuje-
me potenciometrem P2.

Pes pepína volby taktu pivede-
me impulsy ze zvoleného taktovacího

obvodu na monostabilní klopný obvod
MKO, který využívá druhé poloviny
asovae 556. Tento obvod je dleži-
tý pouze tehdy, když bude innost a-
die ovládána mikrofonem. V tomto
pípad zabrauje pronikání chao-
tických zákmit signálu z mikrofonu
(pesnji z kolektoru TI) pímo na
vstup adie, které by jinak zpsobo-
valy arytmické pepínání svtel. Po
pechodu první záporné hrany pes
rozhodovací úrove vstupu pro spouš-
tní (pibližn 1/3 napájecího naptí),

pejde výstup MKO na dobu asi 0,1 s

(asová konstanta je dána návrhem
R5 a C4) do vysoké úrovn (H) a po
tuto dobu je obvod necitlivý na píchod
dalších spouštcích impuls. elní
hrana výstupního impulsu vždy posu-
ne adi o jeden krok vped. Je zej-
mé, že pi ízení cyklickým taktovacím
obvodem nemá MKO praktický výz-
nam, protože impulsy z multivibrátoru

jsou „isté”.

Podívejme se nyní na zapojení
vlastního adie. Základem obvodu je

tzv. Johnsonv íta v provedení
CMOS typu 4017. Jestliže pivedeme
impulsy na nkterý z jeho dvou hodi-

nových vstup, pak se postupn do-
stávají jeho výstupy 0 až 9 na úrove
H (vždy jen jeden a všechny ostatní

jsou na nízké úrovni L). Obvod tedy
pracuje v základním zapojení jako
kruhový íta vstupních impuls, po-

dobn jako bychom za dekadický í-
ta zaadili dekodér na jeden z deseti.

Pi zadání požadované funkce po-

pisovaného zaízení byla položena
podmínka, aby bylo možné nastavit

poet krok sekvence (poet pepína-
ných svtelných okruh nebo systé-

m) od 2 do 8. Je to ešeno volitelným

zkracováním cyklu ítae na žádaný
poet za pomoci nulovacího vstupu,

kterým je obvod 4017 rovnž vyba-
ven. V praktickém provedení pivádí-
me na nulovací vstup pes pepína
volby délky cyklu derivované impulsy
z výstupu, který je další v poadí za
posledním výstupem zkráceného cyklu

(sekvence). Jakmile skoní aktivace
posledního žádaného výstupu, pe-
chází následující výstup do úrovn H.

Souasn (pi nábžné hran) se na
nulovacím vstupu objeví kladný deri-

vaní impuls, který uvede obvod do
poáteního stavu, kdy je úrove H
pouze na prvním výstupu a na všech
ostatních výstupech je úrove L. (Po-

známka: chování výstupu pro penos
není z hlediska funkce dležité.)

Každý z výstup adie (obvodu
4017) budí pes rezistor bázi jednoho
tranzistoru, každý z tranzistor má ve
svém kolektorovém obvodu jednu sví-

tivou diodu, zapojenou v sérii s diodou
oddlovacího optotriaku a rezistorem.

Výstup každého optotriaku pak již ídí

spínání výkonových triak, které jsou

zapojeny v sérii se žárovkami jednotli-

vých svtelných okruh. Pro omezení
rušení je významá volba typu optotria-

ku. Použili jsme typy, které zajišují

spínání výkonových triak v dob, kdy
sinusovka síového naptí prochází
oblastí kolem nuly. V takovém pípad
bude strmost nárstu spínaného prou-

du (a tedy i rušení) nejmenší.

Výstupní výkonové spínae (triaky)

jsou proudov znan pedimenzová-
ny. Není to samoúelné. Snad každý
se již setkal s jevem, kterým bžn
žárovky ukonují svj život. V žárov-

ce se zablýskne (zahoí v ní oblouk),

nkdy baka žárovky od své patice

odpukne a ve vtšin pípad vypne
jisti, ale kupodivu to asto není ten

první (nejslabší, který má jistit okruh
osvtlení), ale teba i hlavní bytový jis-

ti. Tento známý jev svdí o tom, že
pi poruše žárovky se asto mže ješ-

t ped perušením proudu v okruhu
prudce zvtšit proud až na tém zkra-

tovou velikost. Pokud bychom tedy
proudové zatížení triak stanovili jen

podle regulérní velikosti zátže, mohly
by se pi popsaném jevu snadno zni-

it, pestože jsou chránny rychlou
tavnou pojistkou. Proto jsou v zapo-
jení použity robustní typy, jejichž odol-

nost proti krátkodobým proudovým
impulsm je nkolik desítek ampér.

Píznivou okolností je i to, že na
tchto triacích je potom v sepnutém
stavu menší úbytek naptí a tedy
i menší ztrátový výkon. Proto ani není

teba triaky pi celkovém výkonu žáro-

vek v jednotlivých okruzích až 500 W
vbec chladit. Pokud bychom však
triaky opatili chladii, nap. typu DOI
a D02 z nabídky firmy GM Electronic,

mžeme si dovolit zatžovat každý
okruh píkonem až 1000 W.

Uvedené údaje ovšem platí pro na-

pájení ze sít 220 V. Ztrátový výkon,
který se pemní na teplo a ohívá tri-

ak, je úmrný velikosti proudu, jež

protéká triakem do zátže. Velikost

proudu je tedy initelem, který limituje

dosažitelný výkon pipojené zátže.
Pi napájení naptím 12 V, kdy ovšem
mžeme pes triaky pustit opt jen

stejn velký proud, bude dosažitelný

výkon úmrn menší.

Souástky
a desky s plošnými spoji

Rozložení souástek pro variantu

Master je na obr. 3, na obr. 4 pak vidí-

me desku s plošnými spoji.

Použití tžko dostupných souás-
tek mže znehodnotit každý stavební

návod. Proto byla této okolnosti pi
návrhu zapojení i desky s plošnými
spoji vnována mimoádná pozornost.

Bylo pamatováno též na možnost vy-

užít starší souástky tuzemské pro-

dukce, což nám mže ušetit nejen
peníze za materiál, ale také pobíhání
po obchodech. Z tchto dvod také

uvádíme u jednotlivých pasivních sou-
ástek rozsah použitelných hodnot,
v nmž je zapojení stále funkní (ten-

to rozsah je nkdy pekvapiv široký).

Vyhýbáme se zámrn použití tzv. ob-

líbených hodnot z ady E6 (jako jsou

násobky 10, 22, 33, 47) protože ty bý-

vají asto vyprodané.
Integrované obvody IC1 a IC2 (zce-

la bžn dostupné) jsou vlastn jediné

souástky, u kterých je teba použít
pedepsané typy. Miniaturní elektreto-

vý mikrofon M nabízí firma GM Elec-

tronic (má také zásilkovou službu) pod
oznaením MCE 100 nebo MCE 101

(viz inzerce) - rozdíl je v tom, že druhý
jmenovaný má vývody prodloužené
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izolovanými kablíky. Podobné mikro-

fony bývají vestavné do levnjších
penosných kazetových magnetofon.
Pokud víme o njakém Vysloužilém,

mžeme se podívat, zda by se z nho
nedal mikrofon vymontovat. Jeho pou-
žitelnost (pokud je funkní) pro náš
úel je velmi pravdpodobná. Všech-
ny ostatní souástky jsou zcela bžné
a tak není teba se vázat na konkrétní

typy nebo urité provedení. Týká se to

nejen souástek pasivních (u kterých

staí dodržet velikost odporu nebo ka-

pacity v uvedených mezích), ale také

tranzistor, diod i ostatních. V zapoje-

ní mžeme na všech pozicích použít

jakékoliv typy tranzistor n-p-n z ad
KC, BC, KF apod. Hodí se skoro vše,

co v zásuvce najdeme. Totéž platí pro

výbr typu svítivých nebo usmrova-
ích diod. Optotriaky z dívjší tuzem-
ské výroby ve starých zásobách na-

jdeme ztží (nikdy se zde nevyrábly),

ale souasná nabídka obchodu je vel-

mi široká. Pi nákupu se snažme vy-

brat takové typy, které spínají pi pr-
chodu nulou (zero Crossing). Pínos
pro kvalitu vašeho zaízení je zcela

jist vtší, než rozdíl v cen.
Miniaturní síové transformátory

zalité do plastické hmoty také prodává
celá ada firem. Deska s plošnými
spoji je pipravena na transformátor
typu EI30 pro výkony 1,8, 2,4 nebo
2,8 VA, sekundární vinutí 2x 12 V - viz

nabídka v katalogu firmy GM. Jsme-li

ochotni s uchycením transformátoru
(teba i mimo destiku) trochu improvi-

zovat, mžeme použít i jiný typ, pokud
naptí jeho sekundárního vinutí bude
v rozmezí 10 až 20 V. Mžeme použít

i transformátor s jednoduchým sekun-
dárním vinutím. Abychom však zacho-
vali i potom dvoucestné usmrnní,
pidáme do napájecího zdroje dv dal-

ší usmrovai diody.

Tavná trubiková pojistka síového
transformátoru se zasazuje do pojist-

kového držáku typu SHH2, který je za-

pájen pímo do desky s plošnými spoji

(také od firmy GM).
O výkonových spínaích (triacích)

jsme se již zmiovali. Dodejme jen, že
krom bžn dostupných dovážených
typ z ad TIC, BT, BTA a dalších m-
žeme též pro menší výkony reflektor

použít triaky TESLA v pouzdru TO 220
typ KT207. Ale pozor! Poadí vývod
se u nich neshoduje se zahraniními
výrobky, na které je navržena deska
s plošnými spoji. Proto se pi takových

a podobných náhradách doporuuje
postupovat velmi opatrn, jinak by-

chom se také mohli dokat psobi-
vých efekt již pi oživování.

Pepínae a potenciometry jsou
umístny mimo desku s plošnými spo-

ji (jsou pipevnny na elním panelu
skíky), proto i zde je výbr použité-

ho typu zcela na vli tená.
Elektretový mikrofon je do elního

panelu uložen pružn s použitím oby-

ejné pryžové prchodky, používané
pro síové pohyblivé pívodní šry.

Konstrukní díly

Zvláštní pozornost si zasluhuje
skíka, do které bychom mli zaíze-

Obr. 3. Rozložení souástek varianty Master

Obr. 4. Deska s plošnými spoji varianty Master
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ní vestavt. Její výbr je závislý pe-
devším na tom, kterou variantu jsme
zvolili. U první varianty, pedpokládající

síové napájení svtelných okruh,
musíme v zájmu bezpenosti použít

uzavenou skíku, která nedovolí bez
demontáže pístup k místm se sío-
vým naptím. Pokud je tato skíka
teba jen ásten kovová, pak musí
být všechny kovové díly vodiv spoje-

ny s ochranným vodiem. Bezpeným
zpsobem pak musí být také vyeše-
no pipojení všech svtelných okruh.
Popíšeme si zde konstrukci zaízení,
které je vyobrazené na obálce.

Pístrojové skíky Bopla, které nám
firma Eling pro tento úel ochotn po-

skytla, pedstavují velmi dobré ešení
(viz IV. str. obálky A Radia 5/96). Protože

jsou celé z plastické hmoty, splují
i písné bezpenostní požadavky.
Znaná rozmrová variabilita nám do-
volila vybrat skíku pro danou apli-

kaci „na míru”. Pro zaízení, urené
k pipojení maximáln ty svtelných
okruh (viz obálka), se hodí pístrojo-

vá skíka typ Ultramas UM 52011.
Roztee pipevovacích dr na desce
s plošnými spoji jsou rozloženy podle

pedlisovaných podprných sloupk,
které jsou k tomuto úelu pipraveny
na dn skíky.

Druhé zaízení, urené pro ízení
až osmi svtelných okruh, bylo ve-

stavno do další skíky z uvedené
ady Ultramas, tentokrát byl použit typ

UM 62009, jejíž výška byla zvtšena
pídavným boním modulem typu
AB 02009. Bylo to nutné jen proto,

aby byla plocha zadního panelu dost
velká pro umístní osmi zásuvek
k pipojení reflektor. Prostor uvnit je

více než dostatený i pi použití menší
skíky. Pro levný a bezpený zpsob
pipojení reflektor lze doporuit tak

zvané zásuvky vestavné typu 5517-
2310.9, které mžeme asi za 25 K
koupit v bžných prodejnách elektro-

instalaního materiálu.

Pokud jde o reflektory samotné,
jejich výbr je ovlivnn hlavn ped-
stavou uživatele o jejich výkonu, roz-

mrech, váze, zpsobu upevnní a

transportu atd. Další poznámky o tom
jsou na konci stavebního návodu.

Stavba a oživení

Stavbu zahájíme - jak jinak - osa-
zením souástek do desky s plošnými
spoji. Platí obecná doporuení: polo-

vodiové souástky osadíme až nako-
nec, na místo IC2, pípadn také IC1

zapájíme objímku. Na vývody, ozna-
ené A až H a 2 až 8, zapojíme vodie
takové délky, jaká asi bude poteba
pi konené montáži destiky s ovlá-

dacími prvky ve skíce.
Svítivé diody Dl až D8 mžeme

zapájet pímo do desky s plošnými
spoji, nebo jejich vývody nastavit na
takovou délku, aby dosahovaly až
k elnímu panelu. Pi konené montá-
ži je pak jen zasuneme do pedem vy-

vrtaných otvor a každou zafixujeme
kapkou vhodného lepidla. Jinak je

také možné diody ze zapojení zcela

vypustit, potom je ovšem musíme na-

hradit zkratem, vytvoeným jednoduše
teba kapkou pájky. Pi oživování pí-

stroje jsou však LED velmi užitené.

Další svítivá dioda DII je zapoje-

na na výstupu, který je oznaen pís-

menem F. Tato dioda bliká v rytmu
multivibrátoru a slouží jako velmi ná-

padná indikace zapnutí.

Po dokonení stavby zaneme
s oživováním. Do píslušného držáku
vložíme sklennou trubikovou pojist-

ku a na primární vinutí transformátoru

mžeme pivést naptí ze sít. Zkon-
trolujeme velikost naptí +Ub a +Us
a napájení ze sít odpojíme. Dále za-

suneme do objímek oba integrované

obvody a pepína volby taktu dáme
do polohy cyklického módu. Svítivé

diody zobrazují innost adie. Pí-
slušným pepínaem zkontrolujeme
innost volby délky cyklu a potencio-

metrem P2 možnost nastavení rych-

losti cyklování.

V dalším kroku pak zkontrolujeme
funkci pístroje v módu rytmického
ízení. Pepneme pepína volby taktu

do druhé polohy a bžec potencio-

metru nastavíme na ten konec dráhy,

který je spojen s výstupem z mikrofo-

nu. Na svítivých diodách kontrolujeme

innost zaízení, které mžeme ovlá-

dat napíklad tleskáním, nebo zvukem
z penosného pijímae, který si nala-

díme na program s rytmicky výraznou
hudbou.

Pi jakékoliv nejasnosti mjme d-
vru k osciloskopu, ten nám spolehli-

v pomže odhalit pvod pípadných
vad ve funkci. Pi hledání závady kon-

trolujeme postupn pítomnost impul-

s na výstupu AKO a MKO, dále pak
na vstupu a výstupech Johnsonova
ítae, pípadn ovíme stav na jeho

nulovacím vstupu.

Pokud uvedené testy prošly úspš-
n, pak je tém jisté, že bude správ-

n pracovat i zbytek zapojení a mže-
me pikroit ke konené montáži do
skíky. Po kompletním propojení
ovládacích prvk už zbývá pouze za-

pojit pívod síového naptí na hlavní

spína a nulový vodi propojit s bo-

dem N na desce s plošnými spoji.

Fázový vodi potom pipojíme k levé

(pohled zepedu - kolík nahoe) svor-

ce u každé zásuvky reflektor. Druhé
svorky pak pipojíme pes pojistky

k jednotlivým výstupm VI až V8. Po-
jistková pouzdra umístíme buto na
zadní panel, nebo na zvláštní držák,

upevnný uvnit skíky. Poslední cel-

kovou provrku všech funkcí s pipo-
jenými reflektory pak mžeme pova-
žovat za výstupní kontrolu.

Poznámky k variant Junior

V následujícím textu se budeme
zabývat hlavn otázkami bezpe-
nosti pi stavb a provozu zaízení.
Pokud tedy mají o stavbu popisova-
ného efektového zaízení zájem dti,

pak jsou následující ádky urené pe-
devším jejich rodim.

Pro innost zapojení, použité sou-

ástky a vlastn i pro postup pi oživo-

vání platí to, co bylo uvedeno v ped-
chozím popisu. Hlavní rozdíl spoívá
ve zpsobu napájení.

Již v úvodu jsou strun zmínny
dv podmínky, které musí být spln-
ny, abychom se vyhnuli zbytenému

Obr. 5. Celkové schéma propojení

systému varianty Junior

hazardování. První podmínka vyžadu-
je, aby elektronické obvody zaízení
byly napájeny z bezpeného exter-

ního zdroje. Mžeme k tomu použít

buto zdroj, který je již vybaven vlast-

ním stabilizátorem, nebo zdroj, který

poskytuje pouze usmrnné nestabili-

zované naptí.

V prvním pípad pak mžeme ze
zapojení vypustit filtraní kondenzátor
C9 a integrovaný stabilizátor 103. Ve-
likost stabilizovaného naptí by mla
být od 8 do 12 V, nestabilizovaný
zdroj by pak ml pi zatížení zhruba
20 mA mít naptí od 12 do 16 V. Pi
nákupu zdroje se radji vyhneme
levnému zboží pochybného pvodu.
Vždy bychom mli radji dát pednost
výrobkm s dokumentací, která doka-
zuje, že mají hlavní vlastnost, pro kte-

rou jsme tento zpsob napájení použi-

li, tedy že jsou bezpené.
Druhá podmínka je pro bezpenost

stejn dležitá, nebo uruje zpsob
napájení svtelných zdroj. Jako vý-

sledek snahy o ušetení penz nkdy
vidíme ve vybavení hudebních skupin

lépe nebo he po domácku vyrobené
všelijaké svtelné hady a jinou výstroj,

která je napájena pímo ze síového
rozvodu. Není sporu o tom, že kolem
takových zaízení (kde je asto dosti

rušno) není píliš bezpený prostor.

Pitom ešení je docela snadné, staí
zajistit napájení bezpeným naptím.
Speciální transformátory, vyrábné
práv pro tyto a podobné úely, nám
mohou zajistit pi správné aplikaci

zcela bezpený provoz.

Uvedeme si píklad takového eše-
ní. Zpsob napájení pro zaízení se
tymi svtelnými okruhy vidíme na
obr. 5. Úkolem pro uživatele je vytvoit

celkový projekt svtelného systému,
tedy pedevším stanovit poet reflekto-

r a jejich výkonu. Teprve podle cel-

kového výkonu stanovíme zodpovd-
n velikost síového transformátoru.

Pokud bychom transformátor trvale

petžovali, hrozí jeho zniení. Jest-

liže jej naopak bezdvodn pedi-
menzujeme, pak bude zbyten velký,

tžký a navíc drahý. Za nejbezpenj-
ší lze asi považovat taková provedení,

u kterých jsou spolu s tlesem trans-

formátoru zality do izolaní hmoty
také pohyblivé pívody k primárnímu
vinutí, zakonené standardní síovou
zástrkou.
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varianty Junior

Obr. 7. Deska s plošnými spoji

varianty Junior

Okolnost, že u takto zajištné va-

rianty Junior nemže nastat kontakt

osob s nebezpeným naptím, rozši-

uje možnosti pi výbru skíky.
Firma GM nabízí široký sortiment ce-

nov dostupných plastových skínk,

z nichž je vhodná teba KM 35 nebo
KM 50. Nízkonapový rozvod dovolu-

je pro pipojení svtelných zdroj pou-

žít obyejné nekryté svorky, které mají

proti síovým zásuvkám menší rozm-
ry. Deska s plošnými spoji varianty Ju-

nior je pipravena pro pímé zapájení

svorek. Je možné použít na píklad
svorkovnice typ ARK 300 z nabídky
GM. Trochu dražší, ale pro rychlé pi-

pojování velmi šikovné, jsou rychlo-

upínací svorky Wago, které rovnž
najdeme v katalogu firmy GM.

Rozmístní souástek na desce
s plošnými spoji pro variantu Junior je

na obr. 6, deska s plošnými spoji je na
obr. 7.

Seznam souástek

Dále uvedený seznam materiálu

platí pro první variantu zapojení a

patí k nmu mnoho poznámek a dal-

ších informací, prbžn rozložených
v textu stavebního návodu tak, jak se
to autorm za úelem vysvtlení de-

tail jevilo potebné. Proto doporuujeme
všem zájemcm o stavbu, aby si díve,

než se vypraví na nákup, proetli po-

zorn celý lánek a udlali inventuru

ve starých zásobách. V seznamu samot-

ném je uveden pouze materiál, který je

ve schématu zapojení na obr. 2.

Rezistory

R1 220 kil

R2, R4, R6 1 20 kil (82 až 1 80 kil)

R3, R11 až R14,

R23 až R26 820 il (470 až 1 ,8 kil)

R5 1,5 Mil (1 až 2,2 Mil)

R7 až R10,

R1 9 až R22 56 kil (8,2 až 1 80 kil)

R15 až R18,

R27 až R30
2,2 kil (1 ,5 až 3,9 kil

)
pro 220 V

220 (150 až 390 il) pro 12 V
Pí 5 kil/N (2 až 1 0 kil)

P2 1 Mil/N

Kondenzátory
Cl až C4, C6 100 nF (svitek, ker.)

C5 3,3 nF (svitek, ker.)

C7 10 pF (4,7 až 22 pF - elyt.)

C8 100 pF (47 až 220 pF - elyt.)

Polovodiové souástky
IC1 556 (dvojitý asova)
IC2 4017 (CMOS)
IC3 7812 (viz text)

TI až T9 KC238 (viz text)

Dl až D8, DII LED (viz text)

D9, D10 KY130
OT 1 až OT8 MOC3040 (viz text)

Tri až Tr8 BTA1 6/600 (viz text)

Ostatní souástky
P.1 1x2 polohy pákový
P.2 1x 8 poloh otoný
Tr 1 síový transf. EI30/1 2,5 - viz text

M elektretový mikrofon - viz text

Závrené poznámky

V pedchozím textu jsme se o vý-

bru pipojovaných svtelných zdroj
zmínili jen okrajov. Jak již bylo ee-
no, je to opravdu vcí jen samotného
uživatele. Ten musí vybírat podle
toho, co pro danou scénu potebuje
a musí pouze respektovat uritá ome-
zení. Jen pro základní orientaci pidá-
me strunou informaci o jedné z nabí-

dek. Firma FK Technics dodává velmi

rozsáhlý sortiment osvtlovací techni-

ky pro praktické i dekorativní úely
(viz inzertní píloha asopisu). Zájem-
ci zde naleznou svtelné zdroje pro

ob varianty efektového zaízení. Pro
naptí 220 V jsou k dispozici reflekto-

ry ve velmi širokém rozsahu výkon -

od 100 W do 1 kW. Pro tyto reflektory

jsou k dispozici tzv. lineární halogeno-
vé žárovky, rovnž v celém uvede-
ném rozsahu výkon. Je ovšem teba
uvést, že pro rychlejší stídání svtel
nejsou žárovky s výkonem od asi

300 W výše (pro svoji svtelnou setr-

vanost) píliš vhodné. K nabídce také

patí doplky pro rzné zpsoby insta-

lace, na píklad stojany s nastavitel-

nou výškou pro jeden nebo dvojici re-

flektor, dále stojany nízké, vybavené
rukojetí pro snadné a pohotové pe-
misování a další píslušenství.

Pro variantu Junior jsou k dispozici

halogenové bodové reflektorky s pí-
konem 20 W, 35 W a 50 W, k nim po-

tom rzné montážní prvky (jako lišty,

panely apod.), umožující snadnou
i opakovanou montáž a demontáž
celé osvtlovací sestavy. Pro napáje-

ní bezpených nízkonapových sv-
telných systém firma FK Technics
dodává certifikované bezpenostní
transformátory se stupnm krytí, vy-

hovujícím pro vnitní i venkovní použi-

tí.

Zvláštní skupinu tvoí takzvané
elektronické síové transformátory,
které jsou ureny práv k napájení
zmínných halogenových žárovek.
Mají malé rozmry a jejich váha je jen

zlomkem váhy klasického transformáto-

ru. Také bezpenost pi použití je vel-

ká, protože jsou zapouzdeny v plas-

tové krabice. Možnost použít tyto

transformátory pro popsané zaízení
se teprve ovuje, výsledek zkoušek
pineseme v nkterém z dalších ísel
tohoto asopisu.

Funkce a spolehlivost obou variant

efektového zaízení byla testována
s použitím výše uvedených reflektor,

které firma FK Technics (adresa viz

inzerce A Rádio 6/96, strana XXIX) ke

zkouškám zapjila. Za projeveno
ochotu a vstícnost pi všech jedná-
ních autoi firm FK Technics dkují.

Ke vzniku variantyJunior rovnž
pispla brnnská firma Buek, pro-

dávající elektronické souástky. Tato
firma mimo jiné také kompletuje sta-

vebnice pro amatéry na velmi dobré
technické úrovni. S vdomím, že se
stavebnicemi pracují velmi asto dti
a mládež, zvažují pracovníci firmy ve-

lice dkladn bezpenostní faktory.

Podkování firm patí tedy nejen za
její pomoc pi zpracování uvedené va-

rianty zapojení, ale hlavn za její se-

riózní a zodpovdný postoj k amatér-
ské veejnosti. Firma Buek pipravila

a dodává stavebnice pro ob varianty

popsaného zaízení (adresa viz inzer-

ce, strana XV).

Obrazec plošných spoj byl vytvoen
s použitím amatérské verze návrhové-

ho systému LSD brnnské firmy TOR.
Desky s plošnými spoji pro ob va-

rianty vyrábí a též na dobírku dodává
firma Spoj, U zahrádkáské kolonie

244, Praha 4, telefon (02) 472 82 63.
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Standardní nabíjeka
Stanislav Kubín, Jan Ondrášek, Pavel Kubín

Naše nabíjeka se od nkterých dosud publikovaných nabíjeek
liší pedevším naprosto standardním zpsobem nabíjení. Tento sta-

rý a lety odzkoušený zpsob spoívá v nabíjení baterie konstantním
proudem po stanovenou dobu. Ob tyto veliiny (proud a as) jsou
uvedeny u vtšiny nabíjecích lánk na obalu. Použitý zpsob
umožuje jak nabíjet lánky NiCd a Ni-MH, tak i olovné akumu-
látory.

Základní

technické parametry

Napájecí naptí:

stejnosmrné 8 až 26 V
nebo stídavé 6 až 18 V.

Maximální proudový odbr:
asi 1050 mA.

as nabíjení: nastavitelný 1 až 99 h.

Nabíjecí proud:

nastavitelný 10 až 990 mA.
Nastavení naptí a proud:

2 tlaítka a 2x /seg-

mentový zobrazova.
Použitá technologie:

mikrokontrolér PIC.

Rozmry: 102 x 60 x 29 mm.

Popis schéma zapojení

Pro ízení nabíjeky jsme použili

nejjednodušší mikrokontrolér PIC typ

16C54 s vnitní kapacitou pamti
ROM 512 byte, RAM 25 byte a po-

tem vstupn - výstupních bit 12.

Pomrn velké dovolené zatížení vý-

stup umožuje pímo pipojit zobra-

zovací jednotky LED. Abychom ušeti-

li jeden výstupní registr, zapojili jsme
zobrazovae jako pepínané. Jednotli-

vé segmenty jsou ízeny z výstupního

portu RB pes rezistory R4 až R11,

které omezují proud jednoho segmentu
na asi 5 mA. Pepínání jednotlivých

zobrazova je ízeno bity 2 a 3 portu

RA pes zesilovae TI a T2. Pro ízení

mikrokontroléru jsme zvolili kmitoet
32,768 kHz, který je v tomto zapojení

(ízení asu v hodinách) výhodný pro

delší periodu jednoho taktu. Kapacity

kondenzátor Cl a C2 jsou pedepsa-
né výrobcem. Pepínaného ízení zob-

razovae je využito i pro testování

dvou tlaítek. Diody Dl a D2 brání

zkratování RA2 a RA3 pi stisknutí

obou tlaítek souasn. Pro ízení na-

bíjecího proudu jsme použili pevodník
naptí/proud (publikovaný v rychlona-

bíjece v AR A 7, 8/95).

Pevodník je ízen signálem s puls-

n šíkovou modulací z výstupu bitu

RA1 pes integraní lánky R12, C3 a

R13 a C4. Kmitoet pulsn šíkové
modulace je 1 Hz. Naptí na vstupu 3
I02A je ustálené po 3 až 5 minutách

po spuštní nabíjení.

Trimrem Pí nastavujeme maximál-

ní nabíjecí proud. Pro napájení mže-
me použít ss nebo st napájee.

Osazení desky s plošnými spoji

Nejprve osadíme na desce s ploš-

nými spoji drátové propojky, dále po-

kraujeme od nejnižších souástek
k vyšším. Kondenzátory C3, C4 a C6
pipájíme do takové výšky, aby je bylo

možné ohnout tsn k desce s ploš-

nými spoji. Totéž platí o stabilizátoru

103. Tlaítka S1 a S2 pipájíme dva
milimetry nad desku. Zajistíme tak,

aby tlaítko vynívalo na pedním pa-

nelu nabíjeky. Držák pojistky F1 a

kondenzátor C9 pipájíme ze strany

souástek. Kondenzátor C9 pihneme
podle obr. 2 k desce s plošnými spoji

podobn jako kondenzátory C3, C4 a

C6.

Mechanická sestava

Na vrchní kryt krabiky nalepíme
prsvitnou samolepku. Vyízneme ot-

vory v místech dvou tlaítek.

Tranzistoru T3 vytvarujeme pívody
tak, že je ohneme smrem k chladii

o 90° (2 mm od pouzdra stabilizáto-

ru). Tení ást vývodu odštípneme.
K tranzistoru T3 pipájíme podle
obrázku 3 kusy kablíku o délce asi

70 mm.
Tranzistor T3 namažeme silikono-

vou vazelínou a s chladiem ho pi-

šroubujeme dvma šrouby ke krabice

Obr. 3. Pipájení kablík k T3

R1

Obr. 1.

Schéma
zapojení

47 m/16 V 1000 m/25 V
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Obr. 4. Deska s plošnými spoji

nabíjeky. Pi montáži musíme použít

tyi podložky. Dv pod hlaviky šrou-

b M3 x 8, které budou uvnit krabi-

ky, a dv pod matice vn krabiky.
Konce kablík pipájíme na písluš-

ná místa na desce s plošnými spoji.

Desku nasadíme do krabiky tak, aby
kablíky vedoucí od tranzistoru pro-

cházely mezi zobrazovaem a tran-

zistorem T2. Máme-li desku v kra-

bice, pišroubujeme konektor K3,

ke kterému jsme pipájeli dva kablí-

ky o délce 100 mm. Konce kablíku

pipájíme k pojistkovému držáku
(bod 02) a ke katod diody D4 (bod

01 ).

Ke krokodýlkm pipájíme kablíky

o délce 200 mm a prostríme dvma
otvory v boní stn nabíjeky. Uvnit
krabiky udláme na kablíkách uzel,

aby je nebylo možné vytáhnout. Kon-
ce pipájíme k bodm s oznaením
K1 a K2. Pívodní kablík erveného
krokodýlku musí být pipájen k bodu
K2.

Nakonec pilepíme víko krabiky.

Vzhledem k pozdjší možné demontá-
ži doporuujeme použít pro pilepení

napíklad tavné lepidlo (používané na

pichycení drát).

Tab. 1.

Naptí baterie [V]: NiCd, Ni-MH baterie asi 1,5 V na lánek, Alkali - manganové baterie asi

1,8 V na lánek, olovné akumulátory 6 V asi 8 V a akumulátory 12 V asi 16 V

Nab. proud [A] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,01 až 0,24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0.25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0.26 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0.27 23 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0.28 22 23 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

0,29 až 0,3 21 22 23 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0.31 20 21 22 23 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

0,32 až 0,33 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0,34 až 0,35 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0,36 až 0,37 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0,38 až 0,4 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0,41 až 0,42 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0,43 až 0,46 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26
0,47 až 0,5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 26 26 26 26
0,51 až 0,54 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 26 26 26
0,55 až 0,6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 26 26
0,61 až 0,66 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 26
0,67 až 0,75 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26

0,76 až 0,85 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26

0,86 až 0,99 XXX 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Výkonové zatížení nabíjeky

Chladi nabíjeky je dimenzován
pro ztrátový krátkodobý špikový vý-

kon 8 W, pi teplot okolí do 30 °C. Pi
tomto ztrátovém výkonu je na chladii

teplota pes 100 °C. Pi bžném pro-

vozu doporuujeme ztrátový výkon do
6 W. Na obr. 5a v tab. 1 je graf do-

poruených napájecích naptí v zá-

vislosti na naptí baterie a nabíjecím

proudu. Pi použití vtšího napáje-

cího naptí nemžeme zaruit správ-

nou funkci nabíjeky, navíc se mže

30

25

Obr. 5. Graf

závislosti

Unan na Uhat a L
I dobíjei (A)

tepeln petížit a poškodit tranzistor

T3.

Návod na použití

Po pipojení napájecího naptí se

na zobrazovai nabíjeky rozsvítí ís-
lice 01. Nabíjeka má v pamti ped-
voleno 12 typ nabíjecích baterií.

U každé baterie mžeme navíc rozlišit

standardní nabíjení a zrychlené nabí-

jení (ísla pamti 1 až 24). Tlaítkem
nastavení si mžeme vybrat jedno
z pednastavených nabíjení. Tab. 2

16

U bat.
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Tab. 2. Tabulka pednastavených délek nabíjení a nabíjecích proud pro

nkteré typy baterií (as v hodinách, proud v mA)

Typ

(výrobce)

Kapacita

[mAh]

Standardní nab.

as proud

Prg.

.
Rychlonabíjení

as proud

Prg.

.

Varta 750 14(15) 75(70) 1 3 210 2

Varta 900 14 90 3 6 210 4

Varta 2000 14 200 5 6 470 6

Panasonic 500 15 50 7 5 150 8

Panasonic 600 15 60 9 5 180 10

Panasonic 700 15 70 11 5 210 12

Panasonic 1200 15 120 13 5 360 14
Panasonic 1500 15 150 15 5 450 16

Panasonic 1700 15 170 17 5 510 18

Panasonic 1800 15 180 18 5 540 20
Panasonic 2200 15 220 21 5 660 22
Panasonic 2800 15 280 23 5 840 24

ukazuje piazení ísel pamti 1 až 24
pro rzné kapacity lánk.

Nastavení ísla pedvolby potvrdí-

me stisknutím tlaítka režim. Na zob-

razovai si dalším stisknutím tlaítka

režim mžeme zobrazit as nabíjení a

nabíjecí proud. as nabíjení a nabí-

jecí proud mžeme upravit (zvtšit,

nebo zmenšit tlaítkem nastavení).

Je-li as nabíjení a nabíjecí proud na-

staven, pipojíme krokodýlky ke svor-

kám baterie nebo držáku baterie a

mžeme spustit nabíjení: stiskneme
tlaítko režim a souasn tlaítko na-

stavení (start).

Na zobrazovai vidíme blikající as
v hodinách, který zbývá do nabití ba-

terie. Perušit nabíjení mžeme stisk-

nutím tlaítka režim (stop). Po uplynu-

tí asu nabíjení se automaticky vypne
nabíjecí proud. Na zobrazovai svítí

údaj, který byl zobrazován ped spuš-

tním nabíjení. Nabíjecí proud se
zvtšuje po zapnutí nabíjení k nasta-

vené velikosti asi 3 až 5 minut. Po vy-

pnutí nabíjeky se proud pomalu zme-
nšuje k nule po dobu asi 5 minut.

Nastavení maximálního
proudu nabíjeky

K nabíjece pipojíme napájecí na-

ptí 8 V s proudovým zatížením min. 1 A.

Tlaítky nastavíme maximální proud

tj. 990 mA. Místo baterie pipojíme
ampérmetr nastavený na rozsah min.

1 A. Zapneme nabíjeku. Pokáme
asi 3 minuty, až se proud podle am-
pérmetru ustálí. Mírné výkyvy proudu

jsou vzhledem k použité regulaci

proudu pípustné. Trimrem Pí nasta-

víme proud na 990 mA. Tím je celé

nastavení ukoneno.
Pi nastavování je chladi zatížen

výkonem 8 W! Nenecháváme nabíje-

ku v tomto stavu dlouho!

Seznam souástek

Pí 250 kil, PT 10-L

R1
,
R2, R15 2,2 kil

R3 22 kil

R4, R5, R6, R7,

R8, R9, R10, 270 il

R11
R12,R13 150 kil

R14 270 kil

R16 100 kil

R17.R18 1,2 il, 0,5 W
Cl, C2, C5 47 pF
C3, C4 100 pF/16 V
C6 47 pF/16V
C7, C8 47 nF
C9 1000 pF/25 V
Dl, D2 1N4148
D3,D4, D5, D6 1N4001
101 PIC-S014
102 LM358
103 7805
LD1 HDSP5621
F1 POJ. FLINK 1 A
K1 KROK.MV.-R
K2 KROK.MV.-B
K3 K3716B
CH1 chladi 188913 CONRAD
S1,S2 P-B1720C
T 1 ,T2 BC556B
T3 BUZ71

XI 32 768 kHz
držák pojistky PL1 20000, 2 ks

krabika U-SEB3, 1 ks

podložka 3,2 mm, 4 ks

matice M3, 2 ks

šroubek M3 x 8 válcová hlava, 2 ks

Závrem

Popisovaná nabíjeka používá na-

prosto standardní zpsob nabíjení do-

poruovaný každým výrobcem. Její

výhodou je, že známe pesn nabíjecí

proud a dobu nabíjení. Mžeme pro-

to naprosto pesn urit, kdy bude
baterie nabita. Na vtšin obal na-

bíjecích lánk je uveden doporuený
nabíjecí proud a as nabíjení.

Nabíjeka je vhodná pedevším pro

dobíjení baterií skládaných z nkolika
lánk, pro dobíjení baterií modelá,
nabíjení baterií 6 a 12 V zabezpeo-
vacích zaízení, dobíjení baterií pro

nouzové osvtlení, píruní osvtlení,

signalizaní systémy atd. Nabíjekou
mžeme nabíjet i autobaterie. Doba
nabíjení se však prodlouží na 40, 50,

nebo i více hodin.

A nakonec pár slov pro ty, kteí rea-

govali na naši pedchozí nabíjeku.

Prosíme vás, bute pi kritice spíše

techniky než populistickými politiky. Ti

mnoho kritizují, ale vtšinou nemají co

nabídnout. Obkreslit již starší a nkdy
i neovené schéma umíme za pár mi-

nut, navrhnout a vyrobit prokovenou
desku s plošnými spoji trvá asi jeden

až dva týdny. Avšak dotáhnout kon-

strukci alespo do podoby, ve které

vám je pedkládáme, trvá i 3 až 6 m-
síc. Navíc je každá konstrukce ov-
ena výrobou 5 kus finálního výrobku.

Ceny a objednávky na standardní

nabíjeku:
Stavebnice standardní nabíjeky stojí

799,- K.
Mikrokontrolér PIC-S014 299,- K.
Celý hotový výrobek standardní nabí-

jeky stojí 999,- K (pro registrované

prodejce a pi vtším odbru slevy).

Napájecí adaptér 12 V/1,2 A 699,- K.
Napájecí adaptér 21 V/0,65 A 399,- K.
Nabíjeku lze koupit v prodejn Elek-

tro, Nuselská 13, Praha 4.

Písemné objednávky:

SCIT Tinecká 650, 199 00 Praha 9
- Letany. Telefonické objednávky na
ísle 02/8544006.

o
O

“

CD -

°°o

o

_ Obr. 7.
i

Pední
Obr. 6. Výkres krabiky 1 : 2 štítek

PIC technologie Standardní nabíjeka

režim nastavení

+ +
START —

STOP

proud -1 as -1 as nabíjení nastav 1-99

xlOOmA hod. (hodiny) hodin

proud nastav 1-99

(mA) (10-990mA)

.50“
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Domácí teplomr
s 10 MAXI 39

Jií Fróde

V souasné dob jsme neustále zaplavováni stále vtším množ-
stvím spotební elektroniky, která proniká neodolateln do všech
zákoutí našeho života. Obas se však vyskytne malá skulinka na již

velmi elektronizovaném trhu a do této skulinky se mže vtsnat zde
popisovaná konstrukce digitálního teplomru. Tato konstrukce se
snaží zaplnit mezeru mezi teplomry se zastaralým pevodníkem AI
D C520 (ekvivalent AD2020 - vyrábným v bývalé NDR) a v souas-
né dob hojn prodávanými teplomry s displeji LCD, které nejsou
vhodné pi horším osvtlení. Popisovaný teplomr umožuje mit
teplotu na dvou místech, piemž mení se pepínají automaticky.
Zobrazovaná teplota je indikována tímístným displejem LED veli-

kosti 14 mm a umožní rozlišit teplotu na 0,1 °C.

Základní technické parametry

Napájení: stejnosmrné 8 až 15 V
nebo stídavé 6 až 10 V.

Rozsah m. teplot: -99,9 až 99,9 °C.

Druh displeje: LED 14 mm.

Struný popis

konstrukce (obr.1)

Toto zapojení (obr. 1) vychází
z doporueného zapojení obvod
MAXI 38 a MAX139. Obvody jsou
zcela ekvivalentní s obvody ICL7106
a ICL7107. Pro tuto konstrukci byl vy-

brán obvod MAXI 39. Jedná se o pe-
vodník A/D v provedení CMOS s vý-

stupem pro 3,5místný displej LED.
V tomto zapojení je první íslice,

indikující tisíce, vynechána, jelikož

v zapojení domácího teplomru nemá
opodstatnní. Pro možnost libovolné-

ho napájení je použit na vstupu mst-
kový usmrova složený ze ty diod

1N4007. Napájecí naptí je filtrováno

kondenzátorem C8 s velmi malou ve-

stavnou výškou. Aby byla jistota, že
naptí na kondenzátoru C8 nepekro-
í 16 V, je k nmu paraleln pipojena

Zenerova dioda D5.

Pro stabilizaci napájecího naptí je

použit tívývodový stabilizátor naptí
7805 v pouzdru TO 220. Stabilizova-

né naptí je zde použito zárove jako

referenní pro pevodník A/D. Nejed-

ná se sice o ideální ešení, ale v praxi

se ukázalo jako zcela vyhovující. Na
výstupu 102 je opt zaazen elektroly-

tický kondenzátor C9 s malou vestav-

nou výškou. Mimochodem jsou to vel-

mi kvalitní kondenzátory z produkce
japonské firmy NIPPON-CHEMICON.

Stabilizátor naptí je proti možné-
mu zakmitávání blokován keramický-

mi kondenzátory C6 a C7, které jsou

umístny v tsné blízkosti tohoto ob-

vodu. Pro vlastní snímání teploty jsou

použity dv diody 1N4148, které mu-
síme vybrat z nkolika kus tak, aby
mly stejné naptí v propustném sm-
ru. Tento výbr je nutný, nebo nasta-

vení je pro ob snímací diody spole-
né. Postaující je výbr z deseti kus
jedné výrobní série.

Pepínání vnitní a venkovní teplo-

ty obstarává obvod složený z asova-
e NE555 a miniaturního relé. asová
konstanta je asi 5 sekund pro vnit-

ní i venkovní teplotu. Pokud si peje-
me tento as prodloužit, staí zm-
nit asovai len CIO, R30 a R31.
Výstupem 103 je buzen tranzistor TI

(BC638). Ten spíná miniaturní relé

A-5W-K, které vyrábí firma TAKAMI-
SAWA. V kolektoru TI je také zapoje-

na dioda LED5, která signalizuje prá-

v menou teplotu.

c Praktická elektronika A Rádio - 8/96 j



Pro mení a zobrazení je použit musíme obávat. Celý teplomr jsem teplomru. Pro celkové nastavení tep-

pevodník A/D MAXI 39 (ICL7107), umístil do jednoduché pístrojové kra- lomru nepotebujeme žádnou drahou

jehož rzné aplikace již byly neset- biky, kterou nabízí spousta firem, micí techniku. Pro nastavení vysta-

nkrát publikovány. Jde vlastn o ka- Pro napájení jsem použil napájecí íme s trochou trplivosti, nkolika
talogové zapojení, které již bylo i v AR zdroj 9 V, urený k napájení rádio- kostkami ledu a trochou vaící se
nkolikrát popsáno. Pro zobrazení je pijímae. Z prostorových dvod vody. K teplomru pipojíme snímací
použit displej LED s výškou íslic jsem totiž nemohl umístit transformá- diodu D8 a mžeme zaít.

14 mm se spolenou anodou. Já jsem tor do již zmínné pístrojové krabice. Nejprve tuto diodu ponoíme do
použil displej dodávaný firmou ECOM Umístní v této krabici nebudu popi- studené vody, v níž se rozpouští led,

pod oznaením LD14A ervené bar- sovat. musíme však dbát na to, aby tato

vy. Jak již bylo uvedeno, jsou pro Pi osazování souástek doporu- voda byla tak ledová, že se v ní led

mení použity dv diody 1N4148, uji osadit nejprve všechny rezistory rozpouští velmi zvolna. Taková voda
které mají lineární závislost naptí a kondenzátory, pak odporové trimry, má teplotu znan blízkou nule. Po
pechodu na teplot okolí. Tyto sní- diody a pojistkové držáky, do kterých ustálení údaje na displeji nastavíme
mací diody, obzvlášt pro venkovní zasuneme trubikovou pojistku. Pak údaj na displeji trimrem P2 na „00.0”

sníma, je nutné velmi peliv chránit osadíme 102. tak, aby problikávalo znaménko
proti nepíznivým vlivm. Osvdilo se Máme li takto osazené souástky, Pak ponoíme idlo do vaící se vody
mi je umístit do malého krytu nápln- pivedeme na napájecí svorky napáje- a na displeji nastavíme trimrem Pí

nho silikonovou vazelínou. cí naptí. Na výstupu 102 pak namí- údaj „99.9”.

me naptí +5 V. Dále osadíme objím- Celý postup nkolikrát opakujeme,

Provedení ky pro integrované obvody (pokud je aby bylo nastavení pesné. Pak již

používáme), objímku pro displej, relé, zbývá pouze osadit tranzistor TI

Celý teplomr je na jednostranné diody LED a displej. Tranzistor TI za- a pesvdit se, že teplomr pepíná

desce s plošnými spoji bez drátových tím neosazujeme. Nakonec peliv po asi pti sekundách menou teplo-

propojek (obr. 2). Všechny souástky zkontrolujeme desku s plošnými spoji. tu. Nakonec umístíme celý teplomr

jsou v základním teplotním provedení Pokud jsme pesvdeni, že je vše do zvolené pístrojové krabice a m-
pro klasickou montáž. Integrované ob- v poádku, mžeme zasunout do objí- žeme se bavit pohledem na práv do-

vody doporuuji umístit do objímek, mek 101 a 103 a mžeme pistoupit konený teplomr.

Pokud chceme, aby displej vyníval k oživení.

nad okolní souástky, je nutné jej
_ ^

Možné varianty

umístit do precizní objímky. Do objím- Oživení a nastavení
ky je možné umístit i relé, ale nmu- Pokud vystaíme s runím pepí-
síme se obávat jeho výmny, nebo Pokud jsme pracovali peliv, je náním teploty, je možné vypustit ze
jeho mechanická doba života je zna- na displeji zobrazen njaký íselný >



Bezkontaktní
lovo naptí je pímo úmrné magne-
tické indukci:

mení malých
proud

Francouzská firma CHAUVIN AR-
NOUX byla v minulém roce ocenna
za doplnk k multimetru K1 CLAMP,
který umožuje slaboproudá mení
stejnosmrných i stídavých proud
bez rozpojení obvodu. Pevodní kon-

stanta je 1 mV/1 mA a micí rozsah
je od 1 mA do 4,5 A s rozlišením 0,1 mA.
K mení se využívá magnetické pole,

které v okolí vodie vytváí protékající

proud.

Firma CHAUVIN ARNOUX byla za-

ložena v r. 1893 a už v roce 1934 vy-

vinula první klešový ampérmetr. Vt-
šina tchto micích pístroj pracuje

jako transformátory proudu, jejichž já-

dra jsou tvoena rozevíratelnými kleš-

tmi. Ped vlastním mením se pes
rozevené klešt protáhne vodi s m-
eným proudem /x Tento vodi ped-
stavuje primární vinutí (plzávit) trans-

formátoru a na vnitní sekundární
vinutí pístroje je pipojeno vlastní m-
idlo (obr. 1).

Protože pi mení není zapotebí
rozpojit mený obvod a obsluha ne-

pichází do styku s nebezpeným na-

ptím, je tato metoda asto využívána
pi mení v silnoproudé elektrotech-

nice. Klešové mení proudu se vy-

užívá i ve složitjších pístrojích pi

Obr. 1. Princip klešového
ampérmetru

Obr. 2. Vznik Hallova naptí

mení výkonu, úiníku, harmonické-
ho zkreslení, svodových proud atd.

Pro mení stejnosmrného kon-
stantního proudu nelze transformátor

použít a mí se proto magnetická in-

dukce

6 = (UL)/1s

(p je permeabilita jádra, /s je délka
stední siloáry), kterou v materiálu

kleští vyvolá protékaný proud. K m-
ení se využívá Hallv jev (objeveno
v r. 1879). Magnetické pole vyvolané
meným proudem /x zakivuje dráhy
nosi náboje konstantního proudu

Uonsti který protéká Hallovou sondou.
V polovodiovém materiálu sondy zp-
sobí zakivení proudových ar nerov-

nomrné rozložení náboje a vytvoí se

Uh ” (knlkonstBVcI ,

kde kH je Hallova konstanta, IK0Nst
je proud pomocného zdroje, d je

tlouška polovodiové destiky son-
dy. Micí metoda je využitelná i pro

mení nf stídavých proud.
Na stejném principu je založena

i konstrukce proudových sond k osci-

loskopu. Velkou výhodou je galvanic-

ké oddlení od meného obvodu. To
je výhodné nejen z bezpenostního
hlediska, ale zjednodušuje to mení
i v ad pípad, pi kterých nevyho-
vuje spolená ukostená zem vstup
osciloskopu. Kmitotový rozsah tchto
sond je až 100 kHz.

Lze pedpokládat, že slaboproudá
mení proudu bez rozpojení obvodu
se v budoucnu rozšíí stejn jako v sil-

noproudé elektrotechnice. Osobn se
velmi tším na multimetry bez pepa-
lujících se pojistek, které budou mít

pouze napové svorky a kablík s ma-
lými kleštmi pro proudová mení.

Ing. Robert Láníek

\ zapojení relé RE1, 102, TI, D5, D6,

/ D7, R29 až R32 a CIO, Cil. Pokud'
nám postaí mit teplotu na celé

stupn, nemusíme osazovat LD1, R1

až R8.

Rozpis souástek

Rezistory (SMA0207, 0,6 W)
R1 až R23 560 il, SMA0204, 0,4 W
R24, R31 47 kil

R25 100 kil

R26 820 kil

R27 120 kil

R28 10 kil

R29 22 kil

R30 150 kil

R32 470 il

Pí, P2 100 kil, T962-20

Polovodiové souástky
101 MAX139CPL

102

(ICL7107CPL) DIL40

7805, TO220
103 NE555, DIP8
LD1 až LD3 LD14A, ervený
LD4 LED2X5, ervený
LD5 LED5, zelený

Dl až 4,

D6, D7 1N4007
D5 ZD15, 1,3 W
TI BC636, T092

Kondenzátory
Cl 0,22 pF, 20%, TC 350
C2 0,47 pF, 20%, TC 350
C3, Cil 10 nF, 20%, TC 351

C4 100 nF, 20%, TC350
C5 100 pF, R5 500VSDPN

C6, C7 1 pF, R5Z5U VP2
C8, C9 100 pF/16 V
CIO 47 pF/6,3 V

Ostatní souástky
RE1 relé A-5 W-K
POI pojistka 20*5 0,5A/F

Pístrojová krabice K1

Pojistkový držák DPI 20000 - 2 ks

objímka DILP 32 1 ks

objímka DIL40 1 ks

objímka DIL 8 1 ks

Všechny souástky jsou vybrány
z katalogu firmy ECOM s. r. o, eské
Meziíí. Náklady na tento teplomr
v kompletní verzi nepevýší 500 K,
verze se zobrazením na celé stupn
s runím pepínáním teploty pak 350 K.
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Pevodník signálu serva

a regulátor otáok motora
Peter Križan

Nielen modelái stávajú ped problémom regulácie otáok mo-
toreka diaTkovo ovládaného modelu s batériovým napájaním.
Tento póvodný príspevok je urený tým, ktorí drahú investíciu do
profesionálneho výrobku rádi vymenia za radost’ z výrobku vlast-

ného, ktorý naviac dosahuje lepšie parametre úinnosti a tým vyu-
žitie kapacity batérií.

zlomok prúdu motora. alej zapoje-

nie umožuje prevádzku v „plnom
pulze”. Zapojenie má jeden nastavo-

vací trimer RP1, ktorý slúži na nasta-

venie pracovného bodu odpoveda-
júceho minimálnej šírke vstupného
signálu.

Obvod NL4b, VT4 a relé K1 za-

bezpeuje spatný chod modelu, v tom-

to pípade nie je motorek napájaný
pulzným meniom, ale konštantným
napátím ureným potom do série za-

pojených diod VD4-6. V pípade, ak
nie je spatný chod motoreka poteb-
ný, obvod odpadá.

Uvedený obvod regulácie otáok
pozostáva z dvoch astí. Doska s ploš-

nými spojmi je navrhnutá tak, že kaž-

dý obvod možno podl’a poteby pou-

žit’ samostatné:

-Pevodník šírkovo modulovaného sig-

nálu serva na jednosmrné napátie.

-Regulátor otáok motoreka s pul-

zne šíkovou moduláciou.

Popis zapojenia

Pevodník šírkovo modulovaného
signálu výstupného kanálu prijímaa
na jednosmrný signál je realizovaný

integrátorom NL3a, za ktorým následu-

je analogová pamá NL3b. Na výstu-

pe NL3a je napátie pilového priebe-

hu, ktorého amplitúda je úmrná
šírke TI vstupného impulzu. Toto na-

pátie je poas T2 cez VT2 pipojené k

analógovej památi NL3b.
Po impulze T2 následuje nulovací

impulz T3, kedy je spínaom VT1 vý-

stup integrátora NL3a vynulovaný a

obvod je pipravený na alší impulz.

Ako spínae sú použité tranzistory

typu MOS-FET. Amplitúda napátia pi-

lového priebehu je záporná a je limi-

tovaná zápornou saturáciou opera-
ného zosilovaa a prahovou úrovou
spínaov MOS-FET. Rezistory R9 až

R11 slúžia na kompenzáciu napáo-
vej nesymetrie vstupu NL3b.

Na výstupe NL3b je jednosmrné
napátie úmrné šírke vstupného im-

pulzu. Odozva prevodníka na zmnu
šíky vstupného signálu je jedna peri-

oda. Zvlnenie napátia na výstupe je

minimáln. Prepisovací a nulovací

impulz je generovaný asovami NL1
a NL2. Schéma a priebehy dóležitých

napatí sú na obr. 1.

Regulátor otáok motoreka ped-
stavuje NL4a, na vstupe ktorého je

porovnávané jednosmrné napátie

prevodníka s indukovaným napátím
motora. Za regulátorom následuje šír-

kovo impulzný modulátor NL5 reali-

zovaný taktiež asovaom 555. Im-

pulz na výstupe nadobúda hodnoty
od nuly po plný impulz.

Pulzný mni je tvoený tranzisto-

rom VT6 a transformátorom TI s pra-

covnou frekvenciou 50 kHz. Neob-
vyklým zapojením využívajúcim obe
periody blokujúceho menia je do-

siahnutá vysoká úinnost’ premeny
energie z batérie na napájanie moto-

ra, ke prúd z batérie pedstavuje len

Praktická elektronika! H- 8/96



Transformátor je na hrnekovom
feritovom jadre o 0 26 mm so vzdu-

chovou medzerou 0,5 mm. Vinutie: 2x
10záv.,Cu 0,35 mm 2 (lanko).

Napájacie zdroje

Kladné napájacie napátie je zís-

kané zo zdroja 6 V pre napájanie ser-

va cez konektor prijímaa serva. Na-
pájanie hlavného pohonu bývá obvykle

akmulátormi NiCd. Dobrých výsled-

kov sa dosiahlo aj použitím plochých

batérií 4,5 V, ktoré možno pódia
prúdovej náronosti radi paralelné.

Realizované zapojenie je urené
pre najpoužívanejšie motory MABUCHI
s rozsahom pracovných napatí od 1

do 3,6 V pri prúdovom odbere do 4 A.

Iné parametre sa dosiahnu dimenzo-
váním tranzistorov VT6, transformáto-

ra TI, VD4.
Batéria BAT2 je spojená plus po-

lom so záporným polom zdroja pri-

jímaa serva a tvoí záporná vetvu

obojpolaritného napájania operaných
zosilovaov NL3 a NL4.

Oživenie

a nastavenie obvodov

Každý obvod nastavujeme samo-
statné, k práci je potebný generátor

napátia obdlžnikového priebehu s pre-

menlivou striedou a osciloskop. Naj-

skor skontrolujeme priebehy riadia-

cich impulzov na výstupoch NL1,2
pódia obrázkov 3a, 3b, 3c. Potom prie-

behy analogových signálov 3d, 3e.

Amplitúda pily sa musí lineárn meni

pri zmene šíky vstupného impulzu

a ovplyvujeme ju zmnou R6, C8.

Amplitúda výstupného signálu
prevodníka sa nastavuje pomerom
R8 : R7. Rezistory R7, R8 spolu

s kondenzátorom C9 ovplyvujú a-
sová odozvu výstupného signálu na
prepisovací impulz.

Minimáln zvlnenie výstupného
signálu v statickom stave (bez zmny
šíky vstupného impulzu) sa nastaví

kompenzáciou vstupného ofsetu ope-

raného zosilovaa NL3b následov-

n: Namiesto R10 pipojíme trimer

22 kil a zmnou sa snažíme dosiah-

nu minimáln zvlnenie výstupného
napátia pozorované osciloskopom.
Móže nastat’ pípad, že obvod bude
vyžadovat’ kompenzáciu kladným na-

pátím, v tom pípade rezistor R11 pi-

pojíme na + 6 V(na doske s plošnými

spojmi o dieru alej).

Zoznam súiastok

R1
,
R3, R13

R2, R4,

22 kil

R7, R8, R19 47 kil

R5, R10, R17 220 kil

R6 82 kil

R9 1 Mil

R11 (5,6 kil) vi text

R12, R16, R18 10 kil

R14 150 kil

R15, R20 47 il

R21
,
R24, R25 4,7 kil

R22 12 kil

R23 33 kil

R26 470 il

RP1 2,2 kil, TP 095
Cl, C4, C12 1 nF
C2, C9 33 nF
C3, C6 10 nF
C5, C8
C7, CIO,

220 nF

C13, C14 100 nF
Cil 1,5 pF
C15, C16, C17 220 pF/6,3 V
NL1

,
NL2, NL5 NE555

NL3, NL4
VT1

,
VT2,

MA1458

VT3, VT4 KSN05 (BS170)
VT5 KC307
VT6 KUN05 (IRFZ24)

VD1, VD2 KA206
VD3 KYS26/40
VD4, VD5, VD6 1N4001
VD7 KZ260/5V6
K1 relé (Teplice), 6 V
TI TRAFO- vi text

1 ms ~12ms 1,5 ms 1,5 ms

Obr. 3. Priebehy základných signálov obvodu prevodníka pulzne-šírkovej

modulácie na analogový signál pre 3 šíky vstupného impulzu

Q Praktická elektronika
|

A Rádio 1-8/96 j



Elektronický gong
V nabídce firmy GM electronic se

objevil obvod GI123 (SAB123), a to za

cenu podstatn píznivjší než známý
obvod SAB600. Jak je vidt ze základ-

ního zapojení na obr. 1, staí kjeho
funkci jen nkolik vnjších souástek.
Stikneme-li tlaítko pipojené k vývodu

7, ozve se z reproduktoru zvuk tíhla-

sého gongu. Podobn se ozve po stis-

ku tlaítka pipojeného k vývodu 2

dvouhlasý, resp. po stisku tlaítka pi-

pojeného k vývodu 3 jednohlasý gong.

Obvod GI123 má v klidovém stavu za-

nedbatelný odbr proudu. Po stisku tla-

pi trvalém stisku tlaítka, kdy je na tom-

to kondenzátoru stídavé naptí, se za

njaký as znií. Kondenzátor C4 lze

ze zapojení vypustit - pak je obvod gon-

gu spouštn každou zápornou plvlnou

a pi trvalém stisku tlaítka zvonku se

z reproduktoru ozývají nepravidelné

zvuky. Naopak po zapojení C4 je v tom-

to pípad gong znovu spuštn až po
doznní.
V pvodním zapojení tekl tranzisto-

rem proud asi 50 mA, zpsobený roz-

dílem mezi výstupním naptím 10

a prahovým naptím tranzistoru T3.

Tento proud jsem podstatn omezil

zapojením diody D4 v emitoru T3, aniž

by se zmenšila hlasitost zvonku. Jinou

možností je zapojit na míst T3 dva
tranzistory v Darlingtonov zapojení

nebo integrovanou dvojici, nap. BD679
a místo diody D4 zapojit propojku. Hlasi-

tost gongu bude v tomto pípad vtší.

Deska s plošnými spoji a rozmístní
souástek je na obr. 3. Gong vestaví-

me spolu s reproduktorem do vhodné
skíky. S výhodou mžeme použít re-

produktorovou skíku od walkmana,
kterou lze levn sehnat na tržišti. Na
impedanci reproduktoru píliš nezále-

ží, v pípad poteby lze hlasitost upra-

vit zmnou odporu rezistoru R4.

VH
ítka se zvtší asi na 3 mA a zárove
se na výstupu obvodu (vývod 6) objeví ~^db. 7. Základní parametry obvodu GI123 (SAB123)

stejnosmrné naptí asi 1 V. Výstupní

signál je superponován k tomuto nap-
tí. Základní parametry obvodu jsou

v tab. 1.

Postavil jsem s tímto obvodem jed-

noduchý domovní zvonek. Schéma
zapojení je na obr. 2. Základní zapoje-

ní je doplnno usmrovaem a stabi-

lizátorem, aby bylo možné napájet gong
pímo z domovního rozvodu. Kladná
plvlna naptí ze zvonkového transfor-

mátoru prochází diodami Dl (kterou je

teba pipojit paraleln k tlaítku) a D2
a nabíjí kondenzátor Cl. Pokud stisk-

Min. Max. Poznámka

Napájecí naptí 1,3 V 3,3 V

Vstupní naptí L 0,6 V vstup 1, 2 nebo 3 sepnut

Vstupní naptí H 2,1 V pi napájení 3 V

Vstupní proud L -60 pA

Vstupní proud H -30 pA

Výstupní proud 2 mA vývod 6

Výstupní naptí 2,2 V vývod 6, výst. proud 2 mA

Odpor rezistoru oscilátoru 100 k 300 k uruje výšku tónu

neme tlaítko zvonku, oteve záporná

plvlna tranzistor T2 a aktivuje integro-

vaný obvod. Kondenzátor C3 zabrau-
je falešnému spuštní obvodu rušivý-

mi impulsy, pi vtším rušení mžeme
zvtšit jeho kapacitu. V pípad pote-

by zde mžeme použít i elektrolytický

kondenzátor na vtší naptí (10 pF/

63 V), avšak musíme poítat s tím, že

D1,D2 aDA-- 1NA-001 TI ,T2 -BC238 (BC546) GI123 T3-BC639

Obr. 1. Základní zapojení obvodu GI123 Obr. 3. Deska s plošnými spoji a rozmístní souástek gongu

Senzorový spína
žárovky

Žárovku i s vtším výkonem lze spí-

nat jednoduchým obvodem podle obr.

1. Lze jej použít v reklamních pouta-

ích nebo i na jiných místech, kde by

mechanické tlaítko mohlo být znie-
no. Doplníme-li zapojení o kondenzá-
tor, svítí žárovka ješt chvíli poté, pe-
staneme-li se dotýkat plošek senzoru.

S kapacitou kondenzátoru 330 nF svítí

žárovka ješt 10 až 20 sekund a pak
bhem 1 až 2 sekund zhasne. V zapo-

jení mžeme použít libovolný tranzis-

tor HEXFET. Pro proudy do 1 A mže-
me použít nap. IRFD110, pro proudy

do 9 A nap. IRF520. Pro ješt vtší
proudy lze použít BUZ11 nebo IRF540.

Protože prahové naptí použitých tran-

zistor je asi 4 až 5 V, musí být napáje-

cí naptí nejmén 9 V. Žárovku volíme

podle napájecího naptí. VH Obr. 1. Senzorový spína žárovky

Praktická elektronika!



VKV stereopijíma
Zdenk Kotisa

(Dokonení)

Seznam souástek
pedzesilovae

R1, R5 10 k£l

R2, R6 33 kD
R3, R7 2,2 kD
R4, R8 4,7 kD
R9 'IkQ

R10 1,2 kD

Nízkofrekvenní korekní
pedzesilova 1 AI

Jedná se o osvdenou aplikaci in-

tegrovaného obvodu TDA1524A. Výho-

da tohoto obvodu je v tom, že nevyža-

duje klasické tandemové potenciometry

pro ízení hloubek, výšek, hlasitosti

a vyvážení obou stereofonních kanál.

Ve zde uvedeném projektu byly použi-

ty tahové potenciometry, zapájené pí-

mo do desky s plošnými spoji. Je však
možno použít libovolné jednoduché po-

tenciometry, které nemusí mít stínné
vývody a mohou být montovány i ve vt-
ší vzdálenosti od desky.

ízení hlasitosti, hloubek, výšek
a vzvážení obstarávají tyi jednodu-

ché potenciometry. Jsou napájeny
z vnitního stabilizátoru obvodu
TDA1 524A (vývod 77101). Vstupní sig-

nál pivádíme pes Cl a C8 na vstupy

(výv. 4 a 15). Prbh hloubek lze ovliv-

nit kondenzátory C2, C9, prbh výšek

kondenzátory C3, CIO. Zptná vazba
z výstup (výv. 11 a 8) pes R1, R2 a

C4 (píp. R5, R6 a Cil
)
na vstupy (výv.

13 a 6) zlepšuje stabilitu celého zapo-

jení. Lineární prbh regulace hlasitosti

lze pepojením spínae do polohy V
zmnit na fyziologický.

Technické údaje
pedzesilovae

Napájecí naptí: 7,5 až 16,5 V.

Odbr: max. 56 mA.
Zisk obvodu pi plné hlasitosti: 20 dB.

Rozsah regulace hlasitosti: 100 dB.

Regulace hloubek a výšek: ±15 dB.

Oddlení kanál: 60 dB.

Harmonické zkreslení, pokud vst.

signál nepesáhne 1,4 V: 0,25 %.

Sestavení pedzesilovae je zcela

nenároné a korekní pedzesilova je

schopný provozu ihned po osazení,

pokud jsme se nedopustili pi osazo-

vání chyb. Je teba pouze dodržet

správnou polaritu elektrolytických kon-

denzátor, dodržet orientaci 101 a vy-

varovat se zkrat pi pájení.

Desku s plošnými spoji vyvrtáme vr-

tákem o prmru 0,9 až 1 mm, pokud
nemají nkteré souástky tlustší vývo-

dy. Týká se to zejména potenciomet-

r, kdy vrtáme krom dr pro zapájení

vývod u každého potenciometru ješ-

t dv díry o 0 3,2 mm pro upevnní
potenciometr k desce.

Kondenzátory C2 a C9 jsou slože-

ny ze dvou paraleln spojených kon-

denzátor 47 a 10 nF. Tahové poten-

ciometry je teba ped zapájením do
desky s plošnými spoj nejdíve upev-

nit šroubky M3.

Obr. 11. Schéma zapojení korekního pedzesilovae 1A1

Obr. 12. Deska s plošnými spoji a rozmístní souástek
korekního pedzesilovae 1A1
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Obr. 13. Osazená deska korekního
pedzesilovae 1A1

Obr. 14. Schéma zapojení nf zesilo-

vae 1Z10W

Obr 15. Deska s plošnými spoji a rozmístní souástek nf zesilovae 1Z10W

Pí až P4

Cl, C5,

47 kfl/N, TP 640
tahové potenciometry

C8, C16 4,7 pF/16 V, axiální

C2, C9 47 + 10 nF, MKT, viz text

C3, CIO 15 nF, svitkový

C4, Cil 2,2 pF/16 V, radiální

C6 20 pF/35 V, TE005
C7
C12, C13,

100 pF/25 V, axiální

C14, C15 100 nF, keramický

C17 22 pF/16 V, radiální

101 TDA1524A

Nízkofrekvenní zesilova
1Z10W

Tento nf zesilova je základní apli-

kací integrovaného obvodu A21 OK, což

je obdoba našeho MBA810. Je to mo-
nofonní zesilova se špikovým výko-

nem 10 W, takže pro stereofonní ped-
nes je teba použít dva zesilovae. Lze

jej pochopiteln použít i samostatn
pro zesílení signál z gramofonu, mag-
netofonu, rádia apod. Pro samostatné

použití je dodávána sta-

vebnice vetn potencio-

metru pro ízení hlasitosti

(ozn. 1Z10W), pro použi-

tí ve výše popisovaném
pijímai VKV je dodává-
na verze bez potenciome-

tru (ozn. IZlOWa).
Zapojení sA210K má

tu výhodu, že tento obvod
je již opaten chladiem,
pi použití MBA81 Oje te-

ba obvod dodaten
chladit, pípadn u typu

MBA810DS proezat lu-

penkovou pilkou v desce
otvor pro zapájení chladi-

cích kidélek.

Integrovaný obvod
A210K je stejnosmrn

vázaný zesilova s velkým vstupním
odporem, velkou proudovou zatížitel-

ností, širokým rozsahem napájecího

naptí a s malým klidovým proudem.
Díky nalisovanému chladii jej lze za-

tžovat plným výkonem. Celkové ze-

sílení obvodu je extern ureno kom-
binací R1,C1. Zvtšením odporu
rezistoru R1 lze zesílení zmenšit a na-

opak zmenšením R1 se celkové zesí-

lení zvtší. Tak lze upravit zesílení

v pípad poteby. Funkce dalších sou-

ástek je zejmá: C6 je filtraní kon-

denzátor v napájení, kondenzátor C2
zajišuje stabilitu na vyšších kmito-

tech, C3 zavádí zptnou vazbu „boot-

strap” a kombinace R3,C4 je tzv. Bou-
cherotv len k zamezení zakmitávání

zesilovae. C5 je pak výstupní odd-
lovací kondenzátor.

K zesilovai lze pipojit jakýkoliv

bžný reproduktor o impedanci 4, píp.

8 ohm. S reproduktorem o impedan-
ci 8 ohm však dosáhneme o nco
menšího výstupního výkonu.

Technická údaje nf zesilovae

Napájecí naptí: 4 až 20 V.

Klidový odbr proudu: 1 0 mA.
Vstupní citlivost: 1 00 mV.

Výstupní špikový výkon: 10 W.Obr. 16. Osazená deska nf zesilovae 1Z10W

C Praktická elektronika
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Desku s plošnými spoji je možno
osadit jak obvodem A210K, tak i na-

ším MBA810. Na desce jsou pájecí

body pro oba tyto obvody - vyvrtáme

jen ty díry, které použijeme. Pi osazo-

vání obvodu A21 OK pozor na správnou

orientaci obvodu: vývod íslo 1 se urí
pi pohledu na oznaení obvodu na
chladii. Pak je vývod .1 vpedu zle-

va, další smrem doprava jsou . 2, 3,

atd, jak je bžné u všech integrovaných

obvod.

Seznam souástek nf zesilovae

R1 47 ci

R2 100 0/0,5 W
R3 2,7 Cl

Pí lOOkO/G
Cl 47 pF/25 V, TF009
C2 560 pF, keramický

C3,C6 100 pF/25 V, TF009
C4 lOOnF, TC205
C5 500 pF/10 V, TE982
101 A210K

Obr 17. Schéma zapojení zdroje 1Z1
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Obr 18. Deska s plošnými spoji a rozmístní souástek zdroje 1Z1

Napájecí zdroj 1Z1

Tento zdroj je uren pro napájení

celého pijímae VKV. Zapojení je kla-

sické: dvoupólový spína oddluje
zdroj od sít, v primárí stran síové-
ho transformátoru je tavná trubiková

pojistka, dimenzovaná podle píkonu
použitého transformátoru. Na sekun-

dární stran transformátoru tyi diody

Dl až D4 tvoí mstkový usmrova,
následuje filtrace dvma paraleln
spojenými elektrolytickými kondenzá-
tory Cl a C2 pro zlepšení filtraního

úinku. 101 je tísvorkový stabilizátor

naptí 12 V. Ped tímto stabilizátorem

je vyvedeno napájení pro nf zesilova-

e a naptí zde nesmí v žádném pí-

pad pesáhnout 20 V, jinak by se po-

škodily integrované obvody nf

zesilovae. Vhodné sekundární nap-
tí transformátoru je 12 až 14 V. Stabili-

zované naptí 12 V napájí mezifrek-

venní zesilova, stereodekodér
a korekní pedzesilova. Pro napájení

vstupní jednotky VKV je naptí dále

zmenšeno stabilizátorem se Zenero-

vou diodou D5 na 9 V.

Na desce s plošnými spoji jsou

montovány všechny souástky zdroje,

krom síového spínae S1, pojistky

Pol a síového transformátoru. Tyto

souástky nejsou dodávány se staveb-

nicí zdroje.

Seznam souástek

R1,R2 10 kil

R3 220 Cl

Cl, C2 2500 pF/25 V, TE675
C3 100 nF, keram. TK683
C4 2,2 pF/16 V, radiální

Dl až D4 1N5001 apod.

D5 KZ260 9VI
101 MA7812 (kovový)

S1 síový dvojitý vypína
Pol pojistka viz text

Tri síový transformátor

220 V/1 2 až 14V min. 2A

Pi použití kovové skíky pro kon-

strukci pijímae je nutno dát pozor na

správnou ochranu ped nebezpeným
dotykem! Skíka musí být vodiv spo-

jena s ochranným vodiem PE síové
pívodní šry.

Všechny ásti stereofonního pijí-

mae VKV popisované v minulém a

tomto ísle obdržíte na dobírku na ad-

rese: 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 staveb-

nic je povoleno pouze se souhlasem
autora.
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CB report

Ješt jednou k mení SV
a pizpsobení antény

Ing. Jií Eisner

Od zaátku mého seznámení se
s technikou CB m zajímalo, co „umí"

kabel s anténou (stanici považuji za
standard), jak se projevuje skutený
kabel se ztrátami zakonený obrazov,
nikoli ideální kabel zakonený teore-

ticky - nakrátko nebo naprázdno. Jeli-

kož CB je pouze mým hobby - nebo
práv proto - dopouštím se omyl nebo
objevuji Ameriku. Tak tomu bylo i v pí-

pad mého lánku v A Radiu 4/96.

Tímto píspvkem se snažím dostat

vci na kloub, ale zárove jsem si v-
dom, že se pohybuji na nejisté pd,
pokud se jedná o objektivitu a rozsah

mení (SV = 1 až 1,2). Pro zaátek
tedy trochu teorie...

Vstupní impedancí napájee (ve-

dení) rozumíme impedanci, do níž pra-

cuje vysokofrekvenní zdroj, který tento

napáje (vedení) napájí.

Je-li bezeztrátový napáje dokona-
le pizpsoben nebo je-li nekonen
dlouhý, rovná se vstupní impedance
charakteristické impedanci napájee.
Pro napáje s konenými ztrátami

(útlumem) je vstupní impedance rov-

na charakteristické impedanci již od
urité konkrétní délky podle jeho útlu-

mu, nezávisle na jeho zakonení. I pi
odpojené antén nebo zkratovaném
konci napájee namíme SV = 1.

Dlouhý napáje tedy zlepšuje pizp-
sobení celé anténní soustavy k vysíla-

i nap. pi mení SV pímo za vý-

stupním konektorem stanice - nezlepšuje

ale pizpsobení vlastní antény k na-

pájei. Toto „pizpsobení" je navíc vy-

koupeno velkou výkonovou ztrátou

(75 % a více). Pi zakonení napájee
ryze inným odporem, rozdílným od Z

0 ,

vzniklé stojaté vlny zpsobí, že vstupní

impedance obsahuje ob složky, in-
nou i jalovou. ím vtší je rozdíl mezi
Z

0
a tímto odporem, tím jsou vtší zm-

ny vstupní impedance. Jen tehdy, když
na konci vedení je pesn kmitná nebo
uzel proudu, tzn. vedení nakrátko nebo
naprázdno, je vstupní impedance in-
ným odporem i pi stojatých vlnách. To

je také jediný pípad, kdy vstupní a od-

ražený proud (i naptí) jsou pesn ve
fázi. Proto jsou také podle mého názo-
ru ve vtšin odborných publikací zob-

razovány pouze dva prbhy vstupní

impedance bezeztrátového vedení - se
zakonením nakrátko a naprázdno. Pi
obrazovém zakonení skuteného ve-

dení - vstup i výstup napájee je za-

konen Z - je situace jiná (viz dále).

CharaKteristická impedance Z
0

skuteného vedení je komplexní íslo
dané vztahem:

R + jcoL

G + jcoC

R = inný odpor vedení (íl/m);

G = svod mezi vodii (S/m);

L = induknost vedení (H/m);

C = kapacita vedení (F/m);

w = 2p úhlový kmitoet (rad/sec).

Zanedbáme-li pro bezeztrátové ve-

dení R a G, což lze i pro malé délky

vedení skuteného, dostaneme zjed-

nodušený vztah:

To znamená, že Z
0
je v tomto pípad

reálné íslo (inný odpor), jehož veli-

kost je dána pouze indukností a ka-

pacitou vedení, tedy pouze jeho fyzi-

kálními rozmry a (materiálovou)
dielektrickou konstantou stedící hmoty
(e = 1 pro vzduch). Nap. pro souosý
kabel se stedící hmotou platí:

138~
d = 0 vnitního vodie, resp. vnjší

0 vnitní trubky;

D = vnitní 0 vnjšího vodie (stín-

ní, trubky), resp. vnjší 0 dielektrické

izloace;

e = dielektrická konstanta stedí-

cí hmoty, resp. vzduchu.

obr. 1. Prbh reálné složky vstupní impedance souosého kabelu RG 58/U
BELDEN 9201 -typ HU, zakoneného bezindukním rezistorem 50 Q

Pro 50ohmový souosý vzduchový
kabel sestavený z trubek musí platit

D/d = 2,3. To je nutné dodržet nap. pi
výrob antény 5/8A s koaxiální induk-
ností (i pro vyšší pásma).

Z dielektrické konstanty vyplývá také

koeficient zkrácení k = Is.
Pokusná mení jsem realizoval na

kabelu RG 58/U BELDEN 9201 -typ HU
vždy zakoneném bezindukním rezis-

torem 50 £1 Relativn malou délku ka-

belu 15 m (s malým útlumem 1,2 dB)
jsem postupn zkracoval o úseky 20
až 40 cm a mil reálnou složku vstup-

ní impedance. Imaginární složku jsem
díky pizpsobení a malému útlumu ka-

belu neuvažoval. Ostatn všechny pí-

stroje tzn. i PSV-metry s jedním mi-
cím systémem a jedním nastavovacím
prvkem pro tento systém nemí kom-
plexní, dvousložkovou, veliinu. Tento

problém eší detailnji kniha Gerda
Janzena, DF6SJ: „Vf mení aktivním

reflektometrem", jejíž recenze vyšla vA
Radiu 3/96. K nameným impedan-
címjsem dopoetl:
SV= Z

vst
/50 Q. proZ

vst
>50£2 (nad

pímkou pro 50 Q - viz obr. 1 );

SV = 50 £1 /Z pro Z
vst
<50 £1 (pod

pímkou pro 50 d).

Prseíky grafu s pímkou pro 50 Q
urují SV= 1.

Pedpokládal jsem charakteristic-

kou impedanci meného vedení 50 Q,
i když jsem vdl, že kabely RG 58 mají

Z
0
v toleranci 3 Q. Firma GM-Electronic

inzerovala v katalogu z ervence 1993
na s. 133 RG 58/U se skutenou im-

pedancí Z = 53,5 Q. Impedanci blíz-

kou Z
0
= 50 Q vykazoval americký vo-

jenský kabel se starým obecným
oznaením „military" MIL-C-17.

Již pouhým pohledem na graf lze

rozeznat, že Z bude ponkud vtší než
50 Q, protože Kivka leží vtší ástí nad
pímkou pro 50 D. Na grafu jsou výraz-

né sudé násobky A/4 (násobky A/2, re-

zonanní úseky) dané SV = 1, které

jsou nezávislé na charakteristické im-

pedanci kabelu a jsou dležité pro re-

zonanní pizpsobení tzv. rezonanní
délkou nap. pro kabel se Z

0
= 75 £2 a

menším útlumem.
(Dokonení píšt)

ajímavosti

• Firma Alan Electronics GmbH vyu-

žila „díry" na trhu a pi uvolnní CB pás-

ma v Nmecku i pro PR provoz oka-

mžit uvedla na trh modem RMD 1200.

• Firma ICOM oslavila dvacetileté vý-

roí svého zastoupení v Evrop v Ds-
seldorfu v SRN. Pro své zamstnance,
smluvní partnery i novináe uspoádala
slavnostní plavbu lodí po Rýnu.

• Víte, pro nejnovjší transceiver fir-

my YAESU, používající techniku DSP,
nese název FT1000MP? FT1000 pro-

to, že je to zatím nejvýkonnjší model,

který tato firma pro radioamatéry pro-

dukovala, a MP je na poest mezitím

zemelého zakladatele firmy JA1MP.

OK2QX
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PC HOBBY
HARDWARE - SOFTWARE - MULTIMÉDIA - KOMUNIKACE

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

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>stránka s okny</TITLE>
</HEAD>
<bgcolor=

,,#FFFFFF"><TR>
<FRAMESET ROWS^IAS,*'^
<FRAME IMG SRC=Mpch.gir>
<FRAMESET COLS= ,,30%

>
70% ,,>

<FRAME SRC =,,obsah.htm">
<FRAME bgcolor=

,,#FFFFFF"
SRC="clanek1 .HTM"
NAME="MAIN" SCROLLING= ,,YESM>

</FRAMESET>
</FRAMESET>
<NOFRAMES>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFFM>

<CENTER>
<IMG SRC=,,pch.gif">

<BR>
<A HREF=,,clanek1 .htm

,,>

Co je to HTML?</A><BR>
<A HREF= ,,clanek2.htm

,,>Multimédia</A><BR>
<A HREF= i,

clanek3.htm
,,>Voln šíené

programy</A><BR>
<A HREF= ,,

clanek4.htm
,,>lnternet</A><BR>

</CENTER>
</BODY>
</NOFRAMES>
</HTML>

Obr. 4. Vytváení rámc v jazyku

HTML (viz popis v závru lánku)

Netscape - [stránka s okny]

loi

g* gookíftdtki gtpbóns fcMp

iocaboii: filé: ///CIM/pchobby. htm

Vfhsnvd
|

Vnafct&oI
j j

Mel $ea?ch
j
Net Dttoctoty

j

PC HOBBY
HARDWARE - SOFTWARE - MULTIMÉDIA - KOMUNIKACE

Co je to

HTML?

Multimédia

Voln šíené
programy

internet

Co je to HTML?

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 popularita ve svt, rostla i u nás, a v

druhé polovin minulého roku už zaalo
patit k „dobré i máge" mít svoji vlastní

e-mailovou adresu, piemž nkteí ji

opravdu už i využívali. Nicmén tu opravdu

masovou popularitu zaal Internetu

získávat World Wide Web (doslovný

peklad je celosvtová pavuina).
j||

hi JJSi

(Dokonení)

Slovo nebo slova, která mají být „cit-

livá“ na uknutí a zpsobit pechod na

jinou stránku, jsou oznaena na za*

átku <A HREF=” ”> a na konci

</A>, kde mezi uvozovkami je název

cílového dokumentu. Jde-li o soubor ve

stejném adresái, je to pouze název

souboru, jinak musíte zadat úplnou

cestu k nmu. Je-li soubor na Internetu,

je zapotebí zadat jeho adresu URL
(Uniform Resource Locator), nap.

<A HREF=”http://www.spinet.cz/

a-radio>

Jak již bylo eeno, soubor nemusí

bý pouze ve formátu HTML, a tak m-
žete dlat odkazy na nejrznjší doku-

menty - clanek.doc, finance.xls, vý-

let. avi
,
zvuky, wa v atd

.

Vkládání obrázk
Pestrost stránkám na World Wide

Web dodávají obrázky. Volí se vtši-

nou obrázky menší, protože ím vtší

obrázek, tím déle trvá jeho penesení

a as jsou peníze. Drobné ikonky, po-

užívané asto k volání odkaz, mívají

2 až 5 kB, vtší obrázky okolo 20 kB,

výjimen i více. Používají se výhrad-

n obrázky ve formátu GIF pop. JPG,

protože používají kompresi. Mohou mít

až 256 barev. Obrázek se do stránky

vkládá odkazem, což znamená, že m-
že být (jako soubor) umístn kdekoliv,

klidn na druhém konci svta. Zápis

vypadá takto:

<IMG SRC=”OBRAZEK.GIF”ALT
=”popis_obrazku”>

Je-li obrázek v jiném adresái, musí

k nmu být uvedena cesta. Krom od-

kazu na obrázek je v oznaení ješt

ALT=”popis_obrazku”

.

Je to náhradní

popis pro prohlížee, které neumjí
obrázky zobrazit.

Další kouzla

Poznali jste asi už, že možnosti

jazyka HTML ve formátování stránky

jsou ve srovnání s programy DTP, ale

i s moderními textovými procesory, jen

velice základní a jednoduché. Dílím
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dvodem je kompatibilita. Dokumenty

vytvoené v HTML musí být itelné na

nejrznjších hardwarových i softwa-

rových platformách a v nejrznjších

prohlížeích. Byly zatím vydány dva

standardy HTML - 1 .0 a 2.0 - a pipra-

vuje se 3.0.

Mezi další možnosti, které pi for-

mátování stránky máte, patí:

Vystední
Umístí text nebo obrázek na sted

stránky (pi každé velikosti okna). Zna-

í se <CENTER> a dává se jako vt-

šina oznaení na zaátek a na konec

ásti dokumentu, pro kterou má platit.

Umístní obrázk a obtékání

Standardní zápis pro umístní ob-

rázku doplníte o ALIGN=LEFT nebo

ALIGN=RIGHT:
<IMG SRC- 'obrazek.gif ALIGN
=LEFT> nebo

<IMG SRC=' obrazek.gif ALIGN
=RIGHT>.
Nejenže to umístí obrázek k poža-

dovanému okraji stránky, ale text uve-

dený dále „obtee" obrázek po té stra-

n, kde je místo.

Oddlovací linky

Lze mnit šíku a tloušku vodorov-

né linky a její zarovnání v okn. Šíku
vodorovné oddlovací linky lze stanovit

bu v procentech šíky okna, nebo ab-

solutn v pixelech. Bude umístna sy-
~~ metricky ke stedu okna. Zapíšete to

<HR WIDTH=75%> nebo

<HR WIDTH=300>.
Tloušku vodorovné oddlovací lin-

ky v pixelech nastaví <HR SIZE=n>,

kde n je poet pixel.

Již známé výrazyALIGN=LEFT ne-

bo ALIGN=RIGHT lze použít i v pípa-

d vodorovných oddlovacích linek,

a to kjejich „pistrení" k levé nebo pra-

vé stran okna. Znaku lze kombino-

vat s pedchozími dvma. Vtšina pro-

hlíže zobrazuje standardní vodorov-

né linky jako „plastické" nebo stínova-

né. Pidáte-li výraz NOSHADE, linky se

zobrazí plné.

Velikost písma
Znaí se takto:

<FONT SIZE=A/>text</FONT>

kde N udává velikost písma (íslicí

1 až 7, od nejmenšího do nejvtšího).

Velikost písma lze udávat i relativn

vzhledem k bžné základní velikosti

(standardn je to velikost 3).

Barvy na stránce

Zatím jsme pracovali pouze se zá-

kladním barevným nastavením. Zá-

kladní barva pozadí je obvykle šedá,

text erný, odkazy modré a použité od-

kazy fialové. Toto nastavení lze mnit
pímo v prohlížei a platí pak pro jaké-

koliv prohlížené stránky, pokud ho „ne-

pebijí" jiným konkrétním nastavením.

Lze nastavit libovolnou barvu pro každý

z tchto 5 prvk stránky HTML - poza-

dí (BGCOLOR), bžný text (TEXT),

text odkazu nebo rámeek obrázku
,

který sloužíjako odkaz (LIN K), využitý

odkaz (VL\HK), aktivní odkaz (AL IN K)
(bliká, dokud není využit).

Barvu nastavíte tak, že k píslušné-

mu oznaení prvku napíšete íselné

vyjádení barvy, nap. takto:

BGCOLOR="#FFFFFF"
Šest hexadecimálních íslic za zna-

kem# vyjaduje barvu tak, že první dv
íslice vyjadují podíl ervené, další

dv zelené a další dv modré. Mini-

mum je 00, maximum FF (jde o hexa-

decimální íslice, tj. 0-9 a A-F). Uve-

dené FFFFFF znamená, že jde o bílou

barvu (je složená z rovných díl všech

tí základních barev). Jako píklad n-
které další barvy - #777777 šedá,

#FF7070 fialová (pink), #FF0000 er-

vená, #00FF00 zelená, #0000FF mod-
rá, #FFFF00 žlutá.

Údaje o barvách jednotlivých prvk
platí pro celou stránku a zapisují se

hned k oznaení <BODY>.

Barevný text

Novjší prohlížee podporují i oz-

naení barevnosti vybraného textu (te-

dy nejen pedpis barvy textu pro celou

stránku). Znaení barev je stejné jako

u ostatních prvk, barvu zapisujeme

nap. takto:

<FONT COLOR="#008800">
obarvený text</FONT>

Obrázek na pozadí

Pozadím stránky mže být i obrá-

zek (ve formátu GIF nebo JPG). Pro-

hlíže ho opakuje na pozadí tolikrát,

kolikrát se tam vejde, tak jako se vy-

tváí nap. pozadí obrazovky opera-
ního systému Windows tzv. tapetou

(wallpaper). Vhodn vymyšlený malý

obrázek pak mže vytvoit ve velkém

okn zajímavý vzor podkladu, na kte-

rém samozejm nejsou vidt hranice

mezi jednotlivými kopiemi obrázku.

asto se tak vytváí uritý charakter

povrchu (textura). Píslušný pedpis se

zaazuje stejn jako barvy k úvodnímu

oznaení BODY:
<BODY BACKGROUND=
,,

obrazek.gif">

Tabulky

Až doposud popsané možnosti for-

mátování textu skýtaly jen pomrn
jednoduché možnosti jeho strukturo-

vání. Do té doby, než byla zavedena

do jazyka HTML konstrukce tabulek,

bylo možné uspoádat text do sloupc

pouze pomocí díve uvedeného ozna-

ení <PRE> a to jen neproporciálním

písmem Courier a run vkládanými

mezerami. Bylo to pracné, zdlouhavé

a nakonec i nepíliš hezké.

Ke vytváení tabulek používá HTML
tento systém:

<TABLE>
<TR>
<TD>ádek 1,1. políko</TD>

<TD>ádek 1, 2. políko</TD>

<TD>ádek 1, 3. políko</TD>

</TR>
<TR>
<TD>ádek 2, 1. políko</TD>

<TD>ádek 2, 2. políko</TD>

<TD>ádek 2, 3. políko</TD>

</TR>

</TABLE>

Oznaením <TR> zaíná každý no-

vý ádek, oznaením <TD> každé jeho

políko. Pokud je nkterý ádek krat-

ší, prohlíže pidá na jeho konec po-

tebný poet prázdných políek. V jed-

notlivých políkách (bukách) tabulky

mže být cokoliv - text, obrázky, odka-

zy, dokonce i další tabulky. Jednotlivá

políka tabulky jsou vymezená, ale ne-

jsou ohraniená. Pokud chcete mít

v tabulce tradiní rámeky a oddlova-

cí áry, musíte v úvodu tabulky uvést:

<TABLE BORDER> nebo

<TABLE BORDER=A/> (ím je N
vtší, tím jsou rámeky tlustší).

Krom bžných políek mže mít

tabulka i políka s nadpisy. Mžete je

umístit na kterékoliv místo tabulky

a text v nich se zobrazí tuný a vyste-

dný. Na rozdíl od bžného políka

oznaeného <TD> je políko s nadpi-

sem oznaené <TH>.

Text v políkách tabulky je stan-

dardn zarovnaný doleva (krom nad-

pis, které jsou na sted). Lze to ale

zmnit již známým dodatkem

ALIGN=RIGHT,
ALIGN=CENTER
nebo ALIGN=LEFT.
Ovlivnit lze i zarovnání textu ve ver-

tikálním smru:
<TD VALIGN=TOP>
<TD VALIGN=BOTTOM>
Pokud chcete nkde vytvoit vtší

políko, nap. nadpis pes ti sloupce,

jde i to. A to dokonce v horizontálním

i vertikálním smru. Za oznaení polí-

ka <TD> nebo <TH> napíšete kouzel-

ná slvka
COLSPAN=N nebo

ROWSPAN=A/
a toto políko bude mít velikost N

sloupc (pop. N ádk).
Vtšinu z výše uvedených možností

najdete v následujícím píkladu:

<HTML>
<TITLE>tabulka</TITLE>

<TR>
<TABLE BORDER WIDTH=100%>
<TR>
<TH ROWSPAN=2>AS</TH>
<TH COLSPAN=2>Rozvrh</TH>
</TR>

<TR>
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Obr. 5. Tabulka z uvedeného píkladu v okn prohlížee

<TH>Tída 1.A</TH>

<TH>Tída 1.B</TH>

</TR>
<TR>
<TD ALIGN=RIGHT>8.00</TD>
<TD> eský jazyk</TD>

<TD> matematika</TD>

</TR>
<TR>
<TD ALIGN=RIGHT>9.00</TD>
<TD> výtvarná výchova</TD>
<TD> hudební výchova</TD>
</TR>

<TR>
<TD ALIGN=RIGHT>1 1 .00</TD>

<TD> pírodopis</TD>

<TD> djepis</TD>
</TR>

</TABLE>
</BODY>
</HTML>

Na obrazovce v okn prohlížee to

pak vypadá jako na obr. 5.

Prohlíže obvykle automaticky u-

pravuje šíku tabulky tak, aby se vešla

do jeho okna. Pokud však z njakého
dvodu chcete, aby její šíka byla jiná,

mžete ji pedepsat:

<TABLE WIDTH=70%>
Takto pedepsaná tabulka bude

vždy široká 70% šíky okna prohlížee.

K tabulce mžete pidat i titulek (po-

pisku) - píslušný ádek pipíšete hned

pod úvodní oznaení, že jde o tabulku:

<TABLE>
<CAPTION>titulek</CAPTION>

Rámce
Dosavadním popisem byly zhruba

vyerpány všechny možnosti jazyka

HTML podle standardu verze 2. Nako-

nec pidáme popisrámc (frame) z pi-

pravované verze 3 (nicmén fungující

již v obou nejpoužívanjších prohlíže-

ích - Microsoft Internet Explorer i Net-

scape Navigátor). Je to rozdlení okna

prohlížee na více zcela nezávislých

pod-oken, v nichž mohou být rzné sa-

mostatné dokumenty. Nejdíve píklad,

potom komentá:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>stránka s okny</TITLE>
</HEAD>
<bgcolor="#FFFFFF">
<TR>
<FRAMESET ROWS= ,a145 *">

<FRAME IMG SRC="pch.gif">
<FRAMESET COLS=M30%,70%">
<FRAME SRC= ,,obsah.htm”>
<FRAME bgcolor^^FFFFFF*'
SRC=,,clanek1 .HTM”
NAME="MAIN"
SCROLLING= ,,YES M>

</FRAMESET>
</FRAMESET>
<NOFRAMES>
<BODY BGCOLOR^FFFFFF 1^
<CENTER>
<IMG SRC= ,,

pch.gif'
,>

<BR>
<A HREF^clanekl.htm'^
Co je to HTML?</A><BR>
<A HREF=,,clanek2.htm">
Multimédia</A><BR>
<A HREF="clanek3.htm ,,>

Voln šíené programy</A><BR>
<A HREF= ,,

clanek4.htm
,,>

lnternet</A><BR>
</CENTER>
</BODY>
</NOFRAMES>
</HTML>
Na rozdíl od všeho pedchozího ne-

ní obsah stránky ohranien znakou
BODY, ale FRAMESET (ostatní zá-

kladní údaje záhlaví zstávají stejné).

Parametry oznaení FRAMESET uru-

jí, na kolik samostatných rámc bude

okno prohlížee rozdleno a jak budou

velké. Rámce se mohou vytváet bu
horizontáln, nebo vertikáln. Protože

se ale mohou vnoovat do sebe, lze vy-

tvoit libovolné uspoádání stránky.

Velikost rámc se uruje oznaením
ROWS= nebo COLS= a výtem údaj

oddlených árkami. Kolik údaj, tolik

rámc. Jsou-li to „holá“ ísla, jsou inter-

pretována jako absolutní rozmry v pi-

xelech. Jsou-li údaje v procentech, roz-

dlí se okno prohlížee v píslušném

pomru. Použijete-li místo údaje hvz-
diku, pizpsobí se rozmr okna da-

né situaci. Pi údaji COLS=100,* se

tedy vytvoí dva rámce vedle sebe, pi-

emž levý bude mít šíku 100 pixel

a pravý zbytek do šíky okna. Pi údaji

COLS=20%,* budou rovnž dva rámce

vedle sebe, levý zabere 20% šíky ok-

na prohlížee, pravý zbytek. Napíšete-

li ROWS=50,*
,
vytvoí se dva vodorov-

né rámce nad sebou, horní bude mít

výšku 50 pixel, dolní zabere zbytek

okna. Pod definicí rozdlení okna ná-

sleduje výet rám, každý rám je uve-

den oznaením <FRAME> a opt ur-

itými atributy - nejdležitjší je odkaz

na dokument, který v nm bude na za-

átku zobrazen (nap. <FRAME SRC=
"OBSAH. HTM">). Dále zde mže být

název rámu, který se pak dá použít

u odkaz za úelem zobrazení doku-

mentu do uritého rámu. V uvedeném
píkladu jsou nejdíve vytvoeny dva

vodorovné rámy, do prvního je umístn
obrázek pch.gif, druhý je dále rozd-

len na dva svislé rámy, v levém je do-

kument obsah.htm a v pravém z po-

átku dokument clanekl .htm. Definice

jsou uzaveny koncovými znakami
</FRAMESET>. Zde by mohl doku-

ment skonit a na prohlížei, který rám-

ce „umí“, by se zobrazil podle obr. 4

(na první stran rubriky). Pokud byste

si ho ovšem vyvolali na jiném prohlí-

žei, nevidli byste vbec nic. To je jis-

t nežádoucí a tak zde je k dispozici

ješt znaka <NOFRAMES>. Cokoliv

jí ohraniíte, nebude pro Netscape vidi-

telné, takže se na zobrazení nic ne-

zmní. Ostatní prohlížee ale naopak

tyto znaky neznají, takže pro n bude

viditelné všechno mezi nimi - vše po-

tebné, aby stránka mla smysl i v tch-

to prohlížeích, tedy nadpis a odkazy

na jednotlivé kapitoly. Zatímco nap.

v prohlížei Netscape se text kapitol

zobrazí ve vyhrazeném rámu (pravý

svislý) a rám s obsahem bude trvale vi-

ditelný vlevo, v jiném prohlížei se text

kapitoly zobrazí v celém dalším okn,
jako pi pechodu na jakýkoliv jiný do-

kument (obsah již pak nebude vidt

a budete se na nj muset obvyklým

zpsobem vracet). U jednotlivých do-

kument se v odkazech slvkemTAR-
GET vyznauje, ve kterém rámu se má
dokument z odkazu zobrazit - nap.:

<A HREF="clanek1 .htm" TARGET
= ,,MAIN">Co je to HTML?</A>

Internet a obzvlášt World Wide
Web je záležitost nesmírn dynamic-

ká a rychle se rozvíjející. Proto i v ja-

zyku HTML vznikají stále nové a nové

možnosti, aby uspokojoval rozvíjející

se poteby. Po ase se proto k této pro-

blematice znovu vrátíme.

(^Praktická elektronika A Rádio -8/96 )



MULTIMÉDIA
RUBRIKA PC HOBBY, PIPRAVOVANÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU MICROSOFT

The Magie School Bus - Ma-
gický školní autobus - je ada
multimediálních CD-ROM Micro-

softu v kategorii Microsoft Home
pro dti vevku 6 až 10 let. Je po-

stavena na v USA velmi známých
stejn nazvaných dtských kníž-

kách vydavatelství Scholastic

lne. Usnaduje dtem seznamo-
vání se zejména s vdeckými
a technickými tématy formou do-

brodružných interaktivních vý-

zkum.
Z této série jsme vás již v minulém

roce seznámili se dvma tituly: The
Magie School Bus Explores the Hu-

Kabina magického autobusu

^EXPLORES
INSIDE THE EAK1H

man Body (Magický školní autobus
zkoumá lidské tlo - pln animované
multimediální dobrodružství pro dti,

ve kterém nepekonatelná uitelka pa-

ní Frizzle a její zvdavá tída zkouma-

jí lidské tlo) aThe Magie School Bus

Explores the Solar System (Magický

školní autobus na przkumu solárního

systému - paní uitelka se ztratila ve

vesmíru a dti z její tídy ji musí najít -

zkoumají pi tom vesmír a uí se o pla-

netách a slunením systému).

Nový titul této ady - The Magie
School Bus Explores Inside the

Earth (Magický školní autobus zkou-

má nitro Zem) umožuje stejn hra-

vým zpsobem poznat složení Zem,
vlastnosti rzných minerál, dozvdt
se o fosíliích, sopkách, prozkoumat
dno oceán atd. Program dává dtem
možnost samostatm a interaktivn si

organizovat svá dobrodružství. Dti ídí

kouzelný autobus, což jim umožuje
vybírat si a zkoumat místa podle vlast-

ního zájmu. Zárove si volí i zpsob
uení. Multimediální informace jsou

prezentovány rznými zpsoby vhod-

nými pro rzný pístup k uení.

Celé dobrodružství zaíná ve škol-

ní tíd. Je v ní množství pedmt
a každý njak reaguje na uknutí myší.

Nkteré jenom njakou legráckou

(nap. figurky vypláznou jazyk nebo
vydají zvuk, kaktusu naroste další ást
ap.), jiné už souvisejí s námtem a po-

skytují informace o zvoleném pedm-



Vše zaíná ve školní tíd Autobus je vybaven laboratoí ke zkoumání nerost

tu - nap. jednotlivé vzorky ze sbírky nerost. Je na d-
tech, aby samy pišly na to, jak co funguje. Figurky osob

poskytují „na požádání(=uknutí myší)“ slovní komentá ne-

bo vysvtlení (samozejm anglicky ...). Venku stojí kouzel-

ný autobus a pokud na nj (pes okno) uknete, vydáte se

na cestu. Kabina autobusu je podobného typu, jako teba
kabina cestovní lodi v podobném programu Microsoft Ex-

plorapedia - je vybavena mnoha ovládacími prvky a opt
(jako ve tíd) mnoha dalšími pedmty, tlaítky ap., které

S autobusem v jeskyních mezi krápníky

po uknutí nco udlají. adicí pákou si zvolíte cíl cesty -

je jich k dispozici celkem sedm: Canyon (kaon), Geode
(geoda), Undersea (podmoské dno), Volcano (sopka),

Cavern (jeskyn), Fault (geologický zlom) a Classroom

(zpt do tídy). Krom kabiny je v autobusu také laborato,

Ca+C+0 2

Zaízení, kde si z jednotlivých prvku vytvoíte zvoleny nerost

ve které lze zkoumat vzorky hornin v rzných pístrojích,

zahívat je a dlat s nimi zajímavé další vci. Základní vzor-

ky jsou již ve vybavení laboratoe, z kabiny autobusu lze

ovšem ovládat i lžíci malého rypadla, kterým mžete na-

brat vzorky z kteréhokoliv místa, kde se autobus práv na-

chází. Dostanete-li se na vybrané místo (vše je doprová-

zeno dokonalými zvukovými efekty), mžete z autobusu

vystoupit. Venku pak - podle toho kde to je - lze opt zkou-

mat vše okolo, figurky to komentují a vysvtlují, a vždy se

lze dostat i k nkteré z velkého potu zajímavých her, které

s tím souvisí (všechny hry jsou pístupné i pímo z kabiny

autobusu, jen musíte pijít na to jak). Mžete si nap. namo-

delovat sopku a její erupci (volíte si teplo a množství plyn),

z rzných skládaek
(
puzzle

)
se dostanete nap. do fosil-

[ $ v
>*1 .

tM^ll

V V

w ' '
!

*
:
v?

V nitru Zem v království krystal... a na povrchu Zem u geologického zlomu

Praktická elektronika!



Zvolíte teplotu, množství plynu, a namodelujete sí vznik sopky Hra na rýžování zlata ze zlatonosného vodopádu

ního animátoru, ve kterém ožívají zkamenlí živoichové

- od trilobit a hmyzu až po dinosaury, nebo se nenásiln

seznámíte s vývojem svtadíl, když v nkolika vývojových

etapách skládáte z kousk jejich podobu v rzné dob, m-
žete si zkusit rýžovat zlato ze zlatonosných vodopád, pro-

mnit se v netopýra a prolétávat jeskynmi, „uvai si svo-

je vlastní krystaly atd. atd. Odkudkoliv se mžete vždy vrátit

do autobusu a popojet nkam dál, pop. se vrátit zpt do

tídy. I když - jak je v úvodu uvedeno - je tato ada urena
pro dti do 10 let, vydrží u programu dost dlouho sedt
i zcela dosplý lovk.

Ale vše je nakonec mnohem lépe zejmé z obrázk (ško-

da, že je nemžeme otisknout barevn), proto je jich tu

tentokrát tolik.

Ve druhém kole skládaky vývoje svtadíl se jejich dnešní

tvary již zaínají rýsovat

Nezanedbatelným pínosem pro dti je (stejn jako

u vtšiny ostatních anglických multimediálních produkt)

i sama anglitina - zeteln vyslovovaná dtmi a natolik

související s tím, co se odehrává na obrazovce, že se lze

mnoho nauit i pouhým posloucháním bez jakéhokoliv

slovníku.

Po technické stránce je zapotebí alespo prmrný
multimediální poíta s procesorem 486, pamtí RAM 8

MB a grafickou kartou, schopnou zobrazit 256 barev (pro-

gram pracuje v rozlišení 640x480). Zvuková karta je tém
nezbytností, i když by asi program bez ní fungoval také.

Všechny mluvené texty jsou v souborech WAV, ale všech-

Ze skládaky zkamenlin se propracujete ke kouzelnému

„fosilnímu animátoru
11

a na obrazovce vám obživnou

trilobiti, hmyz, ale i dinosaui

na doprovodná hudba je na samostatných stopách CD jako

kvalitní stereofonní CD záznam.

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 vyjadovací schopnost

v eštin, znalost poítaové problematiky

a bezproblémová komunikace po Internetu.

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

Drag and View
Autor: D. Baumbach, Canyon Soft-

ware, 1537 4th St, Suit 131, San Ra-

fael, CA 94901, USA.
HW/SW požadavky: Windows 95

nebo Windows NT od verze 3.5.

Drag and View je program, kterým

mžete prohlížet obsah souboru nebo

soubor aniž byste museli spouštt
program, ve kterém byly vytvoeny. M-
že prohlížet soubory vytvoené popu-

lárními textovými editory, databázový-

mi programy, tabulkovými procesory

i vektorovými a bitmapovými kreslicími

programy. Mžete ale i poslouchat zvu-

kové soubory WAV i MIDI a prohlížet

videosoubory AVI. Kterýkoliv soubor

lze též prohlížet ve formátu ASCII nebo
hexadecimálním. Vestavny editor u-

možuje editovat soubory ASCII do 64

kB. V Drag and View lze otevít libovol-

ný poet oken, takže mžete mezi se-

bou pohodln srovnávat rzné soubo-

ry. V kterémkoliv souboru mžete vy-

hledávat zvolené textové etzce, v he-

xadecimálním prohlížei i hexadeci-

mální etzce. Snadno se dostanete do

kterékoliv buky tabulkového proce-

soru, do kteréhokoliv záznamu databá-

ze, na na zvolenou adresu v hexadeci-

málním zobrazení. Soubor nebo jeho

vybranou ást mžete zkopírovat na

clipboard nebo vytisknout. Zobrazený
soubor (text i obrázky) mžete v okn
prohlížee zvtšit až 5x. K zobrazení

textových soubor si mžete zvolit typ

písma (font) i jeho velikost.

Drag and View je 32-bitový program

a používá se rozdílným zpsobem ve

Windows 95 a ve Windows NT. Ve
Windows 95 se po instalaci programu
doplní další nabídka - Drag and View-

do minimenu, které se vám objeví, když

na zvoleném souboru v Exploreru (Pr-
zkumníku) stisknete pravé tlaítko my-

ši. Zvolíte-li na vybraném souboru tuto

nabídku, soubor se zobrazí (velice ry-

chle) v automaticky vyvolaném okn
prohlížee Drag and View. Další sou-

bory mžete zobrazovat i tak, že je pro-

st petáhnete myší do okna prohlíže-

e. Chcete-li zobrazit více soubor sou-

asn, otevete si pron nová okna tla-

ítkem New window na nástrojovém

pruhu prohlížee.

Ve Windows NT musíte nejdíve

program Drag and View spustit (n-
kterým ze standardních zpsob). Ob-

jeví se je jeho ikona v levé dolní ásti

obrazovky. Zvolený soubor (ve Filé Ma-
nageru) pak petáhnete myší na ikonu

Drag and View, po pípad do jeho ote-

veného okna. Petažení na ikonu ote-

ve vždy nové (další) okno, petažení

do oteveného okna zamní díve zo-

brazený soubor.

Otevené okno

programu Drag

and View

se zobrazeným

textovým

dokumentem

Diag And View Foi Win 32 - DVMANUAL.DOC ÍI3E3
Filé Edit View O^tions Zoom Filelist Window Help

A Jife MULkr IAH-J-N— I+Jálj'#
Selecting and Copyingiothe Clipboard

Selecting areas ofviews to copy to the clipboard is very easy

with Drag And View. Simply plae the mouše pointer at the

beginning ofthe areathatyou wantto copy. Then press the left

button and drag the mouše to the end ofthe area thatyou want

to copy, still holding down the left button until you are ftnished

selecting. You can also selectthe entirefile bychoosing"Select

AU" from the "Edit" menu. To copy a selected area to the

clipboard, clickonthe copy button or press Ctl+C orAlt+C and

the selected area will be copied. Text, spreadsheet or database

files will be copied as text. All graphics files will be copied as

bitmaps.

ASCII

na

|~T

All viewers allow selecting and copying except the WAV filé

player and the Hexviewer.

Launch

Clicking on the "Launch" button will run the program associated

with the filé thatyou are currently viewing. Ifyou areviewing a

riata filo nr a nirtnro nran nH \/iow wjH mjP.n/ tfindnws tn

Pi prohlížení se program nejprve

snaží urit, mže-li k zobrazení použít

nkterý ze z mnoha svých speciálních

prohlíže. Pokud ho nenajde a sou-

bor má charakter textu, zobrazí ho jako

soubor ASCII, jinak ho zobrazí v hexa-

decimálním tvaru.

Každé okno prohlížee si uchovává
seznam posledních 25 soubor, které

v nm byly oteveny. Tlaítky Last

a Next na nástrojovém pruhu v nm
mžete listovat, nebo po jeho vyvolání

vetn verze 3, Windows Write, Word
Perfect, Word Perfect for Windows,
vetn verze 6, Ami Pro, Q&A Write,

dBase, FoxPro, Clipper, Excel, vetn
verze 6, Lotus 1-2-3, Symphony, Quat-

tro, Quattro Pro, Quattro Pro for Win-

dows, Windows Metafile (WMF), Win-

dows Bitmap (BMP), Icon Filé (ICO),

PCX, GIF, TIFF, JPEG, TGA, ZIP, LZH,

True Type Font (TTF).

Registrovaná verze programu pod-

poruje dále ješt CorelDraw verze 3

mnoi m
Se Edit 0a*#* n&i a«*>

lA-JlIt
0000:0000 3F 5F 03 00 3F 04 00 00-FF FF FF FF 63 28 00 00 ?_¥ ? c* :=*:}

0000:0010 2F 04 00 00 26 04 00 00-00 3B 29 02 00 00 04 4C / & ; >0 4L “i
0000:0020 78 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 z <11*

0000:0030 00 00 00 00 00 FF FF 01-00 01 00 23 00 00 00 54 0 0# T

0000:0040 01 23 00 FF FF FF FF 01-00 00 00 57 68 61 74 20 ©tt 0 What V*
0000:0050 69 73 20 44 72 61 67 20-41 6E 64 20 56 69 65 77 is Drag 8nd Uiew '

0000:0060 00 02 00 00 00 57 68 61-74 20 69 73 20 44 72 61 0 What is Dra
0000:0070 67 20 41 6E 64 20 56 69-65 77 00 03 00 00 00 48 g 8nd Uiew ¥ H

0000:0080 6F 77 20 54 6F 20 55 73-65 20 44 72 61 67 20 41 ow To Use Drag 8 .Yj

0000:0090 6E 64 20 56 69 65 77 00-04 00 00 00 55 73 69 6E nd Uiew Usin :

0000:0080 67 20 44 72 61 67 20 41-6E 64 20 56 69 65 77 00 g Drag 8nd Uiew
0000:0080 05 00 00 00 53 65 6C 65-63 74 69 6E 67 20 61 6E £ Selecting an
0000:00C0 64 20 43 6F 70 79 69 6E-67 20 74 6F 20 74 68 65 d Copying to the
0000 : 00D0 20 43 6C 69 70 62 6F 61-72 64 00 06 00 00 00 46 Clipboard * F %ri

0000: 00E0 69 6C 65 20 46 6F 72 6D-61 74 73 20 53 75 70 70 ile Formats Supp
0000 : 00F0 6F 72 74 65 64 20 62 79-20 44 72 61 67 20 41 6E orted by Drag 8n
0000:0100 64 20 56 69 65 77 00 07-00 00 00 55 6E 69 6E 73 d Uiew • Unins
0000:0110 74 61 6C 6C 69 6E 67 20-44 72 61 67 20 41 6E 64 talling Drag 8nd
0000:0120 20 56 69 65 77 00 08 00-00 00 44 72 61 67 20 41 Uiew Q Drag 8 S
0000:0130 6E 64 20 56 69 65 77 20-43 6F 6D 6D 61 6E 64 73 nd Uiew Conmands Y

0000:0140 00 09 00 00 00 4F 70 65-6E 00 08 00 00 00 4C 61 0 Open 0 La

B.l E/
Takhle vypadá hexadecimální zobrazení v programu Drag and View

zvolit kteroukoliv jeho položku a pí-

slušný soubor znovu zobrazit.

Drag and View zobrazí i vícestrán-

kové dokumenty tabulkových proceso-

r a formátu Adobe Acrobat. Automa-

ticky se aktivuje Page menu, z kterého

mžete vybírat stránku k zobrazení.

V souasné dob podporuje Drag

and View tyto formáty: ASCII, Hex,

Microsoft Word, Microsoft Word for

Windows, vetn verze 7, Microsoft

Works, Microsoft Works for Windows,

KUPÓN
FCC-AR 8/96
piložite-H tento vystižený kupón k vaší

objednávce voln šíených program
od FCC Folprecht, dostanete

slevu 10%.

SHAREWARE
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Programy od FCC Folprecht

si mžete objednat na adrese

FCC Folprecht, s r o

SNP 8
40011 Ústí nad Labem
tel. (047)44250, fax (047)42109

(CDR), AutoCad (DXF), Micrografix

Designér (DRW), Microsoft Power-
Point (PPT), Encapsulated PostScript/

Adobe lllustrator (EPS/AI), Hewlett

Packard Graphics Language (HPGL),

Lotus (PIC), Computer Graphics Meta-

file (CGM/CTM), WordPerfect Graph-

ics (WPG), Adobe Acrobat (PDF).

Za registraci programu Drag and
View zaplatíte 35 USD, zkušební doba
je 30 dní. Program zabere na pevném
disku asi 1 ,32 MB a mžete ho mít pod
oznaením DV95.ZIP.

Chop! and Paste!

Autor: John Puopolo, CIS account

102262,612.

HW/SW požadavky: Windows 3.1

.

Tyto jednoduché malé utility vám
umožní rozdlit velké soubory na 1 MB
kousky a opt je z tchto kousk složit

dohromady. Je to užitené pro pená-
šení velkých soubor na disketách ne-

bo pi jejich posílání elektronickou poš-

tou. Oznaíte jeden nebo více soubor
ve Filé Manageru a petáhnete je na

ikonu Chop!. Program vytvoí nkolik

soubor pojmenovaných soubor. 0,

soubor.1, soubor.2 atd., kde „soubor

*

je název pvodního velkého souboru.

Originální soubor zstává samozejm
zcela nedoten. Nap. ze souboru
ar9608.pm6

,
který má délku 6 824 kB,

vytvoí Chop!sedm soubor ar9608.0,

ar9608.1 ... až ar9608.7. Každý dílí

soubor má 1 MB, ten poslední o nco
mén.

K znovuvytvoení celého souboru

oznaíte ve Filé Manageru všechny díl-

í soubory
(
ar9608.0

,
ar9608.1 ... až

ar9608.7) a petáhnete je myší na iko-

nu Paste!. Soubor vytvoený jejich spo-

jením se bude jmenovat ar9608.out

(píponu musíte „run" pejmenovat
tak, aby odpovídala originálnímu sou-

boru). I v tomto pípad zstává sada

dílích soubor nedotena.
Utility Chop! a Paste! jsou zejm

freeware, není u nich žádná zmínka
o registraním poplatku, a zaberou na

pevném disku 44 kB. Mžet si je ob-

jednat pod oznaením chop.lzh.

Pracovní okno

univerzálního

kopírovacího

a formátovacího

programu SH-CopyStar

: SH-CopySlar [umegistered sharewareversion] BfHB
Image Disk Setup... 2

SH-Copy Star

Autor: SCHENK & HORN, Gorch-

Fock-Str. 39, D-23669 Timmendorfer

Strand, SRN.
HW/SW požadavky: Windows 3.x.

SH-CopyStar je velice univerzální

program pro veškerou práci s disketa-

mi. Mezi jeho pednosti patí:

Umí kopírovat diskety na jeden pr-
chod, tj. aniž by se musely nkolikrát

vymovat. Zdrojový disk se nate do
RAM a odtud se pak (i opakovan)
kopíruje na disketu. Protože se nevyu-

žívá pevný disk ale RAM, je kopírování

velmi rychlé.

Program „umí“ všechny formáty o-

peraního systému MS-DOS i všech-

ny speciální formáty (nap. 1722 kB)

a zajistí kopie nezávisle na formátu dis-

kety, tj. nap. z diskety 5,25” 1 ,2 MB na

disketu 3,5” 1,44 MB.

mSH-CopyStar

Pevádí formáty - mžete naíst
nap. disketu 360 kB a ped zápisem

na disketu zmnit formát nap. na 1 ,44

MB. Není znám žádný další program,

který by takovou transformaci formát
uml.

Zatímco se kopírují nebo formátují

diskety, mžete pracovat s jinými pro-

gramy (podpora multitaskingu). SH-
CopyStar mžete i zmenšit do ikony,

na které vám údaj v procentech ukazu-

je postupující kopírování nebo formá-

tování.

Pi tvorb více kopií ze stejné dis-

kety staí pouze vymovat diskety,

vše ostatní probíhá automaticky (bez

jakéhokoliv ovládání programu).

SH-CopyStar podporuje antivirové

programy - mže použít až 8 rzných
antivirových program ped každým
naítáním diskety. Nkteré z program
jsou již peddefinovány (McAfee-Scan,

F-Prot, Thunderbyte Antivirus a Mc-

Afee VirusScan for Windows) a jejich

použití je tak velice snadné a rychlé.

Po natení diskety mžete uložit její

obraz
(
imagefile ). Není k tomu zapote-

bí znovu disketu naítat. Tyto imagefi-

les mohou být ukládány na pevný disk

s rychlou kompresí, aby nezabíraly

mnoho místa.

Program pracuje s uritou inteligen-

cí a k urychlení kopírování kopíruje

pouze použité stopy.

Pro urychlení pístupu k souborm
na nov zapsané disket mžete ped
zápisem provést defragmentaci.

Obrazy disket (imagefiles) mohou
být nejen zapsány do zvoleného adre-

sáe, ale také ze zvoleného adresáe
nateny. Mžete tak všechny svoje

„master" diskety ukládat na pevný disk.

Samozejm lze s programem SH-
CopyStar provádt všechny bžné o-

perace a formátování disket (rychlé

i úplné). Program umí i obnovení sta-

rých disket. Vaše diskety umí i verifiko-

vat a porovnávat mezi sebou.

Pi kopírování systémových disket

(z kterých lze spustit poíta) lze za-

dat vámi zvolený text, který se objeví

na obrazovce pi startu poítae, a zvo-

lit ze tí startovacích rutin.

Lze používat postup Drag and Drop
pro snadné naítání imagefiles.

Program poskytuje na vyžádání po-

drobné technické údaje o kopírované

disket i jejím obsahu. K dispozici je

obsáhlá nápovda (lze volit mezi nm-
inou a anglitinou), hlášky chyb a rz-
ná varování jsou doprovázena zvuky,

které si mžete libovoln nastavit. Celé

nastavení programu je uloženo a pou-

žito pi píštím spuštní. Program vyu-

žívá standardní dialogové rutiny Win-

dows.

Registraní poplatek iní 39 DM a je

ho nutno zaplatit po uplynutí zkušební

doby 30 dn. Program SH-CopyStar
zabere na pevném disku asi 1,6 MB
a mžete si ho objednat pod oznae-
ním shcopyst.lzh.
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VYBRANÉ PROGRAMY COMPUTER
JIMAZ

ARJ 2.50a, ARJ 2.50a.cz

Autor: Robert Jung, ARJ Software,

Box 249, Norwood, MA 02062, USA.

V našich zemích již de facto stan-

dard v oblasti archivace a komprese
dat. ARJ patí nepochybn ke špice
ve své kategorii - není sice tak rychlý

jako legendární PKZip, ani tak efektiv-

ní jako nováek RAR, ale zato s ním

dokážete tém cokoli, na co si vzpo-

menete. Tolik drobných vymožeností,

kolik nabízí ARJ, nenajdete ani ve

všech ostatních archivaních progra-

mech dohromady.

Konkurence bledne závistí už pi

pouhém výtu toho, co ARJ do archi-

vu dokáže uložit. Samozejmostí jsou

soubory, adresáe (i prázdné) a celé

struktury adresá. Mezi nadstandard

patí možnost archivace více verzí sou-

boru se stejným jménem do jediného

archivu (ideální pro zálohování zdrojo-

vých kód, ceník nebo jiných doku-

ment, které se neustále vyvíjejí),

uchovávání názv a oznaení disk
nebo disket (drive letters

,
volume la-

bels). K archivu jako celku i k jednotli-

vým v nm obsaženým souborm lze

pipojovat komentáe.

Poítaová data neustále nabývají

na objemu - archiv, který by se vám
vešel na jedinou disketu, už je spíš vzá-

cností. ARJ umí dlouhé archivy auto-

maticky dlit na libovoln dlouhé ás-
ti. Pi balení i rozbalování staí pi-

dat jediný parametr - a už žádné zdlou-

havé žonglování se soubory! Více-

svazkové archivy pitom mohou být

i samorozbalovací. Píjemce jednodu-

še archiv spustí a na požádání jen vklá-

dá jednotlivé diskety. Díky možnosti

peddefinovat v samorozbalovacích ar-

chivech cílový adresá i pepínae, kte-

ré se mají pi dekompresi použít, je

ARJ ideální volbou pi distribuci nejrz-

njších dat.

Spousta pedností programu ARJ je

pitom skrytá a oceníte je ve chvíli, kdy

se teba vinou nekvalitní diskety archiv

poškodí (rozbalí se alespo soubory
z nepoškozené ásti archivu). Pesta-

ne-li pro vás archivace znamenat jen

pouhé sbalení všech archiv v adresá-

i, budete žehnat nejrznjším pepí-

nam umožujícím balit i rozbalovat

soubory podle stáí, názvu, obsahu
a kdo ví, eho ješt. Zvláštní draz je

kladen nejen na flexibilitu, ale také na
bezpenost. ARJ disponuje dkladnou
obranou proti zmnám v sob samém

(teba zavirování) i v archivech - šifro-

vání heslem, registrovaní uživatelé

mohou za píplatek používat tzv. „bez-

penostní obálku" (unikátní elektronic-

ký podpis, který brání neautorizova-

ným modifikacím archivu). ARJ bez
pehánní vyhoví laikovi i profesioná-

lovi (o kvalit ARJ svdí stovky regist-

rací jen v R).
Zmny oproti verzi 2.41a: peváž-

n vylepšení SFX modulu: možnost
dlení na svazky, automatický dotaz na

adresá, do kterého se má obsah roz-

balit a možnost peddefinovat pepína-
e, které se mají pi rozbalování použít.

Od verze 2.50 není voln šíená verze

funkn ekvivalentní registrované; o-

mezení naštstí nejsou podstatná a pi

bžném užívání je vbec nepocítíte.

Zkušební doba 30 dní, registraní po-

platek je pro komerní použití $45 (pro

osobní potebu zcela zdarma).

Program najdete v anglické i eské
verzi na disket íslo 3,5DD-0082 firmy

JIMAZ. eská verze zahrnuje „eskou"

variantu soubor EXE a „eskou" do-

kumentaci v kódu bí Kamenických.

Anglická verze vám na disku zabere po

rozbalení asi 540 kB, eská o nco více

(kolem 600 kB).

New Menus for Windows
Autor: Dipl. Ing. Roger René Kom-

mer, Dornbergstr. 1 1 ,
D-341 1 9 Kassel,

Germany.
HW/SWpožadavky: Windows 3.1+,

funguje bez problém pod Windows 95

i Windows NT.

Promyšlená alternativa Program
Manageru inspirovaná unixovskými X-

Windows (Motif, OpenLook...). New
Menus používají místo skupin ikonek

mnohem úspornjší menu vyvolávaná

prostedním nebo pravým tlaítkem
myši. První úrove „nových menu" u-

možuje pístup k dležitým systé-

movým aplikacím MS Windows (nap.

Control Panel, Setup, Filé Manager),

rychlé spouštní program použitých

v poslední dob (poet aplikací ucho-

vávaných v Menu History se dá nasta-

vit) a pepínání tiskáren (kolikrát jste

v duchu láteili na to, jak obtížné je pe-
pnout tiskárnu, neumí-li to sama apli-

kace...).

Další položka skrývá veškeré pro-

gramy a dokumenty instalované v Pro-

gram Manageru
;
zachovány jsou i ikon-

ky - mohou se zobrazovat v pvodní
velikosti (32x32 pixl), zmenšené na

75% (24x24) nebo na 50% (16x16).

Pestože jde jen o softwarovou kosme-

tiku, dodávají ikonky - by miniaturní -

strohým menu „šmrnc" (komu by vadi-

ly i takhle malé, mže jejich zobra-

zování vypnout úpln). Položka Drives

je inteligentní náhradou píkazu Filé/

Run/Browse. Zobrazí seznam disk
a umožní brouzdat se adresái dle li-

bosti. Samo sebou, že mžete spou-

štt cokoli, co se spustit dá, vetn do-

kument, ke kterým je v souboru
WIN. INI piazena „mateská" aplikace.

Sestavu uzavírají servisní položky:

konfigurace, ovládání virtuální pracov-

ní plochy (až 8x8 obrazovek) a obdo-

ba Task Manageru. Za zmínku stojí, že

si kterékoliv menu mžete „pišpendlit"

na pracovní plochu Windows. O jak bá-

jenou vc jde zjistíte, až si na obra-

zovku pipíchnete menu s asto spou-

štnými utilitami nebo adresá s doku-

menty, na kterých prbžn pracujete.

Pišpendlit lze dokonce submenu kte-

rékoli aplikace, teba Formát MS Wor-
du! Na míst je však zdraznit, že kro-

m takto ukotvených menu nezaberou

New Menus z pracovní plochy ani kou-

sek.

A to je všechno? Kdeže! To hlavní

se schovává v submenu Konfigurace.

Tam si mžete podle vlastních ped-
stav upravovat jednotlivá submenu
(ikony, texty, použité fonty, barvy atd.)

a piazovat položkám horké klávesy

(mimochodem: fungují i tehdy, když

zrovna není menu zobrazeno). Trochu

schovaná je další velezajímavá funkce,

která rozjasní tvá každého uživatele

X-Windows. Totiž automatická aktiva-

ce aplikace, nad níž pesunete myší

kurzor (volit lze mezi pouhou aktivací

a pesunutím okna do popedí). Jste-li

citov závislí na klasickém Program

P~ WmProgranmai

Win T ools

Win Edit

I I Win Games

Q Win Etc.

|~ Winfile

3 Progman

Clipboard

ÍS) Notepad

M-- D0S

Manageru,
mžete používat New
Menus alespo jako do-

plnk. A žijete-li jednou

nohou v UNIXu nebo pa-

títe-li mezi „fajnšmekry", kteí z Win-

dows dolují i nemožné, nenechte si

New Menus ujít! Jde o výjimen zpra-

covaný program.

ím déle budete New Menus použí-

vat zdarma, tím na vás budou protiv-

njší (po 30 dnech zanou upomínku
zobrazovat pi spouštní, pozdji i pi

zavení, pak zanou pípat...). Chcete-

li se nepíjemností zbavit a zárove
ocenit skvlou práci autora, zašlete mu
registraní poplatek ve výši 25 USD
(nebo 31 USD, chcete-li od nj zárove
získat nejnovjší verzi programu).

New Menus for Windows najdete na

disket íslo 3.5HD-9901 firmy JIMAZ.

Po rozbalení vám zaberou asi 1 ,8 MB.

JIMAZ spol. s r. o.

prodejna a zásilková služba

Hemanova 37,17000 Praha 7

[-~ MamMem

Q WinPiogrammes

Menu History

tij Printer

ffi Progman

[El Drives

m Menu Setup

@| Window-Manager

O Tasks

Jll Win Etc.

CA Charmap

IH] Cardtile

11J Calendar

lni’ Caiculator

-3 PiíEdit

4^ PrintMan

$ RegEdit

^ Recorder

yf Soundrecorder

IE3I T erminal

-8/96 )C Praktická elektronika A Rádio



/ A

Pro anténa vyzauje
Kenneth Macleish, W7TX

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

(Pokraování)

Pro
urychlovaný elektron vyzauje

Popsali jsme záivé pole kmitající-

ho elektronu, ale dosud jsme nevysvt-
lili, pro takové pole vzniká. Odpov
je skryta v obr. 3a.

Pedpokládejme, že elektron odpo-

íval v bod P na obr. 3a. Pak jsme jej

naší miniaturní pinzetou urychlili sm-
rem doprava a pustili, takže nyní se

pohybuje rovnomrnou rychlostí. V jed-

nom okamžiku (piadíme mu as
nula) prochází bodem Q.

Na obr. 3a jsou dv kružnice. Vtší
má sted v bod P a polomr, který je

roven vzdálenosti, kterou svtlo urazí

od okamžiku, kdy jsme elektron zaali

urychlovat, až do asu nula. Menší kruž-

nice má sted v bod, v nmž je elek-

tron ve chvíli, kdy pestal být urychlová-

n, a její polomr je roven vzdálenosti,

kterou urazilo svtlo od okamžiku kon-

ce urychlování do asu nula. S pibý-

vajícím asem se kružnice zvtšují rych-

lostí svtla. Vzdálenost mezi kružnicemi

je rovna dráze, kterou svtlo urazí b-
hem zrychlování elektronu. Pokud se

elektron pohybuje pomalu ve srovnání

s rychlostí svtla, jak je tomu v antén,
bude vzájemné posunutí kružnic nepa-

trné, neboli kružnice budou tém sou-

stedné. Pro vtší zetelnost je znan
pehnána vzdálenost bod P a Q, ve

skutenosti bude rovnž nepatrná.

Nyní mžeme stanovit, jak bude vypa-

dat elektrické pole v ase nula.

Vn vtší kružnice bude existovat

pouze statické coulombovské pole se

stedem v bod P, jakoby se elektron

nikdy nezaal pohybovat5
. Uvnit men-

ší kružnice to bude pohybující se cou-

lombovské pole se stedem v bod,
kde se práv nachází elektron, tedy v

bod Q. Mezi kružnicemi bude výsled-

né pole nco mezi obma krajními pí-

pady.

Nyní spojíme odpovídající si silové

áry vnjšího a vnitního pole a vyma-
žeme kružnice - obr. 3b. Vidíte, že elek-

tron svým urychlením dal vzniknout

5 Pokud byste byli v ase nula kdekoliv

vn velké kružnice, vidli byste elektron

v bod P místo v bod Q. To vyplývá z Ein-

steinovy teorie relativity, nebo zpráva o tom,

že se elektron zaal pohybovat, se nemže
prostorem šíit rychleji než svtlo. Když bys-

te byli kdekoliv uvnit menšího kruhu, vidli

byste elektron na jeho správné pozici.

elektromagnetické poruše. V oblasti

této poruchy má pole dv složky: trans-

verzální neboli pínou (kolmou na
smr pohybu) a záivou (radianí) ne-

boli coulombovskou (ve smru pohy-

bu), jak ukazují šipky na obr. 3b.

Záivé pole z obr. 2 je jednoduše
sérií takových poruch zpsobených stí-

davým urychlením a zabrzdním elek-

tronu.

Bootstrapové síly

Záivé a indukní pole kmitajícího

elektronu existují i na jeho povrchu.

Pokud povrch elektronu nese elektric-

ký náboj a pokud na elektrický náboj

psobí elektrické pole silou, je vhodné
se ptát, zda toto pole je schopné pso-
bit silou i na ten elektron, který mu dal

vzniknout, který je vyvolal. Jinými slovy:

mže elektron „cítit” své vlastní dyna-

mické elektrické pole? Odpov je

kladná. Elektron je ovlivován svými

vlastními silami! Pinzeta, která mu ud-
lí pohybový impuls (hybnost), musí tyto

síly pekonat6
.

Tyto tzv. bootstrapové síly jsou od-

povdné za dv velice dležité vlast-

nosti každého vodie: vyzaovací odpor

a induknost.

Vyzaovací odpor
versus reálný (ohmický) odpor

Podle naší definice je stídavé zái-

vé pole ve fázi s pidruženým polem
magnetickým. Na povrchu kmitajícího

elektronu je magnetické pole ve fázi

s jeho pohybem, takže zde je záivé
pole - a tím i bootstrapové síly jím vyvo-

lané - rovnž ve fázi s pohybem. Smr
sil je takový, že brání elektronu

v pohybu. Je zejmé, že síly cítí naši

a)

pinzetu jako smýkání úmrné rychlos-

ti, jakoby byl elektron vleen viskózní

kapalinou. Toto „smýkání” je píinou
vyzaovacího odporu.

Elektron pohybující se vodiem rov-

nž cítí brzdicí síly, které jsou však d-
sledkem astých srážek s atomy na

jeho dráze. To je pak pípad reálného

(ohmického) odporu, známého R z Oh-
mová zákona.

Oba druhy odporu mají za následek

pohlcení energie, jejíž množství závisí

na druhé mocnin proudu. Samozej-m tato energie se neztrácí. Stídavý
proud, proti nmuž psobí vyzaovací
odpor, mní elektrickou energii na zá-

ivou energii, která se rozptýlí do pro-

storu. Proud tekoucí prostedím s re-

álným (ohmickým) odporem pemní
elektrickou energii na teplo, což je kmi-

tavý pohyb atom vodie. Atom se roz-

kmitá, když do nj udeí volný elektron.

Vyzaovací odpor se mní podél

délky anténního vodie, ale je nezávis-

lý na materiálu a prmru vodie. Pro-

stední tetina plvlnného dipólu pro

14,1 MHz má vyzaovací odpor asi 11

W/m. Je to asi 80krát více než reálný

(ohmický) odpor mdného drátu o C
2 mm. Poblíž konc antény je vyzao-
vací odpor ješt vtší.

Induknost

Na povrchu elektronu, kde je induk-
ní pole o 90 ° pootoeno proti poli mag-
netickému, je rovnž o 90 ° pootoeno
vi rychlosti (tj. proti proudu). Bootstra-

pové síly indukního pole proto psobí
proti zmn proudu více než proud
sám. Zde vidíme význam induknosti.

V reakci na tyto bootstrapové síly musí
naše pinzeta pedávat energii do elek-

tronu bhem zrychlování a pijímat stej-

né množství energie od elektronu b-
hem jeho zpomalování. Vynaložená
energie se uchovává v magnetickém
poli okolo pohybujícího se elektronu a

je vrácena, když magnetické pole vy-

mizí pi jeho zastavení.

Protože bootstrapové síly indukní-

ho pole jsou úmrné zrychlení, cítí pin-

zetu jako mechanickou setrvanost.

b)

6 Elektron je tažen rovnž svým vlastním Obr. 3. Elektrické pole elektronu, který byl ped okamžikem urychlen. Takto

coulombovským polem, ale stejn do všech vzniklá porucha homogenity pole se pohybuje rychlostí svtla. Píná složka

smr, takže výsledný efekt je nulový. poruchyje záivé pole
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Obr. 4. Coulombovské pole vjistém okamžiku v okolí plvlnného dipólu. O pl
periody pozdji bude polarita (a tím i všechny šipky) opaná. Vzdálenost mezi

arami je nepímo úmrná intenzit pole

Dsledkem je efektivní setrvaná
hmotnost, která je mnohonásobn vt-
ší než jeho hmotnost gravitaní.

Nyní pokrome dále a podívejme se

na pole obklopující skutenou anténu.

Principy, které jsme odvodili, lze apli-

kovat na libovolnou anténu, avšak pro

jednoduchost budeme uvažovat osa-

mocený plvlnný dipól napájený upro-

sted.

Velký obraz

Protože naše anténa neobsahuje
žádné bezové kuliky, nemžeme pou-

žívat ani žádnou pinzetu. Co ale potom
uvede elektrony do pohybu? Aby se

elektron zaal pohybovat, je nutno na

nj psobit elektrickým polem. Uvnit
osamoceného rovného dipólu se ener-

gie posbírá od coulombovských polí

všech nabitých ástic, kladných i zápor-

ných, které jsou v antén. Tomuto vý-

slednému poli budeme íkat anténní

coulombovské pole.

Navíc k tomuto coulombovskému
poli anténa jako celek vytváí pole mag-
netické, které je soutem magnetických

polí všech pohybujících se elektron. A
k tomu se ješt pidává dynamické
elektrické pole coby vektorový souet
dynamických elektrických polí všech
volných elektron. Podobn jako jsme
to udlali u osamoceného elektronu,

mžeme dynamické elektrické pole

antény v libovolném bod prostoru roz-

dlit na dv složky, z nichž jedna je ve

7 Pi sítání záivých polí v daném bod
v oblasti daleko od volných elektron musí-

me brát v úvahu rzné fáze (dsledek rz-
né doby šíení). Výsledná fáze bude rzná
v rzných smrech od antény. Tento efekt

je základem pro pochopení smrových vlast-

ností antény, ale nebudeme se jím dále za-

bývat.

fázi s celkovým magnetickým polem a

druhá je otoena o 90 °. Soufázovou
složku budeme nazývat záivé pole

antény a pootoenou složku indukním
polem. Tsn u antény jsou ob slož-

ky rovnobžné s povrchem vodie.
Intenzita indukního a coulombov-

ského pole klesá s rostoucí vzdáleností

od antény mnohem rychleji než inten-

zita pole záivého. V oblasti vzdálené

nkolik vlnových délek, kde celkové

pole nazýváme vzdálené, je jeho cha-

rakter výhradn záivý7
. Blíže k antén

se pole nazývá blízké a je kombinací

záivého, indukního a coulombovského.

Psobení coulombovského pole

Na obr. 4 vidíme coulombovské
pole blízko antény. Obrázek zachycuje

okamžik, kdy pravá polovina antény je

nabita kladn a levá záporn, což je

výsledek procesu, který budeme zkou-

mat za chvíli. O pl periody pozdji se

polarity (a tím i šipky) obrátí. Vzdále-

nost mezi silovými arami charakteri-

zuje intenzitu pole. Pi povrchu antény

a v jejím napájecím bod silové áry
kopírují - nikoliv však pesn - povrch

vodie.
Coulombovské síly mají snahu vy-

tlait elektrony z povrchu antény do pro-

storu. U radioamatérských antén je tato

snaha neúspšná, nebo potebné
množství energie, které by to u md-
ného nebo hliníkového vodie dokáza-

lo, je píliš velké, tedy i pole by muselo
být znan silné. Pokud by se tak sta-

lo, bylo by výsledkem svtélkování zva-

né korona. Nicmén elektrony jsou

alespo vytlaeny na povrch vodie.
V jednom okamžiku vf cyklu se

elektrony pohybují doprava maximální

rychlostí. Pravá polovina antény aku-

muluje volné elektrony, pestože žádný
z nich se neposune o více než stomili-

óntinu centimetru. Takový pesun po-

nechá v levé ásti ionty kovu (tj. atomy
ochuzené alespo o jeden elektron) se

stejn velkým nábojem, ale opaného
znaménka. Takto vzniklé coulombov-
ské síly zanou bránit dalšímu pohybu
elektron doprava. Psobením me-
chanické setrvanosti (známe ji jako

bootstrapovou sílu indukního pole) se

elektrony ješt chvíli pohybují, ale pak

se zanou vracet zpt doleva. Když opt
dosáhnou maximální rychlosti, tento-

krát vlevo, celá situace se opakuje. Vý-

sledkem je kmitavý pohyb volných
elektron, který zpsobí ohátí vodie
a vyzaování elektromagnetických vln.

Druhý Newtonv pohybový zákon
dává do vztahu zrychlení tlesa (zde

elektronu) a souet sil na n psobí-
cích. V našem pípad jedna ze sil je

zpsobena coulombovským polem a

má smr rovnobžný s povrchem vo-

die. Další dv síly jsou bootstrapová

síla dynamického elektrického pole a

brzdní reálným (ohmickým) odporem.
Podle již zmínného pohybového zá-

kona Sira Isaaca je souet všech tí sil

roven souinu gravitaní hmotnosti

elektronu a zrychlení. Budeme pedpo-
kládat, že elektron je natolik lehouký,

že jeho gravitaní hmotnost je nulová.

Pak i souet všech tí sil musí být nulo-

vý.

Jinými slovy dynamické elektrické

pole a složka coulombovského pole

rovnobžná s vodiem se vzájemn
ásten ruší, piemž zbývající složka

je dostaten velká k tomu, aby peko-
nala brzdní reálným (ohmickým) od-

porem. Bude-li reálný (ohmický) odpor

dostaten malý, mžeme jej zane-
dbat a coulombovské pole bude pes-
n rovno (s opaným znaménkem)
dynamickému elektrickému poli v kte-

rémkoliv bod povrchu antény.

Tento závr vede k postupu, který za

použití maticového potu dokáže sta-

novit rozložení proudu v antén. Mže-
me pak, s využitím uvedených princi-

p, detailn popsat chování systému.

(Dokonení píšt)

ajímavosti

• Firma MFJ nyní nabízí pod znakou
MFJ 1778 anténu na principu G5RV. Je
schopna pracovat na všech pásmech
1 60-1 0 m jako Marconiho anténa, pokud
použijeme zem jako protiváhy a antén-

ního tuneru.

• Na 6. a 7. dubna pozvala Asociace
radioamatér Bosny a Hercegoviny do
Sarajeva zástupce zahraniních klub
i jednotlivé amatéry, kteí se nejvíce po-

díleli na humanitárních akcích bhem
války na území Bosny a Hercegoviny.
• Pro vtší informovanost široké veej-
nosti o amatérském vysílání zakoupil

DARC patrový autobus, který vybavil vy-

sílací technikou a který si za poplatek 300
DM mohou objednat regionální kluby na
nejrznjší akce, jako jsou technické vý-

stavy ap.

OK2QX
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RÁDIO „Nostalgie

Silent key: OK1MC

6 6

29. záí 1 934 ve 1 3.05 se v pásmu 80
metr ozvala rakouská stanice 0E60K a
vzáptí silný signál OK2PH, Josefa Kerš-

nera z Boskovic: CQ BRNO V OK2PH
QTC FOR BAV ES OKI VA QSP? že má
dva telegramy, jeden pro zasedání ama-
tér vysíla dnes odpoledne v hotelu

Passage v Brn, druhý pro pedsedu AV,
plukovníka Skálu, OK1VA, a že žádá
o pedání. OK2PH volal dlouho a když se
mu nikdo neozval, vyslal ob depeše na-

slepo: HR MSG FM OK1MC NR 9 SEP
29 TO BAV BRNO = SRDECNE PO-
ZDRAVY VŠEM ZÚASTNNÝM = BOL-
LARD+ HRMSG FM OKI MC PRAHA NR
10 SEP 29 TO OKI VA BRNO = PROSÍM
OZNAMTE KDY BUDETE DLAT POKU-
SY NA PTI METRECH STOP OMS
JSOU NETRPLIVÍ = 73 = BOLLARD+
PSE QSP CQ BRNO V OK2PH...

Propagátorem systému traffic handling

byl u nás Zdenk Václavík, OK2SI, který

kolem sebe soustedil partu výborných
telegrafist, jakými byli Maxmilián Bollard,

OK1MC, Jaroslav Pavlíek, OK2CC, Jo-

sef Keršner, OK2PH, Oldich Pospíšil,

OK2PN, a další, poádal cviení v pásmu
3,5 MHz, psal lánky do amatérských a-
sopis a organizoval pravidelné skedy na
pedem dohodnutých kmitotech. V Ame-
rice byla pro takovou innost lepší pda,
protože tam je dovoleno pedávat depe-
še i tetím osobám, neamatérm, a ARRL
k tomu úelu vydává speciální blankety.

V eskoslovensku bylo vždycky dovole-

no pedávat depeše a vzkazy tetím oso-
bám, pokud byly amatéry a obsah se tý-

kal amatérských záležitostí, na rozdíl od
zemí, kde je traffic handling i v takovém
pípad striktn zakázán.

Mladík s posluchaským íslem RP
462 ve Svitávce (asi 40 km severn od
Brna) vypnul pijíma a opsal ob depeše
ze staniního deníku (jsou na str. 29) in-

koustem na papír.

Pedávání depeší takovou oficiální for-

mou, tzv. traffic handling, se pstovalo
v té dob hlavn v USA a mlo význam-
nou tradici zejména z doby ped první sv-
tovou válkou, kdy se amatérsky vysílalo

na vlnách, kterým se sice tehdy íkalo
krátké, ale dnes se nazývají stedními.
Jiskrovými vysílai a koherery nebylo mož-
no pekonávat vzdálenosti z jednoho kon-

ce USA na druhý a bylo bžné, že si ama-
térské stanice vzájemn „relátkovaly”

depeše. Odtud se americká amatérská
organizace nazývá American Rádio Re-
lay League - ARRL. Forma MSG se za-

chovávala proto, že je k takovému úelu
praktická a také ze snahy dát amatérské-
mu provozu profesionální úrove. Pevzít
MSG znamenalo urit ji adresátovi do-

dat, kdyby nebylo možno rádiem, tedy ja-

kýmikoliv, i veejnými telekomunikaními
prostedky.

Jít na poštu a zavolat do Brna? Dnes
je ve Svitávce možno kdýkoliv z domu za-

volat nejen do Brna, ale i kamkolivjinam,
teba do New Yorku. V roce 1934 to však
šlo jen pes manuální ústednu, 29. záí
byla sobota a to už byla pošta zavená.
RP 462 se vydal na dráhu. Svitávka leží

na trati eská Tebová-Brno, lemované
hustým svazkem drát na sloupech. „Já

se do Brna nedovolám. My máme spoje-

ní jenom na úseku Skalice-Letovice. Ska-
lice je nádraží, mže mluvit s Brnem. Ale
to nepjde. To není služební železniní
hovor", ekl železniá ve strážním dom-
ku. Kolem pl tetí jede vlak, lidé se už
shromažovali na zastávce, ale nikdo ze
známých nejel až do Brna a obtžovat n-
koho cizího bylo problematické. Najednou
se objevil pan Vach z nedalekých Sebra-
nic. Pracoval jako šofér u brnnských po-

uliních drah, kde vozil partu, která spra-

vovala petržené troleje a dlala, co bylo

poteba na tramvajích. „To není žádný pro-

blém stavit se na Nové ulici v hotelu Pass-
age. Já to vyídím."

Maxmilián Bollard se narodil 17. listo-

padu 1904. Jeho otec ml malé železá-
ství v Praze na Žižkov a když bylo Ma-
xovi šest let, dal mu malý elektromotorek
na baterii a njaké ty dráty. To byl mocný
zážitek. Po elektromotoru následoval elek-

trický zvonek a jakmile se Max nauil íst,

pídil se po všem, co se týkalo elektiny.

Peetl i knihu o elektrických drahách.
Mnohému nemohl rozumt, ale z každé
knížky, z každého lánku nco získal a
jeho zájem se víc a víc sousteoval na
bezdrátovou telegrafii a telefonii. Tatínek
brzy zemel a když Max vychodil školu,

pomáhal mamince, která dále vedla žele-

záství. Mezi zákazníky byl i Ing. Franti-

šek Štpánek, zakladatel a redaktor Ra-
dioamatéra, prvního eskoslovenského
asopisu z tohoto oboru, který také po-

jem ^radioamatér" uvedl do eského jazy-

ka. Štpánek nakupoval rzné vci, ze-

jména mdný izolovaný drát o prmru
0,4 mm na pevíjení cívek v telefonních

sluchátkách, aby mly odpor 4000 Q a aby
jimi byjo možné poslouchat rádio. Bollard

se se Štpánkem seznámil, mnoho se od
nj dovdl a nkolikrát ho navštívil vjeho
byt v Lázeské ulici, který byl souasn
redakcí i laboratoí. Podle návodu, který

Štpánek publikoval, postavil Bollard All-

Concert, neboli „všekonertovou tylam-

povku”, jak se tehdy také íkalo. Pracoval

tak, jak bylo ješt i dalších deset let zvy-

kem, bez micích pístroj, jen podle
podrobného návodu. Postavil, pipojil

zdroje, vlákna elektronek slab žhnula, ale

ani hlásek. Zabalil All-Concert do deky,

aby nebylo vidt, co veze, a vydal se na
Malou Stranu do Lázeské ulice ke Št-
pánkovi. Práv byl u nho jeho spolupra-

covník, student medicíny, MUC Simandl.
Peliv prohlédli celý pístroj, spoj za spo-
jem a shledali ho v poádku. Pipojili aku-
mulátor i anodovou baterii, Šimandl nato-

il reostaty, lampy s wolframovými vlákny

se rozzáily a tylampovka hrála. Celá zá-

vada spoívala v tom, že se Bollard bál,

aby nespálil lampy a nechal je siln pod-
žhaveny. Maminka ušila na ty lampy vá-
ky z neprhledné látky, aby je ženské
z pavlae nevidly svítit. Max se musel
nechat prohlásit za plnoletého, aby mohl
podat žádost o koncesi a ministerstvm
vnitra a národní obrany trvalo rok, než pro-

vily jeho politickou spolehlivost, aby mu
ministerstvo pošt a telegraf mohlo v roce

1924 koncesi na pijíma vydat. Poslou-
chal pouze rozhlas. Morseovku znal jen

jako „akát, blýskavice, cílovníci, dálava..."

Chytat se ji nauil až na vojn v Kutné
Hoe, kam nastoupil v roce 1925. Po ná-

vratu sledoval i telegrafii, zejména stani-

ce amatérské a v r. 1927 se ozvaly první

signály EC1MC. Max sice pvodn uva-

žoval o iniciálách svého jména, ale pak si

ekl: „Ha, to bym mohlo prozradit", sáhl

o písmeno dál a do smrti zstal MC.
Jednou se toulal kolem eky Sázavy a

jeho pozornost upoutal drát, který vychá-
zel z njakého stanu. Nakoukl dovnit a
uvidl mladého muže sedt u vysílaky.
Tak se seznámil a asem spátelil s Mir-

kem Scháfferlingem, EC1AA, studentem
pražské techniky. V r. 1935, po afée vy-

sílaky erné fronty a vražd jejího kon-

struktéra a hlasatele Ing. R. Formise mi-

nisterstvo pošt a telegraf založilo
Kontrolní službu radioelektrickou, lidov
zvanou „Keser”, a Ing. M. Scháfferling se
stal vedoucím její pražské služebny. Bylo

nutno nakoupit pijímae, pedevším ame-
rické HRO, automobily se zesíleným mo-
torem a speciálními a pídavnými reflek-

tory (soutž vyhrál vz Škoda Superb),

vyhledat v terénu vhodné budovy s pívo-
dem proudu, ale vzdálené odvedení VN
a najít dobré telegrafisty, kteí by praco-

vali se zájmem a rádi. Mezi prvními byl

Maxmilián Bollard, OK1MC.
Stal se profesionálem a zstal amaté-

rem. Z mnoha rzných odvtví, která rá-

dioamatérství nabízí, si vybral telegrafní

provoz. Ješt po válce vedl nedlní dopo-
lední kroužky elitních operátor, kde se
probíral Q-kodex a propagovalo používá-
ní úedních i amatérských provozních
zkratek. V dob temna, za éry Stádník-

Sviták, byla jeho koncese zrušena. „Ne-

pežil” komunistické istky, ale zstal

Max, OK1MC (zcela

vpravo) ve spole-
nosti svých pátel.
Zleva: Alois, OK1AW,
Pravoslav, OK1AB, a

Josef, OK1YG
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVTA
Expedice Myanmar 1995

Myanmar je zem anglicky nazýva-
ná Burma, esky Barma. Nachází se
vjihovýchodní Asii a je geograficky nej-

vtší zemí v této ásti Asie. Sousedí
s Bangladéši, Indií, ínou, Laosem a

Thajskem. Rozlohou 476 557 tvere-
ních kilometr je napíklad dvakrát vt-
ší než Vietnam nebo stejn velká jako

Velká Británie a Francie dohromady. Na
této rozloze žije 43 milión obyvatel rz-
ných národností s rznými jazyky a di-

alekty. Národností je tam 135, z toho

nejvíce Burmánc, kteí tvoí 69 % celé

populace.

Historie této zem je velice stará. Da-
tuje se už od 5. století n. I. Prvního vel-

kého sjednocení celé zem dosáhl král

Anawrahta vil. století. Jeho íše za-

nikla po dvou stoletích, když do zem
vnikla mongolská vojska Kublai Khana,
který tento stát zcela zniil. Druhou
sjednocenou íši opt založil v 16. sto-

letí král Bayinnaung. Král Alaungpaya
založil tetí íši v roce 1752. Jeho íše
zanikla koncem dynastie Konbaung,
kterou porazili britové ve válkách mezi
léty 1824-1885. Poté se zem stala brit-

skou kolonií.

Bhem 2. svtové války, a to od roku

1942 až do roku 1945 zemi okupovali

Japonci. Koncem roku 1945 zemi osvo-

bodila britská vojska. 4. ledna 1948 po
více jak stoleté okupaci Brity získala

Barma svobodu a stala se nezávislou.

Myanmar - Barma leží v tropickém

pásmu se temi roními zmnami kli-

matu. První je deštivé jaro s jihozápad-

ními monzumovými dešti zaínající
v polovin kvtna a konící až v polovi-

n íjna. Pak následuje suché chladnj-

ší poasí od poloviny íjna až do polo-

viny února. Poté následuje velice horké

období opt do poloviny kvtna. Nej-

lepší doba k návštv je tedy od íjna

do února.

Tato zem má velké nerostné bohat-

ství, a proto se též nazývá Zlatá zem.
Avšak hospodáství je stále na velice

nízké úrovni, a proto se souasná vo-

jenská vláda snaží pilákat do zem cizí

kapitál a hlavn turisty. Práv pro turis-

ty je Myanmar pravým rájem, nebo má
nejvíce historických památek ze všech
zemí jihovýchodní Asie. Pro turisty mi-

lující koupání jsou tam pekrásné pa-

nenské pláže na jihu zem a naopak
pro horolezce vysoké hory na severu.

Myanmar byla pro radioamatérský
sport stále nedostupnou zemí a stala

se tak nejvyhledávanjší pro diplom
DXCC. V loském roce 1995 povolila

souasná vláda skupin radioamatér
pod vedením G3NOM a JA1 UT demon-
straní provoz radioamatérských stanic

z hlavního msta Rangúnu. Této expe-

dice se zúastnilo deset radioamatér,
z toho byli 2 Evropané, 7 Japonc a je-

den operátor z Malajsie. Pod znakou
XY1HT tato expedice pracovala po
dobu 14 dní. Používali nkolik KV tran-

sceiver firmy Kenwood TS-140, TS-50
s koncovými stupni. Na KV pásma po-

užívali smrové antény a dipóly. Pra-

covali však také na VKV, kde mli zaí-
zení FT-290 a FT-780 plus smrové
antény. O expedici byl obrovský zájem
radioamatér celého svta a díky zce-

la neoekávané druhé expedici vede-
né Martii Lainem, OH2BH, byl zájem o
Myanmar zcela uspokojen díky perfekt-

nímu provozu Martiiho. Jejich znaka
byla XZ1A a QSL pro n vyizoval
JA1BK.

QSL agendu pro stanici XY1HT vy-

izoval G3NOM na jeho thajské adre-

se: P. O. Box 1300/10112, Nana, Ban-
gkok, Thailand.

Celá akce se podaila díky sponzor-

ské úasti myanmarského ministerstva

turistiky a hotel. nK9

mm |
“«r» r

Participation

in

"Visit Myanmar Year '96'

H (

XY1HT
Amateur Rádio Denwnstration Operation

in

YANGON MYANMAR

v oboru. V šedesátých létech se znaka
OKI MC zase denn ozývala v pásmu 3,5

MHz, pozdji i na 160 m. V osmdesátých
létech XYL hodn stonala a Max musel
nakupovat, vait, umývat nádobí a uklízet.

Zlobil ho bug, který dával teky navíc a
nedával je tam, kde je dávat ml, Max ml
trápení s oima, které nebylo možno ope-
rovat, nevidl na plošné spoje a musel si

brát hodináskou lupu i na tení. 12. led-

na 1990 XYL zemela a Maxovi nastal

smutný údl osamlých starých muž.
Vždycky sledoval se živým zájmem

veškeré amatérské aktivity i technický
vývoj, zejména polovodi, integrovaných

obvod a íslicové techniky a nejenže je

studoval, ale s pájekou v ruce konal prak-

tické pokusy. Tento inorodý zájem i du-
ševní bystrost si udržel do posledního de-

chu.

Ve ticátých létech se hodn angažo-
val na 56 MHz, v poslední fázi svého ži-

vota na 145 MHz. Zemel 2. kvtna 1996.

Byl amatérem duší i tlem, ale vyjma
roku J 931 ,

kdy byl revizorem ve výboru
KVA, se neangažoval v žádném spolku
ani jinak ve veejném život. Byl lovkem

vzácných osobních kvalit, pedstavitelem
nejkrásnjších postulát hamspiritu.
V Maxmiliánu Bollardovi, OK1MC, ztrácí-

me postavu historického významu, zosob-
nní dležitého aspektu vývoje našeho
amatérského hnutí.

Dr. Ing. Josef Daneš, OK1YG

Pehled elektronek

Výzva pamtníkm

Ped tyiceti lety vyšla ve Státním na-

kladatelství technické literatury více než ti-

sícistránková píruka „Pehled elektronek",

obsahující data nkolika tisíc tehdy známých
elektronek. azení elektronek do oddíl pod-

le druhu (diody, triody atd.) a do skupin se
stejným zapojením patice umožovalo snad-

nou náhradu a je celosvtov ojedinlým
ešením katalogu a souasn srovnávacích

tabulek. Autory pehledu, který vznikl z ob-

jemné kartotéky dat elektronek, jsou Zde-
nk Brudna a Josef Poustka. Krom autor

jsou uvedeni jako lektoi Pravoslav Motyka
a Ing. Zdenk Tuek, redaktorem byl Ru-
dolf Major, hlavním redaktorem elektrotech-

nické literatury Ing. D. František Kašpar.

Zájemce o historii radiotechniky by zajímaly

podrobnosti ke vzniku této píruky. Jist se
ješt najdou pamtníci, kteí se prací na
knize úastnili nebo vdí nco bližšího.

V poznámce redakce vydavatelství je slibo-

ván již pipravovaný dodatek, ve kterém mly
být zahrnuty nové elektronky, objevivší se
v dob pípravy a po vyjití knihy. Vyšel tento

dodatek? Dále je slibováno další vydání, ke

kterému však již pravdpodobn nedošlo.

Prosíme tenáe o sdlení jakýchkoli infor-

mací o uvedené knize, o její píprav a vzni-

ku. Existuje ješt pvodní kartotéka elektro-

nek a byla i nadále doplována? Je-li mezi
tenái nkdo, kdo tuto knihu má a nepote-
buje ji, nech ji prosím nabídne (prosted-

nictvím redakce) autorovi této výzvy.

JOM
Literatura

Brudna, Zdenk; Poustka, Josef: Pehled

elektronek. SNTL, Praha 1956. 1112 s.,

1774 obr., náklad 14 200 výt., vydání první.
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VKV

Kalendá závod na záí

3.9. NordicActivity 144 MHz 17.00-21.00

7.-8.9. IARU Reg.l.-VHF Con) 144 MHz 14.00-14.00

10.9. NordicActivity 432 MHz 17.00-21.00

10.9. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00

15.9. P. Bonio Memor. Day (I) 144 MHz 06.00-16.00

15.9.

AGGHActivity 432 MHz-76 GHz 07.00-10.00

15.9.

OEActivity 432 MHz-IOGHz 07.00-12.00

15.9. Provoz, aktiv 144 MHz-10GHz 08.00-11.00

17.9. VKV SpeedKey Party 144 MHz 18.00-20.00

21 .-22.9. Citta di Spoleto Cont.(l) 144 MHz 14.00-14.00

24.9. NordicActivity 50 MHz 17.00-21.00

24.9. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00

28.9. AGCWVHFCont. (DL) 144 MHz 16.00-19.00

28.9.

AGCWUHFCont. 432 MHz 19.00-21.00

28.-29.9. Lombardia VHF Cont. (I) 144 MHz 14.00-14.00

^ podmínky viz AR-A 4/94 a AMA 1/

94, deníky na OKI MG

Všeobecné podmínky
pro závody na VKV

1. Tyto podmínky platí od 1. led-

na 1 994 pro všechny závody na VKV,
uvedené v bodu 2., které vyhlašuje
eský radioklub, len I. oblasti IARU.

2. Níže uvedené závody na VKV,
vyhlášené RK, jsou asov koordino-

vány v celé I. oblasti IARU, a to vždy
celý první víkend v píslušném msíci
od 14.00 UTC v sobotu do 14.00 UTC
v nedli:

I. subregionální závod (bezen), II.

subregionální závod (kvten), Mikrovln-

ný závod (erven), Polní den na VKV -

III. subregionální závod (ervenec),
IARU Region l.-VHF Contest (záí),

IARU Region l.-UHF/Microwave Con-
test (íjen), AI Contest (listopad). Kro-m tchto závod se „Všeobecné pod-
mínky pro závody na VKV“ mohou
vztahovat i na další závody na VKV, kte-

ré RK vyhlásí - Polní den mládeže
(ervenec), QRP závod (srpen). Hod-
noceny budou stanice, které se zúastní
výše uvedených závod z území es-
ké republiky.

3. Soutžní kategorie:

SINGLE OP. - stanice obsluhované
vlastníkem licence pro jednotlivce, bez
jakékoliv cizí pomoci bhem závodu.
Cizí pomocí bhem závodu se rozumí
vlastní obsluha vysílacího a pijímací-

ho zaízení, smrování antén, vedení
deníku a pehledu stanic, se kterými

bylo pracováno, a podobn.
MULTI OP. - stanice s klubovou vo-

lací znakou obsluhované jedním nebo
více operátory, pípadn stanice s indi-

viduální volací znakou s cizí pomocí
v souladu s povolovacími podmínkami.

Pehled soutžních kategorií:

1. 144 MHz -single op. 2. 144 MHz

-

multi op. 3. 432 MHz - single op. 4. 432
MHz - multi op. 5. 1,3 GHz - single op.

6. 1 ,3 GHz - multi op. 7. 2,3 GHz - sing-

le op. 8. 2,3 GHz - multi op. 11. 5,7 GHz
- single op. 12. 5,7 GHz - multi op. 13.

10 GHz - single op. 14. 10 GHz - multi

op. 15. 24 GHz - single op. 16. 24 GHz
- multi op. 17. 47 GHz - single op. 18.

47 GHz - multi op. 19. 76 GHz - single

op. 20. 76 GHz - multi op.

4. Druhy provozu: CW a fone pod-
le povolovacích podmínek, piemž je

nutno dodržovat doporuení I. oblasti

IARU pro rzné druhy provozu v kmito-

tových úsecích radioamatérských pá-

sem.
5. V jednom daném okamžiku smí

mít každá stanice na jednom pásmu
pouze jeden signál.

6. Z jednoho soutžního stanovišt

bude na každém pásmu bhem jedno-

ho závodu hodnocena jedna stanice.

Pokud hodlá z jednoho stanovišt sou-

tžit více stanic na jednom pásmu, bude
hodnocena pouze ta, která má toto sta-

novišt pro dané pásmo ádn pihlá-

šené. Zmna stanovišt bhem závo-

du není dovolena.

7. Výkon koncového stupn vysíla-

e podle povolovacích podmínek, po-

kud není stanoveno jinak.

8. Spojení EME, MS, cross-band a

pes pozemní i kosmické peváde
se do závodu nepoítají.

9. S každou stanicí lze v závod na
každém soutžním pásmu zapoítat
jen jedno platné spojení, pi kterém byl

obma stanicemi pedán a potvrzen

kompletní soutžní kód. Opakovaná
spojení musí být v deníku oznaena
(RPT, DOUBLE apod.) a s bodovou
hodnotou NULA.

10. Soutžní kód sestává z RS nebo
RST, poadového ísla spojení a WW-
lokátoru. Poadové íslo spojení musí
na každém pásmu zaínat íslem 001

.

Úplný kód vetn poadového ísla spo-

jení od 001 pedávají i nesoutžící sta-

nice, které nechtjí být hodnoceny. Ti
nuly (000) nejsou žádným poadovým
íslem - budou pi hodnocení považo-
vány za poadové íslo s jednou chy-

bou. Stanice, které nechtjí být hod-
noceny, nemusejí posílat deník!

11. Bodování - za každý kilometr

peklenuté vzdálenosti mezi obma
spolu pracujícími stanicemi se poítá
jeden bod. Bodová hodnota spojení

v soutžním deníku musí být uvedena
jako celé íslo. Za spojení v tomtéž
WW-lokátoru se poítá 5 bod. Podle
doporuení Region l.-IARU má být po-

užit koeficient 1 1 1 ,2 pro pevod stup
na kilometry, zohledující zakivení
zem.

12. Zaízení stanice soutžící v ka-

tegorii MULTI OP. smí být umístna na
ploše, která v podob kruhu má nejvý-

še 500 metr v prmru.
13. Soutžní deník pro každé sou-

tžní pásmo zvláš o formátu A4 na
výšku sestává z titulního a prbžných
list. Titulní list musí obsahovat mini-

máln tyto údaje: a) znaku soutžící
stanice, jak byla používána v závod,
b) vlastní WW-lokátor pedávaný v zá-

vod, c) soutžní pásmo a kategorii, d)

název závodu a rok jeho konání, e)

jméno operátora individuální stanice

nebo jméno vedoucího operátora klu-

bovní stanice a jeho volací znaku, f)

u klubové stanice znaky ostatních ope-
rátor, kteí stanici obsluhovali bhem
závodu, g) název soutžního QTH (kóty

nebo kopce), h) nadmoskou výšku
soutžního QTH, i) maximální výkon
vysílae použitý v závod, j) použitý

anténní systém, k) poet platných spo-

jení, I) ODX - km+znaka DX stanice,

m) celkový poet bod, n) estné pro-

hlášení, že bhem závodu byly dodr-

ženy povolovací a soutžní podmínky
a že všechny údaje v deníku jsou prav-

divé, o) datum vyplnní soutžního
deníku, p) podpis operátora stanice - u

klubových stanic vedoucího operátora

nebo jeho zástupce, q) celkový poet
list soutžního deníku.

(Dokonení píšt) OKI MG

KV

Kalendá závod
na srpen a záí

17.-18.8. SEANET contest SSB 00.00-24.00

17.-18.8. Keymen’s club (KCJ) CW 12.00-12.00

oooo SARL contest CW 13.00-16.00

24.-25.8. TOEC Grid contest CW 12.00-12.00

ho co OO Závod k výroí SNP CW 04.00-06.00

1.9. Provozní aktiv KV CW 04.00-06.00

7.-8.9. All Asia DX contest SSB 00.00-24.00

7.9. SSB liga SSB 04.00-06.00

7.9. DARC Corona 10 m DIGI 11.00-17.00

7.-8.9. LZ DX contest CW 12.00-12.00

7.9. AGCW Straight Key HTP40 CW 13.00-16.00

7.-8.9. Concurso la Gomera Isla 14.00-14.00

7.-8.9. SSB Field Day SSB 15.00-15.00

9.9. Aktivita 160 CW 19.00-21.00

14.-15.9. Europ. cont. (WAEDC) SSB 00.00-24.00

14.9. OM Activity CW 04.00-04.59

14.9. OM Activity SSB 05.00-06.00

14.-15.9. ARI Puglia contest MIX 13.00-22.00

15.9. AMA Sprint CW 04.00-05.00

21.9. OK-SSB závod SSB 03.00-05.00

21.-22.9. Scandinavian Activity CW 15.00-18.00

28.-29.9. CQ WW DX contest RTTY 00.00-24.00

28.-29.9. Elettra Marconi MIX 13.00-13.00

28.-29.9. Scandinavian Activity SSB 15.00-18.00

28.-29.9. Amer.-Can. Isl. MIX 17.00-23.00

Podmínky závod naleznete v ped-
chozích ronících AR nebo letošního A
Radia následovn: SEANET viz AR 6/

95, Závod k výroí SNP AR 7/95, Pro-

vozní aktiv a SSB liga AR 4/94, All Asia

a IARU FD AR 5/95, DARC Corona AR
6/94, HTP 40 a SAC AR 8/95, TOEC
viz A Rádio 5/96, Gomera a LZ DX AR
8/93, CQ WW DXAR 8/94, Aktivita 160
AR 1/95, OM ActivityAR 2/94, WAEDC
AR 7/93, AMA Sprint AR 2/95.

Podmínky nkterých KV závod

SARL HF contest
- navazují se spojení s jiho-

africkými stanicemi. Závod
probíhá ve dvou ástech:
fone první nedli, CW tetí

nedli v srpnu od 13.00 do
16.00 UTC. Závodí se v pás-

mech 20, 40 a 80 m ped-
nostn v úsecích 14 125-14

175, 14 010-14 060 kHz (40 a 80 m
vzhledem k asu nejsou pro nás atrak-

tivní). Kategorie: a) jeden operátor, b)

více operátor. Vymuje se kód slo-

žený z RS(T) a poadového ísla spo-

jení od 001. Bodování: 1 bod za spo-

jení na každém pásmu, 2 body za
každou novou oblast (viz seznam).
V deníku je teba as uvádt v SAST
ase (UTC + 2 hodiny). Deníky nej poz-

dji do 14 dn po závod na: SARL
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Contest, P. O. Box 100220 Scottsville,

3209 Republic of South Africa.

Seznam stát v osmi oblastech:
1 - ZS1

;
2 - ZS2; 3 - ZS3, ZS9, V51

;
4 -

ZS4; 5 - ZS5; 6 - ZS6; 7 - C9, Z2, 3DA0,
7Q7, 9J2; 8 - A22, D2, H5, S42, S83,
V9, ZD9, ZS7ANT, ZS8MI, 7P8.

Keymen’s 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 tomto rozmezí jed-

notlivých pásem: 1908-1912, 3510-
3525, 7010- 7030, 14 050-14 090, 21

050-21 090, 28 050-28 090, 50 050-50
090 kHz a na pásmech VKV. Spojení

se navazují jen s japonskými stanice-

mi, kódje RST a zkratka kontinentu; ja-

ponští operátoi dávají RST a kód di-

striktu. Distrikt je celkem 60, každý
z nich je násobiem na každém pásmu
zvláš. Každý nový násobi v deníku vy-

znate. Za úplné spojení se poítá 1

bod. Deníkyje teba zaslat letecky, nej-

pozdji do 15. záí na adresu: Yasuo
Taneda, JA1DD, 3-9-2-102 Gyoda-cho,
Funabashi, Chiba 273, Japan.

ARI Puglia Contest
se koná každým rokem dru-

hý celý víkend v záí, zaíná
v sobotu ve 1 3.00 UTC a kon-

í v nedli ve 22.00 UTC. Cí-

lem závodu je navázat maxi-

mum spojení se stanicemi
z Itálie. Kategorie: 1 op.-

CW+SSB+RTTY; 1 op.-CW;
1 op.-SSB; SWL CW+SSB
+RTTY. Pásma 160-10 m krom pásem
WARC. Vymuje se klasický kód, ital-

ské stanice navíc pedávají zkratku pro-

vincie. Za spojení s italskou stanicí je 1

bod, za spojení se stanicemi z oblasti

Bari (BA), Brindisi (BR), Lecce (LL) a

Taranto (TA) 5 bod, za spojení se sta-

nicemi z oblasti Foggia (FG) 10 bod.
Diplom obdrží každá stanice, která na-

váže spojení nejmén s 10 stanicemi

z regionu Puglia. Deníky se odesílají

nejpozdji do 15. 11. na adresu: ARI
Comitato Regionale Pugliese, c/o

Award Manager, P. O. Box 536, 1-74100

Taranto 12, Italy.

Elettra Marconi contest probíhá
vždy poslední víkend v záí, provoz na
pásmech 1 ,8 až 28 MHz krom WARC,
CW i SSB. Navazují se spojení s YL a

lenkami italského klubu YLRC . le-
nové tohoto klubu pedávají pi spoje-

ních lenské íslo navíc k bžnému
kódu (RS nebo RST a po. íslo). Za
spojení se stanicemi vlastní zem je 1

bod, s jinými zemmi 3 body, násobii
jsou a) zem DXCC a íselné oblasti

W, VE, JA a VK; b) každých 5 lenek
YLRC. Deníky (vyznait, zda je od YL
nebo OM operátora) musí dojít do kon-

ce listopadu poadateli: YLRC Mana-
ger, Sez. ARI, P. O. Box 22, 09012 Ca-
poterra (Ca), Italy. 0K20X

Pedpov podmínek
šíení KV na srpen

Po skupinkách skvrn 10.-11. a 22.-23. kvt-

na, které nejen magnetickou polaritou, ale (ve dru-

hém pípad) i dostaten velkou heliografickou

šíkou jednoznan patily nadcházejícímu 23.

cyklu, se další aktivní oblast, splující ob uve-

dená kritéria, objevila na severovýchod slune-

ního disku 1 .-2. ervna. Již o dva dny pozdji byla

ale vystídána dvma skupinami souasného 22.

cyklu a i poté pevažovala aktivita skvrn tsn
u rovníku. Nyní je již jisté, že blížící se minimum
bude podstatn hlubší, než minulé, které probh-
lo v záí roku 1 986 s /?

12
= 1 2,3. S použitím R=5,6

za letošní kvten jsme vypoetli klouzavý prmr
za listopad loského roku na ft

12
= 1 1 ,7 - a pokles

evidentn ješt pokraoval.

Podmínky ionosférického šíení v srpnu se

budou vyznaovat malou dynamikou zmn. Ved-

le plochých kivek f
Q
F

2 \

MUF a tedy malých rozdí-

l mezi dnem a nocí k ní pispje i pedpokládaná

menší aktivita magnetického pole Zem. Situace

na pásmech zstane dokonce i ve vtšin dn
poslední tetiny msíce typicky letní a vtšina sig-

nál v pásmech DX bude pocházet od evropských

stanic. Více než jindy by se ml pi tvorb spora-

dické vrstvy E uplatnit prchod dráhy Zem me-

teorickým rojem Geminid. Vtší dynamiku kolísá-

ní úrovn podmínek ekáme od 20. srpna. Pro

výpoet kivek je opt použito R
12
=7.

Obvyklý pehled se týká letošního kvtna.

Aktivita sporadické vrstvy E byla opt nadprmr-
ná a vzhledem k nízké slunení radiaci (vtšinou

na dolní hranici citlivosti idel na vdeckovýzkum-
ných družicích) hrála mnohdy dominantní roli. Na
horní polovin krátkovlnného rozsahu byla asto
jedinou variantou pro ionosférické šíení elektro-

magnetických vln. Dolní pásma (a s nimi ješt

dvacítka) tžila na druhé stran z celkového uklid-

nní v magnetosfée a tak jsme mohli konstato-

vat vtšinou nadprmrnou úrove podmínek ší-

ení krátkých vln v globálním mítku (samozejm
relativn, ve srovnání obdobími minim minulých

cykl).

V prvních tech kvtnových dnech, po pe-
chodném zeslabení aktivity sporadické vrstvy E,

ješt pokraoval mírn nadprmrný vývoj. Nato

se zvýšením útlumu v polární oblasti projevil pí-

liv ástic sluneního vtru a trasy, vedoucí vyšší-

mi zempisnými šíkami, se pively. Podmínky
šíení ale pesto zstávaly lehce nadprmrné.

Nepehlédnuteln vzrostla aktivita E
s
9. a 1 1

.

kvtna a krom pásem 10 a 6 metr se i s jejím

pispním 12. kvtna ráno pkn otevely na dva-

cítce transpolární trasy až do oblasti Polynésie.

Na kmitotu 15 MHz byl dobe slyšet WWVH a

navzdory pozdjšímu poátku otevírání jsme

mohli v pásmu 1 8 MHz ulovit Zemi Františka Jo-

sefa a na patnáctce adu stanic z východních

smr.
Ve druhé polovin kvtna byl slunení disk po

vtšinu dní beze skvrn a tok poklesl až na 66 jed-

notek. Tato zatím nejmenší hodnota ze souas-
ného cyklu byla ale namena již ped rokem: 26.-

27. kvtna 1 995. Dopad na ionosféru tehdy ovšem
nemohl být vzhledem k hysterezi a ásticové io-

nizaci tak výrazný jako letos.

Nenarušené magnetické pole Zem bylo klí-

ovou podmínkou následujícího, mírn nadpr-
mrného vývoje v ionosfée. K pozoruhodnjším

jevm patilo otevení smrem na sever 22. kvt-

na, které jsme mohli pedpokládat poté, co byl

ráno dobe slyšet WWV na 10 MHz a ojedinle

se k nám v pásmu 20 metr dostaly signály sta-

nic z Kalifornie. Veerjsme tamtéž mohli najít sta-

nice z Aljašky a ze severu Kanady. Denn vzni-

kala sporadická vrstva E a množství evropských

stanic naplovalo pásmo 10 metr. Slyšeli jsme

je i na 20 až 15 metrech, kde nás ale jejich pí-

tomnost (nap. v sousedství slabého signálu DX)

obvykle nenadchne. Hustota E
s
vyvrcholila 23.5.,

kdy byla v pásmu 2 metr v intervalu 1 2.00-1 7.30

UTC dosažitelná tém celá vzdálenjší Evropa

NEW YORK 298
0 3 6 9 12 15 18 21 24

R ! O 231
0 3 6 9 12 15 18 21 24

a navíc i východní Stedomoí (5B4) a Pední Vý-

chod (4X).

O zempisné rozsáhlosti E
s
toho dne svdily

i stanice z Jižní Ameriky na 10 metrech veer,

procházející mezi množstvím evropských stanic.

A již šlo o vícenásobné skoky s odrazy od E
s

,

s nebo bez podstatného pispní ionosférických

vlnovod, podobn jsou i nyní možná spojení se

Severní Amerikou v pásmech 10 i 6 metr, jak

tomu bylo v loni v ervenci.

Dále se toho již jak na Slunci, tak i v zemské
magnetosfée a ionosfée mnoho zajímavého

nedlo a dominantním faktorem, který rozhodo-

val o slyšitelnosti vzdálenjších stanic v pásmech
DX, zstávala sporadická vrstva E, by již nikoli

píliš aktivní. Celkový vývoj ml proto charakter

dosti náhodný.

V íselných údajích sluneního toku (Pentic-

ton, B.C.) a indexu A
k
(Wingst) vypadal letošní

kvten takto: SF= 67, 67, 68, 69, 70, 74, 74, 76,

76, 77, 76, 73, 72, 71 , 70, 71 , 71 , 70, 68, 67, 66,
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66, 67, 67, 67, 67, 67, 66, 66, 67 a 68, prmr
inil 69,7, A= 8, 7, 9, 13, 8, 6, 6, 6, 7, 8, 6, 6, 21

,

14, 10, 12, 10, 2, 12, 13, 12, 9, 6, 12, 8, 8, 13, 6,

14, 1 1 a 10, v prmru 9,6 - jak vidíme, kvten
byl tedy opravdu klidnjší.

OK1HH

ajímavosti

• V roce 1999 se uskutení další ze
svtových konferencí ITU, která bude
rozhodovat o dležitých otázkách rádi-

ové komunikace. Oekávají se zmny
i v mezinárodních pravidlech, která zná-

me pod názvem „Radiokomunikaní
ád“. Jedním z partner, kteí se konfe-

rence zúastní, bude i delegace IARU;
tato organizace nyní dala k diskusi len-
ským organizacím (u nás tedy RK)
nkterá témata, která by mla být za-

hrnuta do koneného znní pravidel

v ásti „Radiokomunikaního ádu” v-
nované amatérské služb. V píštím
ísle vás budeme strun o nkterých
diskutovaných tématech informovat.

OK2QX

r v

MLÁDEŽA RADIOKLUBY

Q-kódy a zkratky

jsou nezbytnou souástí radioamatér-

ského provozu. Zvlášt telegrafní provoz
si bez mezinárodních zkratek a Q-kód
vbec nedovedeme pedstavit. Nahrazují
znalost cizích jazyk a podstatn zrych-

lují radioamatérský provoz na pásmech.
Mezinárodní zkratky se nauí každý radio-

amatér na celém svt, a proto se snad-
no „domluví" radioamatér eský s radioa-

matérem v Japonsku nebo radioamatér
z Nové Kaledonie s radioamatérem v Af-

rice a jinde.

Ve fonickém provozu však hovoíme
otevenou eí zpravidla v jazyku radioa-

matéra, se kerým máme spojení, nebo
v nkterém ze svtových jazyk. Radioa-
matérských zkratek pi fonickém provozu
používáme velice zídka a hlavn tehdy,

když si nemžeme vzpomenout na urité

slovíko jazyka. Základní mezinárodní
zkratky a Q-kódy jsou vyžadovány pi
zkouškách na jednotlivé operátorské tí-

dy. K úspšnému provozu musí Q-kódy a
mezinárodní zkratky znát také poslucha-
i, aby dostaten porozumli provozu sle-

dovaných radioamatér.
Pehled základních radioamatérských

zkratek a Q-kód mžete nalézt nap.
v uebnici „Požadavky ke zkouškám ope-
rátor amatérských rádiových stanic” (viz

oznámení v levém sloupci na této stran).

V naší rubrice vás budeme postupn se-

znamovat s radioamatérskými zkratkami

a Q-kódy trochu podrobnji. Mžete si je

opsat nebo okopírovat podle abecedního
poádku na jednotlivé listy, abyste je stá-

le mli k nahlédnutí a použití, pokud se
v provozu na stanici vyskytne mezinárod-
ní zkratka nebo Q-kód, které ješt neo-
vládáte. Vaše poznámky se vám stanou
dobrou pomckou v radioamatérském
provozu a urit se je brzy všechny nau-
íte a budete v bžných spojeních použí-

vat. (Vtšina zkratek je utvoena z anglic-

kých slov.)

AI - nemodulovaná telegrafie (CW)
A2 - modulovaná telegrafie (ICW)
A3 - fonie

A3A - SSB
A5 - SSTV
AA - opakujte všechno za slovem...

AB - opakujte všechno ped slovem...

ABL - schopný, vhodný
ABRE - zkrate korespondenci použitím

mezinárodních zkratek

ABT - pibližn, asi, o, okolo, kolem, u

AC - stídavý proud
ADR, ADS - adresa
AER - anténa
AF - Afrika

AF - zvukový kmitoet
AFSK - klíovámí posuvem zvukového

kmitotu
AFTER - po, za
AGC - automat, vyrovnávání citlivosti

AGN - opt, zase
ALC - automatické ízení úrovn
ALL - vše, všechno
ALSO - také, krom toho
AM - amplitudová modulace
ANI - kterýkoli, njaký, nkdo
ANS - odpov
ANT - anténa
APR - duben
AR - +, konec zprávy
AS - ekejte okamžik (do 1 minuty)

AT - v ... hodin

ATV - amatérská televize

AUG - srpen
AVC - samoinné vyrovnávání hlasitosti

AWARD- diplom
AWH - na slyšenou (nmecká)
BA - hradící stupe
BAND - pásmo
BBS - schránka pro pedávání zpráv pi

provozu paket rádio

BC - rozhlas

BCI - rušení rozhlasu

BCL - poslucha rozhlasu

BCNU - podívám se po vás opt
BCOS - protože, ponvadž
BD - špatný, mizerný
BEACON - maják
BEAM - smrová anténa
BEST - nejlepší

BF - hradící stupe
BFO - záznjový oscilátor

BFR - díve, ped
BK - perušení, duplexní provoz
BKG - porucha v zaízení
BLG - blahopeji (ruská)

BN - všechno mezi slovy ... a...

BND - pásmo
BOX - poštovní schránka
BTR - lepší, lépe

BUF - hradící stupe
BUG - poloautomatický klí
BUREAU - úad, QSL-služba
BUT - ale, avšak
BUZZ - krátké zavolání
BY - u, pi
C - správn, ano
CALL - volání, zavolání

CALL BOOK, CB - adresá radioamatér
CALM - klidné poasí
CAN - mohu
CANT - nemohu
CB - pásmo pro obanské stanice

CC - krystalem ízený
CET - stedoevropský as
CFM - potvrzuji

CHANNEL - kanál, vysílací kmitoet
CHAT - popovídání
CHEERIO - nazdar, bu zdráv
CHIRP - cvrlikavý tón

CITY - msto
CL - uzavírám stanicí

CLD - volat, volán

CLEAR - jasný
CLG - volající

CLICK- kliks

CLOUDY - zachmuený, oblaný
CMG - picházející

CO - krystalový oscilátor

CODE - kód
COLD - studený, chladný, chladno
COME - pijít

CONDS - podmínky pro spojení

CONDX - podmínky pro dálkové spojení

CONGRATS - blahopání
CONT - pevnina, kontinent

CONTEST - závod
COOL - chladný, studený
COPI, COPY - zapsat, porozumt
CQ - výzva všem
CQ TEST - výzva do závodu
CRD - lístek

CU - na shledanou
CUAGN - znovu na slyšenou
CUD - mohl jsem, mohl bych
CUDNT - nemohl jsem
CUL - na shledanou pozdji
CW - nemodulovaná telegrafie, AI

(Pokraování)
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