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S panem Václavem Koubou,
majitelem fy Pøijímací technika,
která patøi mezi na�e nejstar�í
firmy vyrábìjící a prodávající
rùzné komponenty televizní sa-
telitní techniky.

V úvodu, prosím, pøedstav-
te ètenáøùm va�i firmu.

PØIJÍMACÍ TECHNIKA, jak ji� název
napovídá, pùsobí v oboru televizní,
satelitní a telekomunikaèní techniky.
Historie firmy zaèíná dlouho pøed ro-
kem 1989 v dobì, kdy mo�nosti reali-
zovat se v této oblasti byly zú�eny jen
na dálkový pøíjem nìmeckých a ra-
kouských televizních a rozhlasových
stanic.

Od toho se také odvíjela ve�kerá
na�e èinnost. Stavba zesilovaèù, an-
tén a dal�ích komponentù - to byly
první kroky. Netrvalo dlouho a okruh
spokojených u�ivatelù zesilovaèù
s nálepkou PØIJÍMACÍ TECHNIKA
dosáhl poètu nìkolika set. Po roce
1989 se výroba rozrostla do vìt�ích
rozmìrù - tisícové série z té doby ne-
jsou �ádnou výjimkou.

S nástupem satelitního vysílání
pro komerèní úèely se výrobní pro-
gram roz�íøil o komponenty satelit-
ních sestav, jako jsou zesilovaèe a
rozboèovaèe SAT, mezifrekvence, slu-
èovaèe TV + SAT signálu apod. Sa-
mozøejmì nechybìla ani nabídka
konvertorù, pøijímaèù, parabol v�ech
rozmìrù a dal�ích prvkù. Mezi první
odbìratele se rychle zaøadily i rùzné
kabelové spoleènosti, které vzhle-
dem k absenci produktù renomova-
ných firem na na�em trhu neváhaly
pou�ít na�e zesilovaèe do velkých ka-
belových rozvodù.

Byla to kvalita a garantované para-
metry, které umo�nily realizovat tako-
véto projekty.

A souèasný stav ve vlastní
výrobì?

Vzhledem k dne�ní naplnìnosti
trhu kvalitními a dra��ími výrobky
znaèkových výrobcù, ale i ménì kvalit-
ními a lacinými výrobky domácí a za-
hranièní produkce, jsme ná� výrobní
program omezili pouze na výrobky,
o nich� se domníváme, �e zaplòují
prázdné  místo na trhu - anténní zesi-
lovaèe a pøedzesilovaèe, kanálové
sluèovaèe a rozboèovaèe, zádr�e a
dal�í ladìné prvky.

Jaké zajímavé novinky mù�e-
te nyní nabídnout va�im zá-
kazníkùm?

Sna�íme se udr�et si �punc� spe-
cializované prodejny. Zájem zákazní-
kù nás v�ak pøimìl k tomu, �e jsme
pøece jen roz�íøili prodej i o výrobky,
které s pøíjmem bezprostøednì souvi-
sí, jako jsou televizory, videorekordé-
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ry, hifisystémy a dal�í spotøební elek-
troniku. A to je svìt, ve kterém slovo
novinka zastará døíve, ne� jej vypustí-
te z úst.

Ptáte-li se na novinky z oblasti
na�í hlavní specializace, pak musím
jednoznaènì øíci, �e �lágrem konce
roku 1996 se stala anténa pro pøíjem
v pásmu 2 GHz. Tato anténa od vel-
kého amerického výrobce konvertorù
- spoleènosti California Amplifier-
umo�òuje na nìkolika místech Èes-
ké republiky pøijímat vysílání kabelové
televize a zajímavým zpùsobem tak
obohatit programovou skladbu jejím
u�ivatelùm.

Prodej anténní techniky a spo-
tøební elektroniky je jedinou
va�í aktivitou?

Ne, nikoliv. Èasem nasbírané zku-
�enosti a stoprocentní znalost pro-
blematiky v oboru vèetnì maximální
spolehlivosti, to byly cenné devizy,
které pøesvìdèily èeské zastoupení
firmy SPAUN electronic k tomu, aby
jako své servisní støedisko v Èeské
republice vybralo právì na�í firmu.
Samozøejmì kompletní sortiment této
renomované firmy nabízíme v malo
i velkoobchodním prodeji. Kromì fir-
my SPAUN zastupujeme také sloven-
skou firmu VF tech a to opìt nejen
prodejem, ale také servisem mìnièù
pro STA - TESA, STEA...

Jako nejvìt�í pra�ský obchodní
partner slovenských kolegù nabízí-
me kromì prodeje mìnièù v po�a-
dovaném pøevodu záruèní a pozá-
ruèní servis, a to ve lhùtách, které
jsou pro mnohé montá�ní firmy roz-
hodující. V této oblasti toti� platí
mnohem více ne� kdekoli jinde, �e
kvalitní a rychlý servis je hlavním
kritériem pøi výbìru obchodního part-
nera.

Nebojíte se, �e nìkteré za-
jímavé prvky rozvodù, které
nabízíte maloobchodnì, nebu-
dou z dùvodu specificky èes-
ké a v tolika oborech roz�íøe-

né domácí samovýroby, ne-
prodejné? Napø. kvalitní, ale
dra��í sto�árová technika?

Nemyslím si, �e by si ka�dý maji-
tel televizoru u nás chtìl stavìt vlastní
anténu a zároveò ani nepøedpoklá-
dám, �e si v�ichni zájemci o novou
televizní nebo satelitní anténu pøíjdou
k nám koupit jednotlivé komponenty,
napø. ji� zmínìný sto�ár. Je v�ak jen
otázkou èasu a zvyku, kdy vìt�ina lidí
pochopí tak, jak to u� pochopili v ji-
ných oborech, �e specifická oblast
na�eho �ivota vy�aduje kvalifikovaný
pøístup a kvalitní, mnohdy speciální
materiál a techniku. Mezi prvními, kte-
øí �pøistoupili na tuto hru�, byli majite-
lé nemovitostí, cizinci a ambasády.
U posledních dvou je to dáno zvykem
z domovských zemí, kde je naprostou
samozøejmostí, �e napø. anténu mon-
tuje firma, která je specializovaná,
má v této oblasti zku�enosti a patøiè-
né vìdomostní a materiální zázemí,
o vybavení �pièkovou mìøicí techni-
kou ani nemluvì.

Ta první skupina byli právì oni
�prùkopníci�, kteøí si uvìdomili, �e ve
chvíli, kdy jim investor na rodinném
domku proinvestovává více ne� �esti-
místnou cifru, nemá cenu u�etøit pár
stovek za nekvalitní èi nevzhledné
komponenty antény, která se jednou
prov�dy stane souèástí jejich domu
jako celku.

V�iml jsem si, �e nabízíte
celou �kálu pøíslu�enství GSM,
konkurejete tak znaèkovým
prodejnám provozovatelù sítí
GSM ?

Víte, s mohutným nástupem mo-
bilních telefonù sítì GSM (a mohutný
opravdu byl, stále je a hlavnì bude)
jsme stáli pøed otázkou, zda vyjít
vstøíc zákazníkùm a nabídnout více
ne� pouhý mobilní telefon - pøístroj
(co� s sebou nese starosti s ne-
pøedstavitelnou kvantitou nabízené-
ho sortimentu pøíslu�enství vzhle-
dem k rùznorodosti trhu), anebo tuto

oblast pominout a u�etøit si tak spous-
tu práce. Jak vidíte, zvítìzila první va-
rianta a je to dobøe. Po více ne� pùl-
roèních zku�enostech vidíme, �e tato
oblast patøí do na�í sféry pùsobení
stejnì odùvodnìnì jako obyèejný TV
pøíjem.

Co se týèe konkurování - myslím
si, �e mù�eme na�im zákazníkùm
nabídnout trochu jiný pohled na pro-
blematiku GSM.

Pro nás je to v první øadì pøenos
signálù - pøenos, který má svá speci-
fika a zákonitosti.

Konkrétnì: pouzdro na svoji �mo-
bilku� si mù�ete zakoupit u spousty
prodejcù, ale ne v�ude vám pomo-
hou vyøe�it problém s funkèností
va�eho telefonu v místì bydli�tì v pøí-
padì nedostateèného pokrytí signá-
lem.

Hovoøili jsme o kvalitì a pro-
fesionálním pøístupu ve va�í
firmì. Domníváte se, �e mon-
tá�ní firmy, které u vás na-
kupují materiál, jsou dosta-
teènì technicky a odbornì
vybavené?

To je subjektivní dotaz, a tak i hod-
nocení bude zákonitì vyznívat subjek-
tivnì - jsou a nejsou. Je pravda, �e
nìkteré firmy mají velké zku�enosti
a znamenají pojem v této oblasti, ale
bohu�el existuje i druhá skupina.
Tìm se sna�íme vyjít vstøíc radou,
pomocí, ale tøeba i tím, �e kromì
anténního zbo�í nabízíme i �kálu
speciální mìøicí techniky, o ní� si
myslíme, �e do této oblasti neoddìli-
telnì patøí.

Zmínil jste se o montérech a
montá�ních firmách. Jsou jen
�pra��tí�, nebo také i �pøes-
polní�?

Mám-li do odpovìdi na tuto otáz-
ku zahrnout ve�keré velkoodbìratele,
kteøí od nás odebírají zbo�í a mate-
riál, pak celkový poèet se blí�í tøem
stùm a �pøespolní�, jak jste je nazval,
tvoøí asi jednu polovinu. Znamená to
sice, �e ka�dý týden odchází z firmy
vìt�í poèet zásilek, ale na druhou
stranu nás velmi potì�í, kdy� se na
nás obracejí lidé a� z druhého konce
republiky.

Kam se tedy mohou obracet
zájemci o va�e slu�by?

Kompletní sortiment zbo�í, o kte-
rém jsem se zmínil, nabízíme malo-
obchodnì v novì otevøeném obchod-
ním centru na adrese:
PØIJÍMACÍ TECHNIKA, Lidická 28,
150 00 Praha 5. Tel./fax: (02)54 01 65.

Velkoobchodní prodej a servis
zaji��uje doèasnì provozovna:
PØIJÍMACÍ TECHNIKA, Drtinova 15,
150 00 Praha 5.

Dìkuji vám za rozhovor.

Mìøicí pøístroj Promax MC-277 v akci

                Pøipravil ing. Jan Klabal
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Výsledky konkursu PE 1996
o nejlep�í elektronické konstrukce

ské). Obdr�í 3000 Kè a od firmy FK
technics multimetr DM3900.
Výkonový zesilovaè (viz obr. 6) od
Pavla Bartonì (Praha). Obdr�í 3000
Kè a od firmy FK technics multimetr
DM2800.
Cenu od Èeského radioklubu 2000 Kè
obdr�í Jednoduchý èítaè do 1,3
GHz od ing. Martina �enfelda, OK1DXQ
(Ohrazenice).
Ceny od firmy RMC Nová Dubnica:
Jednoduchý kalibrátor od ing. Fran-
ti�ka Hru�ky, OK1DCP (Praha). Ob-
dr�í vìcnou cenu v hodnotì 2000 Kè.
Digitální pájeèka od Jiøího Cech-
meistera (Jihlava). Obdr�í vìcnou
cenu v hodnotì 2000 Kè.
Souprava sond k osciloskopu od
Rudolfa Beèky (Ni�ná). Obdr�í vìc-
nou cenu v hodnotì 1000 Kè.

Dal�í ceny:
2000 Kè získávají: Jiøí Zuska (Praha)
za �Elektrický ohradník�, ing. Zdenìk
Budínský (Praha) za �Univerzální dvou-
kanálová nabíjeèka baterií�, ing. Ro-
man �típek (Bílovec) za �Osmivstu-
pový korekèní a výkonový zesilovaè�.

Následující odmìny, prosíme, poklá-
dejte za èásteènou úhradu nákladù.
1500 Kè obdr�í: Bohumil Novotný
(Pardubice), Martin Brestoviè (Ko�i-
ce), Stanislav Kubín (Praha).
1000 Kè obdr�í: Rudolf Beèka (Ni�-
ná), Karel Bartoò (Praha), ing. Juraj
Tomlain a Stanislav Vajda (Senica,
Selce), Bohumil Novotný (Pardubi-
ce), Jiøí Zuska (Praha).
500 Kè obdr�í: 2x ing. Emil Peòáz
(Brno), 2x Michal Osuský (Bratislava),
3x Zdenìk Pícha (Stochov).

Autorùm odmìnìných konstrukcí
blahopøejeme, v�em soutì�ícím dì-
kujeme za úèast a tì�íme se na nové
konstrukce v pøí�tím 2. roèníku Kon-
kursu, jeho� podmínky budou uveøej-
nìny v èísle 3/96. Ji� dnes mù�eme
sdìlit, �e se podmínky nebudou pøí-
li� li�it od minulých a opìt pøislíbilo
nìkolik sponzorù zajímavé dodatkové
ceny.

           Redakce

Obr. 1.

Loòský 1. roèník konkursu èasopi-
su Praktická elektronika A Radio byl
podle vyhlá�ených podmínek (vy�ly
v PE 3/96) uzavøen dne 10. 9. 1996.
Do uzávìrky konkursu bylo pøihlá�eno
k ohodnocení celkem 33 konstrukcí,
které podle zadaných kritérií posu-
zovala komise redaktorù PE a pøizva-
ných odborníkù. Podmínkám kon-
kursu vyhovìly v�echny pøihlá�ené
konstrukce.

Komise rozhodla takto:
Nejvy��í ohodnocení získala kon-
strukce: Pøijímaè systému WXSAT
(obr. 1) od ing. Radka Václavíka,
OK2XDX (�umperk). Autor obdr�í
8000 Kè, 3000 Kè od Èeského radio-
klubu a jako prémii cenu od sponzora
GM ELECTRONIC osciloskop Pro-
tek 3502C. Rovnì� obdr�í sadu skøí-
nìk Bopla od firmy ELING, proto�e
jako jediný pøihlásil konstrukci vesta-
vìnou v této skøíòce.
Na dal�ích místech se umístily kon-
strukce:
Dekodér teletextu pro PC (obr. 2)
od ing. Stanislava Kocourka (Blat-
ná). Obdr�í 5000 Kè a prémii od
firmy ELIX  - radiostanici CB ELIX
Dragon SY101.
Sada elektronických zaøízení (Po-
èitadlo k navíjeèce, výstra�né zaøí-
zení na kolo, stroboskop, digitální
hodiny s velkým displejem, troj-
pásmové reproduktorové soupravy
od Mariana Takáèe (Kalná nad Hro-
nom). Obdr�í 5000 Kè a od firmy FK
technics multimetr DM890.
Zabezpeèovací zaøízení ZZ 238K
(obr. 3) od Stanislava Kubína (Pra-
ha). Obdr�í 4000 Kè a od firmy AMA
mìøiè ÈSV Vectronics.
Pozicionér od Hynka Gajdy (Strá�ni-
ce). Obdr�í 4000 Kè a od firmy FAN
radio radiostanici CB.
Jednoduchý pøístupový systém (viz
obr. 4) od ing. Pavla Hùly (Praha).
Obdr�í 3000 Kè a od firmy R-Com
napájecí zdroj Pan pro CB.
Tøíkanálový èasový spínaè (viz obr. 5)
od ing. Antona Kosmela (Partizán- Obr. 6.

Obr. 3.

Obr. 4.

Obr.5.

Obr. 2.
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SEZNAMUJEME VÁS

ñ

Dnes bych se chtìl znovu vrátit
k nabídce firmy KH, její� výrobky jsem
ji� dvakrát testoval. Ani dnes se v �ád-
ném pøípadì nejedná o nìjaké pøe-
vratné novinky, ale o výrobky úèelné
i praktické a, co� je dnes velmi dùle-
�ité, výrobky mimoøádnì levné.

Po�ární hlásiè
Prvním výrobkem je po�ární hlásiè,

pracující na principu ionizaèní komùr-
ky. Tento pøístroj registruje pøítom-
nost kouøe tím zpùsobem, �e v nìm
vestavìný radioaktivní záøiè (s nepatr-
nou energií, tak�e nevzniká naprosto
�ádné nebezpeèí) produkuje trvalý tok
iontù, které jsou dal�ími elektronický-
mi prvky registrovány. Jakmile by se
v prostoru objevilo i jen velmi malé
mno�ství kouøových plynù, tyto plyny
absorbují èást zmínìných iontù, je-
jich� tok se zmìní. Tato zmìna je re-
gistrována a má za následek vyvolání
poplachu. Jako hlásiè poplachu je
v pøístroji vestavìna siréna, která vy-
dává zcela nepøeslechnutelný signál.

Hlásiè po�áru je napájen devíti-
voltovou kompaktní baterií a podle
údajù výrobce vydr�í tato baterie
v provozu pøibli�nì rok. Funkce pøí-
stroje je prùbì�nì indikována krát-
kým zábleskem èervené LED, pøibli�-
nì po 40 sekundách. Pokud by byla
napájecí baterie ji� na hranici vyèer-
pání, ozve se souèasnì s bliknutím
LED je�tì krátký akustický signál.
Kromì toho lze je�tì kdykoli stisknu-
tím kontrolního tlaèítka ovìøit, zda je
pøístroj funkèní.

Pokud je tøeba chránit vìt�í pro-
story nebo více prostorù, lze tyto hlási-
èe po�áru paralelnì propojovat, tak�e
v pøípadì, �e jeden z nich registruje
po�ár, ozvou se sirény na v�ech pøí-
strojích. Tyto hlásièe lze té� propojit
s centrální ústøednou a v tom pøípadì
není dokonce nutné napájet ka�dý
hlásiè vlastním zdrojem, ale v�echny
propojené hlásièe lze napájet z cent-
rální ústøedny.

Funkci hlásièe po�áru jsem sa-
mozøejmì ovìøoval a to na dvou ku-
sech a zjistil jsem jejich zcela shod-
nou funkci a velmi dobrou úèinnost.
Tak napøíklad spálený list papíru
formátu A5 zpùsobil zcela spolehlivì
poplach, pokud byl hlásiè umístìn
nad místem, kde byl papír spalován.
Je�tì bych chtìl upozornit na to, �e
pokud je tøeba zajistit co nejvìt�í
úèinnost hlásièe, je velmi dùle�ité
umístit ho a� ke stropu hlídaného
prostoru. Ovìøil jsem si, �e v pøípadì,
je-li je hlásiè umístìn napøíklad v ur-
èité vý�ce na stìnì, je jeho úèinnost
znatelnì men�í.

S pøístrojem je dodáván tømen
z plastické hmoty se dvìma �roubky.
Tømen se má pomocí �roubkù pøi-
pevnit na strop a do takto vzniklého
dr�áku se pak pøístroj jednodu�e za-
sune. Pøiznám se, �e mi chvíli trvalo,
ne� jsem zpùsob pou�ití této kombi-
nace správnì pochopil, proto�e v ná-
vodu, který je jinak vyhovující, je pou-
ze krátká zmínka �aby se k montá�i
pou�il pøilo�ený dr�ák�.

Technické údaje:

Napájení: kompaktní baterie 9 V,
nebo z centrální ústøedny.

Klidový odbìr: asi 15 mA.
Odbìr pøi signalizaci: asi 10 mA.
Akustický signál: 95 dB/1 m.
Provozní teplota: 0 a� 40 °C.
Pøístroj je schválen hygienikem ÈR.

Tyto údaje jsem zkontroloval a zjis-
til, �e celkem odpovídají skuteènosti.
Odbìr v klidu v�ak musí být pøepoèí-
tán, proto�e se periodicky v interva-
lech mìní. Prùmìr v�ak údaji odpoví-
dá.

Tento po�ární hlásiè je zmínìnou
firmou nabízen za 365 Kè (299 Kè bez
DPH).

Dálkovì ovládaný
prodlu�ovací kabel
Výrobek s tímto pozoruhodným

názvem je v principu bì�ný prodlu�o-
vací kabel, do nìho� je vlo�ena malá
krabièka, obsahující pøijímaè ovláda-
cího signálu a relé, kterým je ovládán
prùchod elektrického proudu. To zna-
mená, �e spotøebiè, do jeho� napáje-
ní je tento prodlu�ovací kabel vlo�en,
lze dálkovì zapínat a vypínat rádiovým
signálem, který vysílá vysílaè, umístì-
ný v dálkovém spínaèi.

Na pøijímaèi, který je vlo�en do
pøeru�eného kabelu, jsou dvì indi-

kaèní diody LED, z nich� levá indikuje
pøipojení prodlu�ovacího kabelu k síti
a pravá indikuje sepnutou polohu relé,
tedy zapnutý spotøebiè, který je pøipo-
jen. Pøijímaè je napájen bì�ným zpù-
sobem ze sí�ového napìtí, napájení
vysílaèe obstarává vlo�ená devítivolto-
vá kompaktní baterie. O napájení pøi-
jímaèe se tedy není tøeba starat a ba-
terie ve vysílaèi má, podle dodavatele,
vydr�et nìkolik let. Já bych k tomu do-
dal, �e vydr�í asi tak dlouho, dokud
se nerozpadne, proto�e odbìr z ní je
prakticky zanedbatelný. Pøi stisknutí
tlaèítka na spínaèi (vysílaèi) blikne na
spínaèi kontrolní dioda LED. To je
souèasnì indikace stavu napájecího
zdroje ve vysílaèi.

I u tohoto pøístroje jsem kontrolo-
val jeho funkci a zjistil jsem, �e relé
spolehlivì pracuje, i kdy� ovládací sig-
nál pøichází ze sousední místnosti a
�e nìkdy dokonce reaguje i na signál
ze vzdálenìj�ích místností. Jak jsem
se v�ak ji� nìkolikrát v pøede�lých
testech zmínil, nedomnívám se, �e by
v tìchto pøípadech byla nadmìrná cit-
livost právì výhodná. Byl jsem té�
informován, �e lze u dodavatele tuto
soupravu (pøijímaè - vysílaè) koupit
s pìti odli�nými kmitoèty, tak�e lze
bez problémù pou�ívat i více shod-
ných zaøízení v jednom prostoru, ani�
by se vzájemnì ovlivòovaly. Dodava-
tel mì informoval té� o tom, �e pokud
by nìkdo potøeboval kombinaci s ji-
ným kmitoètem a poslal zmínìné fir-
mì svou sestavu bez vnìj�ích zná-
mek pou�ití, bude mu bez problémù
vymìnìna.

Jedinou pøipomínku mám k ponì-
kud nevhodnému vlo�ení ovládací
krabièky (pøijímaèe) do prodlu�ovací-
ho kabelu. Prodlu�ovací kabel má
celkovou délku asi 180 cm a ovlá-
dací krabièka je do nìj vlo�ena asi
20 cm od sí�ové zástrèky, tak�e vlast-
nì zùstává viset na zdi pod zásuv-
kou. Domnívám se, �e by bylo vhod-
nìj�í umístit ovládací krabièku spí�e
nìkam do poloviny délky kabelu, aby
zùstávala le�et na zemi a nevisela
na zdi. To ov�em mù�e být vìcí ná-
zoru.

Technické údaje:

Provozní napìtí: 220 V/50 Hz.
Maximální odporová zátì�: 2000 W.
Maximální indukèní zátì�: 700 W.

Tøi levné výrobky
od firmy KH
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Kaválek, J.:  555C++ praktická pøí-
ruèka pro konstruktéry, vydalo
nakladatelství Epsillon, rozsah
224 stran A5, obj. èíslo 120117, MC
189 Kè.

Ka�dý z nás se ji� asi s nìjakým za-
pojením legendárního èasovaèe setkal.
Mnozí kdysi stáli dlouhé fronty, aby si ho
vùbec mohli koupit, nehledì na cenu. Nyní
je tento �chytrý brouk� ji� bì�nì k mání. Je
tedy �koda jeho dobrých vlastností nevy-
u�ít. K tomu by mìla dopomoci tato kniha,
která se opìt zabývá nejen èasovaèem
v bipolárním provedení, ale i ve verzi CMOS.
V úvodu samozøejmì najdete nìkolik infor-
mací o funkci èasovaèe. Potom následují
praktická zapojení melodického zvonku,
super baterky, odeèítacích hodin, senzo-
rového spínaèe, svìteného hadu, elektro-
nické kukaèky, generátoru signálù, mìøièe
kapacit, zkou�eèky, krystalového oscilátoru,
pøijímaèe pro støední vlny, infrazávory a
mnoha dal�ích u�iteèných návodù a nápadù.

Weber, U.: CD-ROM pøíruèka pro
zaèínající i u�ivatele, vydalo na-
kladatelství HEL, rozsah 202 stran
A5 + 1 ks CD ROM, obj. èíslo
110768, MC 248 Kè.

Kniha pøiná�í ucelený pøehled na téma
CD-ROM, poèínaje vysvìtlením základních
pojmù, popisem technických specifikací,
a� po øe�ení problémù hardwarových
i softwarových poruch. Pozornost vìnuje
i pøíbuzným aplikacím CD (audio, CD, foto-
grafické CD atd.). Chtìli bychom zdùraz-
nit, �e ke knize je pøilo�eno zdarma jedno
�cédéèko�.

Knihy si lze zakoupit nebo objednat
na dobírku v prodejnì BEN, Vì�ínova 5,
Praha 10, 100 00, tel. (02) 782 04 11, 781
61 62, fax 782 27 75. Dal�í prodejní mís-
ta: Slovanská 19, sady Pìtatøicátníkù 33;
Plzeò; Cejl 51, Brno; Zásilková slu�ba
na Slovensku: bono, P.O.BOX G-191,
Ju�ná trieda 48, 040 01 Ko�ice, tel. (095)
760430, fax (095) 760428.

Dosah: 30 a� 40 m.
Napájení pøijímaèe: ze sítì.
Napájení vysílaèe:

kompaktní baterie 9 V.
Rozmìry pøijímaèe: 9,5 x 6 x 4,5 cm.
Rozmìry vysílaèe: 10 x 3,5 x 2 cm.

Dálkovì ovládaný prodlu�ovací ka-
bel je firmou KH nabízen za 598 Kè
(490 Kè bez DPH). K tomu dodavatel-
ská firma pøipomíná, �e by si zájem-
ce od celkové ceny tohoto výrobku
mìl je�tì odeèíst nezanedbatelnou
cenu témìø dvoumetrového prodlu�o-
vacího kabelu, který takto souèasnì
získá.

Ozdobná lucerna
s infrapasívním

èidlem �Australia�
Tato lucerna je urèena pro pou�ití

jak v interiéru, tak v exteriéru, pokud
se do uva�ovaného prostoru svým
provedením hodí. Její výhodou je ce-
lokovové provedení, co� ji èiní velmi
stabilní vùèi zmìnám teploty nebo
vùèi povìtrnostním vlivùm. Je doplnì-
na infrapasívním spínaèem, které ji
automaticky zapojí, jakmile se pøiblí�í
náv�tìvník nebo jiná osoba. Infrapa-
sívní spínaè reaguje napøíklad také
na pøíjezd automobilu.

Lucerna má klasický tvar, pøipomí-
nající lucerny zaèátku století. Je do-
dávána v èerné barvì. Na její spodní
stranì je umístìn infrapasívní spí-
naè, které spíná její �árovku. Výrobce
pøipou�tí �árovku do pøíkonu 60 W,
co� je uvedeno na �títku, nalepeném
na objímce pro �árovku, av�ak v pøilo-
�eném návodu je udáván maximální
pøíkon �árovky 100 W. Já osobnì
bych pova�oval za rozumnou støední
cestu a nevolil bych �árovku s vìt�ím
pøíkonem ne� 75 W.

Tìleso infrapasívního spínaèe lze
stranovì natáèet a té� naklápìt ve
svislé rovinì. Tak lze nastavit jeho
nejvhodnìj�í �pracovní� polohu podle
umístìní lucerny. Infrapasívní spínaè
má dva nastavovací prvky. Jedním
prvkem lze nastavit dobu, po kterou
bude lucerna svítit po aktivaci pøichá-
zející osobou, druhým prvkem lze na-

stavit, pøi jaké úrovni okolního svìtla
se bude �árovka v lucernì rozsvìcet.

Montá� lucerny je velmi jednodu-
chá, nebo� staèí pøipevnit ji na stì-
nu dvìma �rouby (pøípadnì s pou�i-
tím hmo�dinek) pøilo�ený páskový
dr�ák a lucernu pak zcela jednodu�e
na dr�ák dvìma ozdobnými maticemi
upevnit. K pøipojení sí�ových pøívodù
slou�í �roubovací svorky. Pokud je lu-
cerna montována v exteriéru, doporu-
èuje dodavatel její montá� pod støí�ku.

K funkci lucerny nelze mnoho do-
dávat. Infrapasívní spínaè pracoval
bezchybnì a tak pokud je lucerna na-
pájena a pokud je �árovka v poøádku,
není dùvod k závadám. Jediné, co
bych snad mohl podotknout, je ponì-
kud obtí�nìj�í nastavování doby sví-
cení po aktivaci, pokud je nastavován
velmi krátký èas (mezi 5 a� asi 20 se-
kundami). Tak krátký èas v�ak patrnì
nikdo nastavovat nebude, jestli�e ne-
chce, aby mu lucerna stále zhasína-
la, pokud se osoba, která osvìtlení
aktivovala, nebude hýbat. Proto�e po-
va�uji za rozumnou dobu svícení asi
1 minutu, pova�uji tento drobný nedo-
statek za bezpøedmìtný.

Technické údaje

Napìtí: 220 V/50 Hz.
Detekèní úhel infraspínaèe:

90° (v horizontální rovinì),
30° (ve vertikální rovinì).

Provozní teplota okolí:
-20 a� +40 °C.

Dosah infraèidla: a� 12 m.
Max. pøíkon �árovky: 100 W.
Doba svitu: 5 sekund a� 12 minut.
Celková vý�ka lucerny:

40 cm (vèetnì infraspínaèe).
Maximální �íøka lucerny: 15 cm.

Ozdobná lucerna je firmou KH do-
dávána za 669 Kè (549 Kè bez DPH).

Závìr

Zmínìné výrobky, které jsou opat-
øeny slu�ným èeským návodem a
které naprosto spolehlivì fungují,
mají opìt tu podstatnou výhodu, �e
jsou zcela mimoøádnì levné. Tak na-
pøíklad zmínìnou ozdobnou lucernu
jsem nalezl v rùzných obchodech
i v zasílatelském prodeji za 1050 Kè.
Firma KH ji tedy nabízí témìø o 40 %
levnìji. Toté� platí i o dálkovì ovláda-
ném prodlu�ovacím kabelu, který je
témìø o 50 % levnìj�í ne� výrobky
s podobnou funkcí (dálkovì ovládaná
rozdvojka). A i cena po�árních hlásièù
je o nìco men�í ne� v jiných obcho-
dech

Zájemcùm o tyto výrobky bych chtìl
pøipomenout, �e je lze objednat u zá-
silkové slu�by KH, box 34, po�ta 411,
142 00 Praha 4, pøípadnì na telefon-
ním èísle 02/472 80 05 (po 24 hodin
dennì). Objednávky faxem lze zasílat
na telefonní èíslo 02/643 69 98. Zbý-
vá v�ak upozornit na to, �e uvedené
ceny dodavatel zaruèuje pouze po
dobu 2 mìsícù po vyjití tohoto èísla
Praktické elektroniky A Radia.

 Adrien Hofhans

ñ
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bude svítit stejnì. Kdy� ov�em støední
vývod jednoho èlánku spojíme s oba-
lem druhého a �árovku zapojíme mezi
obal prvního a støed druhého èlánku
(obr. 2, tomuto druhu spojení se øíká
�za sebou�, neboli sériové), rozsvítí se
zøetelnì více. Nejvíce bude �árovka
svítit pøi spojení tøí èlánkù za sebou,
v sérii - to jste si vyzkou�eli s novou
baterií. Zapojováním èlánkù za sebou
neboli do série se zvìt�uje napìtí ba-
terie  (viz dále).

Obr. 2b. Paralelní zapojení èánkù
baterie

Nejsnáze si vysvìtlíme pochody,
které probíhají v elektrickém okruhu,
na tomto srovnání: Pøedstavte si, �e
máte nádobu s vodou, která má dole
kohoutek a na nìm je nasazena hadi-
ce. Kohoutek pøedstavuje nìco jako
spínaè v elektrickém obvodu. Kdy�
dáme konec hadice do stejné vý�e
jako je hladina vody v nádobì, hadice
se sice vodou naplní, ale ta nebude
vytékat. Poteèe teprve tehdy, bude-li
konec hadice pod úrovní hladiny vody
v nádobì. Èím vý�e bude hladina
vody v nádobì oproti ústí hadice, tím
rychleji voda poteèe. Pøi prùtoku vody
hadicí voda pøekonává odpor. Èím je
vìt�í vnitøní prùmìr hadice, tím men�í
odpor prùtoku vody klade.

Kdybychom u výtoku umístili vodní
kolo (nebo turbinku), to by pøedstavo-
valo spotøebiè. Vý�ka hladiny vody
oproti výtoku je obdobná napìtí bate-
rie a odpor,  který klade hadice proté-
kající vodì, je obdobný odporu vodièe
(drátu), vodní kolo (turbina) pøedsta-
vuje odpor spotøebièe. Èím men�í je
odpor, tím vìt�í proud protéká pøi stej-
ném napìtí!

Jednotlivé fyzikální velièiny mají
své jednotky, v nich� je mìøíme. Na-
pìtí zásadnì oznaèujeme písmenem
U a mìøíme ve voltech [V] pøístrojem,
kterému se øíká voltmetr. Proud se
oznaèuje písmenem I a mìøí se v am-
pérech [A]. Fyzikální velièiny se pí�í
le�atým písmem (kurzívou) a jejich
jednotky se umis�ují do hranatých zá-
vorek, napø. U [V]. Tøetí velièinou, se
kterou se budeme trvale setkávat, je

AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
Jak jsme slíbili ji� v PE ARadiu è. 11, zaèínáme dnes uveøejòovat seriál

se základy elektrotechniky a elektroniky. Jde vlastnì o reakci na pøání ète-
náøù, kteøí nám v loòském roce vytýkali, �e pod titulkem této rubriky jsou
uveøejòována zapojení, která ji� vy�adují urèité znalosti a zku�enosti a ni-
koli vìci pro zaèáteèníky a mírnì pokroèilé. Rozhodli jsme se proto zaèít
s úplnými základy a to tak, aby výklad byl co nejjednodu��í, nejbli��í praxi
a co nejnázornìj�í. Na závìr ka�dé kapitoly bude pak uveden struèný sou-
hrn probrané látky a pøesné definice probraných jednotek a velièin. Pro
pøedstavu o náplni seriálu je v dal�ím textu uveden struèný obsah jednotli-
vých kapitol: I. Základní velièiny - napìtí, proud, odpor; Ohmùv zákon,
zdroje, baterie, spojování, schematické znaèky a jejich význam, II. Elektric-
ká práce - výkon, ztráty, úèinnost, Kirchhoffovy zákony, proud ss - st,
III. Mìøení napìtí a proudù - voltmetr, ampérmetr, po�adavky, rozdíl mezi
analogovým a digitálním pøístrojem, IV. Základní souèástky - rezistory, po-
tenciometry, kondenzátory, jejich druhy a provedení. Cívky, praktické pro-
vedení cívek, èinitel jakosti, V. Transformátory a tlumivky - princip sí�o-
vých transformátorù, hrubý výpoèet, VI. Polovodièové souèástky -
polovodièové souèástky typu n-p, dioda, tranzistor, speciální polovodièo-
vé souèástky, napø. svítivé diody, kapacitní diody atd., triaky, JFET, MOS-
FET, zmínka o elektronkách, VII. Rezonanèní obvody - vazby mezi obvody,
VIII. Základní pojmy z radiotechniky - princip pøenosu rádiových signálù,
druhy modulace, zesilovaèe nf - vf, oscilátory, detekce, IX. Antény - dipól,
smìrové antény, X. �íøení vln - rozdìlení rádiového spektra, vlivy na �íøení,
poruchy v �íøení. Podle potøeby a ohlasu mohou být jednotlivé kapitoly roz-
�íøeny o dal�í témata.

Na tomto místì tedy naleznete po celý rok základy elektrotechniky a
elektroniky - doufáme, �e seriál pøiláká do øad elektronikù dal�í zájemce o
tento stále perspektivní obor techniky a �e zaplní mezeru, která je v tomto
smìru na trhu publikací o elektronice...

Základy
elektrotechniky

I. lekce
K pokusùm v úvodních lekcích do-

poruèujeme koupit novou (plochou)
baterii 4,5 V a �árovku 3,5 V, 0,2 nebo
0,3 A a miniaturní rezistor s odporem
18 a� 22 W.

1. Napìtí a proud
Základními velièinami v elektro-

technice jsou napìtí a proud. I kdy� se
vìt�ina ètenáøù s tìmito pojmy jistì ví-
cekrát setkala, na základní �kole je
podrobnìj�í výklad podáván a� v po-
sledních tøídách. Proto se pokusíme
pøiblí�it si oba pojmy tak, abyste mìli
dobrou pøedstavu, oè se jedná.

 Kdy� si koupíte plochou baterii a
�árovku, mù�ete �árovku pøilo�it závi-
tem k jednomu plí�ku baterie a kap-
kou cínu, která je uprostøed na spodní
stranì, k druhému.

�árovka se rozsvítí. Pokud bychom
místo �árovky zapojili malý motorek,

Obr.1a. Pøipojení
�árovky k baterii;
obr. 1b. Prùøez

elektrochemickým
èlánkem

roztoèil by se. Kdy� vlo�íme baterie do
zapnutého tranzistorového pøijímaèe,
zaène hrát. V okam�iku pøipojení za-
ène vytvoøeným obvodem (baterie -
�árovka) procházet proud. Baterii øíká-
me zdroj proudu nebo prostì zdroj,
�árovce, motorku nebo tranzistorové-
mu pøijímaèi v pøíkladech, které jsme
si uvedli, spotøebiè.

Zkuste nìjakou star�í baterii (nejlé-
pe �plochou�) rozebrat (pozor - nedì-
lejte to na stole s ubrusem!) a zjistíte,
�e obsahuje tøi váleèky. Ka�dý z nich
má vnìj�í obal ze zinkového plechu,
uprostøed je upevnìn tenèí váleèek
z uhlíku a mezi nimi je bìlavá rosolo-
vitá hmota (váèek se smìsí burelu a
dal�í hmoty, ponoøený do roztoku sal-
miaku). Jsou to tzv. galvanické èlánky,
co� je jeden ze známých zdrojù elek-
trického proudu. Pokud �árovku pøipo-
jíme k jednomu takovému èlánku,
bude svítit velmi slabì. Vezmeme-li
dva èlánky a propojíme je tak, �e bude
spojen vnìj�í obal jednoho èlánku
s vnìj�ím obalem druhého èlánku
a støední vývod jednoho èlánku se
støedním vývodem druhého (tomuto
druhu spojení se øíká �vedle sebe� ne-
boli odbornì �paralelnì), �árovka

Obr. 2a. Sériové
zapojení èlánkù

baterie
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odpor (oznaèuje se R), který se mìøí
v ohmech [W] (èti ómech). Mezi tìmito
tøemi velièinami platí základní elektro-
technický zákon - tzv. Ohmùv zákon.
Známe-li dvì z velièin, které jsou v nìm
uvedeny (napø. napìtí a proud), snad-
no vypoèítáme tøetí (odpor). Z tohoto
zákona napø. vyplývá, �e chceme-li
zvìt�it proud protékající elektrickým
obvodem, musíme buï zvìt�it napìtí
zdroje, nebo zmen�it odpor spotøebièe.

U = R.I   -   základní tvar,
 I = U/R
R = U/I

Kladné a záporné napìtí
Kdy� se mezi dva plí�ky z rùzných

kovù vlo�í vodivá látka - tzv. elektrolyt,
pak lze voltmetrem namìøit na plí�-
cích napìtí, které se bude mìnit podle
toho, z jakých materiálù jsou oba plí�-
ky a elektrolyt zhotoveny. Elektrolytem
mù�e být napø. slabá kyselina, roztok
soli ve vodì, louh ap. Nejbì�nìj�í bate-
rie, které se je�tì dnes prodávají, mìly
(a mají) vnìj�í elektrodu zinkovou, jako
druhá elektroda není v�ak pou�it kov,
ale uhlíková tyèinka s mìdìnou (mo-
saznou) èepièkou. Prostor mezi nimi
vyplòuje elektrolyt.  Napìtí takového
èlánku je pøibli�nì 1,5 V. (Pozn.: dnes
se bì�nì pou�ívají i mnohé jiné kombi-
nace kovù a jiné elektrolyty!)

V�echny vodivé látky, mezi nì� øa-
díme pøedev�ím kovy, snadno uvolòu-
jí elektrony. To jsou èástice hmoty se
záporným nábojem. Tam, kde je jich
pøebytek (zinková elektroda), se vy-
tvoøí záporný pól, na druhé stranì
èlánku (uhlíková elektroda) je kladný
pól s nedostatkem elektronù. Propoje-
ním záporné a kladné elektrody mì-
dìným drátkem vytvoøíme elektronùm
cestu, kudy se mohou dostat z místa,
kde je jich mnoho, do místa, kde je
jich nedostatek. Elektrony proudí od
záporného pólu ke kladnému. Bohu-
�el, je�tì pøed poznáním této vlast-
nosti hmoty byly známy jen základní
vlastnosti elektrického proudu a teh-
dy �se dohodlo�, �e proud teèe od
kladného pólu k zápornému. Pokud se
tedy setkáte s výkladem, �e elektrický
proud prochází od + pólu k - pólu je to
v poøádku, elektrony v�ak procházejí
obvodem obrácenì.

Spojování baterií
Potøebujeme-li napìtí vìt�í ne� je

napìtí jednoho èlánku baterie, musí-
me vzájemnì spojit èlánkù nìkolik.
Spojení èlánkù za sebou (kladný pól
jednoho se záporným dal�ího) se na-
zývá spojení sériové a výsledné napì-
tí takto spojených èlánkù se rovná
souètu napìtí jednotlivých èlánkù.
Kdy� propojíme na ploché baterii, kte-
rá se skládá ze tøí èlánkù, záporný a
kladný pól pøes ampérmetr, zjistíme,
�e obvodem protéká proud asi 4 A
(skuteèný proud se bude li�it od uve-
deného podle toho, jak dlouho byla
baterie v provozu èi v jakém je stavu).

Proè není proud vìt�í, kdy� odpor
pøívodních drátù k ampérmetru je ne-

patrný a podle Ohmova zákona by
tedy mìl protékat proud o velikosti nì-
kolika desítek ampérù? Proud protéká
nejen vodièem a ampérmetrem, jejich�
odpor mù�e být napø. asi desetina
ohmu, ale musí protékat i uvnitø èlán-
kù mezi vnìj�í a vnitøní elektrodou, tj.
elektrolytem. Odpor elektrolytu je
v�ak velký - na jeho velikosti vlastnì
závisí proud procházející obvodem.
Tomuto odporu øíkáme vnitøní odpor
èlánku (baterie). Pøi sériovém zapoje-
ní èlánkù se vnitøní odpory jednotli-
vých èlánkù sèítají.

Pokud potøebujeme vìt�í proud,
musíme zapojit nìkolik èlánkù nikoli
sériovì, ale �vedle sebe� (paralelnì).
Pøi tomto spojení propojíme vzájemnì
záporné póly jednotlivých èlánkù a
pak póly kladné. Výsledné napìtí je
stejné jako u jednoho èlánku, ale vnitø-
ní odpor je pøi spojení dvou stejných
èlánkù polovièní, pøi spojení tøí se
zmen�uje na tøetinu. Znamená to, �e
takto sestavená baterie je schopna
dodat dvojnásobný, pøíp. trojnásobný
proud.

Nìkdy se je�tì setkáváme v elek-
trotechnice s pojmem elektromotoric-
ká síla èi elektromotorické napìtí Ue.
Tím se obvykle rozumí napìtí zdroje
naprázdno (tj. bez pøipojené zátì-
�e). Elektromotorické napìtí je v�dy
vìt�í, ne� je napìtí zdroje pøi zatí�ení.
Svorkové napìtí U zdroje s vnitøním
odporem R i by pak v tomto smyslu
bylo rozdílem jeho elektromotorického
napìtí a úbytku napìtí na vnitøním od-
poru Ri zdroje, tj. U = Ue - I.Ri.

Souhrn
(Pro dal�í studium)

Definice:
Elektrické napìtí je rozdíl potenciálù
v bodech A a B.
1 volt je napìtí mezi konci vodièe, do
nìho� stálý proud 1 ampéru dodává
výkon 1 W (viz dále).
Elektrický proud je základní fyzikální
velièinou.
1 ampér je proud, který pøi stálém prù-
toku dvìma rovnobì�nými pøímými
nekoneènì dlouhými vodièi zanedba-
telného prùøezu, umístìnými ve vakuu
ve vzdálenosti 1 m, vyvolá mezi vodièi
sílu 2.10-7 newtonù na 1 m délky.
Klasickým zdrojem elektromotorické-
ho napìtí  je tzv. etalonový Westonùv
èlánek s nasyceným elektrolytem, kte-
rý se bral v elektrotechnice jako eta-
lon elektromotorického napìtí. Støední
elektromotorické napìtí èlánku pøi tep-
lotì 20 °C je 1,018 65 V.
Ohmùv zákon:
    napìtí [V] = odpor [W] × proud [A].

Schematické znaèky
Potøebujeme-li jednoduchým zpù-

sobem nakreslit zapojení elektrického
obvodu, pak musíme jeho jednotlivé
èásti �vìrnì� zpodobnit a vyznaèit
spojení jednotlivých èástí. U jednodu-
chých obvodù, jako je napø. propojení
baterie se �árovkou a spínaèem, by to
je�tì nebyl velký problém; pøedstavte

si v�ak tøeba nakreslených 20 �áro-
vek, ke ka�dé z nich dva dráty, spína-
èe ... to by byl ji� výkres dosti nepøe-
hledný. Proto se k zakreslování
jednotlivých souèástek pou�ívají jed-
noduché znaèky. Pro ka�dou souèást-
ku je znaèka jiná,  prakticky stejné
znaèky se v�ak pou�ívají u nás i v Nì-
mecku, nebo tøeba na Novém Zélan-
dì. Technici z celého svìta se pomocí
tìchto znaèek snadno mezi sebou do-
mluví, i kdy� ka�dý mluví jinou øeèí.
Tìmto znaèkám øíkáme schematické
znaèky a nákresùm, v nich� jsou pou-
�ity, schémata. (Pozor! Èti jak je psá-
no, výslovnost ��ématická znaèka�
nebo ��éma� je nesprávná a nesvìd-
èíåa by o dobrém vzdìlání. Setkáváme
se s ní v�ak èasto).

Postupnì, jak se budeme sezna-
movat s jednotlivými souèástkami, po-
znáte vìt�inu pou�ívaných schematic-
kých znaèek.

} odvozené tvary.

(kondenzátor)

odpor
(rezistor)

 Obr. 3. Základní schematické znaèky
(u odporu, indukènosti a kapacity je jako

první uveden název fyzikální velièiny,
kterou schematická znaèka reprezentuje a

v závorce pak název souèástky)

(Pokraèování)

Redakce
dìkuje za v�echny pøíspìvky, které
do�ly na její adresu po výzvì o zaslání
jednoduchých zapojení do rubriky
Jednoduchá zapojení pro volný èas.
V�echny pøíspìvky budou postupnì
v této rubrice oti�tìny.

Kromì pøíspìvkù jsme obdr�eli i
dopis na�eho ètenáøe J. Chodila,
OK1KKL, který reaguje na èlánek
Zjednodu�ení anténního zesilovaèe
v uvedené rubrice: Proto�e se ji� øadu
let zabývám montá�í antén a pou�í-
vám také zmínìnou anténu s dobrými
výsledky, pova�uji za dosti ne��astné
øe�ení inovaci antény zmen�ením an-
ténní krabice, nebo� pøi nutnosti pou�ít
k anténì anténní zesilovaè (napø.
vhodné jsou zesilovaèe firem IVO a
TEROZ) jsme postaveni pøed problém
�kam s ním�, nebo� do této krabice ze-
silovaè umístit nelze. Osobnì jsem na
tuto skuteènost výrobce upozornil -
ov�em bezvýslednì. Domnívám se,
�e pou�ívání rùzných krabièek od mý-
dla apod. je øe�ením krajním a tudí�
neprofesionálním. Tento nedostatek
rozhodnì sni�uje u�itnou hodnotu této
jinak skvìlé antény.

.



Elektronický poutaè

Jednoduchá zapojení
pro volný èas

(Dokonèení z PE è. 12/96)

Sérioparalelní kombinací LED
o nejvìt�ím poètu diod násobíme dvì-
ma a dostaneme potøebné ss napìtí
pro jejich �napì�ové vybuzení�. Øádky
LED oznaèíme v logickém poøadí I) II)
III). V tomto poøadí budou øady LED
svítit v rytmu krokù, který je dán IO
a jeho èasovacím obvodem RC. Pak
urèíme vzájemné kombinování svitu
øádkù LED (tato rozvaha je velmi dùle-
�itá, proto�e urèuje hlavní a �ádanou
funkci poutaèe a nahrazuje tak �bì�ící
svìtelná písmena�. Obvody pak pra-
cují podle na�ich pøedstav!).

Nyní si tento teoretický návrh pa-
nelu ujasníme i co do mechanického
provedení. Jako pomùcka poslou�í
ná� pøíklad VA�E DOVOLENÁ ZAÈÍ-
NÁ NÁKUPEM U NÁS, který rozdìlí-
me do tøí øádkù :

I) Va�e dovolená
         II) zaèíná nákupem

    III) u nás.
Podle obr. 5 mají øádky

I) 103 LED,
II) 112 LED,
III) 37 LED.

Jak je patrno, a� dìlíme poèet LED
dvìma, tøemi, ètyømi, není výsledek co
do poètu nijak shodný. Pøidáme-li k III)
dva ornamenty - tj. 12 LED,  pak:
I) 103 LED rozdìlíme na 4 sloupce po
   26 LED (-1 = R),
II) 112 LED rozdìlíme na 4 sloupce po
   28 LED),
III) 49 LED rozdìlíme na 2 sloupce po
    25 LED (-1 = R).

Výraz v závorce znamená, �e
v jednom z paralelních sloupcù schází
1 ks LED, tu nahradíme rezistorem
s odporem R = U

LED : ILED ( platí zásady
pro úpravu øad èi sloupcù LED, viz  [2]!)

Dùle�ité! Takto navr�ený svìtelný
panel zkompletujeme mechanicky
i elektricky, (do koneèné podoby)
a staticky o�ivíme LED ss napìtím [2].

Volba kombinaèních diod
a seøizování obvodù - obr. 4

 Funkce diod: D1 a� D8 jsou oddì-
lovací diody a mají za úkol zabránit
pronikání U1a� U8 zpìt do KO v IO
MAS562. Kombinaèní diody propojují
- podle zvoleného programu - výstupy
se Sp0. Program si urèuje konstruktér
sám. Na ní�e uvedeném pøíkladu si
takové programován í objasníme. Nej-
døíve urèíme význam pou�itých sym-
bolù, èíslic a znakù:
- èíslice 1 a� 8 znamenají �postupné
kroky IO� a tomu odpovídající slou-
peèky, stejnì oznaèené (na nich se
objevuje v rytmu krokování IO napìtí
U1 a� U8, která otevírají Sp0),
- znaky �a� a� �l� oznaèují øádky v dio-
dovém poli  (pro snadnou orientaci),
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- rovnítko (=) znamená pøímé propoje-
ní drátovou spojkou sloupce a Sp0,
- �ipka (®) znamená propojení  (kom-
binaèní diodou) sloupeèkù mezi se-
bou, na zvolených øádcích:
VOLÍME:
- 3øádkový slogan (uveden v návrhu
panelu),
 - postupný svit øádkù I, II, III, v rytmu
krokù IO,
 - kombinací svitu øádkù mezi sebou:

Tyto návrhy pak zapí�eme pomocí
vý�e uvedených symbolù do pøehled-
né tabulky.

Slovní vysvìtlení tabulky (pøíklad):
- 1. = Sp0-1 znamená, �e výstup U1
je spojen drátovou spojkou pøímo
se Sp0-1,
- 4. ®Sp0®1(®2, ®3) znamená, �e
výstup U4 je propojen tøemi kombi-
naèními diodami s Sp0-1(-2, -3).
- Pøipomínáme, �e první tøi kroky IO
u tøíøádkového návrhu musí být pro-
vedeny tak, jak je v tabulce uvedeno!
- Jiná volba øádkù (sloupcù, barev,
LED) má za následek jiné sestavení
tabulky! Zapojení uvedené na obr. 4
platí tedy jako názorný pøíklad (zámìr
konstruktéra).

Pro seøizování a nastavování
elektronických obvodù platí beze
zbytku v�echny zásady, uvedené
v [2], týká se rezistorù R9 a� R16
a C1 a� C8.

 Zdroj - obr. 6 a stabilizace
napájení IO (obr. 1)

Pøi návrhu transformátoru se asi
nevyhneme tomu, �e si jej budeme
muset i navinout. Výkon transformá-
toru urèíme z celkového poètu LED
a pøipoèteme ztráty:
P = suma LED × 30 mW (+5 %) [VA].

Podle vý�e uvedeného pøíkladu:
P = 264 × 30 mW = 8 + 0,4 = zao-
krouhlíme na 9  VA. Potøebné ss na-

pìtí bude 28 × 2 V + 7 % pøídavek,
Uss = 56 + 4 = 60 V. Sekundární na-
pìtí transformátoru je  Uss: Ö2 = 60 :
: 1,41 = 42 V. Kapacita filtraèního
kondenzátoru vychází z empirického
vzorce Cf = I  × 3 [µF, mA]. Napájecí
napìtí IO je stabilizováno Zenerový-
mi diodami ZD1 a� ZD3, obr. 1, sou-
èet jejich Zenerových napìtí by mìl
být asi UZD = 25 a� 30 V. Mù�eme
v�ak pou�ít pouze dvì Zenerovy dio-
dy a potøebné napìtí �dorovnat� tak,
�e tøetí ZD nahradíme LED. Na ní se
vytvoøí ULED = 2 V. Rovnì� tato dioda
mù�e být umístìná na povrchu kra-
bièky s elektronikou a bude indikovat
napájení IO. Rezistor R22 urèuje
proud ZD a tím i napájecí napìtí IO,
pøi seøizování jej nahradíme drátovým
potenciometrem, který nastavíme
tak, aby jím protékal  proud 7 mA
max. Poté jej nahradíme stejným re-
zistorem z øady E12, tolerance nemá
pøesáhnout ±10 %. R22 nastavujeme
pouze pøi daném (stanoveném) na-
pìtí napájecího zdroje!

Seznam souèástek
Rezistory
R1 a� R8 120 kW/0,125 W
R9 a� R16 viz text
R17 1 MW a vìt�í
R18 a� R21 10 MW/0,125 W
R22 viz text
Rp1 a� Rp8 viz text
Kondenzátory
C1 a� C8 2,2 µF/50 V 
C9 100 nF, keramický
C10 2,2 µF/50 V 
C11, C12 3,3 nF, keramický
C13 220 µF/50 V 
Polovodièové souèástky
D1 a� D8 KA..., (spín. Si - zelený

prou�ek)
D kombinaèní spínací Si -

èerný prou�ek
ZD1 a� ZD3 Zen. XD, nebo BZX 55-

(UZD = 9 V, viz text)
T1 a� T8 KC..., KF..., viz text
IO MAS562
Panel poutaèe - svítivé diody:
V�echny LED, vèetnì LED1 a� LED8
jsou kulaté o Æ 5 mm, LQ.... TESLA
aj. a hranaté, VQA.... TESLA aj., bar-
va LED - viz text

Pou�itá literatura
[1] Katalog TESLA 1985.
[2] Bìèák, C.: Blahopøání s elektronikou.
    A Radio, è. 3, 4, 5/96.
[3] Katalog GM 1994.

Cyril Bìèák

Obr. 6. Pøíklad návrhu napájecího
zdroje

Praktická elektronika A Radio  1/97



Praktická elektronika A Radio - 1/97

Souèástky byly pou�ity takové, kte-
ré jsou bì�nì dostupné jak v obchodní
síti, tak u zásilkových firem. Celková po-
øizovací cena v�ech souèástek je v roz-
mezí 500 a� 600 Kè, co� znamená, �e
i za málo penìz lze poøídit hodnì mu-
ziky � a to je�tì dost kvalitní (viz dále).

Technické údaje
Kmitoètový rozsah: DC  a� 22 kHz.
Zkreslení (THD): 0,005 %.
Odstup ru�ivých napìtí

� vstup PHONO: 88 dB,
� lineární vstupy: 95 dB.

Rozsah regulace:
� hloubky: ±15 dB/100 Hz,
� vý�ky: ±15 dB/10 kHz.

Pøíkon: 3,5 VA.

NF pøedzesilovaè
Karel Bartoò

Jedná se o pomìrnì jednoduchý a pøitom velmi kvalitní pøedzesilovaè,
který spolehlivì plní základní funkce, které jsou od nìj po�adovány. Byly
vynechány rùzné �efekty�, které pøístroj pouze prodra�ují a jinak zùstávají
nevyu�ity. Vstupy má pøedzesilovaè �jenom� ètyøi, proto�e jich v naprosté
vìt�inì pøípadù není více prostì tøeba.

Obr. 2.
Schéma signálové èásti

pøedzesilovaèe

Signálová èást

Blokové schéma pøedzesilovaèe je
na obr. 1, na obr. 2 je schéma signálo-
vé èásti pøedzesilovaèe. Signály z jed-
notlivých vstupù jsou pøivedeny na ne-
invertující vstupy operaèních zesilovaèù
OZ1 a� OZ4, zapojených jako napì�o-
vé sledovaèe. Tak je spolehlivì zaji�tì-
no buzení následujících analogových
spínaèù ze zdroje s malou výstupní im-
pedancí. Analogový spínaè je tvoøen
dvojicí tranzistorù stejné vodivosti v an-
tiparalelním zapojení. Dále je signál
pøes OZ5, v jeho� zpìtnovazební vìtvi
je zaøazen potenciometr stereováhy
(�balance�), pøiveden do obvodu kmito-
ètové úpravy signálu - korekce - se-

Obr. 1. Blokové schéma pøedzesilovaèe

stávajícího z OZ6, OZ7, odporového
�ebøíèku R15 a� R25 a pøepínaèù S1,
S2. Èlánek RC R26, C2 se uplatòuje
pøi korekci vysokých kmitoètù, pøi ko-
rekci nízkých kmitoètù je pou�it èlánek
RL vyu�ívající tzv. syntetický induktor
(OZ6 a k nìmu pøipojené souèástky).
Takto øe�ený korekèní obvod je velice
kvalitní, dává kvalitativnì mnohem lep-
�í výsledky ne� �klasický� Baxandallùv
korektor, zejména co se týká dosa�itel-
ného pomìru signál-�um. S ohledem
na tento parametr jsem také dal pøed-
nost stupòovité regulaci pøepínaèem S1
(�basy�) a S2 (�vý�ky�) pøed potencio-
metry, které mají buï nízkou kvalitu,
nebo jsou pøíli� drahé (20 DM a více).
Celý tento korekèní obvod a problemati-
ka jeho návrhu byl srozumitelným a vy-
èerpávajícím zpùsobem popsán v [2]. Je-
liko� byly pou�ity mechanické spínaèe,
odpadly problémy s vnitøním odporem
multiplexerù a hodnoty jednotlivých sou-
èástek tak mohly být optimalizovány pro
dosa�ení co nejlep�ího pomìru s/� (malý
Ra, Rb, velký Rc v obr. 30 u lit. [2]).

Obvody ovládání
Obvody ovládání zaji��ují vybavení

po�adované funkce pøedzesilovaèe,
zvolené mikrospínaèovými tlaèítky. Je
to volba jednoho ze ètyø vstupù, dále
mo�nost zaøadit ekvalizér do signálové
cesty a lineární zpracování signálù �
vyøazení korekèních obvodù.

Funkci ètyøkanálového pøepínaèe
IO1 s obvodem 4028 jsem popsal
v konstrukci �Nízkofrekvenèní ekvalizér
a spektrální analyzátor� (PE 1/96, s. 18)
funkce elektronických pøepínaèù s IO2
a IO3 je popsána v [13].

Obvod IO1 spolu s indi-
kaèními LED D5 a� D8 a mi-
krospínaèovými tlaèítky Tl1
a� Tl4 je umístìn na zvlá�t-
ní desce s plo�nými spoji,
která je pøi�roubována k èel-
nímu panelu zesilovaèe.
Ostatní souèástky jsou osa-
zeny na desce signálové
èásti.

Zdroj
Zapojení zdroje nemá �ádných

zvlá�tností, snad a� na pou�ití rezisto-
rù R3 a� R6 v sérii s usmìròovacími
diodami. Zvìt�ením dynamického od-
poru diod se zmen�í úroveò a strmost
impulsù vznikajících pøi spínání a roz-
pínání diod a zlep�í se mo�nost jejich
následného odfiltrování. Jinak toti� tyto
impulsy zbyteènì zvìt�ují �um v signá-
lových obvodech. Napìtí je stabilizová-
no obvody IO2 a IO3 a dále filtrováno
kapacitními násobièi s T1 a� T4.

Odpory rezistorù R1, R2 zvolíme
podle potøebného spínacího napìtí relé
Re1 a Re2 v obvodech ovládání.
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Obr. 3. Zapojení ovládacích obvodù (vlevo a nahoøe)

Obr. 4. Napájecí zdroj pøedzesilovaèe
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Obr. 8. Deska s plo�nými spoji a rozmístìní souèástek napájecího zdroje

Pøedzesilovaè pro
magnetodynamickou pøenosku

Pro pøedzesilovaè bylo zvoleno za-
pojení popsané v [5], v nìm� jsem pro-
vedl nìkolik následujících zmìn:

1) Pøepracoval jsem návrh desky
s plo�nými spoji. Touto úpravou se
zmen�ila plocha desky asi o 30 %,
zmen�il se poèet drátových propojek,
vodièe signálové cesty jsou krat�í a ob-
razec plo�ných spojù je celkovì jedno-
du��í.

2) Byl vynechán pøepínaè Pø1 a re-
zistor R9.

3) Na místì OZ1 a pøíp. OZ2 je vhod-
né osadit kvalitnìj�í operaèní zesilova-
èe. Velmi dobrých výsledkù je mo�no
dosáhnout s typy s malým �umem jako
napø. OP27, OP37 nebo LT1007,
LT1037 a je�tì lep�ích s typy LT1028
nebo LT1115, jejich� pou�itím získáme
navíc k dobru pár cenných decibelù
v pomìru signál/�um. Lit. [3], [4], [6], [7],
[8], [9], [10], [12].

Seznam souèástek
Signálová èást

R1 a� R4, R101 a� R104 47 kW
R5 a� R8, R105 a� R108 8,2 kW
R9, R109 2,7 kW
R10, R110 56 kW
R11, R111 1,8 kW
R12, R112 1,8 kW
R13, R113 56 kW
R14, R27, R114, R127 8,2 kW
R15, R25, R115, R125 1 kW
R16, R24, R116, R124 1,5 kW
R17, R23, R117, R123 3,3 kW
R18, R22, R118, R122 7,5 kW
R19, R21, R119, R121 24 kW
R20, R120 220 kW
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Obr. 5. Deska s plo�nými spoji signálové èásti a nìkterých ovládacích obvodù � vpravo ze strany souèástek
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Obvody ovládání
R30 a� R33 5,6 kW
R34 a� R37 120 kW
R38 a� R41 180 kW
R42 a� R45 56 kW
R46, R49, R52, R55, R58 100 kW
R47, R48, R53, R54 3,3 MW
R50, R56 33 W , 2 ks
R51, R57, R59 6,8 kW
R60 a� R63 10 kW
C3 a� C6 22 µF/16 V
C7, C8 470 nF
C9 10 nF
D1 a� D4 1N4148
D5 a� D8 LED Ø 5 mm,

zelená, s malým pøíkonem
D9, D13 1N4001
D10, D12 LED Ø 3 mm,

zelená, s malým pøíkonem
D11 LED Ø 3 mm,

èervená, s malým pøíkonem
IO1 CMOS 4028
IO2, IO3 CMOS 4011
T9 a� T12, T19 KC238, BC548
T13 a� T16 BC560
T17, T18 KC637
Tl1 a� Tl6 tlaèítko do desek s pl.

 spoji (mikrospínaè), páèka 6 mm
Zdroj
R1, R2 - viz text
R3 a� R6 2,2 W
R7 a� R10 1 kW
R11 6,8 kW
C1 47 µF/25 V
C2 a� C5 47 nF/250 V,

bezindukèní

Obr. 10. Deska s plo�nými spoji pøedzesilovaèe pro pøenosku

C6, C7 470 µF/25 V
C8, C9 220 µF/ 25 V
C10, C11, C14, C15 100 nF/63 V
C12, C13, C16, C17 47 µF/25 V
D1 a� D6 1N4007
D7 LED Ø 5 mm,

s malým pøíkonem
T1, T3 KC238C
T2, T4 KC338C
IO1 7805
IO2 7815
IO3 7915
Tr transformátor 2x 15 V/4,5 VA,

do desek s pl. spoji
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zoru. Druhým obvodem na desce je dvo-
jitý èasovaè CMOS 556, který má za úkol
hlídat hladinu vnìj�ího osvìtlení a gene-
rovat signál pro výkonový spínaè v po-
�adovaném èasovém intervalu.

Tepelný signál, soustøedìný plastovou
Fresnelovou èoèkou, je ve snímaèi pøe-
veden na napì�ový signál. Operaèní
zesilovaèe tento signál upraví s po�ado-
vaným zesílením a s po�adovanou kmi-
toètovou charakteristikou. Následují dal-
�í dva operaèní zesilovaèe s funkcí
komparátoru. Komparátor pomine nevý-
znamné a slabé signály vzniklé �umem
snímaèe a vnìj�ími vlivy � napø. proudì-
ním vzduchu. Výstupní signál z kompa-
rátoru je zobrazován svítivou diodou - lze
tak sledovat èinnost spínaèe i pøi denním
osvìtlení. Signál z komparátoru je veden
do obvodu èasového spínaèe. Ten je
ov�em funkèní pouze za pøedpokladu, �e
okolní osvìtlení je slab�í ne� velikost,
nastavená potenciometrem �osvìtlení�.
V pøípadì nedostateèného osvìtlení je
odblokován èasovaè a kondenzátor C7 je
nabíjen pøes definovaný odpor (potencio-
metrem �doba sepnutí�). Je tak dána èa-
sová konstanta, po kterou je na výstupu
èasovaèe signál pro výkonový obvod spí-
naèe. Celá výkonová èást spínaèe je na
druhé desce s plo�nými spoji, oddìlena
optotriakem spínaným v nule. Výkonový
triak ovládá svítidlo v osvìtlovaném pro-
storu.

Konkrétní zapojení spínaèe je na
obr. 2. Pro snímaní tepelného pole byl
pou�it pyrosenzor RE200B Nicera, bì�-
nì dostupný v obchodní síti na�ich do-
davatelù elektrosouèástek. Byl vyzkou-
�en i pyrosenzor Heimann LHI 958.
V obou pøípadech jsou výsledky v daném
zapojení plnì vyhovující. Zatì�ovací od-
por R1 je podle doporuèení výrobce
47 kW, napájecí napìtí senzoru je filtro-
váno kondenzátorem C5. Tím je zabez-
peèeno minimální kolísání napájecího
napìtí senzoru, které by negativnì ovliv-
nilo èinnost spínaèe. Signál z vývodu
S pyrosenzoru se zesiluje dvoustupòo-
vým zesilovaèem s OZ1 a OZ2. Konden-
zátory C2 a C4 omezují horní pøená�ený
kmitoèet, èlen RC C1 a R3 urèuje dolní
kmitoèet zesilovacího stupnì. Sériová

Obr. 2. Schéma zapojení spínaèe

Spínaè osvìtlení
s pyrosenzorem

Ing. Petr Sysala

Dávno je pryè doba, kdy souèástky a zaøízení usnadòující �ivot byly zná-
mé jen z cizokrajných prospektù. Patøí mezi nì i ovladaè osvìtlení, reagující
na pøítomnost pohybující se osoby. Bezprostøedním popudem k vývoji a vý-
robì tohoto zaøízení byla jedna rozbitá ústa.

K nehodì do�lo v prostorách stan-
dardní pøedsínì panelového bytu, kte-
rá je charakteristická obrovským mno�-
stvím dveøí a naproti tomu �ádným
oknem. Ve dne je situace relativnì bez-
peèná vlivem sporadického osvìtlení
z nìkterých nedovøených dveøí. Leè
soumrak a nastalá noc èiní prostor �i-
votu nebezpeèný. Ohmatávaní stìn,
shazování klíèù, muchlání obleèení
a klopýtání k vypínaèi pak svádí k my�-
lenkám o ublí�ení na ústech architek-
ta, av�ak ty jistì záøí úsmìvem a krev
z cizího neteèe, v�dy teèe ta na�e. Úkol
byl v té chvíli jasný. Budi� svìtlo v�dy,
kdy� je �ero èi tma a vstoupil èlovìk.
Studium katalogù nevedlo k uspokoje-
ní. Malý úhel zábìru, nevhodné svíti-
dlo a ta cena! Tuzemský výrobce se
brzy na�el také, ale poøád to nebylo
ono. Amatérova èest velí, udìlej si sám
a lépe. Výsledek posuïte sami.

Technické údaje
Napájecí napìtí: 230 V, støídavé.
Úhel zábìru: 120°.
Rozmìry: 63 x 47 mm.
Dosah: 12 m.
Spínaný výkon: max. 250 W.
Spínaè: optotriak se spínáním v nule.
Volitelná nastavení:

� doba sepnutí svítidla,
� úroveò okolního osvìtlení

pro vyøazení z funkce.

Popis funkce spínaèe
Propojení jednotlivých funkèních cel-

kù a jejich konkrétní význam vyplývá
z blokového schématu spínaèe na obr.1.

V�echny èásti spínaèe jsou umístìny
na dvou deskách s plo�nými spoji v pouz-
døe o prùmìru 63 mm a vý�ce 47 mm. Na
první desce je ètyønásobný operaèní ze-
silovaè pro zpracování signálu z pyrosen-

Obr.1. Blokové schéma spínaèe
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kombinace R6, D1, D2 a R7 vytváøí na-
pì�ové hladiny pro komparátor. Zmìní-li
se na vstupu komparátoru napìtí o více
ne� ±0,7 V, pøeklopí se komparátor z kli-
dového stavu, kdy je na výstupu nulové
napìtí, do stavu, kdy se výstupní napìtí
blí�í napájecímu. Pøeklopení komparáto-
ru je indikováno LED D7, která by mìla
být v provedení s malým pracovním prou-
dem.

Signál z komparátoru pyrosenzoru je
veden pøes rezistor R10 na bázi spínací-
ho tranzistoru T2. Jeho sepnutím do vo-
divého stavu se pøes rezistor R17 vybije
kondenzátor C7 a po odeznìní signálù ze
snímaèe a komparátoru se zaène tento
kondenzátor nabíjet. Pokles napìtí na
tomto kondenzátoru pøeklopí klopný ob-
vod R-S v èasovaèi. Èasovaèe jsou zde
zapojeny jako napì�ové komparátory
s hysterezí, urèenou rezistory R14 a R12.

Obr. 3. Desky s plo�nými spoji s
rozmístìní souèástek

Výkonová èást se zdrojem je na sa-
mostatné desce s plo�nými spoji. Pro
oddìlení signálové èásti snímaèe od si-
lové je pou�it optotriak MOC3040, který
je vybaven obvodem, zaji��ujícím sepnutí
pøi prùchodu sí�ového napìtí nulou. Ob-
vod kladnì ovlivòuje dobu �ivota pou�i-
tých �árovek v ovládaných svítidlech, kte-
ré by jinak provoz se zvý�eným poètem
rozsvícení a zhasnutí dosti tì�ce nesly.
Optotriak ji� pøímo pøes R4 spíná triak
s paralelním èlenem RC R3,C2. Tento
èlánek RC pøíznivì upravuje proudové
pomìry pøi dlouhých pøívodních vodièích
k �árovce. Pojistka Po1 není urèena
k ochranì triaku pøed zkratem (na to je
pøíli� pomalá), slou�í jako poslední zá-
chrana pøi destrukci celé sériové kombi-
nace triak - �árovka - napájecí sí�.

Napájecí èást je standardní a vyu�ívá
ji� nìkolikrát popsaný zdroj s pou�itím
kondenzátorù místo transformátoru. Na
desce je místo pro dva kondenzátory 220
nF. Pou�ité kondenzátory musí být vý-
slovnì oznaèeny schválením pro práci se
sí�ovým napìtím a musí mít vhodnou
velikost. Deska s plo�nými spoji se dá
osadit i jedním kondenzátorem 330 nF.
Ochranný rezistor R1 zmen�uje proudo-
vé namáhání kondenzátoru C1 pøi pøi-
pojení k síti. Napìtí je usmìròováno
diodovým mùstkem s D1 a� D4 a jeho
maximální velikost je omezena Zenero-
vou diodou ZD1 na 16 V. Zapojení stabi-
lizátoru 78L09 je standardní s blokováním
kondenzátory na vstupu i výstupu. Celý
snímaè je k síti a svítidlu pøipojen svor-
kou se tøemi kontakty.

Konstrukèní provedení
Spínaè je umístìn v pouzdru z no-

vodurové trubky o prùmìru 63 mm
a o délce 47 mm (obr. 4). Rozmìry vy-
cházejí z potøebného polomìru zaob-
lení plastové èoèky na povrchu vnitøní
stìny. Pouzdro je ve spodní èásti za-
slepeno dnem s otvory pro pøístup
k trimrùm �osvìtlení� a �èas�. Horní víko
snímaèe je snímatelné a k pouzdru pøi-

Pokud je napìtí na vývodu 8 èasovaèe
malé, je na výstupu kladný signál s úrov-
ní napájecího napìtí. Rychlost nabíjení
C7 a tím i doba sepnutí svítidla je urèena
sériovou kombinací odporu rezistoru R16
a trimru P2. Nastavíme-li trimr na nejmen-
�í odpor, uplatòuje se jen rezistor R16
a èasová konstanta je krátká, svítidlo se
rozsvítí pouze po dobu pohybu osoby
v zorném poli snímaèe. To je vhodné pro
kontrolu polohování snímaèe po jeho
montá�i v osvìtlovaném prostoru.

Èasovaè ve funkci napì�ového kom-
parátoru je funkèní pouze za pøedpokla-
du nulového napìtí na vývodu è. 10 (Re-
set). To je vyu�ito k øízení spínaèe
v závislosti na okolním osvìtlení. Pokud
je osvìtlení dostateèné, je na vývodu 5
kladné napìtí a èasovaè spínající osvìt-
lení je zablokován. V zapojení byl odzkou-
�en fototranzistor BPW40 a také fotore-
zistory rùzného provedení. V�echny
pracovaly bez potí�í. Fotorezistory jsou
vhodnìj�í, pokud po�adujeme funkci spí-
naèe a� pøi znaènì malém osvìtlení (sko-
ro ve tmì). Náhodné zmìny osvìtlení
jsou filtrovány kondenzátorem C6. Pøi
osvìtlení svìtlocitlivého prvku je na kon-
denzátoru C6 napìtí pøímo úmìrné osvìt-
lení, a to je vedeno na vývod è. 6 kompa-
rátoru. Pokud se okolní osvìtlení zmen�í,
fotorezistor nebo fototranzistor pøechází
ze stavu s velkou vodivostí do stavu s vel-
kým odporem a na C6 se napìtí zmen-
�uje. Výstupní signál je poté veden na
blokovací vývod druhého komparátoru
(èasového), a zde se logicky sèítá se
signálem s èasového komparátoru, aby
své vlastní osvìtlení nepova�oval za
okolní a neblokoval tak funkci spínaèe.
Pokud je na vstupu è. 10 nulové napì-
tí, je druhý komparátor funkèní a pøípad-
ný pokles napìtí na jeho vstupu (vývod
è. 8) vlivem vybíjení kondenzátoru C7
tranzistorem T2 se projeví kladným na-
pìtím na vývodu è. 9, co� je vývod pro
øízení výkonového spínaèe. Zároveò
tento signál zablokuje øízení z kompa-
rátoru osvìtlení pomocí diody D6.

Obr. 4.
Mechanické
provedení
spínaèe
osvìtlení



Praktická elektronika A Radio - 1/97

osazeny. Spínaè o�ivíme s vnìj�ím zdro-
jem 9 V, staèí i destièková baterie. Trimr
�osvìtlení� vytoèíme do polohy s minimál-
ním odporem (doprava), co� v praxi zna-
mená funkci i pøi denním osvìtlení. Také
trimr �èas� vytoèíme do polohy s minimál-
ním odporem (doleva), èas sepnutí spí-
naèe tak bude minimální. Místo desky vý-
konového spínaèe pøipojíme na výstup
svítivou diodu katodou na vývod GND
a pøipojíme napájení. Po pøipojení zdroje
by mìly obì LED po urèitý èas svítit. Po-
kud je snímaè v klidu (nepohybuje se
a není ofukován vzduchem - staèí i vlastní
dech) diody zhasnou a mù�eme simulo-
vat pøítomnost osoby v zorném poli sní-
maèe. I bez èoèky je snímaè tak citlivý,
�e staèí pohybovat rukou asi 30 cm nad
pyrosenzorem. Tento pohyb by mìl vy-
volat blikání diody D7, která indikuje po-
hyb v hlídaném prostoru. Zároveò by se
mìla rozsvìcet i dioda zapojená místo
desky výkonového spínaèe. Zmìnou na-
stavení obou trimrù ovìøíme funkce
svìtelného komparátoru a èasového spí-
naèe. Pokud je deska snímaèe v poøád-
ku, mù�eme ji propojit s deskou výkono-
vého spínaèe a celek umístit do pouzdra.
Pøi práci se sí�ovým napìtím dbejte bez-
peènostních pøedpisù pro práci s tímto
napìtím, nebo instalaci k síti pøenechte
osobì znalé a vy�kolené v tomto oboru.
Nìkteré optoèleny MOC3040 vy�adují
vìt�í budící proud. Pokud svítidlo bliká,
je mo�no R15 zmen�it na 680 W.

Obì desky jsou spojeny �rouby s di-
stanèní trubièkou vysokou 4 mm. Desky
jsou propojeny tenkými vodièi s izolací ze
strany spojù. Sestava je vlo�ena do pouz-
dra a fixována horním víkem. K víku jsou
pøilepeny hranolky z organického skla,
s vyøíznutými závity pro uchycení (obr. 4)
Horní víko je vyrobeno také z organické-
ho skla, které lze velmi dobøe lepit Den-
takrylem. Na obr. 4 je sestava pouzdra.
Pro zaji�tìní polohy desek je mo�no na
dno nalepit tenký hranolek z organické-

ho skla v místì mezi deskami. Polohu ot-
vorù pro ovládání trimrù je tøeba zvolit
podle pou�itých trimrù. Na obrázku je na-
znaèena mo�nost montá�e senzoru na
stìnu. Doporuèený úhel montá�e je 15°,
motá�ní vý�ka 2 m. Dal�í údaje se pøí-
padný zájemce mù�e dovìdìt ve firem-
ní literatuøe o této problematice.

Seznam souèástek
Deska snímaèe
Rezistory jsou miniaturní nebo submi-
niaturní
R1, R13 47 kW, 0,5 W
R2, R3, R5, R10 10 kW, 0,5 W
R4, R8 100 kW, 0,5 W
R6, R7, R12, R14 330 kW, 0,5 W
R17 100 W
R11, R16, R15 1 kW
R9 2,2 kW
P1, P2 500 kW, PT6H (PT10H)
C2, C4, C8 100 nF/40 V, keramický
C1, C3, C5, C6 10 µF/16 V,

elektrolyt. rad.
C7 470 µF/16 V,

elektrolyt. rad.
D1, D2, D3,
D4, D5, D6 1N4148
D7 L-HLMP-4700
senzor PIR RE200B
T1 BPW40, fototranzistor
T2 KC239
IO1 LM2902
IO2 CM556 (èasovaè CMOS)

Deska zdroje
R1 470 W, 2 W
R2 100 kW, 0,5 W
R3 470 W, 0,5 W
R4 1 kW, 0,5 W
C1 330 nF/~250 V nebo

2x 220 nF, svitkový
pro sí�ové napìtí

C2 100 nF/~250 V, svit-
kový pro sí�ové napìtí

C4,C5 100 nF/40 V, keramický
C6 220 µF/25 V, elektrolyt. rad.
D1, D2, D3, D4 1N4007
ZD1 BZX85V016
IO1 78L09
IO2 MOC3040 (optotriak)
Tc1 TIC206
Po1 2 A/~250 V
Pojistkový dr�ák SHH2, 2 ks
Svorka ARK500/3, 1 ks
Fresnelova èoèka 120° CE-28
Novodurová trubka Ø 63 mm (vnìj�í
prùmìr), délka 47 mm
Kabelová prùchodka PG7.
�roub M2,5x3 se zapu�tìnou hlavou, 2 ks
Organické sklo tl. 3 mm
Dentakryl bezbarvý

Závìr
Zaøízení si neèiní nárok konkurovat

obdobným profesionálním zaøízením.
Spínaè je vyroben a pou�íván v mém
okolí asi v 5 kusech k naprosté spoko-
jenosti. Výhodnou vlastností je, �e po
zhasnutí hlavního osvìtlení napø.
v chodbì okam�itì zareaguje spínaè
a ten nám posvítí na odchod. Svítidlo
s malým pøíkonem v noci neoslní a není
nutno se zabývat hledáním vypínaèe.
Pøednosti spínaèe oceníte v okam�iku,
kdy si nìkde na náv�tìvì marnì vykra-
èujete s hrdì vztyèenou hlavou (aby vás
senzor pìknì vidìl) a ona je poøád tma!Obr. 5. Fotografie vnitøního provedení spínaèe

chyceno �rouby. Na nìm také mù�e být
kabelová prùchodka pro pøívody napá-
jení a k svítidlu.

Pozornost je tøeba vìnovat pøichyce-
ní plastové èoèky k vnitøní stìnì novodu-
rové trubky. Jeliko� je hmota èoèky ne-
teèná ke standardním lepidlùm, je do
celku upevnìna tvarovým spojem zhoto-
veným následujícím zpùsobem:

Odøíznìte èást novodurové trubky
v délce 47 mm, vyøíznìte otvor pro èoè-
ku a v�echny hrany zaèistìte pilníkem.
Pøilo�ením èoèky do otvoru pouzdra zkon-
trolujte jeho správné rozmìry. Pokud je
otvor v poøádku, fixujte èoèku v otvoru
vyplnìním molitanem (houbou). Je-li po-
loha èoèky v poøádku, zajistìte ji zvenèí
pøelepením �irokou izolepou s pøesahem
na tìlo pouzdra. Po vyjmutí molitanové
výplnì máme pøístup k okrajùm èoèky
uvnitø pouzdra. Ty zalijeme hust�ím den-
takrylem tak, aby zhruba 2 mm lepidla
bylo na èoèce a asi 3 mm na novodurové
trubce. Dentakryl a novodur se dokonale
spojí a pøesahující èást licí pryskyøice
pevnì dr�í èoèku v pouzdøe.

Dno pouzdra má kromì otvorù pro
ovládání trimrù i doraz pro desku s plo�-
nými spoji. Doraz zaji��uje polohu desky
a tím i pyrosenzoru v ohnisku èoèky.
Umístìní souèástek je voleno tak, aby se
celé zaøízení ve�lo do malého prostoru.
Pokud se rozhodnete pou�ít pouze desku
s pyrosenzorem a výkonové obvody
a zdroj vyøe�it jiným zpùsobem (napø.
s transformátorem a relé), musíte obal
tomuto øe�ení pøizpùsobit. Spínaní pomo-
cí relé je vhodné pro vìt�í výkon svítidla
èi spínání indukèní zátì�e. Pro napájení
základní desky snímaèe je potøeba zdroj
9 V/25 mA. Výstupní napìtí snímaèe (na
vývodu OUT) je asi 9 V s vnitøním odpo-
rem 1 kW.

Montá� a o�ivení
Osazené desky s plo�nými spoji zkon-

trolujeme na zkraty, nebo� jsou dosti hustì
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Popis funkce

Zaøízení je osazeno ètyønásobným
komparátorem LM339. IO1a je zapo-
jen jako astabilní multivibrátor klasic-
kým zpùsobem. Výstup napájí LED a
pøeru�uje pøi poplachu signalizaci.
Rezistor R22 uzavírá kolektorový
výstup pro pøípad pøeru�ení LED.
IO1b, IO1c øídí spu�tìní a ukonèení
poplachu. IO1d hlídá pokles napáje-
cího napìtí. Po zapnutí napájení je
z dìlièe R1, R2, R4 nabíjen pøes R3
kondenzátor C1. Úbytek na R2, R3
se postupnì zmen�uje. V ustáleném
stavu je citlivost urèena úbytkem na
R2. (Vìt�í odpor = men�í citlivost). Pøi
poklesu napìtí se obrátí smìr prou-
du rezistorem R3. Pokud úbytek na
R3 pøekroèí napìtí na R2, výstup IO1d
se uzavøe. T1 se otevøe a udr�í popla-
chový stav. Pøes rezistory R10, R11 je
nabíjen C3. IO1b porovnává napìtí
na C3 s napìtím na dìlièi R17, R18.
Po pøekroèení èasu, pøi kterém po-
plach trvá skrytì, zaène IO1b pøes
T2 spínat relé. Napìtí na C3 se dále
zvìt�uje, a� pøekroèí napìtí dìlièe R7,
R9. Výstup IO1c se otevøe a tím ukon-
èí poplach. Dìliè R7, R9 je navr�en
s ohledem na kolísání napìtí, které
je vzhledem k odbìru ovládaných
spotøebièù znaèné.

Stavba

 Stavba by pøi pou�ití dobrých sou-
èástek nemìla èinit �ádné problémy.
Jako první do desky zapájíme integro-

vaný obvod a C1. Nìkteré souèástky
v jejich blízkosti jsou dost �natìsno�.
Sestavený pøístroj pøipojíme pøes re-
zistor asi 22 W k napájecímu zdroji a
necháme pøi prvním zapnutí asi 30 mi-
nut zformovat C1. Zapojováním rùz-
ných rezistorù paralelnì k alarmu
vyzkou�íme citlivost spou�tìní. Mon-
tá� do vozidla je pomìrnì jednodu-
chá.

Pozornost vìnujte pøívodu napáje-
ní. Odbìr alarmu kolísá v rytmu bliká-
ní LED. Na pøípadném pøechodovém
odporu v pøívodu bude kolísat napìtí
na alarmu, co� by mohlo být vyhodnoce-
no jako poplach. Jako vypínaè dopo-
ruèuji typ s posuvnými kontakty. Zapo-
jíme jej do pøívodu záporného pólu
kvùli men�ímu proudovému zatí�ení.
Pøi poplachu protéká záporným pó-
lem pøívodu pouze proud cívky relé.
Kladným pøívodem protéká podstat-
nì vìt�í proud, asi kolem 10 A. Na
pøívodu napájení kolísá napìtí a
tomu musí být pøizpùsoben návrh
odporových dìlièù. Pøi zkou�ení
alarmu bez zatí�ení s tím musíme
poèítat.

Po instalaci

Do vozidla vyzkou�ejte funkci bez
houkaèky. Zapnìte alarm, uzavøete
vozidlo a vyèkejte nìkolik minut. Po
otevøení dveøí vybavených spínaèem
vnitøního osvìtlení se vyvolá poplach.
Pochopitelnì je nutné vybavit kon-
covými spínaèi v�echny vstupy do
vozidla, jejich� ochrana je po�ado-
vána.
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DODUPJednoduchý
autoalarm

Pøed èasem jsem zatou�il vybavit staøièkou �kodovku autoalar-
mem. U nabízených výrobkù v�ak nebyl rozdíl mezi cenou alarmu
a mého auta pøíli� výrazný. Rozhodl jsem se pro svépomocné øe�e-
ní, které si dovolím dále popsat: Zaøízení pracuje na principu hlí-
dání poklesu napìtí palubní sítì. Pomalým zmìnám napìtí se pøi-
zpùsobuje, prudké poklesy spou�tí po prodlevì èasovì omezený
poplach. Jako èidlo pracuje ka�dý elektrický spotøebiè. K vyvolání
poplachu staèí sepnutí �árovky 5 W. Z výstupu vnitøního multivibrá-
toru je mo�né napájet LED. Pøi poplachu je pøeru�ované výstupní
napìtí na dvou diodami oddìlených výstupech, napø. pro blinkry a
samostatný kontakt pro houkaèku. Odbìr v klidu je asi 6 mA.

 Jiøí Kysuèan

Obr. 2. Zapojení do sítì vozidla

Obr. 3. Deska s plo�nými spoji a
rozmístìní souèástek
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Schéma
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Závìr

Popsané zaøízení je v provozu asi
ètyøi roky a jeví se jako spolehlivé za
pøedpokladu, �e je v poøádku elektric-
ká výzbroj vozidla. K základní ochranì
vozu pøed odcizením staèí popsané
zaøízení. Ochranu je mo�né zdokona-
lit dal�ími kontakty, které sepnou
�árovku 5 W. Zaøízení doká�e upozor-
nit øidièe na rozsvícená svìtla nebo
zapnuté autorádio, co� nìkdy mù�e
znamenat problémy pøi startu, zvlá�tì
po del�ím stání. Pokud je zaøízení
zhotoveno peèlivì, znamenají problé-
my s fale�nými poplachy závadu v in-
stalaci vozidla. Pùsobí tedy také jako
�systém vèasné výstrahy�.

Stavebnici (desku s plo�nými spoji,
souèástky, krabici) je mo�né objed-
nat za 244 Kè u firmy Autoelektro,
Ladislav Varga, Na Drahách 326,
739 25 Sviadnov. Komerèní vyu�ití
bez souhlasu autora není dovoleno.

Seznam souèástek

R1 18 kW
R2, R19 680 W
R3, R12, R14, R15 39 kW

Obr. 4. Pohled na rozebraný pøístroj

R4 120 kW
R5 4,7 kW
R6, R17 47 kW
R7, R13 10 kW
R8, R18 680 kW
R9 68 kW
R10, R16, R22 1,8 kW
R11 1,5 MW
R20 1 kW
R21 10 W
C1 100 µF, 16 V, rad.

C2 3,3 nF, ker.
C3, C4 47 µF, 16 V, rad.
C5 68 nF, ker.
IO1 LM339
T1 KC238
T2 KC308
D1, D2 KA261
D3 KZ260/18
D4, D5 1N5400
Re   Relé Omron G5R - 22 12P, 12  V
Krabice U-KM34 nebo U2

Obvod, jeho� zapojení je na obr. 1,
pracuje jako zesilovaè, jeho� zesílení
lze nastavit logickými signály A, B na
1, 10, 100 a 1000 tak, jak je uvedeno
v tab. 1.

Vstupní signál pøichází nejprve na
oddìlovací zesilovaè IO1a, kterým je
od jeho zdroje oddìlen vlastní zesilo-
vací stupeò s IO1b. Ten je zapojen
jako invertor, se vstupním rezistorem
R2 a zpìtnovazebním rezistorem zvo-
leným z R5 a� R8 podle stavu øídicích
signálù A, B ètyøkanálového multip-
lexeru IO2. Pøi jednotlivých stavech
tìchto signálù je pøenos tohoto stup-
nì dán pomìry R5 a� R8/R2, tedy
1/100, 1/10, 1, 10. Dále následuje
sledovaè IO1c, který oddìluje invertu-
jící zesilovaè IO1d se zesílením 100
(R10/R9).

Dùvodem pro toto rozdìlení do
dvou zesilovacích stupòù je zmen�it
vliv svodových odporù multiplexeru.
Vliv odporu otevøené vìtve multiple-
xeru RDSon je kompenzován pou�itím
druhého multiplexeru v pouzdøe pro
odvedení výstupního signálu bezpro-
støednì za zpìtnovazebními rezistory
R5 a� R8.

Napì�ový ofset se vynuluje pøi nej-
vìt�ím zesílení trimrem P1. Zùsta-
nou-li øídicí vstupy naprázdno, je díky
�zdvíhacím rezistorùm� R3, R4 nasta-
veno maximální zesílení 1000.

5�����0������

YêVWXS

��

�� ��
,2�G5�

�N
��

,2�F

��

�

�

��

8
''��

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

� �

8
((

8
66

<�$

<�$

<�$

<�$

<�%

<�%

<�%

<�%

=$

=%

(

$�

$�

5�
��N

5�
��N

$

%

���9

���9

���9

3�
0�

5��
��0

,2�E

�

�

�

YVWXS
5�
0�

�

�
,2�D

�

5�
��N
��

5�
���
��

5�
�N
��

5�
��N
��

5�
0�
��

,2�
����

,2�� �7/���

&�
��Q

&�
��Q

�

��

,2� &�
��

/�
����+

&�
��Q

��

,2�

�

�

&�
���
���9

&�
���
���9

���9

�

���9

Zesilovaè
s programo-

vatelným
zesílením

Obr. 1. Zesilovaè s programovatelným zesílením

Uvedené zapojení je vhodné pro
pou�ití v systémech sbìru dat èi v di-
gitálnì øízených mìøicích pøístrojích.
�íøka pásma zesilovaèe je pøi v�ech
nastaveních vìt�í ne� 30 kHz, odbìr
nepøesahuje 7 mA.

           JH

Programmierbarer Verstärker. Elek-
tor 27 (1996), è. 7-8,  s. 39.

Tab. 1. Stavy øídicích signálù a jim
odpovídající zesílení

A B Zesílení

0 0 1 (R8/R2).(R9/R10)
0 1 10 (R7/R2).(R9/R10)
1 0 100 (R6/R2).(R9/R10)
1 1 1000 (R5/R2).(R9/R10)
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místa jsou rezistory R2, R3, R6 a R7
vedeny pøes krystal pøitisknutý k des-
ce. Na jejich vývody jsou navleèeny
kousky tenké silikonové bu�írky. Pro
dùkladnou izolaci mù�e být na krystal
shora nalepena vlo�ka ze samolepicí
fólie PVC tlou��ky 0,1 mm o rozmìru
asi 8x11 mm. Aby se tato konstrukce
zpevnila a zabránilo se jejímu deformo-
vání pøi nárazu, jsou krystal k desce i re-
zistory ke krystalu pøilepeny dostateè-
ným mno�stvím pru�ného lehkého
lepicího silikonového kauèuku, který má
vynikající vlastnosti izolaèní i mecha-
nické.

Rezistory R1, R4 a R5  jsou pøitisk-
nuty k desce. Elektrolytický kondenzá-
tor C3 je polo�en na tyto rezistory a jeho
vývody kryté bu�írkou vedeny �ikmo
k objímce IO1. Také on je fixován sili-
konovým kauèukem. LED o prùmìru
3 mm nebo men�ím je usazena co nej-
ní� k desce. Její ulo�ení bude mecha-
nicky pevnìj�í. Pokud jste pracovali
správnì, vyjdou horní body tranzistorù
T1, T2, tlaèítka, LED, kondenzátoru C3,
propojek v propojkovém poli a obou IO
ve stejné vý�ce s tolerancí asi 0,25 mm.
Pøi osazování tranzistorù dejte pozor,
jejich vývody jsou prohnuty opaènì, ne�
bývá zvykem, tedy báze smìrem k vý-
øezu. Po zapájení v�ech souèástek za-
�típeme vývody na stranì spojù asi na
1 mm.

K propojení mixeru a pøijímaèe po-
slou�í dva kablíky s konektory od serv.
Po pøipájení kablíky k desce pøitiskne-
me a rychlým pøipájením drátové spo-
ny s pøevleènou silikonovou bu�írkou fi-
xujeme. Konce kablíkù také potøeme
silikonovým kauèukem. To zamezí poz-
dìj�ímu uvolnìní a pøelomení kablíkù.
Pøipojení serv k mixeru je jednodu��í.
Pou�íváte-li serva s konektory typu
Futaba nebo Graupner (Hitec), staèí
konektory nasunout na pøipravený zla-
cený úhlový konektor a to zásadnì zemí
(èernými vodièi) k sobì. Výrobci zaji�-
�ují jednoznaènou polohu konektorù
pomocí nálitkù nebo zkosených hran

Mixer pro modeláøe
Leteckým modeláøùm jsou po léta známy výhody uspoøádání ocas-

ních ploch do �V� nebo spojení funkce køidélek a vztlakových klapek, pøes-
to se tato øe�ení pou�ívají jen zøídka. Jedním z dùvodù je i nutnost pou�ít
pro øízení modelu RC soupravu s mikropoèítaèem ( co� je dosti drahé ) nebo
vsadit na mechanický mixer výchylek serv, který obvykle nevyniká spolehli-
vostí, problematicky se mìní jeho nastavení a snadno se po�kodí.

48 mm

$� %� &�

$� %� &�

$� %� &�

$� %� &�

ru. Z hlediska zapojení je mixer velmi
jednoduchý a prùhledný.

Vlastní stavba je ponìkud zkompli-
kována snahou o malé rozmìry a hmot-
nost a kompaktní vyu�ití objemu. Des-
ka s plo�nými spoji na laminátu tlou��ky
0,6 mm je mnohem pru�nìj�í, ne� bývá
bì�né, zpevní se po osazení souèást-
kami. V�echny spoje pájíme pájeèkou
s teplotní regulací nebo v nouzi pisto-
lovou pájeèkou s tenkou smyèkou a
výkonem zmen�eným pøes regulaèní
transformátor. Pou�íváme zásadnì
kvalitní trubièkovou pájku v malém
mno�ství, spoje dùkladnì prohøíváme.
Jakákoli nedùslednost se pozdìji vy-
mstí. Tyto obecnì platné zásady opa-
kuji proto, �e pøípadná skrytá chyba,
která se projeví a� za letu v modelu,
bude mít témìø jistì za následek jeho
znièení a znaènou �kodu.

Oba IO jsou umístìny do objímek,
co� je výhodné jak pro stavbu, tak pro
pøípadné pozdìj�í pøeprogramování.
Objímky v�ak zároveò vytváøejí nespo-
lehlivý prvek, zejména v modelu s vib-
racemi od spalovacího motoru. Proto
doporuèuji po dokonèení a pøipojení ko-
nektorù mixer �opásat� smr��ovací bu-
�írkou a oba IO pevnì fixovat. Kdo
chce, mù�e objímky pod IO vynechat,
prakticky se ale zbaví mo�nosti zmìnit
program a pøi pájení musí s obvody za-
cházet jako s prvky CMOS. Pøed osa-
zením objímek nezapomeòte umístit
drátové propojky, které budou pod nimi.
To si vy�ádá vyøíznutí malých �lábkù na
spodní stranì objímek. Kvùli úspoøe

Dále popsaný mikroprocesorový mi-
xer se zapojuje mezi pøijímaè a serva
do modelu a je pou�itelný s libovolnou
RC soupravou. Hmotnost je asi 13 g,
napájení 4 a� 6 V, vlastní spotøeba
15 a� 20 mA. Umo�òuje nastavit indi-
viduálnì rozsah podle ovladaèe vysíla-
èe, jednotlivì nastavit rozsah výchylek
na servech, upravit signál charakteris-
tikou �S� nebo inverzní charakteristi-
kou �S� a mìnit pomìr mixá�e. Kromì
toho pøi výpadku ovládacího signálu
nastaví kormidla do zvolené polohy.
Verze pro køidélka/klapky pøedpokládá,
�e na obou polovinách køídla je pohyb-
livá plocha ovládaná samostatným ser-
vem. Kromì mixá�e pak umo�òuje ovlá-
dat napø. v 90 % dráhy ovladaèe jemnì
funkci vztlakových klapek a ve zbylých
10 % témìø skokem pøejet s klapkou do
polohy brzdící. Takové nelinearity neu-
mí ani bì�né poèítaèové vysílaèe.

Základ mixeru tvoøí jednoèipový mi-
kroprocesor Atmel 89C2051-24PC a
k nìmu pøidaná sériová pamì� 93C46,
slou�ící k ulo�ení nastavených parame-
trù. Kondenzátor C3 spolu s rezistorem
R1 vytváøí RESET procesoru s dosti
dlouhou èasovou konstantou � kolem
1 s. Èasování procesoru zaji��ují dva
bì�né keramické kondenzátory C1 a C2
spolu s krystalem 24 MHz. Krystal musí
kmitat na svém základním kmitoètu, ni-
koli na harmonické. T1, T2 a R3 vytváøí
hradlo OR budící vstup pøeru�ení mik-
ropoèítaèe. Tlaèítko Tl, propojkové pole
3x 4 piny se dvìma propojkami a LED
slou�í pøi nastavování parametrù mixe-

vstup
(ke konektorùm

pøijímaèe)

výstup
(konektor
k servùm)

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji a rozmístìní souèástekObr. 1. Zapojení mixeru
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u výøezù v krytech pøijímaèù. Tato
ochrana je zde nefunkèní a pøi zasuno-
vání musíme dávat pozor, i kdy� otoèe-
ní konektoru serva obvykle nevede
k po�kození ani mixeru, ani serva.

Program se spou�tí zapnutím napá-
jení, pøi správné èinnosti LED krátce
blikne a zùstane zhasnuta. Pokud tomu
tak není, byla zji�tìna chyba obsahu
EEPROM nebo vada elektroniky. V le-
tovém re�imu jsou propojky v poloze
C1-C2 a C3-C4, pøípadnì mohou být
vyòaty. Stisk tlaèítka nevyvolá �ádnou
akci. Oznaèení propojek je na obr. 2
u rozmístìní souèástek.

Je-li tøeba zmìnit nastavení mixeru,
umístíme nejdøíve propojky do odpoví-
dající polohy. Pak stiskneme krátce tla-
èítko, LED se rozsvítí a obì serva za-
ujmou pøedvolené polohy (obvykle
støed). Nastavíme hodnotu prvního pa-
rametru, po jeho volbì stiskneme opìt
tlaèítko. Pokud má následovat bezpro-
støednì dal�í parametr, LED zhasne a
opìt se rozsvítí, po posledním parame-
tru LED nìkolikrát zabliká, pak zhasne
a obnoví se letový re�im. Nastavení se
ulo�í do pamìti po posledním stisku tla-
èítka a pøed zablikáním LED. Chceme-
li zru�it novì zadávané hodnoty a neu-
lo�it je, mù�eme vypnutím napájení
vkládání parametrù zastavit. Nakonec
nezapomeneme pøemístit propojky do
letové polohy, aby náhodný stisk tlaèít-
ka za letu nevyøadil mixer z provozu.
Pøi zadávání parametrù je mixer pøipo-
jen k pøijímaèi, vysílaè zapnut a jeho
ovladaèi parametry zadáváme. Je vý-
hodné pøed zadáním nastavit v�echny
trimry ovladaèù na støed.

Konkrétní a pøesný popis nastavo-
vání a funkcí programu se svým rozsa-
hem vymyká mo�nostem tohoto èlán-
ku. Ka�dý zájemce ho dostane spolu
s naprogramovaným procesorem. Ná-
sledující popis mo�ností je proto pou-
ze ilustrativní. Do mikroprocesoru mi-
xeru je mo�né nahrát jeden ze tøí
pøipravených programù a to pro motýl-
kové ocasní plochy (verze �V�), pro køi-
délka, vztlakové klapky a brzdící klap-
ky (verze �K�) a vztlakové klapky a
vý�kovku (verze �Q�). Je mo�né vytvo-
øit i verze dal�í, jediným zásadním ome-
zením je jen poèet dvou vstupních a
dvou výstupních signálù.

Verze �V�
· jednotlivá nastavení rozsahu ovlada-

èù smìru a vý�ky
· jednotlivé i spoleèné nastavení roz-

sahu pohybu serv a to i  mimo obvyk-
lý rozsah

· jednotlivé i spoleèné nastavení cha-
rakteristiky �S� nebo inverzní �S� pro
vstupy

· mo�nost vypnutí mixá�e a vyu�ití
komfortních funkcí i v modelech s kla-
sickou vý�kovkou a smìrovkou

· nastavení pomìru mixá�e
· jednotlivé i spoleèné nastavení nou-

zové polohy serv, která se aktivuje 5 s
po pøeru�ení spojení s vysílaèem

· èásteèná filtrace ru�ení

Verze �K�
· jednotlivá nastavení rozsahu ovlada-

èù køidélek, vztlakových klapek a
meze, za ní� serva pøejedou do brz-
dící polohy

· jednotlivé i spoleèné nastavení roz-
sahu pohybu serv a to i  mimo obvyk-
lý rozsah

· nastavení charakteristiky �S� nebo
inverzní �S� pro køidélka

· nastavení rozsahu pohybu pro køidél-
ka, vztlakové klapky a brzdící polohy
klapek

· jednotlivé i spoleèné nastavení nou-
zové polohy serv, která se aktivuje 5 s
po pøeru�ení spojení s vysílaèem

· èásteèná filtrace ru�ení

Verze �Q�
· jiná funkce mixování (klapky ovlivòují

vý�kovku, vý�kovka klapky ne)
· jednotlivé nastavení rozsahu ovlada-

èù vý�kovky, vztlakových klapek a
meze, za ní� serva pøejedou do brz-
dící polohy

· nastavení rozsahu pohybu serv a to i
mimo obvyklý rozsah

· jednotlivé i spoleèné nastavení cha-
rakteristiky �S� nebo inverzní �S� pro
vstup vý�ky

· nastavení rozsahu pohybu pro vý�-
kovku, vztlakové klapky a brzdící po-
lohy klapek

· nastavení pomìru mixá�e
· jednotlivé i spoleèné nastavení nou-

zové polohy serv, která se aktivuje 5 s
po pøeru�ení spojení s vysílaèem

· èásteèná filtrace ru�ení

Mikroprocesorový mixer je jistì
funkènì i finanènì zajímavou alternati-
vou koupì poèítaèové RC soupravy pro
ty, kdo chtìjí sami poznat rozdíl v pilo-
tá�i napø. modelu s motýlkovými ocas-
ními plochami. Vyu�ití zaøízení je v�ak
mnohem mnohostrannìj�í, mù�e napø.
mixovat signál smìru a rychlosti (smys-
lu) pohybu na ovládání dvou reguláto-
rù pro dvoupohonové modely, jako jsou
kolesové lodì nebo tanky. Na dal�í
mo�né aplikace pøijdete jistì sami.

O RC mixer ve v�ech provedeních
si mù�ete napsat na adresu Jaroslav
Belza, Plickova 880, 149 00, Praha 4 -
Háje nebo ho lze zakoupit v prodejnì
Juniormodel, Heømanova 51, 170 00,
Praha 7 ( Po - Èt  14 a� 18 hod. ). Cena
desky s plo�nými spoji je 15,- Kè, na-
programovaného mikroprocesoru 300,-
Kè a o�iveného hotového modulu bez
konektorù 650,- Kè.

Seznam souèástek

IO1 AT89C2051-24PC
IO2 93C46
T1, T2 BC546B
Q krystal 24 MHz (viz text)
R1 100 kW
R2, R7 2,2 kW
R3, R4, R5 1 kW
R6 220 W
R8 ètyønásobný pìtivývodový

rezistor 15 kW (RR4X15kA)
C1, C2 33 pF keramický miniaturní
C3 10 µF/16 V, radiální miniaturní
C4 220 nF/63 V, ker. miniaturní
LED Ø 3 mm nebo men�í,

typ nerozhoduje
TL tlaèítko P-B1720 nebo

P-B1720A (stopka 3 - 5 mm)
konektor serv
konektorové kolíky lámací jednoøadé

90 ° � 6 pinù
propojkové pole � konektorové kolíky lá-

mací dvouøadé 2x (2x 3 piny)
propojky 2 ks JUMP-SW
objímky IO � napø. SOKL8, SOKL20

nebo DIL8PZ, DIL20PZ
drobnosti: silikonové bu�írky 0,5x
0,25 mm, PVC samolepicí fólie, siliko-
nový lepicí tmel atd.

MIC

Obr. 3. Mixer v mìøítku 1:1

Nové supersvítivé LED ní signalizaci, pro osvìtlení stupnic pøí-
strojù nebo v malé �polovodièové� ka-
pesní svítilnì.

Povolený proud tìchto diod je 40 a�
50 mA (impulsní 150 a� 200 mA), úby-
tek napìtí typ. 1,9 a� 2,4 V.

Tyto LED lze zakoupit v prodejnì
FK technics v Praze 3, Konìvova 62
(viz té� inzerci v PE 9/96).

Jaroslav Belza

Dostali jsme do redakce na ukázku
nové LED s velkou svítivostí. Èiré LED
o prùmìru 10 mm svítící èervenì mají
neuvìøitelnou svítivost a� 7 cd, LED sví-
tící �lutì a zelenì pak 4,5 cd pøi proudu
20 mA. Jas diod je tak velký, �e pøi tom-
to proudu jasnì ozáøí metr vzdálenou

zeï. Pro svoji svítivost se takové LED
dají tì�ko pou�ít jako indikaèní v nìja-
kém pøístroji � hrozí toti� oslnìní ob-
sluhy. Nabízí se v�ak mo�nost pou�ít
tyto LED na místech, kde se donedáv-
na pou�ívaly �árovky: v koncových svìt-
lech jízních kol a automobilù, v doprav-



Praktická elektronika A Radio - 1/97

� øídicí obvody nábojové pumpy pracují
s minimální spotøebou energie,

� impedance kondenzátorù (napø. C1 a
C2 na obr. 1) je zanedbatelná.
Obvod na obr. 3 je zdrojem stabilizo-

vaného napìtí 5 V pøi výstupním proudu
20 mA a napájecím napìtí 1,8 a� 3,6 V.
Pøi vstupním napìtí vìt�ím ne� 3 V lze
odebírat proud a� 50 mA. Úèinnost ob-
vodu dosahuje hodnot typických pro zvy-
�ující mìnièe s cívkami. Za pov�imnutí
stojí závislost úèinnosti na UVST. V okolí
UVST=3 V je patrná skoková zmìna zpù-
sobená tím, �e se obvod automaticky pøe-
píná mezi zdvojovaèem a násobièem tøe-
mi. Jsou zde patrné dvì zóny úèinnosti,
v ka�dé z nich je úèinnost nejvìt�í na je-
jím poèátku a klesá se vzrùstajícím UVST.

Výkonová ztráta PZTR je dána vzta-
hem:
PZTR = IVÝST x [ (2 nebo 3) UVST -UVÝST].

Mìnièe ss napìtí pracující
na principu nábojové pumpy

V dobì v�eobecného trendu zmen�ování napájecího napìtí a spotøeby
proudu u elektronických zaøízení se do popøedí zájmu dostávají mìnièe stej-
nosmìrného napìtí, vyu�ívající principu nábojové pumpy (DC-DC Charge
Pump Converter).

Obr. 2. Mìniè napìtí s obvody MAX660 a MAX603 (MAX604)

pøeneseným nábojem a souèasnì filtruje
výstupní napìtí (nejznámìj�ím obvodem
vyu�ívajícím tohoto principu je zøejmì De-
lonùv násobiè napìtí � pøepínání polarity
vstupního napìtí je zde zastoupeno tím,
�e je obvod napájen pøímo ze zdroje støí-
davého napìtí, nejèastìji transformátoru).

Toto základní zapojení nábojové
pumpy mù�e slou�it jako zdvojovaè
nebo invertor napájecího napìtí. Mù�e
být snadno modifikováno pro získání
vìt�ího výstupního napìtí (násobky na-
pájecího napìtí), zmen�ení zvlnìní vý-
stupního napìtí atd.

Zmiòované nábojové pumpy slou�ily
èasto jako zdrojové obvody malých funkè-
ních blokù nebo individuálních kompo-
nentù, nebyly v�ak vyu�ívány jako systé-
mové napájecí obvody.

Tato situace se v souèasné dobì mìní,
nebo� výstupní proud nových IO pro ná-
bojové pumpy se zvìt�uje, zatímco ná-
roky na spotøebu u moderních elektronic-
kých obvodù stále klesají.

Americká spoleènost MAXIM nabízí ve
svém výrobním programu více ne� dvì
desítky rùzných typù nábojových pump.

Na obrázku 2 je znázornìn zdroj vý-
stupního napìtí 3,3 V pøi vstupním napì-
tí okolo 2,2 V. Ze schématu je patrné,
�e stabilizaci výstupního napìtí zaji��uje
externí (lineární) stabilizátor IO2
(MAX603 nebo 604 � stabilizátor s úbyt-
kem typ. 0,24 V).

Dal�í mo�ností je stabilizace výstup-
ního napìtí obvody integrovanými
na spoleèném èipu spolu s nábojovou
pumpou. Regulace na monolitickém èipu
je nejèastìji øe�ena buï lineárním stabi-
lizátorem nebo modulací nábojové pum-
py. Lineární regulace nabízí nejmen�í
zvlnìní a �um výstupního napìtí a je
obecnì vhodná pro citlivé vf obvody. Mo-
dulace nábojové pumpy (øízení odporu
spínaèù) zase umo�òuje vìt�í výstupní
proud pøi stejné velikosti vlastního èipu
(tím pochopitelnì i ceny), nebo� v tomto
pøípadì není tøeba sériový regulaèní tran-
zistor.

Úèinnost nábojové pumpy se mù�e
teoreticky blí�it 100 % za následujících
podmínek:
� spínaèe nábojové pumpy mají extrém-

nì malý odpor (RON ® 0) a prakticky
nulový ofset (absolutnì pøesné èaso-
vání),

Termín �nábojová pumpa� odpovídá
v tomto pøípadì typu stejnosmìrného
mìnièe napìtí, který vyu�ívá k ukládá-
ní a pøenosu energie kondenzátory na-
místo cívek. Nábojové pumpy obsahují
spínaèe nebo sí� diod, které nabíjí a
vybíjí jeden nebo nìkolik kondenzáto-
rù. Zøejmì nejvìt�í výhodou je nepøí-
tomnost cívek.

Co proti cívkám? Vedle v�eobecné
nechuti vìt�iny konstruktérù pou�ívat cív-
ky, mluví proti cívkám i objektivní pøíèiny.
Ve srovnání s kondenzátory existuje u cí-
vek ménì prùmyslových standardù (vlast-
nosti,  rozmìry apod.), mají vìt�í EMI
(elektromagnetická imunita � obecnì vy-
zaøování elektromagnetického pole,
schopnost pøijímat elektromagnetická
pole z jiných zdrojù apod.), vìt�í citlivost
na návrh plo�ných spojù, mají obecnì
vìt�í rozmìry a v neposlední øadì jsou
obvykle i dra��í.

Naproti tomu novìj�í generace nábo-
jových pump ve formì integrovaných ob-
vodù pracují èasto s malými a levnými
keramickými kondenzátory.

Základní nábojová pumpa mù�e být
provedena ve formì integrovaného ob-
vodu, nebo z diskrétních souèástek a di-
od. V integrované verzi soustava spína-
èù pøepíná mezi nabíjením a vybíjením,
v diskrétní verzi hodinový signál øídí na-
bíjecí a vybíjecí proces, pøièem� jako spí-
naèe jsou pou�ity diody (obr.1).

V obou pøípadech se �plovoucí kon-
denzátor� C1 periodicky nabíjí a vybíjí
a �pamì�ový kondenzátor� C2 je nabíjen

Obr. 1. Princip nábojové pumpy

Obr. 3. Mìniè napìtí s MAX619, který
stabilizuje UVÝST modulací

Obvod na obr. 3 stabilizuje UVÝST bez
pou�ití lineárního regulátoru, av�ak ztrá-
ty jsou zde stejné jako pøi pou�ití lineár-
ního stabilizátoru. Tento pøekvapivý vý-
sledek je zpùsoben ztrátami vznikajícími
na kondenzátorech nábojové pumpy (C1
a C2), kdykoliv se na nich v rámci ka�dé-
ho spínacího cyklu mìní napìtí (tedy je-
jich nabíjení a vybíjení). Uva�ujme kon-
denzátory (C1, C2) s kapacitou 1 µF
nabité jeden na 1 V a druhý na 0 V. Je-
jich celková akumulovaná energie je rov-
na:
½ CU2=½ x1 µFx1 V2+ ½ x1 µFx0 V2=0,5 µC

Pøi paralelním spojení tìchto konden-
zátorù se oba nabijí na 0,5 V (resp. C1
se vybije na uvedené napìtí). Celková
akumulovaná energie je potom:
½ x1 µFx0,5 V2 + ½  x1 µFx0,5 V2 = 0,25 µC.

Z toho vyplývající ztráty pøi zmìnì
napìtí z 1 V na 0,5 V (50 %) jsou stejné
jako u mìnièe (zdvojovaèe nebo násobi-
èe tøemi) bez regulace, následovaném li-
neárním stabilizátorem. U obvodu na obr.
3 je úèinnost optimalizována automatic-
kým pøepínáním mezi násobièem dvìma
a tøemi, které minimalizuje zmìny DU.

Nejèastìj�í aplikací nábojových pump
je elegantní øe�ení invertorù (napø. pro
obvody vy�adující symetrické napájení)
nebo jednoduché získání vìt�ích napìtí
v elektronických systémech pøi souèas-
ném po�adavku na jednoduchost a spo-
lehlivost.

Kompletní sortiment nábojových pump
MAXIM lze získat u jeho distributora, spo-
leènosti SE Spezial-Electronic KG Praha
(tel.:02/2434 2200), v cenových relacích
od 65,- Kè vèetnì DPH.

Zpracováno podle firemní literatury
Maxim Integrated Products, Inc.

Martin Pe�ka



Praktická elektronika A Radio - 1/97

Základní technické údaje

Kód zámku: �estimístné èíslo.
Poèet kombinací: 1 000 000.
Èas. omezení pro otevøení: asi 10 s.
Napájení:

sí� 220 V, baterie 4,5 V (typ 3R12).
Odbìr pøi zálo�ním napájení:

v pohotovostním stavu max. 80 µA.

Blokové schéma (obr. 1)

Zámek ovládá klávesnice s deseti
tlaèítky èíslic a tlaèítkem pro otevøení
zámku. Pokud není volen kód, je zá-
mek v klidovém stavu s malým odbì-
rem. Volbou jakékoli èíslice spou�tì-
cí obvod SO nastaví obvody RS1 a
RS2. RS1 odblokuje oscilátor OSC,
èítaè správných zadání ÈÍT a dìlièku
kmitoètu oscilátoru DÌL. RS2 uvolní
porovnávací obvod PO, který násled-
nì porovná èíslo z klávesnice KL a
pøedvolby PØ. Porovnávací obvod vra-
cí zámek pøi rozdílných èíslech zpìt
do klidového stavu. Pokud èíslice sou-

hlasí, obvod vy�le jeden impuls do èí-
taèe, ten zmìní svùj stav o 1 a nastaví
dal�í èíslo pøedvolby. RS2 je nulován,
RS1 zùstává pøeklopen, oscilátor pra-
cuje dál. Dìlièka pak odmìøuje èas,
po který je mo�né volit kód a otevøít
zámek. Zvolením dal�í správné èíslice
RS2 opìt zmìní stav a cyklus se opa-
kuje. Volbou �esti správných èíslic èí-
taè odblokuje obvod otevøení zámku
OZ. Tlaèítkem na klávesnici je pak
mo�no zámek otevøít. Po stisku tlaèít-
ka pøi neodblokovaném obvodu se
zámek vrací do klidového stavu. Na
klávesnici je tedy v�dy jen jedno tlaèít-
ko se správnou funkcí.

Popis zapojení

Klávesnice (obr. 2) sestává z jede-
nácti tlaèítek. Tl0 a� Tl9 volíme èís-
lice, Tl10 otevírá zámek. Ka�dé tla-
èítko èíslic má diodovým kodérem
pøiøazeno binární èíslo v kódu BCD.
LED s vypínaèem Pø1 slou�í k osvìt-
lení klávesnice.

Pøedvolba (obr. 3) obsahuje tøi os-
minásobné spínaèe v pouzdru DIL,
které budí pøes oddìlovací diody spo-
leènou sbìrnicí. Jedno pouzdro je ur-
èeno pro pøedvolbu dvou míst kódu.
Body 1 a� 6 jsou pøípojnými místy pro
pøepínání pøedvolby. Aktivní úrovní
klávesnice a pøedvolby je úroveò L
(obr. 4).

Vyhodnocovací obvody (obr. 5) ovì-
øují stav vstupù pro klávesnici (A, B, C,
D) a pøedvolbu (Á, B, C, D). Spou�tìní
zaji��uje 4vstupové hradlo NAND 3/1,
kontrolující vstupy pro klávesnici, ze
kterých je pøi volbì v�dy nejménì je-
den v úrovni L. Hradlo se pøeklopí do
úrovnì H, která je pøes filtraèní obvod
pøenesena jako krátký impuls na na-
stavovací vstupy obvodù RS1, RS2.
Filtraèní obvod s rezistory R16, R17,
R18, diodou D39 a kondenzátory C1,
C2, filtruje pøípadné zákmity, které
vznikají pøi sepnutí nebo rozpojení tla-
èítek. Obvody RS tvoøí dva klopné ob-
vody D, u kterých jsou vyu�ity nastavo-
vací vstupy. Pro klidový stav platí Q = L.
Kladný impuls na vstupech S uvolòu-
je èinnost zámku, impuls na vstu-
pech R vrací zámek do klidového sta-
vu. K porovnání obou èísel je vyu�ita
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Elektronický
kódový zámek

Stanislav Horák
Zapomenutý klíè èi dveøe zavøené prùvanem mohou zpùsobit

horké chvíle pøi dobývání se do bytu. Oproti tomu kód elektronic-
kého zámku nelze ztratit, nebo nìkde zalo�it. Snahou pøi návrhu
popisovaného zaøízení bylo nezmen�it ochranu dveøí pod úroveò
zámkové vlo�ky. Spolehlivé a jednoduché ovládání bez jakékoliv
signalizace pøi volbì kódu, velký poèet kombinací, zálo�ní napáje-
ní a obsluha oddìlenou klávesnicí, to byly podmínky, které jsem si
stanovil pøi jeho konstrukci.

Obr. 1. Blokové schéma
zámku

Obr. 2. Zapojení klávesnice

Obr. 3.
Zapojení

pøedvolby
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funkce EX OR hradel 1/1 a� 1/4. Je-li
na obou vstupech hradel shodná úro-
veò, je potom na výstupech úroveò L.
Stav výstupù vyhodnotí invertory 2/1 a�
2/4 a ètyøvstupové hradlo 3/2. Pro
shodná èísla je na výstupu úroveò L,
pøi rozdílných èíslech se na výstupu
nachází úroveò H. Pøíjem správného
èísla zaji��uje IO8, hradlo 6/1 a inver-
tor 2/6. V klidovém stavu se nachází
vstupy hradla 6/1 v úrovni L. Na výstu-
pu invertoru 2/6 je tedy úroveò L, na
kterou jsou pøipojeny pøes rezistory
R18, R20 vstupy R obvodù 4/1, 4/2.

Stisk tlaèítka uvolní èinnost zám-
ku. IO8 èítá impulsy z oscilátoru a
jeho výstupy Q postupnì pøecházejí
do úrovnì H. Druhým impulsem pøe-
chází Q2 do H. V tomto stavu hradlo 6/1

testuje, zda zadané èíslice souhlasí.
Pøi úrovni H na výstupu 3/2 pøejde
i výstup 2/6 do H a nuluje zámek.
Úroveò L dovolí naèítání dal�ího im-
pulsu. Na Q3 je H. Èítaè IO9 zmìní
stav z Q0 = H na Q1 = H, èím� pøed-
nastaví dal�í èíslo pøedvolby. Násle-
dujícím cyklem oscilátoru pøejde do
H výstup Q4 IO8 a pøes D42 nuluje
obvod 4/2. 4/1 zùstává pøeklopen, os-
cilátor pracuje dál a odmìøuje èas
pomocí IO7. Grafické znázornìní je
na obr. 6. Kmitoèet oscilátoru se po-
hybuje okolo 50 Hz. Kondenzátor C0,
zapojený paralelnì k R23, usnadòuje
spolehlivý rozbìh. Dìlením kmitoètu
v binární dìlièce IO7 pøejde její výstup
Q9 po asi deseti sekundách do úrov-
nì H a pøes diody D43 a D44 uvede
zámek do klidového stavu. Na otevøe-
ní je tedy k dispozici èas 10 s, co� jak
ukázala praxe, s rezervou postaèuje.

Po naèítání v�ech �esti správných
èíslic pøejde výstup Q6 IO9 do úrovnì
H a je odblokován obvod otevøení
zámku. Pokud je na vývodu Q6 úro-
veò H, po stisku tlaèítka TL10 je na
obou vstupech hradla 5/4 úroveò H a
invertor 2/5 otevírá tranzistor T1, který
sepne relé. Pøi úrovni L na Q6 hradla
6/2, 6/3, 6/4 po sepnutí Tl10 vynulují
pøes D39, D40 oba obvody RS. Inver-
tory 10/1 a� 10/6 pøevádìjí úroveò
výstupù IO9 na aktivní úroveò L pro pøed-
volbu. D46 oddìluje indikaèní diody
(popsány dále) a LED osvìtlení klá-
vesnice v pøípadì výpadku proudu,
aby se rychle nevybíjela zálo�ní baterie,
spínaná diodou D45. Body a, b umo�ní
po jejich spojení spínaèem, otevøít
zámek pouze stiskem tlaèítka Tl10.

A B C D

0 H L H L

1 L H H H

2 H L H H

3 L L H H

4 H H L H

5 L H L H

6 H L L H

7 L L L H

8 H H H L

9 L H H L
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Obr. 4. Kódy pro jednotlivá èísla
(úroveò L znaèí sepnutý

spínaè v pøedvolbì)

Obr. 5.
Schéma
zapojení

hlavní desky
zámku

Zdroj (obr. 7) je spolu s relé na
samostatné desce. Napìtí z transfor-
mátoru usmìròují mùstkové usmìròo-
vaèe IO11, IO12, vyhlazují kondenzáto-
ry a pro napájení elektroniky stabilizuje
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Obr. 6a. Èinnost IO8 pøi pøíjmu
�patného èísla

Obr. 6b. Èinnost IO8 pøi pøíjmu
správného èísla
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napìtí IO13, D51 spíná zálo�ní baterii
pro obvod zámku dveøí, D47 zkratuje
napìtí naindukované na jeho cívce.
D48 chrání T1 pøed napì�ovými �piè-
kami. Dvojitý pøepínaè Pø2 spíná jed-
nou sekcí body a, b, druhá pøepíná in-
dikaèní LED. Pøi sepnutých bodech a,
b svítí samoblikající LED D49. Rozpo-
jení bodù a, b signalizuje zelená LED
D50 a je nutné volit kód. Zdroj svým
urèením pro trvalý provoz vy�aduje ji�-
tìní vstupu i výstupu transformátoru
pojistkami a pro spolehlivou ochranu
propojení v�ech vodivých èástí zámku s
ochrannou svorkou! Pojistka sí�ové-
ho napìtí Po1 je z dùvodu co nejlep-
�ího oddìlení od ostatních èástí na
zvlá�tní destièce.

Sestavení
a uvedení do provozu

Kompletní zámek je sestaven na
pìti deskách (obr. 8 a� 12). Pokud
nemáme mo�nost prokovit prùchody
u dvoustranných desek, neopomene-
me je pøi osazování propojit drátky.
Pozornost vìnujeme pájení IO CMOS,
které osazujeme jako poslední. Po
osazení desek zkontrolujeme funkè-
nost zaøízení. Hlavní desku propojíme
plochým kabelem s klávesnicí a s pøed-
volbou. Pájecí body na v�ech deskách
jsou pro tento úèel ve stejném poøa-
dí. Na pøedvolbì nastavíme kód, mezi
výstupy Re a Re+ zapojíme LED
s ochranným rezistorem a pøipojíme
pøes miliampérmetr regulovatelný zdroj
s proudovým omezením. Nastavíme
proud 50 mA a za souèasné kontroly
proudu zvìt�ujeme napìtí na 6 V. Po-
kud není v zapojení chyba, proud se
ustálí na desítkách µA.

Odpojíme miliapérmetr a do kon-
trolního bodu MB pøipojíme oscilo-
skop nebo logickou sondu. Volíme
první èíslici kódu. Na osciloskopu po-
tom kontrolujeme, zda zaèal pracovat
oscilátor. Pokud ano, stiskneme tla-
èítko otevøení a oscilátor musí vy-
sadit. Toté� vyzkou�íme v poøadí
správná èíslice - �patná èíslice. Násled-
nì volíme celý kód. Po jeho navolení
se pøi stisku tlaèítka otevøení musí
rozsvítit LED na výstupech RE. Po
uplynutí asi 10 s od prvního stisku
tlaèítka musí opìt zhasnout. Nakonec
pøemìøíme zdroj a desky vestavíme
do skøíòky. Konkrétní øe�ení volíme
podle prostoru, kde hodláme zámek
instalovat. Mo�né øe�ení je patrné
z fotografií na obr. 13a, b. Desky jsou
distanèními sloupky pøipojeny k zá-
kladnì z pozinkovaného plechu, pøed-
volba k základní desce. Destièka se
sí�ovou pojistkou je na stranì nu-
lového vodièe pøipevnìna plastovými
sloupky a �rouby. Na stranì ochran-
ného vodièe jsou sloupky kovové a
zaji��ují jeho propojení se základnou.
Zdroj se základnou propojí sloupek,
ke kterému je vyveden nulový potenciál
zdroje. Mìdìnou fólii v místì dotyku
se sloupky pocínujeme. Celek zakrý-
vá kryt, který propojíme s ochranným
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vodièem na SV2. V krytu rozmìrù
250 x 175 x 75 jsou dvíøka z kuprextitu,
na nich� je zevnitø pøipájen dr�ák ba-
terie a je na nich pøepínaè s indikaè-
ními diodami. LED s rezistorem pájí-
me pøímo na pøepínaè a mìdìnou fólií.
Dvíøka umo�òují pøístup k pøedvolbì i
baterii, av�ak èást, na ní� se vyskytuje
nebezpeèné napìtí, je stále zakryta.

Hlavní desku spojíme s pøepína-
èem plochým kabelem zakonèeným
konektorem. I kdy� rozebrání kláves-
nice nepøinese pro otevøení zámku
�ádný u�itek, vyrobíme ji z odolného

materiálu a tak, aby k jejímu otevøení
bylo tøeba pou�ít nìjaký speciální ná-
stroj. Zabráníme tím pøípadným zvì-
davcùm v prozkoumání obsahu. Pøí-
vod sí�ového napìtí pøipojíme na
svorkovnici SV1. Klávesnici spojíme
se zámkem deseti�ilovým kabelem
(7 + 3 rezerva), vedeným pod omítkou
v délce do �esti metrù. Dveøní zámek
propojíme se svorkovnicí SV3. Vodièe
prochází dvìma otvory v základnì,
chránìnými pry�ovými prùchodkami.
K pøipojení baterie pou�ijeme vhodné
kontakty.

Obr. 7. Zapojení
zdroje

Obr. 8.
Deska

s plo�nými
spoji

klávesnice

0
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Pøehled logických IO ztráta podstatnì vìt�í a zvìt�uje se
s rostoucím pracovním kmitoètem.

Karel Bartoò

podle Popular Electronics, leden 1996,
s. 47.

rametrù. Údaje v posledním øádku o vý-
konové ztrátì je nutno brát pouze ori-
entaènì. Zvlá�tì u èítaèù je výkonová

V tabulce je uveden pøehled jednot-
livých typových øad èíslicových integro-
vaných obvodù a jejich základních pa-

tom, �e je urèena �ákùm 3. roèníku
SP�E? Tento text schválil nìjaký úøed-
ník ministerstva �kolství? Kdy� ano, vi-
dìl ji vùbec? Kdy� ne, kde se v ní toto
tvrzení vzalo?

Závìrem dìkuji za spolupráci profe-
sorùm SP�E v Praze a v Brnì, ing.
Tuscherovi a ing. Láníèkovi.

Kalousek

Dlouho jsem váhal, ne� jsem se roz-
hodl napsat tento èlánek - pøimìlo mne
k tomu pøedev�ím to, �e v jejím úvodu
je napsáno �Tato publikace je urèena
�ákùm 3. roèníku SP�E�. Knihu napsal
a vydal  vlastním nákladem ing. Jiøí Vl-
èek a nìco tak nepodaøeného a matou-
cího snad je�tì nikdy u nás nevy�lo.

Av�ak popoøádku: V textu je pøede-
v�ím øada chyb jazykových, to by jistì
v uèebnici být nemìlo. Hor�í v�ak je,
�e v knize je spousta chyb v poèetních
výrazech a v obrázcích (napø. v rovni-
cích èasto neodpovídají rozmìry jedno-
tek), v rovnicích se pou�ívají rùzné zpù-
soby zápisu jednoduchých poèetních
operací (souèin jako hvìzdièka v horní
èásti øádku, jindy jako teèka v dolní èásti
øádku, jindy ani jedno, ani druhé), au-
tor si plete øecká písmena, nìkterá jeho
tvrzení jsou nepøesná, nìkterá zcela
chybná a zavádìjící, jiná neúplná. Sa-
mozøejmì zcela opomíjí ve�keré nor-
my a zvyklosti pøi kreslení obrázkù a
psaní, pøitom ve schématech na mno-
ha místech chybí teèky, oznaèující spo-
jení vodièù atd. V textu odkazuje na vy-
svìtlení nìkterých termínù v jiných
kapitolách - v nich v�ak o nich není ani
zmínka (hned tøeba na str. 2 je u termí-
nu zkreslení odkaz na výklad v kapitole
Harmonická analýza - tam ov�em bu-
dete hledat marnì).

Zmínil jsem se o str. 2 - na ní zaèíná
kapitola Zesilovaèe, v ní se lze sice
dozvìdìt ledacos, ale chybí v ní napø.

to nejdùle�itìj�í: jak se urèí zesílení na-
pì�ové, proudové a výkonové, zcela
chybí vysvìtlení, co je zpìtná vazba,
aèkoli se v dal�ích èástech knihy tento
termín èasto pou�ívá. Nelze se v�ak
podrobnì zabývat vyjmenováváním
v�ech nedostatkù a chyb - to by vydalo
na traktát obsáhlej�í, ne� je celkem útlá
kni�ka, kterou dr�ím v ruce.

Charakter kní�ky snad dokreslí i pro
víceménì laiky tyto citace: �Pro vìt�í
(jaké ?) výkony je nutné pou�ívat dis-
krétní souèástky (proè ?)�, �Obtí�e pøi
aplikaci tranzistorù pùsobí i rùzná veli-
kost proudového zesilovacího èinitele,
která zhor�uje reprodukovatelnost za-
pojení (!). Proto se tranzistory nyní hlav-
nì pou�ívají jako spínaèe (!)�, �u�iteè-
ný signál se moduluje vf napìtím� atd.
atd.

Pro úplnost na konec pouze jeden
obrázek ve skuteèné velikosti, aby byla
zøejmá kultura zpracování tohoto �uèeb-
ního� textu.

I kdy� mi je trochu líto místa, které je
vìnováno této nepodaøené kní�ce, do-
mnívám se, �e nebylo vynalo�eno na-
darmo - tím spí�e, �e kní�ka vy�la ji�
v 2. vydání. Jisté je jedno - pokud je
kní�ka doporuèena pro studenty (�áky),
musí být vìcnì správná, jazykovì bez-
chybná a systematická - �ádnou z tìch-
to vlastností kní�ka nemá. Jistì dnes
nemù�e nikdo bránit autorovi, chce-li
vydat nìco svým vlastním nákladem -
kde se v�ak vzalo v kní�ce tvrzení o

Poznámka k èlánku
�Nabíjeèka NiCd s ne-
závislým vybíjením�

z PE 7/96
V uvedené nabíjeèce se pou�ívá

nabíjecí proud 80, resp. 100 mA pro na-
bíjení èlánkù s jmenovitou kapacitou
600, resp. 750 mAh. Náboj, dodaný do
akumulátoru, je asi 1,55 C a je zbyteè-
nì velký. Zmen�ením odporu rezistoru
R21 na 13 kW se ponìkud zmen�í na-
bíjecí proud na 74, resp. 90 mA. Doda-
ný náboj (asi 1,4 C) i pak zcela dosta-
èuje pro plné nabití èlánkù. Omezením
pøebíjení èlánkù prodlou�íte dobu jejich
�ivota.

VH

Ke knize
�Základní elektronické obvody a zaøízení

(pro �áky prùmyslových �kol)�
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Obvody s fázovým
závìsem

Ing. Robert Láníèek

UN [V] U9

f [Hz]

1,0UN

0,9UN

0,8UN

0,7UN

0,6UN

0,5UN

0,4UN
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0,2UN

0,1UN

®
 f 

[H
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®
 f 
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      (Pokraèování)

Nabíjecí proud zdroje lze pøibli�nì
urèit z Ohmova zákona: I = UN/R1.
Obecnì platí, �e zvìt�ující se øídicí
i napájecí napìtí kmitoèet zvy�uje
a zvìt�ením èasové konstanty R1C1
se kmitoèet zmen�uje. Rozdìlením
kondenzátoru v modifikovaném zapo-
jení lze dosáhnout libovolného nasta-
vení støídy výstupního signálu nezá-
visle na kmitoètu signálu. Pokud se
zapojí podle obr. 3 i rezistor R2, bude
generátor laditelný a� od urèitého kmi-
toètu fMIN = 1/R2C1. V pøípadì potøeby
je tedy mo�né nastavit pomìrnì úzké
pøeladitelné pásmo generátoru od fMIN
do fMAX = 1/R1C1 + fMIN pro ladicí napì-
tí U9 (0 a� UN).

Vlastnosti napìtím laditelného ge-
nerátoru lze snadno ovìøit pomocí jed-
noduchého mìøicího zapojení (obr. 8).
V�imnìte si, �e konstrukce laditelného
multivibrátoru je velmi jednoduchá.

Zmìøené údaje pro R1 = 100 kW a
C1 = 100 nF jsou zapsány v následují-
cí tabulce a platí pro váhovì vybraný
obvod. Vlastností obvodù rùzných vý-
robcù se mohou mírnì mìnit.

Proto�e kmitoèet závisí na dvou
velièinách, je nutné pøi zobrazení na
dvojrozmìrnou plochu zvolit jednu ve-
lièinu jako parametr. Kmitoèet ni��í
ne� 2 Hz byl pou�itým èítaèem nemì-
øitelný a je v tabulce uveden jako nulo-
vý. Z tabulky i následujících grafù vy-
plývá, �e optimální rozsah ladicího
napìtí, pøi kterém je ladicí charakteris-
tika lineární, je 0,1 a� 0,9 velikosti na-
pájecího napìtí.

Pomocí postupné lineární regrese
lze pro pou�itý obvod odvodit pøibli�ný
empirický vztah:
   f = 290U9 - 8,6UNU9 + 15,3UN - 347.

 Vztah platí pro lineární èást ladicí
charakteristiky pro UN>6 V. Závislostí
kmitoètu na èasovacích prvcích R1 a
C1 je teoreticky nepøímá úmìra. V re-

� � � � � �� �� �� �� ��

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
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� � � � � � � � � � �

Tab.1. Závislost kmitoètu VCO na napájecím a ladicím napìtí

álném obvodu je závislost na odporu
obecná mocninná funkce, kterou lze

opìt získat regresí. Do rovnic v grafu
je nutné dosazovat odpor v ki lo-
ohmech. Vhodnìj�í je úprava na zá-
kladní jednotku:
  7688R1

-0,81 = 7688(0,001)-0,81/R1
0,81

Po roz�íøení kapacitou kondenzá-
toru C1 = 100 nF získáme vztah pro
kmitoèet obvodu pøi UN = 18 V a
U9  = 9 V:

   f = 0,206(C1R1
0,81).

Obdobnì lze pøepoèítat i vztahy
pro ostatní køivky: 0,282/(C1R1

0,79);
7,88.10-3/(C1R1

0,73);0,205/(C1R1
0,84);

0,113/(C1R1
0,85). Pøedpokládá se, �e

kapacita vnìj�ího kondenzátoru C1
bude mnohem men�í ne� je vnitøní ka-
pacita obvodu (30 pF).

Zmìnou odporu rezistoru R2 se na-
stavuje nejni��í kmitoèet generátoru.
Pøi nezapojeném rezistoru (R2 = ¥) je
generátor laditelný od nuly a se zmen-
�ujícím se odporem rezistoru R2 se
pøeladitelnost zmen�uje. Ze zmìøe-

Obr. 9. Závislosti kmitoètu VCO na napájecím UN a ladicím U9 napìtí

Obr. 8. Ovìøení vlastností VCO

Závislost kmitoètu VCO na napájecím
napìtí : f = f(UN) pøi U9 = konst.,
         R1 = 100 kW a C1 = 100 nF

® UN [V]

Závislost kmitoètu VCO na ladicím
napìtí : f = f(U9) pøi UN = konst.,
     R1 = 100 kW a C1 = 100 nF

® U9
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pøipojit ladicí napìtí na napájecí zdroj.
Jestli�e se pou�ije pro stabilizaci na-
pájení vnitøní stabilizaèní dioda, musí
se navrhnout odpor srá�ecího rezisto-
ru tak, aby proud rezistorem byl vìt�í
ne� asi 12 mA. Jinak by byl výstupní
signál zkreslený: Rs = (UN - 6,5)/12.10-3.
Tak velký proud diodou v�ak zvìt�í
spotøebu obvodu témìø o 80 mW. Ro-
zumnìj�í je proto volit odpor Rs zhru-
ba desetkrát vìt�í a pøipojit paralelnì
k diodì keramický nebo fóliový kon-
denzátor 100 nF a� 1 µF. Náboj toho-
to kondenzátoru bude hradit spotøebu
proudových �pièek pøi pøepínání obvo-
du technologie CMOS (obr. 13 a 14
v pøí�tím pokraèování).

Rozdìlení èasovacího kondenzá-
toru C1 umo�ní mìnit støídu výstupní-
ho napìtí anebo odebírat napìtí pilo-
vitého prùbìhu na kondenzátorech C6
nebo C7. Pokud chceme, aby �pila�
zaèínala v nule, nelze volit pøíli� velký
pomìr kapacit, proto�e kondenzátor
s vìt�í kapacitou by se nestihl vybít.
Z tohoto dùvodu se také v uvedeném
zapojení kmitoèet po pøekroèení urèité
velikosti dále nezvy�uje  (U9 > 5 V).

Pøi návrhu obvodù se smyèkou fá-
zového závìsu podle obr. 3 se vychá-
zí z rozsahu vstupních kmitoètù. Pro
tento rozsah se navrhnou  souèástky
R1, C1 èasovacího obvodu (popø. R2)
generátoru. Budeme-li uva�ovat napø.
vstupní rozsah kmitoètù od 500 Hz do
1,5 kHz (prùmìr 1000 Hz) a napájecí
napìtí UN = 12 V, mù�eme dosadit do
rovnice odvozené z obr. 10

  1000 = 0,205/(C1R1
0,84).

Zvolíme-li odpor rezistoru R1 = 10 kW,
bude C1 = 90 nF. Potøebné souèástky
lze odhadnout i podle jednodu��ího
vzorce: 1000 = 1/(R1C1), (C1 = 100 nF).
Pro jednoduchost zvolíme odpor fil-
traèního èlánku nulový, tak�e kapacita
filtru bude podle døíve uvedeného
vztahu:

(1,33 µF). Pro srovnání je v obr. 15
zakreslena prodlou�ená pøevodní cha-
rakteristika po zapojení filtraèního re-
zistoru R = 120 kW.

Pøi realizaci obvodù s PLL je nutné
dbát na to, aby pøivedené vstupní na-
pìtí odpovídalo logickým úrovním
CMOS. Proto�e pøi mìøení byl k dis-
pozici pouze generátor TTL, bylo pou-
�ito napájecí napìtí 6 V.

®
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Obr. 12.
Nejjedno-

du��í
generátor

s 4046

(Pokraèování)Obr. 11. Závislosti kmitoètu VCO na odporu rezistoru R2
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Závislost kmitoètu VCO na odporu
rezistoru R1, f = f(R1) pøi U9 = konst.,
UN = 18 V, C1 = 100 nF

® R1 [kW]

Závislost kmitoètu VCO na odporu
rezistoru R1, f = f(R1) pøi UN = konst.,
U9 = UN / 2, C1 = 100 nF

® UN [V]

Závislost kmitoètu VCO na napìtí UN,
f = f(UN) pøi U9= UN a C1 = 100 nF

Závislost kmitoètu VCO na odporu
rezistoru R2, f = f(R2) pøi U9 = konst.
      C1 = 100 nF, R1 = 100 kW

ných charakteristik vyplývá, �e nemá
smysl volit odpor rezistoru R2 men�í
ne� 0,5R1, proto�e kmitoèet pak nezá-
visí na ladicím napìtí. Pøibli�nì je pøe-
laditelnost (pomìr maximálního ku mi-
nimálnímu kmitoètu) rovna pomìru
odporù rezistorù R2 / R1.

 Pokud nezále�í na stabilitì kmito-
ètu, je mo�né základní zapojení gene-
rátoru zjednodu�it vynecháním èaso-
vacích rezistorù (R1 = 0 a R2 = ¥) a

® R2 [kW]

Obr. 10. Závislosti kmitoètu VCO na odporu èasovacího rezistoru

® R1 [kW]
1000

1000

1000
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Elektronické
potenciometry  2

Richard �trych

Tento èlánek volnì navazuje na èlánek z PE 10/96. Chtìl bych v nìm se-
známit ètenáøe s dal�ími typy elektronických potenciometrù, vhodných i pro
amatérské pou�ití.

aktivní signál &6 (úroveò L), potom se-
stupná hrana (z úrovnì H na L) signálu
,1& posune �bì�ec� potenciometru
o jeden krok nahoru, má-li vstup
8�' úroveò H (nebo dolù pøi 8�'
v úrovni L). Jakmile se zmìní stav vstu-
pu&6  z úrovnì L na H, je stav vnitøní-
ho èítaèe ulo�en a signály ,1& a8�'
nemají na pozici sbìraèe vliv. Fukce
vstupních signálù je pøehlednì v tab.
1. �ipky oznaèují zmìnu stavu. Èaso-
vý diagram signálù&6 , 8�'  a ,1& je
na obr. 3.

Tab. 1. Pravdivostní tabulka vstupních
signálù

&6 ,1& 8�' Re�im

L ¯ H nahoru
L ¯ L dolù
 H X pozice ulo�ena

Nastavení potenciometru se nemì-
ní dokud není odpojeno napájení. Kdy�
je napájení obnoveno, je pozice sbìra-
èe nastavena opìt na 10 %. Nastavení
potenciometru není definováno, pokud
není pøipojeno napájení.

Obvod je dodáván v pouzdru DIP se
14 vývody nebo v pouzdru SOIC se 16

Napìtí na VCC,&6 , 8�'  a ,1& :-0,5 a� 7 V,
napìtí na vývodech UH, UL a UW: -6,5 a� 6,5 V,
napìtí na VB: -6,5 V.

Provozní parametry:

Napájecí napìtí UCC: +4,5 a� 5,5 V,
úroveò H: +2 a� UCC+0,5 V,
úroveò L: -0,5 a� +0,8 V,
napìtí na vývodech UH,UL,UW:

UB-0,3 a� UCC+0,3 V,
napìtí UB: -5,5 V a� GND,
napájecí proud: typ. 0,1; max. 5 mA
odpor sbìraèe RW: typ. 350; max. 650 W,
proud sbìraèem: max. 1 mA,
kapacita CIN: max. 10 pF,
tCI min. 0,1 µs,
tID min. 0,1 µs,
tDI min. 1 µs,
tIL min. 0,5 µs,
tIH min. 1 µs,
tIC min. 0,5 µs,
tCPH min. 0,1 µs.

Oznaèení èasových intervalù viz obr. 3.

Potenciometr DS 1666
Digitální potenciometr DS 1666 je

urèen pro audiotechniku a pro jiné úèe-
ly, vy�adující logaritmický prùbìh. Je
slo�en ze 128 elementárních rezistorù.
Tyto rezistory jsou sériovì pospojová-
ny a z ka�dého spoje je vyvedena od-
boèka. Pøíslu�ná odboèka je vybírána
multiplexerem, který je ovládán øídicí
logikou a 7bitovým èítaèem. Tento èí-
taè je øízen signály&6 , 8�'  a ,1& .
Po pøipojení napájení je sbìraè poten-
ciometru nastaven na pozici odpovída-
jící 10 %. Pøibli�nì logaritmický prùbìh
je vyøe�en zajímavým zpùsobem. Dol-
ní polovina potenciometru má zmìnu
odporu 1 % na ka�dé 3 % zmìny na-
stavení pro snadné nastavení slabých
signálù. Horní polovina potenciometru
pak má zmìnu odporu 2 % na ka�dé
1 % zmìny nastavení pro nastavení vìt-
�ích signálù. Rozlo�ení odporu poten-
ciometru v závislosti na nastavení je na
obr. 1.

Popis ovládání
Blokové schéma je na obr. 2. Vstu-

py oznaèené&6 , 8�'  a ,1&   øídí po-
zici potenciometru (viz obr.1). Kdy� je

Obr. 1.
Prùbìh odporu mezi

vývody VL a VW
v závislosti na nasta-
vení potenciometru

Obr. 2. Blokové
zapojení obvodu

DS1666

vývody ve verzích li�ících se celkovým
odporem potenciometru:

DS 1666-10KW (f
-3dB = 1,1 MHz),

DS 1666-50KW (f-3dB
 = 200 kHz),

DS 1666-100KW (f-3dB = 100 kHz).
U ka�dého typu je uveden maximál-

ní pracovní kmitoèet.
Dále se dodávají verze pro rozsah

teplot 0 a� 70 °C nebo -40 a� 85 °C.
Zapojení vývodù pouzdra je na obr. 4.

Technické údaje
Proto�e získat základní technické

údaje ménì bì�ných obvodù bývá ob-
tí�né, uvádím je�tì nejdùle�itìj�í para-
metry obvodu.

Maximální napìtí na vývodech, pøi
nich� se obvod nepo�kodí:

Obr. 3. Èasové prùbìhy na vývodech
potenciometru

DS 1666 DS1666S

VH, VL vývody potenciometru
VW sbìraè potenciometru
8�' øízení nahoru, dolu
,1& øízení sbìraèe (pohyb)
&6 výbìr obvodu
NC vývod nezapojen
VCC napájení UCC (+5 V)
GND zem
VB napájení UB (0 a� -5 V)

Obr. 4. Zapojení vývodù pouzdra

Potenciometr DS1667

DS 1667 obsahuje dva potenciome-
try. Nastavení ka�dého z nich je ulo-
�eno v 8bitovém registru (viz obr.5).

Obvod lze získat u firmy HT-Eurep
Rosenbergových 10; 180 00 Praha 8.
Cena obvodu je 72 Kè za jeden kus
vèetnì DPH.

Informace byly získány z firemní li-
teratury.
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dvou rezistorù a s vývodem na konci.
Tento bod je potom vybrán multiplexe-
rem a je vyveden na výstup W0 pro po-
tenciometr 0 a nebo na výstup W1 pro
potenciometr 1. Pozice potenciometrù
je nastavitelná programovì 8bitovým
registrem. Potenciometry lze spojit do
série tak, �e vývod H0 je spojen s vý-
vodem L1. Vznikne tak potenciometr
s rozli�ením na 512 pozic. Potom se
zápisem do Stack Select bitu vybírá,
který sbìraè kterého potenciometru
bude multiplexerem pøepnut na výstup
SOUT. Pøi zápisu 0 do bitu SS to bude
sbìraè potenciometru 0, co� pøedsta-
vuje 256 dolních pozic potenciometru
a pøi zápisu 1 do SS bitu to bude 256
horních pozic potenciometru (obr. 7).

Informace o stavu potenciometrù a
bitu SS se zapisuje nebo je ètena ze
17bitového posuvného registru. Tento
registr je èten nebo zapisován tøívodi-
èovým sériovým portem, který má øídi-
cí signály RST, DQ a CLK. Data pøivá-
díme na vstup DQ a jsou vkládána
pouze tehdy, pokud je signál RST ve
stavu H. Potenciometr zachovává
pøedchozí stav do doby, ne� je signál
RST opìt ve stavu L. Je-li signál RST
ve stavu L, jsou signály CLK a DQ ig-
norovány.

Platná data jsou do posuvného re-
gistru zapisována pøi nábì�né hranì
signálu CLK a jsou zapisována v tom-
to poøadí: bit SS, následuje 8 bitù ur-
èujících pozici sbìraèe potenciometru
1, pøièem� MSB bit je jako první a poté
následuje 8 bitù, urèujících pozici sbì-
raèe potenciometru 0, pøièem� MSB bit
je opìt první. Pokud je posláno více
ne� 17 bitù, je do posuvného registru
zapsáno právì tìch 17 posledních. Jak
jsou data vkládána do posuvného re-
gistru, jsou stará data posílána bit po
bitu na výstup COUT, co� lze s výho-
dou vyu�ít pro ètení obsahu registru
nebo pro sestavení nìkolika obvodù
DS1667 do kaskády (viz obr. 9 a 10).

Pøi ètení obsahu registru je postup
následující. Kdy� je RST ve stavu L,
bit 17 je v�dy na vývodu COUT. Proto
staèí propojit rezistorem vývody DQ
a COUT (obr. 10) . Signál RST se uve-
de do stavu H a kdy� se signál CLK
mìní ze stavu L do H, bit 17 se zapí�e
na první pozici posuvného registru a na
výstup COUT je poslán bit 16. Po 17
cyklech je stav pøeèten a pøitom se ne-
zmìní pozice potenciometrù.  Èasový
diagram je na obr. 11. Po pøipojení na-
pájení jsou pozice sbìraèù potencio-
metrù na polovinì rozsahu a bit SS je
vynulován.

DS 1667 obsahuje dva operaèní ze-
silovaèe, které jsou vhodné pro pou�i-
tí jak s unipolárním napájením 5 V, tak
i pro napájení bipolární ±5 V. Operaè-
ní zesilovaèe lze pou�ít jako kterékoliv
bì�né OZ nezávisle na digitálních po-
tenciometrech nebo je lze vyu�ít pro
aplikace s potenciometry na èipu.

Obvod je vyrábìn ve tøech verzích,
li�ících se celkovým odporem poten-
ciometru. Pro pøehlednost je v závor-
ce uveden i knitoètový rozsah.

OZ jen u DS1667

Obr. 5. Blokové zapojení potenciometrù DS1667
(DS1267, DS1867)

Obr. 12. Invertující zesilovaè
s promìnným zesílenímObr. 10. Sériové zapojení obvodù DS1667

Obr. 7. Sériové spojení potenciometrù

Obr. 8. Registr dat obvodù DS1667,
DS1267 a DS1867

Obr. 6. Zapojení vývodù pouzdra
obvodu DS1667

Obr. 11. Prùbìhy signálù pøi ètení
údajù

Obr. 9. Prùbìhy signálù pøi zápisu
údajù

Obvod obsahuje té� dva operaèní
zesilovaèe s velkou �íøkou kmitoètové-
ho pásma. Zesilovaèe jsou pou�itelné
pro u�ivatelské aplikace stejnì ja-
ko bì�né integrované operaèní zesilo-
vaèe. OZ mohou být pou�ity ve spoje-
ní s digitálními potenciometry na èipu
k vytvoøení takových funkcí, jako jsou
pøevodníky A/D, D/A, zesilovaèe s pro-
gramovatelným zesílením nebo pro-
gramovatelné oscilátory.

Ka�dý potenciometr se skládá z 256
rezistorù se stejným odporem s vyve-
deným bodem mezi ka�dým spojem
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Na obr. 12, 13 a 14 jsou pøíklady
pou�ití digitálních potenciometrù, kte-
ré nepotøebují zvlá�tní popis. Snad jen
malou poznámku. Pøi návrhu se nesmí
zapomenout na odpor sbìraèe RW,
který je pøibli�nì 1 kW, co� by mohlo
v nìkterých pøípadech tropit �neple-
chu� pøi prosté zámìnì digitálního po-
tenciometru za mechanický, co� platí
pro v�echny popisované digitální
potenciometry.

Obvody DS1267 a DS1867 jsou
svým charakterem a technickými pa-
rametry toto�né s popsaným obvodem
DS1667. Rozdíl je v tom, �e neobsa-
hují na èipu operaèní zesilovaèe.
DS1867 je pak verzí obvodu DS1267
s pamìtí EEPROM na èipu, která
stínuje posuvný registr. Proto uvádím
pouze zapojení vývodù pouzdra a
popis funkce pamìti EEPROM
u DS1867. Pøi vypnutí napájení se ak-
tuální stav posuvného registru pøepí-
�e do stínové pamìti EEPROM. Po-
kles napájecího napìtí UCC ze 4,5 na
3 V musí trvat alespoò 4 ms, viz obr.15.
Po pøipojení napájecího napìtí se ob-
sah EEPROM automaticky pøepí�e do
registru a dále u� na èinnost obvodu
nemá vliv. Na obr. 16 je princip spoje-
ní více obvodù do kaskády pro jedno-
du��í programování.

Základní technické údaje

Rozsah pracovních teplot: 0 a� 70 °C,
napájecí napìtí UCC:

min. +4,5; typ. 5,0; max. 5,5 V,
úroveò H: +2 a� Ucc+0,5 V,
úroveò L: -0,5 a� +0,8 V,
napìtí na vývodech UH,UL,UW:

UB-0,3 a� UCC+0,3 V,

Obr. 16.
Kaskádní øazení

obvodù DS1267 a
DS1867

napìtí UB: -5,5 V a� GND,
napájecí proud ICC: typ. 3; max. 5 mA,
napájecí proud IB: typ. 3; max. 5 mA,
odpor sbìraèe RW: typ. 350; max. 650 W,
proud sbìraèem: max. 1 mA,
kapacita CIN: 5 pF,
kapacita COUT: 7 pF,
výstupní proud  úroveò H: min. -1 mA,
výstupní proud  úroveò L: max. 4 mA,
tolerance celkového odporu

potenciometru: max. ±20 %,
�um (ref. 1 V): typ. -120 dB/ÖHz,
absolutní linearita: typ. 1,0 LSB,
relativní linearita: typ. 0,5 LSB,
teplotní souèinitel odporu: 850 ppm/°C,
kmitoèet CLK: max.10 MHz,
tW min. 50 ns,
tSU min. 30 ns,
tH min. 10 ns,
tPLH max. 50 ns,
tHHT min. 50 ns,
tHLT min. 50 ns.

Oznaèení èasových intervalù je na
obr. 17.

Sekce operaèních zesilovaèù:

Vstupní napì�ová nesymetrie: typ. 5 mV,
vstupní drift: typ. 10 µV/°C,
CMR: typ. 62 dB,
zesílení: typ. 100 dB,
výstupní napìtí: ±4,7 V,
výstupní proud: min. 13; max. 60 mA,
rychlost pøebìhu: min. 0,7; typ. 2 V/µs,
�íøka pásma: typ. 2,5 MHz,
vstupní �um: typ. 100 nV//ÖHz,
harmonické zkreslení (10 kHz, A=-10,

RL=2 kW): typ. 0,1 %.

Obvody lze získat u firmy HT-Eu-
rep; Rosenbergových10; 180 00 Pra-
ha 8. Cena obvodu DS 1267 je 213 Kè
a DS 1667 je 268 Kè za jeden kus vèet-
nì DPH.

Informace byly získány z firemní li-
teratury.

Obr. 14. Nízkofrekvenèní korektor

Obr. 13. Programovatelný rozdílový
zesilovaè

Obr. 16. Èasové prùbìhy na vývo-
dech potenciometru

Obr. 15.
Èasové prùbìhy

pøi zápisu  do
pamìti EEPROM
u obvodu DS1867

Obr. 17. Zapojení vývodù obvodù
DS1267 a DS1867 v pouzdrech

DIP14, SOIC16 a TSSOP20

DS1667-10 10 kW (f-3dB=1,1 MHz),
DS1667-50 50 kW (f-3dB=200 kHz),
DS1667-100 100 kW (f-3dB=100 kHz).

Obvod je v pouzdøe DIP a SOIC
s dvaceti vývody - obr. 6. Vývody mají
tyto funkce:

VCC napájecí napìtí UCC (+5 V),
GND zem (0 V),
L0,L1,H0,H1,W0,W1

vývody potenciometru viz obr. 5,
VB záporné napájecí napìtí UB

pro OZ a substrát,
SOUT vývod spojených potenciometrù,
RST vstup reset,
DQ vstup data,
CLK vstup hodiny,
COUT výstup pro kaskádní

pospojování obvodù DS1667,
NINV0, NINV1 neinvertující vstupy OZ,
INV0, INV1 invertující vstupy OZ,
OUT0, OUT1 výstupy OZ.
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Nové výrobky firmy Optoelectronics

ð

Produkty americké firmy Optoelectronics patøí k tìm výrobkùm,
které zajímají nejenom odborníky pracující v komunikaèní technice,
ale i radioamatéry. Firma vyrábí celou øadu pøístrojù pro pou�ití ve vf
komunikaèní technice. Jsou to rùzné pøijímaèe, èítaèe, monitorovací
a sledovací pøístroje atd. Nìkteré z nich vám pøedstavíme podrobnìji.

Pod názvem XPLORER se skrývá
velmi rychlý digitální testovací pøijímaè
a analyzátor signálu s kmitoètovým roz-
sahem 30 a� 2000 MHz a 500 pamìt-
mi. Pøijímaè ve velmi krátkém èase
(okolo 1 s) proladí �iroký kmitoètový
úsek,  digitálnì zobrazí zachycené kmi-
toèty,  analyzuje jejich zdvih, sílu pole,
dekóduje pøípadné kódy DTMF, CTCSS
a DCS (Digital Code Squelch), udá da-
tum, èas a pøi pøipojení na systém GPS
i aktuální polohu a v�echny údaje zob-
razí na displeji a zapí�e do jedné z 500
pamìtí. Samozøejmostí je mo�nost  pøi-
pojení poèítaèe (RS-232 i úrovnì TTL),
zmínìného systému GPS pro indikaci
a záznam zemìpisné polohy a magne-
tofonu.

SCOUT je rychlý èítaè a zapisovaè
vf signálù. Jeho kmitoètový rozsah je
10 a� 1400 MHz. Vf �události� se zapi-
sují do 400 pamìtí pro kmitoèty a pro
jeden kmitoèet mù�e být zapsáno a�
255 �událostí�. Vf aktivita mù�e být in-
dikována akusticky nebo vestavìným
vibrátorem. Navíc lze pøipojit SCOUT
pøímo k svìtoznámému komunikaèní-
mu pøijímaèi japonské firmy AOR AR-
8000 a spolupráce obou pøístrojù dále
roz�iøuje mo�nosti sestavy, napø. velmi
rychle naladí pøijímaè na po�adovaný
kmitoèet atd.

R10 INTERCEPTOR je miniaturní
testovací pøijímaè FM. Jeho kmitoètový

XPLORER - digitální testovací
pøijímaè a analyzátor signálù

SCOUT - èítaè a zapisovaè vf polí

rozsah je asi od 10 do více ne� 2000
MHz, indikuje zdvih a sílu pole zachy-
ceného signálu, vestavìn je nf odpo-
slech. Pøístroj slou�í pøedev�ím k rych-
lému vyhledávání vysílaèù, vèetnì
ne�ádoucích (odposlech, ru�ení).

Pøístroje Optoelectronics jsou urèe-
ny i pro pou�ití v terénu, jsou proto vy-
baveny i akumulátory a nabíjeèem. Na
pøání se dodává obslu�ný software pro
pøipojení k poèítaèi. Nìkteré pøístroje
jsou urèeny pøímo jako doplòky komu-
nikaèních pøijímaèù japonské firmy
AOR.

OK1XVV
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OPTOLINX - univerzální interface
mezi rádio a PC

Optoelectronics se ji� 22 let specia-
lizuje na testovací a monitorovací pøí-
stroje zvlá�tì vhodné pro blízká pole
(jednotky a� stovky metrù od vysílaèe),
které nacházejí �iroké uplatnìní v ob-
lasti bezpeènosti, kontra�pioná�e,
mìøení a kontroly pojítek i amatérské-
ho monitorování rádiového provozu.

DC440 je miniaturní dekodér subtó-
nù CTCSS (celkem 50), 106 kódù DCS
a znakù DTMF (celkem 16), které do-
ká�e zobrazovat souèasnì na displeji
LCD s podsvìtlením. Jednodu�e se pøi-
pojí k nf výstupu jakéhokoliv pøijímaèe,
scanneru nebo Interceptoru, má 6 mì-
øicích re�imù, data ukládá do záloho-
vané pamìti. Je vybaven sériovým  roz-
hraním CI-V a pøes OPTOLINX  jej tedy
lze provozovat i s jakýmkoliv pøijímaèem
ovládaným z PC.

OPTOLINX  je univerzální interface
mezi PC (RS232) a øadu zaøízení, napø.

SCOUT, DC440, èítaè M1, pøijímaèe
AR-2700, AR-8000, AR-3000A,IC-
R7000, IC-R7100, IC-R9000, GPS s vý-
stupem NMEA-183. Má  stejné  funkce
jako interface ICOM CT-17, navíc po-
skytuje squelch status, který umo�-
òuje  rychlej�í skanování nìkterých pøi-
jímaèù pøi ovládání z PC. Lze pøes nìj
napø. pøehrávat kmitoèty ze SCOUTa
do PC nebo z PC do pøijímaèe AR-8000.
Umo�òuje souèasné ovládání jak zaøí-
zení poloduplexních, tak i plnì duplex-
ních.

Mezi dal�í zajímavé výrobky patøí
minièítaè CUB pro rozsah 1 MHz a� 2,8
GHz, vzhledovì stejný jako SCOUT, od
kterého se li�í men�í citlivostí, �ir�ím
kmitoètovým rozsahem a absencí pa-
mìtí. CUB je atraktivní svojí malou ce-
nou a vyu�ívá se v profesionální i ama-
térské  praxi  pøi  vyhledávání vysílaèù
a kontrole jejich kmitoètù. Údaj o kmi-
toètu zùstává na displeji zobrazen a�
do dal�ího mìøení.

Mikroèítaè  M1 má  lep�í citlivost  ne�
CUB a navíc k vstupu 50 W (10 MHz-
2,8 GHz) je vybaven i vstupem 1 MW
(10 Hz-50 MHz).

Vstupem s malou i velkou impedan-
cí je rovnì� vybaven multifunkèní mini-
èítaè 3000A+, který je z celé této øady
nejcitlivìj�í. Pracuje od 10 Hz do 3 GHz
a mìøí kromì kmitoètu i periodu, pomìr
èasù a èasové intervaly. Lze jej kabe-
lem CB232 pøímo spojit s PC a ve spo-
lupráci s programem OPTOLOG jej po-
u�ívat k zaznamenávání kmitoètù do
souborù spolu s údajem o èase zachy-
cení signálù.

Vrcholem v øadì èítaèù Optoelectro-
nics  je èítaè 8040, vhodný prakticky pro
jakoukoliv aplikaci. Parametry jej øadí
mezi laboratorní èítaèe, pøièem� rozmì-
ry a bateriovým napájením je vhodný
pro aplikace v terénu. Je vybaven vstu-
py s velkou impedancí 1 MW i vstupy
50 W pro pøipojení antén, atenuátory,
digitálním filtrem a dolnofrekvenèními
filtry, má rozsah 10 Hz a� 3 GHz a na
rozdíl od jiných pøenosných èítaèù je
standardnì vybaven èasovou základ-
nou KVG v termostatu (OCXO) vyrábì-
nou pro vojenské aplikace (pøesnost
0,05 ppm).
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Selektivní volby
pro radiostanice CB

s displejem a vodièem zakonèeným ko-
nektorem, který se zasune do mikrofon-
ního konektoru radiostanice. Mikrofon
se zapojí do konektoru na panelu se-
lektivní volby SMART 1. Na zadním
panelu pøístroje je i dal�í konektor (DIN)
urèený pro dal�í pomocné funkce, kte-
ré volba SMART 1 umo�òuje - dálkové
ovládání spotøebièe a alarmový vstup
z èidla (podobnì jako volba SuperREX).
Pøístroj SMART 1 toti� mù�e slou�it po
doplnìní èidlem (napø. otøesovým, ul-
trazvukovým), èi po pøipojení na ochran-
né kontakty v automobilu jako ,,inteli-
gentní� autoalarm - pager. Pøístroj ve
spojení s druhou volbou shodného typu
umo�òuje i identifikaci volající protista-
nice, podobnì jako volba ZVEI ve sta-
nici ZIRKON. Rozmìry selektivní volby
SMART 1 jsou  34 x 96 x 100 mm.

Smart PLUS - Pøístroj prakticky
shodný s typem Smart 1, ale program
je upraven a doplnìn tak, �e je umo�-
nìna i aktivace (nikoliv pøíjem) selek-
tivních voleb pracujících ve formátu
ZVEI (DNT  ZIRKON). Vyrábìl se je�tì
typ  SMART VOICE,  co� byla selektiv-
ní volba doplnìná modulem pro zá-
znam modulace k vyu�ití jako opako-
vaè. Se zákazem provozu opakovaèù
v pásmu CB (viz Generální povolení
ÈTÚ pro provoz CB radiostnic) se tato
volba vyskytuje jen výjimeènì.

Smart ECO - Vestavný modul selek-
tivní volby, který lze vestavìt do vozid-
lových radiostanic, a po odlomení mo-
dulu s relé pro spínání reproduktoru lze
tento modul vestavìt i do ruèních sta-
nic. Modul je programovatelný obdob-
nì jako Super Rex, programování se
realizuje dialerem DTMF. Bohu�el chy-
bí výstup pro ovládání externího spo-
tøebièe. Modul není rozhodnì urèen pro
laickou obsluhu. Programování a ve-
stavba modulu jsou toti� pomìrnì ob-

Dodává se i elektronicky ladìný filtr/pøedzesilovaè APS104,
který je pøeladitelný od 10 do 1000 MHz s konstantní �íøkou
pásma 4 MHz v celém rozsahu a zesílením 30 dB. APS104
zvìt�uje dosah v�ech minièítaèù, SCOUTa, XPLORERu, In-
terceptoru pøibli�nì desetkrát.

�kolní rádiová sí�
v pásmu CB

ð

Autorizovaní distributoøi Optoelectronics pro Èeskou a Slo-
venskou republiku:

  ELIX, Klapkova 48, 180 00 Praha 8 - Kobylisy, tel.: (02)
689 04 47, 688 06 56, 688 06 95, fax: (02) 848 202, 689 04
47, 688 06 56, 888 184, E-mail: ELIX@Bohem-net.cz

DD-AMTEK, U 1. baterie 1, 162 00 Praha 6, tel./fax: (02)
243 154 34, tel.: 243 125 88, E-mail: PDoud@bajt.cz

R20 AM Interceptor je levný detektor signálù (AM), jen�
okam�itì reaguje na nejsilnìj�í signál, nevy�aduje �ádné
ladìní, má rozsah od 500 kHz do více ne� 2,5 GHz. Je vy-
baven vnitøní 9V baterií, sluchátkem, teleskopickou anté-
nou, indikátorem síly pole LED. Je urèen ke kontrole výko-
nu vysílaèù, lokalizaci zablokovaných vysílaèù, odhalování
odposlechu (��tìnic�), kontrole vyzaøování mikrovlnných trub
apod.

Optoelectronics rovnì� dodává øadu pøíslu�enství, soft-
ware, antény a filtry s konektory BNC pro èítaèe a pøijímaèe,
propojovací kabely a dal�í.

OK1CZ

DC440 - dekodér CTCSS, DCS a DTMF

(Dokonèení)

tí�né a bývá pøedmìtem èastých dota-
zù u�ivatelù. Modul umí signál DTMF
i generovat. Pøi obsluze a programová-
ní selektivní volby Smart ECO je potøe-
ba zachovávat zvìt�enou pozornost -
volba se ovládá vlastnì jen mnohoná-
sobnými krátkými stisky tlaèítka PTT a
jakýkoliv omyl èi pøehmat zpùsobí vy-
slání ne�ádoucích údajù. Rozmìry
modulu ECO jsou 24x36 mm, deska
s plo�nými spoji má pøipravenou èást
s relé pro odlomení a tím se zmen�í roz-
mìry na 24x14 mm.

OK1XVVSuperREX - Tento modul je slo�i-
tìj�í a komfortnìj�í verzí pøedcházející
volby ELIX SC-2 a pochází od stejné-
ho výrobce. Umo�òuje podobné funk-
ce jako modul ELIX SC-2, ale èísla lze
kdykoliv zmìnit. Pøeprogramování je
mo�né pohodlnì dialerem DTMF z dal-
�í, nebo po vnitøním propojení pomoc-
ným rezistorem i z vlastní radiostanice.
Reproduktor radiostanice je odpojován
pøes relé stejnì jako u SC-2 a radiosta-
nice je v klidu zcela tichá - neru�í nf
�umem koncového stupnì napø. v lo�-
nici pøi noèním provozu. Navíc má mo-
dul i dal�í èísla urèená pro skupinová
volání a ovládání pøipojeného spotøe-
bièe. Celkovì lze vyu�ívat 4 èísla se
specifickými vlastnostmi. Typy akustic-
ké výzvy (vyzvánìní) a odpovìdi lze na-
definovat z 9 pøedvolených typù a jed-
noho typu u�ivatelsky definovaného
vyzvánìní, ROGER BEEP lze defino-
vat obdobnì.

Volba SuperREX je urèena opìt pøe-
dev�ím pro nejvíce roz�íøené moderní
homologované CB radiostanice øady
DNT, ELIX i dal�í a je velmi spolehli-
vým výrobkem se snadnou obsluhou a
rozsáhlými mo�nostmi. Rozmìry modu-
lu SuperRex jsou 38x50 mm.

MiniREX - miniaturní selektivní vol-
ba urèená pro vestavbu do ruèních CB
radiostanic ELIX DRAGON SY-101 a
ZODIAC P-2000. Funkcemi je volba
obdobná typu ELIX SC-2, ale její roz-
mìry jsou díky pou�ití souèástek SMD
minimalizovány pro snadnou vestavbu
do malých radiostanic. Souèástí návo-
du je podrobný postup k vestavbì do
zmínìných radiostanic. Rozmìry toho-
to miniaturního modulu jsou 15x30 mm.

Smart 1 - Tentokrát se jedná o ex-
terní pøístroj urèený pro pøipojení do ra-
diostanice pøes externí konektor. Vol-
ba je vestavìna v plastové krabièce

Verba movent, exempla trahunt. Je
mnohokrát ovìøenou skuteèností u nás
i v zahranièí, �e nejlep�í výsledky pøi vý-
chovì a výcviku malých adeptù radioa-
matérství mají uèitelé - radioamatéøi.
V nìkterých zemích dokonce exístují or-
ganizace, sdru�ující uèitele - radioama-
téry a úzce spolupracující s vedením
tamních radioamatérských organizací.

V Trutnovì sídlí základní �kola a ma-
teøská �kola ve spoleèných budovách
v ulici Mláde�nická. Výpoèetní techniku
tam vyuèuje Zdenìk Lenèuk, OK1FZL.
Na druhém stupni z jeho podnìtu zave-
dl øeditel Z. Géc do výuky výbìrový pøed-
mìt �Elektrotechnická praktika se zamì-
øením na komunikaci.� �áci se v nìm
seznamují se základy radioamatérství,
s podstatou telefonu, radiotelefonu i faxu
a prakticky si vyzkou�ejí radiostanice CB.

Zásluhou OK1FZL je �kola velmi dob-
øe technicky vybavena. Má vlastní poèí-
taèovou sí� a rádiovou sí� v pásmu CB,
slou�ící pro �kolní úèely: radiostanicí je
vybavena kanceláø, sekretariát, uèebna
elektrotechniky a fyziky, slu�ební auto-
mobil, pan �kolník atd. Nyní �kola vypsa-
la výbìrové øízení na vybavení multime-
diální uèebny pro výuku jazykù.

Rádiová sí� v pásmu CB fungovala
i o prázdninách na �kolním táboøe, po-
øádaném pro zdravotnì oslabené dìti, pøi
noèních pochodech nebo pøi organizaci
táborových nákupù.

Technické vybavení rádiové sítì za-
ji��uje firma RadioCom Hradec Králové.

OK1DVA
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Povolovací podmínky
- pøání, diskuse, realita a mo�nosti

není jen vìcí obratnosti radioamatérských
spolkù, ale v�ech radioamatérù. Projekt
LEO, který budí obavy celého radioamatér-
ského svìta, je sice komerèní, v principu
ale otevírá obrovské mo�nosti globální ko-
munikace dostupné ka�dému. Poslechne-
me-li si tøeba jen znechucující opilecké
scény, jaké se ve veèerních hodinách ode-
hrávají na pøevádìèi OK0C, pochopíme, �e
obhajovat takto vyu�ívaná pásma proti
evidentní výhodì pro v�echny (nejen ama-
téry) je krajnì problematické. Takovýto
�provoz�, na hony vzdálený poslání amatér-
ské slu�by, jím� je sebevzdìlávání a tech-
nické studium, je cestou do hrobu pro zá-
jmy v�ech radioamatérù, a v�ichni bychom
na to mìli myslet.

Diskuse o Povolovacích podmínkách je
vkladem do blízké budoucnosti, a proto vù-
bec není zbyteèná. Nemìla by se ale vy-
èerpávat �dopilováváním� dne�ních pøedpi-
sù a léèbou jejich neduhù. Je nutno vidìt
budoucnost spojenou se vstupem ÈR do
Evropské unie. To je to podstatné, na co
usly�í i stát, nebo� jde i o jeho politiku, a to
nám otevírá prostor k prosazování zásad-
nì nových pøedpisù pro radioamatéry. Je
pøitom na�í vìcí v pøedstihu prozkoumat le-
gislativu èlenských státù EU a vybrat z ní,
co je pro nás potøebné a vhodné, pøihléd-
nout k domácímu právnímu øádu a tradici,
a navrhnout státu odpovídající zásady.

I kdy� je nás jen 5,5 tisíce koncesioná-
øù, jsme øádnými obèany platícími danì a
máme právo na své místo na slunci. Máme
právo na Povolovací podmínky odpovídají-
cí soudobému evropskému standardu a na

ochranu pøed tìmi, kdo kladou ná-
roky na ná� úsek kmitoètového
spektra a jeho neru�enou exploa-
taci, i pøed tìmi, kdo na na�e pás-
ma vstupují bez ohledu na pøedpi-
sy.

Rada Èeského radioklubu na-
vrhla sjezdu ÈRK ulo�it novì zvo-
lené radì tyto otázky øe�it a sjezd
návrh pøijal (øíjen 1996). Nová
rada ustavila pracovní skupinu
pro unifikaci (rozumìj: na�ich a
evropských pøedpisù) ve slo�ení
OK1MP, OK2FD a OK1XU. Do
skupiny jsou po jednom zváni i zá-
stupci ostatních radioamatérských
spolkù v ÈR. Skupina bude studo-
vat nejen mezinárodní pøedpisy,
doporuèení IARU, pøedpisy èlen-
ských státù EU, ale i námìty a pøi-
pomínky v�ech èeských a morav-

ských radioamatérù bez ohledu na èlenství
nebo neèlenství ve spolcích.

ètového spektra ÈTÚ po�adavek na uza-
vøení reciprocity s Øeckem a v únoru 1996
pøedal v�echny potøebné dokumenty v ang-
lickém jazyce. Øecko toti� uznává pro do-
poruèení CEPT T/R 61-01 jen zemì EU.

Výsledkem jednání a pøípravy patøiè-
ných dokumentù pro ÈTÚ bylo pøistoupení
Èeské republiky k doporuèení CEPT T/R
61-02 (HAREC) o vzájemném uznávání
zkou�ek.

Amatérská slu�ba je jednou z mnoha.
Problémy Povolovacích podmínek jsou ne-
velké oproti nutnosti zmìny v�ech teleko-
munikaèních pøedpisù ÈR. Jde o proces,
který nezbytnì vy�aduje èas, nemá-li
vzniknout nepou�itelný dokument. Pøijetí
zásadní novely Zákona o telekomunika-
cích se dosud parlamentu nepodaøilo.
Èekají na ni v�ichni, nejen radioamatéøi,
ale teprve od ní se mohou odvinout zmìny
navazujících pøedpisù, v tom i tìch na�ich.

Lze pochopit, �e není-li známa koneè-
ná podoba Zákona o telekomunikacích,
ministerstvo zásadní zmìny navazujících
pøedpisù neprovádí, proto�e pokud by se
provedená novela musela po pár mìsících
opravovat, �lo by o mrhání èasem a penì-
zi. Radiokomunikaèním slu�bám mù�e na-
víc pøelomové impulsy pøinést celosvìtová
konference - WARC - v roce 1999. To je
hlavní dùvod, proè Èeský radioklub se svý-

V poslední dobì probíhá mezi radioa-
matéry, zejména v rubrice FORUM v BBS
PR, diskuse o aktualizaci Povolovacích
podmínek. Padají nejrùznìj�í návrhy, nì-
kdy podnìtné, nìkdy naivní. Leckdo si ne-
uvìdomuje, �e Povolovací podmínky jsou
odvozeny od domácího zákona o teleko-
munikacích a od mezinárodního Radioko-
munikaèního øádu. Leckdo si plete IARU
s ITU a leckdo nebere v úvahu, �e v éteru
nejsme sami.

Souèasné Povolovací podmínky vzni-
kaly za �perestrojky� ke konci vlády minulé-
ho re�imu. Pøípravný výbor ustavujícího se
Èeskoslovenského radioklubu oslovil
v r. 1990 federální ministerstvo spojù (viz
èlánek �Radioamatéøi pí�í ministrovi spojù�
v AR) s dobovými po�adavky radioamaté-
rù, hlavnì na nápravu chyb minulosti a vrá-
cení koncesí v�em, kdo o nì bezdùvodnì
pøi�li, na zakotvení právního nároku na
koncesi a na pøipojení se ÈSFR k doporu-
èení CEPT T/R 61-01, a ovlivnil tak tvorbu
pøedpisu.

To, co dnes máme, je výsledkem na-
roubování liberálních po�adavkù na nelibe-
rální základ. Výsledek jistì není ideální a
odpovídá dobì rychlých zmìn a s nimi
spojenému chvatu; polo�íme-li si ale otáz-
ku, zda je lep�í mít doèasnì alespoò tako-
vé pøedpisy, ne� èekat do dne�ka na dù-
kladnou rekodifikaci a muset se
zatím øídit starými (tøeba vèetnì
povinného èlenství ve Svazarmu),
je asi odpovìï jasná. V podstatì
máme k dispozici témìø v�echno,
abychom mohli na pásmech pra-
covat na úrovni odpovídající pod-
mínkám ve svìtì.

Pøesto se i po pøijetí dnes plat-
ných Povolovacích podmínek Èes-
ký radioklub anga�oval v jejich ak-
tualizaci do podoby odpovídající
pomìrùm soudobé Evropy. Jen
námátkou uvádíme: Ji� v roce
1994 podal Èeský radioklub spo-
leènì se Svazem moravskoslez-
ských radioamatérù (SMSR) návr-
hy na zmìnu nejen Povolovacích
podmínek, ale i �Vyhlá�ky o povo-
lování radioamatérských stanic�.
�lo mimo jiné o sní�ení vìkové
hranice, zavedení nových �novických� tøíd
(tyto tøídy byly v roce 1995 zaèlenìny i do
doporuèení CEPT T/R 61-02). Rovnì� byl
vznesen po�adavek, aby u jednotlivých pá-
sem byly pro jednotlivé tøídy stanoveny jen
hranièní kmitoèty a vnitøní rozdìlení se øídi-
lo jen doporuèením IARU. Zmìní-li se toto
doporuèení, lze jen tì�ko tuto zmìnu uplat-
nit, máme-li v�e zakotveno v Povolovacích
podmínkách.

Dal�í aktivity se týkaly prosazení jed-
notlivých doporuèení IARU. �lo hlavnì
o to, umo�nit provoz FM na kmitoètech nad
144,5 MHz (bezproblémový provoz s rake-
toplány). Dále byl vznesen po�adavek na
nové pásmo 3400 a� 3410 MHz, které je ji�
v nìkterých zemích uvolnìno a CEPT ve
svém dokumentu DSI-2 uva�uje o jeho pøi-
dìlení amatérské slu�bì. V�echny tyto ak-
tivity v�ak nemìly �ádnou reakci ze strany
ÈTÚ.

Nezaznamenali jsme reakci ani na po-
slední z aktivit ÈRK. V lednu loòského roku
projednal ÈRK s øeditelem Správy kmito-

mi námìty zatím neuspìl a proè nemù�e-
me v daném okam�iku èekat promptní
reakci státu na sebevíce promy�lené a
oprávnìné návrhy radioamatérù.

Nelze pominout otázku, je-li v souèas-
nosti otevøení diskuse o Povolovacích pod-
mínkách taktické. Po vlnì liberalismu
z poèátku 90. let pøiná�ejí dnes pøijímané
zákony opìt posílení role státu, vná�ejí
nové kontrolní mechanismy atp. Místo zís-
kání nových výhod mù�eme také o nìkteré
pøijít. Prioritou je právní nárok na konce-
si. Bývalý pøedpis uvádìl: �Povolení lze vy-
dat ...� (následoval výèet podmínek). Toto
místo dnes zní: �Povolení se vydá ...�, a to
v pøedpisu uveøejnìném ve Sbírce zákonù.
Formulace zakládá nárok, který je v pøípa-
dì nutnosti vymahatelný i soudnì. For-
mulace mù�e pøi jednání o zmìnì pøedpisù
vyvolat nový zápas a nikdo nemù�e pøe-
dem zaruèit výsledek: tlak komerèních
lobby na ná� kmitoètový pøídìl je znaèný ...

V souvislosti s WARC nutno upozornit,
�e udr�ení stávajícího pøídìlu kmitoètù

Kresba pøevzata
z QSL lístku HB9CDN

Zájemci mohou námìty adresovat ko-
ordinátoru pracovní skupiny, jím� je Ing.
Karel Karmasin, OK2FD. Je dùle�ité, aby
podnìty byly zaslány písemnì se jménem,
znaèkou, adresou a podpisem navrhovate-
le. Jde o to, aby skupina mohla kdykoli do-
lo�it, �e její návrhy se skuteènì opírají
o podnìty konkrétních osob. Diskuse na
PR nebo v hostinci sice obèas pøinesou
nìco zajímavého, dojde-li v�ak na lámání
chleba, je rozhodující jen to, co je podáno
adresnì, jasnì a jmenovitì.

Vítány budou v�echny konstruktivní ná-
mìty. I ty, které nebude mo�no zapracovat
do výsledného materiálu, uvede pracovní
skupina v doprovodné zprávì, jestli�e bu-
dou podpoøeny vìt�ím poètem amatérù.
Proto neváhejte a pi�te. Koneèný termín
k zasílání námìtù je 31. bøezen 1997.

OK1XU, OK1MP
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bude dlouhodobì slou�it jako rádiový pøe-
vádìè mezi rùznými sondami a �vozítky�, kte-
ré budou pracovat na povrchu planety Mars.
Zatímco komunikace se Zemí se uskuteè-
òuje v pásmech SHF, spojení z povrchu
Marsu k MGS bude v pásmech UHF (v ama-
térském pásmu 70 cm).

Poslední víkend v listopadu byl uskuteè-
nìn zajímavý experiment s názvem MGS
Relay Test, kdy sonda MGS byla od Zemì
vzdálena 5 mil. km a po nìkolik hodin byl
zapnut vysílaè  na kmitoètu 437,1 MHz s vý-
konem 1,3 W, pracující do témìø izotropní
antény. Radioamatéøi se �pièkovým vyba-
vením na tomto pásmu byli vyzváni, aby se
pokusili tento signál zachytit a identifikovat.
Úèastnící pokusu byli propojeni Internetem
s øídící stanicí ve Stanfordu, aby byli oka-
m�itì informováni o aktuálním stavu pove-
lování MGS. Vìt�ina stanic pou�ívala pro
vyhodnocení program FFTDSP autora
AF9Y. S jeho pomocí a s promy�lenou tech-
nikou kompenzace Dopplerova posuvu,  stej-
nì jako kmitoètových a fázovách driftù pøijí-
maèe, se Darrelovi, AA7FV, podaøilo
dosáhnout pomìru S/N = 19 dB s anténou
15EL Yagi pøi �íøce pásma 0,0175 Hz !!!

UO11
Nejstar�í, dosud fungující radioamatér-

skou dru�ici UO11 (start 1. 3. 1984) mù�ete
sly�et na kmitoètu 145,825 MHz. K dekódo-
vání signálu lze pou�ít modem pro PR 1200
Bd AFSK, av�ak s terminálovým programem
napø. PCPLUS, nebo� se jedná o pøenos
ASCII, ale bez protokolu AX.25. V posled-
ních týdnech telemetrie UO11 udává, �e
maják dru�ice na kmitoètu 2401,5 MHz je
zapnut, ale má malý výkon. Clive, G3CWV,
proto �ádá o monitoring tohoto majáku.
V sobotu 7. 12. 1996 jsme se pokusili tento
signál zachytit a povedlo se. Pøi obletu è.
68 313 jsme mezi 15:22 a� 15:30 UTC po-
slouchali maják v síle S1 a� S3. Zachycení
signálu znesnadòuje velký Dopplerùv posuv
a� ±50 kHz bìhem pøeletu.

MIR
Amer ický ast ronaut  John Blaha,

KC5TZQ, který je na palubì MIRu, potrzuje,
�e v souèasnosti pou�ívají pro spojení FM
kmitoèty: 145,200 MHz pro downlink a
145,800 MHz pro uplink. Spojení PR se na-
vazují v obou smìrech na kmitoètu 145,800
MHz.

Kalendáø závodù na VKV

1.2. DARC UKW Winter Fieldday + BBT* 1,3 GHz
09.00-11.00

1.2. DARC UKW Winter Fieldday* 2,3 a� 76 GHz
11.00-13.00

1.2. BBT*                        2,3-5,7 GHz 11.00-13.00
2.2. DARC UKW Winter Fieldday + BBT* 432 MHz

09.00-11.00
2.2. DARC UKW Winter Fieldday + BBT* 144 MHz

11.00-13.00
4.2. Nordic Activity Cont. 144 MHz 18.00-22.00
11.2. Nordic Activity Cont. 432 MHz 18.00-22.00
11.2. VKV CW Party* 144 MHz 19.00-21.00
16.2. PA VKV             144 MHz-10 GHz 08.00-11.00
16.2. AGGH Activ. Cont.* 432 MHz a� 48 GHz

08.00-11.00
16.2. OE Activity Cont.* 432 MHz a� 10 GHz  08.00-13.00
18.2. VKV Speed Key Party* 144 MHz 19.00-21.00
22.2. BBT*                        47 GHz a vý�e 08.00-12.00
23.2. BBT* 10 a 24 GHz 08.00-12.00
25.2. Nordic Activity Cont. 50 MHz 18.00-22.00
25.2. VKV CW Party* 144 MHz 19.00-21.00

* zatím neovìøeno
OK1MG

OSCAR
AO13 - nekrolog

Dru�ice AO13 zanikla  v hustých vrstvách
atmosféry dne 5. 12. 1996 v 9.41 UTC ve
vý�ce 23 km na 45 oN a 329 oE (severnì od
Azor) pøi svém 6542. obletu. Støední pohyb
pøi posledních obletech byl MM > 15. Rádio-
vì se AO13 odmlèel 24. 11. v 5.38, t.j. pøi
obletu 6481 mezi  MA 31-32. Aerodynamic-
kým brzdìním pøi prùchodu perigeem byla
dru�ice velmi zahøívána. Není proto divu, �e
postupnì �odcházely� solární panely a také
antény. Na obrázku Petra, DB2OS, je vidìt
telemetrický záznam teploty jednoho ze so-
lárních panelù pøi posledních prùletech pe-
rigeem. Pokles teploty na zaèátku (na -15 oC)
byl zpùsoben vlétnutím dru�ice do stínu
Zemì. Záhy se v�ak tøením o vzduch  teplo-
ta zvý�ila velmi rychle na více ne� 80 oC.

Temp - Pan 1

23 Nov 1996

°C

80,0

-18,0 176
6478

orbit/MA
6479
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OK2AQK

Kepleriánské prvky

Kalendáø závodù
na leden a únor

Worldradio DXathlon celoroènì
UBA SWL competition celoroènì

18.-19.1. Posluchaèský závod 12.00-12.00
19.1. HA DX contest CW 00.00-24.00
24.-26.1. CQ WW 160 m DX cont. CW 22.00-16.00
25.-26.1. French DX (REF cont.) CW 06.00-18.00
25.-26.1. Europ. Community (UBA) SSB 13.00-13.00
25.-26.1. YL-ISSB QSO party CW 00.00-24.00
1.-2.2. Low Frequency SSB SSB 15.00-09.00
1.2. SSB liga SSB 05.00-07.00
1.2.     AGCW Straight Key - HTP80  CW 16.00-19.00
2.2. Provozní aktiv KV CW 05.00-07.00
8.2. OM Activity                  CW/SSB 05.00-07.59
8.-9.2 PACC MIX 12.00-12.00
9.2. VFDB-Z contest SSB 12.00-16.00
8.-10.2. YL-OM International SSB 14.00-02.00
8.-9.2. EA RTTY contest              RTTY 16.00-16.00
8.-9.2. First RSGB 1.8 MHz CW 21.00-01.00
10.2. Aktivita 160 CW 20.00-22.00
19.2. AGCW Semiautomatic CW 19.00-20.30
15.-16.2. ARRL DX contest CW 00.00-24.00
21.-23.2. CQ WW 160 m DX cont. SSB 22.00-16.00
22.-23.2. French DX (REF contest) SSB 06.00-18.00
22.-23.2. Europ. Community (UBA) CW 13.00-13.00
22.-24.2. YL-OM International CW 14.00-02.00
22.-23.2. RSGB 7 MHz CW 15.00-09.00
23.2. HSC CW contest CW viz podm.
25.2. Kuwait National Day MIX 00.00-24.00

Podmínky jednotlivých závodù uvede-
ných v kalendáøi naleznete v tìchto èís-
lech èervené øady AR nebo loòského roè-
níku PE-AR: UBA SWL Competition a
World Radio, 1,8 MHz RSGB a 7 MHz
RSGB, Low freq. SSB contest PE-AR 1/
/96, Posluchaèský závod a REF contest
AR 12/94, HA DX contest a EC (UBA) AR
12/95, CQ WW 160 m, PACC, YL-ISSB a
YL-OM Int. AR 1/94, SSB liga a Provozní
aktiv AR 4/94, OM Activity AR 2/94, Akti-
vita 160 a VFDB-Z AR 1/95, V�eobecné
podmínky závodù RSGB viz AR 5/93, HSC
CW PE-AR 2/96.

Struèné podmínky
vybraných soutì�í a závodù

Kuwait National  and Liberation Day
- ka�doroènì 25. února oslavuje Kuwait
svùj den vítìzství a v ten den se poøádá
závod, pøístupný v�em koncesionáøùm
i posluchaèùm na KV pásmech bez ohle-
du na druh provozu, po celých 24 hodin.
Budou vysílat dvì speciální stanice KARS:
9K2RA-NL a 9K2..-NL. Ka�dý úèastník
mù�e získat diplom, pokud navá�e nejmé-
nì tøi spojení: se dvìma stanicemi KARS
9K2RA-NL a s jednou dal�í kuwaitskou
stanicí, její� znaèka bude doplnìna pís-
meny NL. Výpis z deníku a 5 IRC nebo 3 $
se zasílají na: The Award Manager, Kuwait
Amateur Radio Society, P. O. Box 5240
Safat 13053 Kuwait (FAX 965 5311188).

ARRL International DX contest
j

ð

je jedním z nejpopulárnìj-
�ích závodù vùbec. Probíhá
ve dvou samostatnì hodno-
cených èástech, CW v�dy
tøetí celý víkend v únoru,
èást SSB první celý víkend
v bøeznu, a to v�dy od 00.00
v sobotu do 24.00 UTC v ne-
dìli. Závodí se v kategoriích:
A - jeden operátor, kdy se
závodu úèastní jedna osoba

Od 20.11. vysílal maják AO13 následují-
cí text (volný pøeklad) :

M QST de AO-13  *** BIRTH AN-
NOUNCEMENT ***  1996 Nov 20 0240 EST
�Mùj potomek, P3D, právì dnes, kdy byl
aktivován palubní poèítaè, zaèal �pøemý�let�.
Jsem rád, �e jsem se do�il této bájeèné udá-
losti. Pøeji P3D dlouhý, funkèní �ivot. Ne-
truchlete pro mne, a� odejdu. Jsem jenom
kov a plast. Mùj ��ivot� vze�el z obohacení
�ivotù tìch, kdo� mne postavili, øídili a u�í-
vali. A byl to dobrý �ivot. Dìkuji Karlovi
(DJ4ZC) a spol. Bez lítosti. �tafetový  kolík
bude brzy pøedán. AO13 vypíná...�

AO13  byl  dosud  nejúspì�nìj�í  radioa-
matérskou  dru�icí, a proto trochu sentimen-
tu ne�kodí. Byl vypu�tìn 15. 6. 1988...

Mars Global Surveyor
Jak je v�eobecnì známo, vypustily USA

k Marsu sondu s tímto názvem. MGS se sta-
ne umìlou dru�icí Marsu a kromì jiného
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Pøedpovìï podmínek �íøení KV na leden

Dosadíce dal�í rekordnì malé prùmìrné èíslo skvrn R=1,8 za loòský øíjen, nalezli jsme klou-
zavý prùmìr za duben - pouhých R12=8,7, je� je nejmen�í èíslo od roku 1954 (R12=3,4). V�echna
následující minima cyklù (v letech 1964, 1976 i 1986) byla toti� vy��í (9,6, 12,2 a 12,3). A proto�e
sluneèní aktivita v listopadu zaèala rùst, zùstávají pravdìpodobnými kandidáty na minimum jede-
náctiletého cyklu loòské mìsíce záøí a øíjen.

Dále nevyluèujeme (a rádi bychom pøedpokládali) vzestup sluneèní aktivity, tak�e jsme vy�li
pøi výpoètu pøipojených pøedpovìdních køivek z R12=10. Zimní charakter podmínek �íøení krátkých
vln bude nadále výraznì podtr�en velmi malou, èasto pod hranicí èidel na dru�icích se pohybující
intenzitou sluneèního rentgenového a ultrafialového záøení. Tradiènì zajímavé by mohly být zmì-
ny podmínek okolo 4. ledna, kdy bude Zemì zasa�ena meteorickým rojem Kvadrantid. Jeho krát-
ké, nejvý�e nìkolikahodinové maximum obvykle staèí k vybuzení sporadické vrstvy E zpùsobem,
který vede jak ke tvorbì ionosférických vlnovodù, tak i ke vzniku mechanismù, umo�òujících jejich
zakonèení, tedy napájení na jednom a výstup na druhém konci. Maximum jevu trvá jen nìkolik
hodin - a tak je lépe jej nepropást. Nejen pro tento pøípad je dobré vìdìt, �e �íøení vln ionosféric-
kými vlnovody nemusí být nutnì reciproké. Pokud napø. nìkoho sy�íme s RS 59 a on nás ne,
nemusí to být poka�dé PUNK s pøijímaèem, pou�ívajícím bramboru na vstupu.

Analýza vývoje v loòském øíjnu vùbec nebude tak nudná, jak by snad mohla napovídat øada
èísel sluneèního toku na konci tohoto textu. Díky dokonèenému pøechodu v�ech aktivních majákù
IBP do pìtipásmového tøíminutového re�imu (viz minulá pøedpovìï) jsou na�e informace zase
o nìco dokonalej�í ne� døíve. V provozu byly následující majáky (èíslo za znaménkem + je èasový
odstup v minuutách a sekundách proti dvacítce, kde cykl zaèíná): 4U1UN + 0,00, W6WX + 0,20
(byl nejlépe sly�et 15. øíjna), JA2IGY + 1,00, ZS6DN + 1,40, 5Z4B + 1,50 (spu�tìn a� 3. listopadu),
4X6TU + 2,00, OH2B + 2,10, CS3B + 2,20 (mìl ale problémy s pøepínáním výkonu a od 19. øíjna
se odmlèel), LU4AA + 2,30 a YV5B + 2,50. V provozu byl prý i VE8AT (+ 0,10). 4U1UN a W6WX
nemìly povolení pro pásma WARC a tak byly jen tøípásmové. Nyní v lednu se mù�eme tì�it na
instalaci VK0IR souèasnì s plánovanou expedicí (+ 1,10 min.).

Od 4. øíjna se geomagnetické pole výraznì uklidnilo a dal�í, krat�í poruchy se vyskytly a� 8.
øíjna veèer a 9. øíjna dopoledne. Zlep�ení se projevilo hlavnì na dvacítce, kde bylo 5.-7. øíjna (a
znovu 15. øíjna) dobøe dosa�itelné západní pobøe�í USA. Ji� pøi pøedcházející kladné fázi subbou-
øe jsme ale mohli 2. øíjna veèer na kmitoètu 14 100,2 kHz sly�et málo známý maják VE9BCN
v lokátoru FN66 (nepatøí do projektu IBP). Pøitom se 2.-3. øíjna otevírala patnáctka do Karibské
oblasti.

První skvrna, která se po sedmatøicetidenní pauze objevila v nedìli 20. øíjna, patøila pro zmì-
nu k novému jedenáctiletému cyklu a pøed ní ve smìru pohybu Slunce se rozkládala rozlehlej�í
koronální díra. Nejvìt�í poruchy okolo 19. øíjna provázela polární záøe. Na stavu ionosféry (a nejen
na nìm) byly znát pøedzvìsti blí�ících se poruch ji� poèínaje odpoledními a veèerními hodinami
17. øíjna. Prùbìh mìl øadu znakù kladné fáze poruchy, vèetnì otevøení dvacítky na západní a
sedmnáctky na východní pobøe�í USA. Podobal se vývoji 15. øíjna, vèetnì poslechu majáku W6WX
na dvacítce a ZS6DN na v�ech pìti pásmech souèasnì. Vzestup aktivity sporadické vrstvy E
bezprostøednì umo�nil otevøení �estimetrového pásma v nedìli 20. øíjna (kdy byl ji� ráno na kmi-
toètu 10 MHz z Havaje pìknì sly�et WWVH). 25. øíjna se na Slunci objevila skupina tøí skvrn,
patøících té� k novému cyklu. Postupnì ale degenerovala a od 29. øíjna byl sluneèní disk opìt
prázdný. Poruchy geomagnetického pole se dobøe kryly s prùchody koronálních dìr oblastí okolo

DC a kanadské provincie. U kat. C musí
být jednotlivé vysílaèe v kruhu o prùmìru
max. 500 m a musí mít pøímo pøipojený
anténní vyzaøovací systém. U kat. B a C
nesmí být k získávání informací pou�íván
jiný ne� amatérský prostøedek (napø. te-
lefonické upozornìní èi vyu�ívání Inetu je
zakázáno). Z jedné lokality nesmí být na-
vazována spojení pod více znaèkami. De-
ník mù�e být i ve formì souborù ASCII na
disketách 5.25 nebo 3.5 palce pro IBM
kompatibilní poèítaèe a musí být odeslán
letecky nejpozdìji do 30 dnù po ukonèení
závodu na adresu: ARRL, 225 Main
Street, Newington, Ct 06111, USA. Diplom
obdr�í vítìz ka�dé kategorie v ka�dé zemi
a ka�dá stanice, která navá�e alespoò 500
spojení.

ð bez jakékoliv dal�ího pou�ití informací
o provozu, stanicích ap. ze sítí DX, PR aj.
Mù�e být vysílán v jednom okam�iku pou-
ze jeden signál. Nelze pøedlo�it deník ze
dvou pásem na jednu znaèku pro katego-
rii jeden op. - jedno pásmo. (1) V�echna
pásma. (2) Jedno  pásmo, z jiných pásem
mù�e stejná stanice zaslat jen deník ke
kontrole. (3) QRP - v�echna pásma, vý-
kon max. 5 W. B - jeden operátor s asi-
stencí, kdy jedna osoba zaji��uje ve�ke-
rý provoz vèetnì monitorování a vedení
deníku. Je v�ak mo�né pou�ít informací
ze sítí DX èi PR ap. C - více operátorù,
kdy se na vysílání podílí více osob tøeba
jen vedením deníku, sledováním násobi-
èù ap. (1) Jeden vysílaè - v ka�dém oka-
m�iku mù�e být vysílán jen jeden signál,
z pásma na pásmo je mo�ný pøechod po
10 minutách (poslech se hodnotí jako pro-
voz). Deník musí být veden jeden, chro-
nologicky. (2) Dva vysílaèe, kdy mohou
být souèasnì vysílány dva signály, ale na
rùzných pásmech. Pro pøechod jedné sta-
nice na jiné pásmo platí rovnì� desetimi-
nutové pravidlo. Obì stanice mohou na-
vazovat spojení se v�emi stanicemi;  práce
druhé stanice není vázána jen na spojení
s novými násobièi. (3) Bez omezení, s jed-
ním signálem na ka�dém pásmu. Deník
z ka�dého pásma se vede zvlá��, ale chro-
nologicky na ka�dém pásmu. Závodí se
v pásmech 1,8-28 MHz kromì WARC.
Kód se skládá z RS nebo RST a pou�ité-
ho pøíkonu. Spojení se navazují pouze se
stanicemi USA a Kanady, které pøedávají
místo pøíkonu zkratku státu nebo provin-
cie. Ka�dé spojení se hodnotí tøemi body,
násobièi jsou jednotlivé americké státy +

lze pou�ít jen pro násobiè - bez bodového
zisku. Násobièi jsou jednotlivé zemì
DXCC a provincie EA na ka�dém pásmu
zvlá�t. Deníky (pøi více jak 200 spojeních
checklist) se zasílají nejpozdìji do 10. 4.
1992 na: EA RTTY Contest Manager, An-
tonio Alcolado, EA1MV, P. O. Box 240,
E-09400 Aranda de Duero (Burgos),
Spain. Nejlep�í stanice v ka�dé kategorii
v ka�dé zemi DXCC obdr�í diplom, po-
kud navá�e alespoò 50 spojení.

l Potvrdí se pøedpovìï? Odborníci
z oboru �íøení elektromagnetických vln
nebyli pøi svých pøedpovìdích na posled-
ní dva cykly pøíli� optimistiètí a skuteènost
v�dy pøedèila pøedpovìdi ve prospìch lep-
�ích hodnot. Mù�eme jen doufat, �e tomu
bude i tentokrát, nebo� Wolfovo èíslo by
mìlo v prùbìhu let 1997 a 1998 prudce
vzrùstat a v èervnu 1999 dosáhnout nebo
mírnì pøekroèit 100. Dlouhé a ploché ma-
ximum by po následující dva roky bohu-
�el nemìlo pøekroèit hodnotu 108 (maxi-
mum v lednu a� dubnu roku 2000).
l Zatímco dosavadní aktivity bulhar-
ských radioamatérù v pásmu 6 m byly ne-
povolené, od 1. øíjna 1996 mají povoleno
(ov�em pouze dr�itelé nejvy��í tøídy) pra-
covat v segmentu 50 kHz (50 100-50 150
kHz) s výkonem 5 W. Nejsou tam ov�em
povoleny pøevádìèe a digitální módy.

Podmínky EA RTTY contestu
- druhý víkend v únoru
16.00-16.00 UTC. Závodí
se v pásmech 3,5-28 MHz
kromì WARC v kategori-
ích: a) jeden op. - v�echna
pásma, b) jeden op. - jed-
no pásmo, c) více op. -
v�echna pásma - jeden TX,
d) posluchaèi, pouze pro-
vozem RTTY. �panìlské
stanice vymìòují kód slo-
�ený z RST a zkratky provincie, ostatní
RST a èíslo zóny CQ (OK = 15). Bodová-
ní: za spojení se stanicí na vlastním kon-
tinentu v pásmech 3,5 a 7 MHz 3 body,
na ostatních pásmech 1 bod, se stanice-
mi na jiných kontinentech dvojnásobný po-
èet bodù, spojení se stanicí vlastní zemì OK2QX

a na západ od centrálního meridiánu. To se týkalo i poslední poruchy, která vrcholila 30. øíjna.
Vývoj zaèal sérií kladných fází 28.-29. øíjna. Pøi nich stouply kritické kmitoèty oblasti F2 nad na�imi
hlavami a� do okolí 8 MHz, tak�e se regulérnì otevøela patnáctka (na jih i desítka) i bez úèasti
sporadické vrstvy E (co� v hlubokém minimu jedenáctiletého cyklu rozhodnì není bì�ný úkaz).
Sporadika se nakonec ale pøece jen konala a 29. øíjna se v Èechách na desítce objevily stanice
z Ukrajiny. Záporná fáze poruchy zaèala a� po polární záøi 30. øíjna, jejím� pomìrnì spolehlivým
indikátorem byl maják SK4MPI/B, jeho� poslech hlásily nìmecké stanice po 16.00 UTC. Zhor�ení
podmínek netrvalo dlouho a nejvíce znát bylo 31. øíjna.

Prùmìrný sluneèní tok v øíjnu byl 69,3, jako�to prùmìr denních hodnot 70, 70, 70, 69, 69, 69,
68, 68, 68, 68, 67, 67, 68, 69, 69, 69, 69, 70, 71, 71, 70, 70, 68, 70, 70, 71, 72, 68, 70, 71 a 70.
Opìt pomìrnì vysoký prùmìr indexù Ak z Wingstu byl 15,3 a pochází z øady 7, 10, 20, 8, 4, 3, 6,
14, 25, 14, 10, 18, 21, 18, 6, 14, 8, 27, 45, 18, 10, 36, 35, 12, 7, 6, 7, 16, 18, 24 a 8.

OK1HH
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Stavebnice
radioamatérských zaøízení

HANDS ELECTRONICS

Náv�tìvníci radioamatérského setká-
ní v Holicích loni koncem srpna se mìli
poprvé mo�nost seznámit s modulovými
stavebnicemi radioamatérských zaøíze-
ní pro KV a 50 MHz, které vyrábí britská
firma Hands Electronics.

Kresba pøevzata
z QSL lístku stanice ON7EZ

NF - nízký kmitoèet (èeská)
NFM - úzkopásmová kmitoètová

  modulace
NICE - milý, pøíjemný
NIL - nic, nic jsem nepøijal
NITE - noc
NM - ne více
NO - ne
NORTH - sever
NOV - listopad
NR - èíslo; blízko, u
NSHL - na shledanou (èeská)
NSL - na sly�enou (èeská)
NW - nyní, teï
NZ - nazdar (èeská)
OB - starý brachu
OC - dùvìrný pøítel, kamarád
OC - Oceánie
OCT - øíjen
OFTEN - èastý
OFS - úøad
OK - v poøádku, dohodnuto
OLD - starý
OM - pøítel
ON - dne, v, na
ONLY - pouze, jen
OP, OPR - operátor
OPEN - otevøený
OR - nebo
OSC - oscilátor
OSCAR - radioamatérská dru�ice
OT - zku�ený radioamatér
OUTPT - výkon (výstupní)
OVER - pøes
OVERCAST - zata�eno
OW - man�elka, pøítelkynì
OWN - vlastnit, mít
PA - koncový stupeò
PAC - Pacifik
PACKET - digitální druh provozu PR
PART - èást, èásteènì
PBL - záhlaví telegramu
PEP - �pièkový výkon
PIRATE - pirát, nekoncesovaný vysí-

  laè
PLATE - deska, anoda
PLS - prosím
PM - odpoledne
POOR - slabý, nepatrný, chudý
POS - pozitivní
POST - po�tovní
PPA - dvojèinný
PR - pro (francouzská)
PR - paket rádio
PRK - pøijímaè (ruská)
PSE - prosím
PSED - potì�en
PUNK - �patný operátor, packal
PUR - èistý
PWR - energie, síla, výkon
PX - tiskové zprávy
PZDR - blahopøeji (ruská)
QUERY - otázka
QUITE - zcela, docela
R - bezvadnì pøijato, rozumím
RAC - usmìrnìný støídavý proud
RACK - stojan, kostra pøístroje
RAIN - dé��
RCD - pøijato, pøijal
RCV - pøijímat, obdr�et
RCVR - pøijímaè

Q-kódy a zkratky
(Pokraèování)

l V èervenci 1995 probìhla v Londýnì
první svìtová konference na téma �ama-
térské rádio v procesu vzdìlávání�. Byla
tam zalo�ena nová mezinárodní organi-
zace ICARE - International Council for
Amateur Radio in Education. V èervenci
1996 se konala konference ICARE v Ber-
línì.
l Radioamatéøi nyní mohou sestrojit
jednoduchý FM vysílaè pro pásmo 145
MHz s jedním obvodem! Firma MOTO-
ROLA dodává IO s 16 vývody v klasic-
kém provedení DIL i SMD s oznaèením
MC2833, výstupní výkon pøi napájení
8 V je 3 mW. Èasopis CQ-DL 11/96 pøi-
nesl obsáhlej�í popis a návod ke stav-
bì.

RDN - vyzaøování, anténní proud
RDO - rádio
RF - vysoký kmitoèet
RIG - vysílaè, zaøízení
RITE - správný, správnì
RMKS - poznámky
RND - zemì
ROTARY - otoèný
ROUND - kolem
RP - rádiový posluchaè (èeská)
RPRT - report, zpráva o poslechu
RPT - opakujte, opakuji
RQ - otázka
RST - èitelnost, síla, tón
RTTY - radiodálnopis
RX - pøijímaè
                                         (Pokraèování)

73, Josef, OK2-4857

tøíobvodovou pásmovou propust, Schot-
tkyho smì�ovaè, 6krystalový filtr a PA se
dvìma VMOS FET a výborným potlaèe-
ním harmonických i spektrální èistotou.
Výstupní výkon je regulovatelný od asi
70 mW do 7 W. Dodává se standardnì
pro pásma 40, 30 a 20 m, objednat lze
i na jiná pásma (cena stavebnice je asi
6000 Kè).

RTX: Pod tímto oznaèením najdeme
v katalogu jak jednopásmové tak i 6 nebo
10pásmové verze transceiverù CW/
SSB, opìt øe�ené s ohledem na dobrou
odolnost i citlivost a selektivitu, smì�o-
vaèe s SL6440, krystalové filtry SSB,
resp. CW (v�dy na mf 9 MHz), a výstup-
ní výkon regulovatelný podle verze do 3,
10 nebo 20 W (cena asi 12 000 Kè).

RTX210DDS je jakousi vlajkovou lodí
z nabídky této firmy. Spolu se �pièkový-
mi vf parametry nabízí i velmi stabilní
VFO s DDS (pøímou digitální syntézou),
ladìní knoflíkem nebo z klávesnice, 20
pamìtí atd. Proto�e prakticky v�echny
moduly jednotlivých zaøízení jsou nabí-
zeny i samostatnì, máme mo�nost napø.
vylep�it i star�í japonské transceivery po-
u�ívající VFO 5-5,5 MHz o externí VFO
s tímto modulem DDS a pamìtmi apod.
(cena asi 15 000 Kè).

TCX je 6 nebo 10pásmový transcei-
ver optimalizovaný pro provoz CW s kva-
litními 5 nebo 8krystalovými CW filtry.
Péèe je vìnována napø. i odstranìní �i-
rokopásmového �umu za produkt detek-
torem.

V nabídce jednotlivých modulù vhod-
ných ke stavbì, roz�íøení nebo vylep�e-
ní zaøízení najdeme VFO, pásmové filtry
s pøedzesilovaèem se 4 paralelními FET,
dolní propusti s W-metrem, �irokopás-
mový lineární PA 20 W ke QRP zaøíze-
ní, jednopásmový superhet a konverto-
ry na dal�í pásma, jednopásmový TX,
modul mf a AVC, èíslicovou stupnici a
èítaè, ji� zmínìné DDS VFO atd. (ceny
modulù od 700 do 2500 Kè).

O katalog v�ech kitù si mù�ete napsat
a stavebnice pøíp. objednat na mé adre-
se: P. Doudìra, U 1. baterie 1, 162 00
Praha 6.

73, Petr, OK1CZ

QX

Tato zaøízení jsou atraktivní jak pro
amatéry-konstruktéry, kteøí rádi staví, ale
nemají èas nebo mo�nost dlouho zaøí-
zení vyvíjet, stejnì tak jako pro ty, kteøí
nemohou dát nìkolik desítek tisíc za ja-
ponský transceiver a pøitom tou�í po kva-
litním zaøízení vhodném na vá�nou prá-
ci na pásmech pøi provozu v závodech,
DX i QRP (v�echna zaøízení mají regu-
lovatelný výstupní výkon od miliwattù a�
po plný výkon a plný BK provoz). A na-
konec si je kupují i ti, kteøí ji� tovární za-
øízení vlastní a stavebnici si poøizují
proto, �e si chtìjí nìco postavit sami
nebo potøebují druhé zaøízení na cesty,
jako zálo�ní nebo na pásma, která jim
v transceiveru chybìjí (WARC nebo 50
MHz). Je na místì se zmínit o tom, �e
tato zaøízení nejsou urèena výhradnì pro
osazení a o�ivení vlastníma rukama, ale
jsou k dispozici také ji� kompletní o�ive-
né desky, díly nebo celá zaøízení, a to
bez nebo vèetnì mechanických dílù. Ve
struènosti uvedeme nìkolik pøíkladù
z nabídky Hands Electronics:

GQ transceiver: Je to jednopásmo-
vý transceiver vzniklý ve spolupráci s G-
QRP klubem (odtud jeho název). Má
velký dynamický rozsah (91 dB) a výbor-
nou citlivost i selektivitu. Na vstupu má
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Kdo zapùjèí za úhradu èasopisy Funkschau èísla 5
a 6/1988. J. Novotný, Hlavní 44, 664 12 Oslavany.

Prodám MAA723 (7,50), TF 024 2G2/40 V (5,90), va-
ristory S10K420 (3,90), konektory WK 46 288 (2) a jiné,
ferit. hrn. Æ 26, H23 Al 1000 (2,90) a dal�í souè. Seznam
za�lu. Tel.: (0437) 54 55.

Prodám A3/A4 plotter COLORGRAF Aritma 12C
k PC nebo ZX Spectrum na kreslení schémat, plo�ných
spojù apod. na Cuprextit, astralon. fólii, papír (z OrCA-
Du, F. Mravence, AutoCADu, komunikace HPGL). Krok
0,125 mm, automatický podavaè na 8per. Jako nový za
3500 Kè s mnoha shareware programy, sadou pisátek a
redukcemi pro tech. pera. David Wenzel, Máchova 797,
407 53 Jiøíkov 1, tel. (0413) 337 468.

O èem pí�í  jiné radioamatérské
èasopisy ?

CQ HAM RADIO 11/1996, Tokio. Co nám poskytují mikrovlnná pásma. Provoz na 2400
MHz. Jak zaèít na 5,6 GHz. Mikrovlnné antény. Vysílaè a pøijímaè amatérské televize na 24 GHz
a na 10 GHz (se schématy a plo�nými spoji). Mìøení kmitoètu a výkonu na mikrovlnách. FM a
pravidelné vysílání klubovních zpráv na 5,6/10 GHz. Úpravy zaèáteènického transceiveru �Zero-
1000�. Dekodér Morse (návod, schéma). Stanièní deník, automatické ladìní anteny, tisk QSL
lístku: software pro Windows, verze 3.1. Co si poène zaèáteèník se stavebnicí z oboru elektroni-
ky. Pulsnì øízené obvody PLL s krokem 20 kHz  pro pásmo 2400 MHz. Nové akumulátory lithium-
ion, jejich vlastnosti, porovnání s akumulátory NiCd. Komentáø pøedsedy JARL JA1AN ke kmito-
ètùm, pou�ívaným v amtérské dru�icové komunikaci. Pøijímaè AOR AR-5000 (popis, blokové
schéma, ovládací prvky), kmitoètový rozsah 10 kHz-2600 MHz. LOG CSW-ß3 pro CW, AM, SSB,
FM, RTTY a SSTV (první verze tohoto software ß1 se objevila na trhu pøed tøemi léty). Dopis ze
Seoulu, aktivita jihokorejských YLs. Náv�tìva u C93AN, expedice na Vánoèní ostrov, expedice
na Midway - reportá�e s barevnými obrázky. DX-zá�itky OH2BH, osmistránkový èlánek k �ivotní-
mu jubileu Martiho Laine. V obvyklých rubrikách jsou zaznamenána i spojení na�ich a sloven-
ských stanic s Japonskem: Na 7 MHz OK2BQR, na 14 MHz OM3EA, OM3FR, OM3IAG, OM5MZ,
OM9S1AD (?), na 18 MHz OM9SIAD (?), na 21 MHz OK2RX a na RTTY OM5XX.

FUNKAMATEUR 12/1996, Berlin. RVS-COM, unikum komunikace, výrobek mnichovské
firmy RVS-Datentechnik, pùvodnì pro Windows 3.x, nyní pro Windows 95, software, který udìlá
z poèítaèe fax, mailbox, T-Online, E-mail a záznamník. WWW-tips. Mez 640 kbyte a její následky
(pokraèování). Reportá� z DX-expedice do Bosny a Hercegoviny. Kenwood TS-570D, transcei-
ver 100 W s mo�ností regulace do 5 W, pøijímaè 500 kHz-30 MHz, digitální zpracování signálu,
automatické pøizpùsobování antény atd. Test DENPA MZ-45, hvìzdy na mobilním nebi 70 cm.
Test pøijímaèe KWZ-30. Reportá� z cesty do And. Sr�ící jiskry (první pokusy s jiskrovou telegra-
fií). 622-SR2 selektivní volání pro pìtitónovou volbu a C-call. Digitální televize pøes dru�ice.
Systémy uchovávání dat a jejich zálohy. Jednoduchý pamì�ový PC-osciloskop. Elektronický
regulátor hlasitosti dálkovì øízený ovládaèem IR. Bistabilní relé v amatérské stanici. Ochrana
akumulátoru pro sluneèní baterii. Tlakomìr a anemometr se senzorem MPX. Simulace a testová-
ní digitálních zapojení. Univerzální zkou�ecí pøístroj pro krátkovlnné rozsahy do 30 MHz. Pøedze-
silovaè s GaAsFET pro 2 m a 70 cm. HFx, výpoèetní program �íøení elektromagnetických vln 2-
30 MHz pro Windows 3.1 a dal�í.

WELTWEITHÖREN 12/1996, Erlangen. Krátké vlny z Pacifiku. Pøijímaè Radio Shack DX-
394, 150 kHz-29 999 kHz, 5 knoflíkù, 30 tlaèítek, CW, AM, SSB, 2,1 kg. Radio Minsk, DX-okno.
Zprávy ze svìta a z pásem.

DX-REVUE 11/1996, Plzeò. Aktivní rámová anténa. Výpoèet vzdálenosti vysílaè-pøijímaè
a výpoèet azimutu, z nìho� signál pøichází. Nokia 9500-S, první zku�enosti s d-boxem. Satelitní
magazíny na va�í obrazovce. Adresáø èlenù Èeskoslovenského DX-klubu. DX tipy, slu�by a dal�í
obvyklé rubriky.

Dr. Ing. J. Dane�, OK1YG






