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s panem Mariem Ciboldim,
øeditelem firmy OMEGA, která
se zabývá výrobou pojistek a
jiné elektronické �bi�uterie�.

Mohl byste nám øíci nìco bli�-
�ího o firmì Omega, o jejím
vzniku a historii?

V roce 1947 zahájil pan Alessand-
ro Molinari výrobu pojistek ve vlast-
ním bytì v Milánì. V roce 1952 zalo�il
spoleènost MOLINARI ALESSANDRO.
Výroba se roz�íøila a specializovala
se na subminiaturní pojistky, které
pronikly do elektrotechnického prù-
myslu pod obchodní znaèkou WE-
BER.  Bìhem dal�ích let pro�la firma
rùznými zmìnami a� v roce 1981 za-
lo�il pan Molinari novou firmu - OME-
GA FUSIBILI, která existuje dodnes.

Od doby vzniku se aktivity firmy
znaènì rozrostly. Po ètyøiceti letech
aktivního pùsobení na trhu dosáhla
na�e firma takové úrovnì, �e se pøe-
stala omezovat pouze na výrobu po-
jistek. Ve snaze vyhovìt mnoha spe-
cifickým po�adavkùm zaèala nabízet
také dal�í konstrukèní souèástky pro
elektroniku, jako jsou spínaèe, mikro-
spínaèe, sí�ové komponenty, konek-
tory apod. Tím také znaènì zlep�ila
servis pro zákazníky.

V obnoveném duchu spoleènosti
bylo té� pøepracováno logo a zmìnì-
ny firemní barvy, obé mìlo více zvýraz-
nit moderní image firmy.

Kde se nyní nalézá hlavní vý-
robní sídlo firmy?

Hlavní sídlo má firma v italském
mìstì Assagu (poblí� Milána), kde
vyrostl v roce 1985 nový podnik. Tento
moderní závod zahrnuje pøedev�ím
výrobní zaøízení, velkou skladovací ka-
pacitu, obchodní a administrativní od-
dìlení. Ve�kerá agenda a chod pod-

niku je øízen modernim poèítaèovým
systémem.

Jaký je v souèasnosti vá� vý-
robní sortiment?

Tì�i�tì firmy je ve výrobì pojistek
v�eho druhu. Tvoøí ho pøedev�ím tru-
bièkové pojistky jak 5 x 20 mm, tak
6 x 32 mm, a dále keramické válcové
pojistky s velkým vypínacím proudem.
K dal�ím typùm patøí pojistky pro
motorová vozidla, pojistky do desek
s plo�nými spoji a pojistky pro SMT.

Sortiment je doplòován dal�ím
neménì zajímavým zbo�ím, které
má souvislost s ji�tìním a spínáním.
Jedná se pøedev�ím o pojistkové dr-
�áky a pouzdra do panelù i do desek
s plo�nými spoji, jistièe do panelù a
do desek s plo�nými spoji, termo-
statické pojistky slou�ící k ochranì
elektronických zaøízení proti pøehøátí
a proudové jistièe.

Zajímavou konstrukèní souèástkou
jsou vodotìsné vícepólové konektory
BUCCANEER se stupnìm krytí IP66
a IP68. Mezi mechanické díly dále pa-
tøí pøístrojové kolébkové a tlaèítkové
spínaèe pro pøístroje. Precizní pultové
spínaèe, tlaèítka a signální prvky pro
rozvadìèe, øídicí pulty a dispeèinková
pracovi�tì mají stavebnicovou kon-
strukci a dají se velmi dobøe kombi-
novat.

Pan Mario Ciboldi,
øeditel firmy OMEGA
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           Pøipravil ing. Josef Kellner

Mohl byste nám øíci základní
údaje o sortimentu trubièko-
vých a válcových pojistek?

Sortiment malých sklenìných tru-
bièkových pojistek bych rozdìlil podle
ètyø hledisek: velikosti, rychlosti, zna-
èení a balení. Snad nejpou�ívanìj�í
jsou pojistky o velikosti 5 x 20 mm,
av�ak odbyt vìt�ích typù 6 x 32 mm
není také zanedbatelný. Keramické
válcové pojistky se vyrábìjí ve veli-
kostech 6,3 x 32 mm, 7 x 32 mm, 8,5
x 31,5 mm, 10 x 38 mm, 14 x 51 mm
a 22 x 58 mm. Z hlediska rychlosti se
standardnì vyrábìjí pojistky F (rychlé)
a T (se zpo�dìním). Ultrarychlé prove-
dení má znaèení FF s charakteristikou
I2t. Vìt�í válcové keramické pojistky
se standardnì vyrábìjí v provede-

ních rychlé (G), extra rychlé (FF) a mo-
torové (øada am).

Na pøání zákazníkù jsme schopni
vyhovìt i speciálním po�adavkùm.
Z hlediska znaèení jsou trubièkové
pojistky buï potisknuty údaji o typu
nebo mají barevné znaèení, které vy-
padá podobnì jako znaèení miniatur-
ních rezistorù. Z hlediska mno�ství
lze u nás koupit trubièkové pojistky
pro bì�nou spotøebu v balení po 10
kusech nebo v prùmyslovém balení
po 500 kusech.

Zajímalo by nás nìco bli�-
�ího o u nás nepøíli� známých
pojistkách do desek s plo�-
nými spoji.

Jsou to pojistky v plastovém pouz-
dru, které lze pájet pøímo do desek,
nebo jsou pro nì k dispozici dr�áky.
Vyrábìjí se pro proudy 50 mA a� 4 A.
Ostatní údaje viz obrázek.

Co byste nám øekl o sorti-
mentu pojistkových dr�ákù a
pouzder?

Nechci se chlubit, av�ak myslím,
�e u na�í firmy najdete zdaleka nej-
vìt�í sortiment pojistkových dr�ákù a
pouzder pro velikost 5 x 20 mm. Na-
poèítáte desítky rùzných typù dr�ákù
do desek s plo�nými spoji, do pane-
lù a dal�í doplñkový sortiment jako
napøíklad izolaèní kryty pojistkových
pouzder, které v nìkterých provede-
ních slou�í zároveò jako vytahovaèe
pojistek. Zvlá�tní kapitolu tvoøí nabíd-
ka plochých autopojistek s jejich dr-
�áky pro uchycení do panelu i do de-
sek s plo�nými spoji.

V úvodu jste se zmínil také
o tepelných pojistkách.

V na�í nabídce jsou jak destrukèní
(nevratné), tak vratné tepelné pojistky.
Vratné jsou s �autoresetem� nebo
s tlaèítkem pro ruèní obnovení fukce.
Poslednì jmenovaný typ se ji� pøibli-
�uje funkci jistièe. Podle jednotlivých
typù se pou�ívají pro ochranu vinutí
tranformátorù, elektrických motorù
a proti pøehøátí výkonových polovodi-
èových souèástek a zaøízení.

Pøipravujete ve výrobním sor-
timentu nìco nového?

Ná� sortiment se roz�íøil o pøístro-
jové sí�ové kabely zakonèené na jedné

stranì standardními �poèítaèovými�
konektory a na druhé vidlicemi podle
norem rùzných zemí svìta. Takto lze
dodat propojovací kabel pro pøipojení
zaøízení napø. v tìchto zemích: Itálie,
SRN (EU), Velká Británie, Japonsko,
Kanada, USA, �výcarsko, apod.

Jaká je va�e pozice na svìto-
vém trhu?

Firma OMEGA FUSIBILI má uzavøe-
ny smlouvy se svìtoznámými partne-
ry: anglickými spoleènostmi Beswick
a Bulgin, japonskou E. D. K. a �pa-
nìlskou Dabel. Na�e dodávky zapl-
òují 87 % italského trhu. Neménì
významné jsou dodávky do celé Ev-
ropy a USA. Pod obchodní znaèkou
OMEGA se skrývá dùkladnost a píle
stále stoupající výroby, která je záru-
kou kvality a konkurenèních cen. Tak-
�e, jestli hledáte jisticí souèástky,
OMEGA je to, co potøebujete.

Zúèastòujete se nìjakých akcí
v na�í zemi, kde by bylo mo�-
né se seznámit s va�ím sor-
timentem?

Prostøednictvím èeské firmy ENI-
KA se pravidelnì úèastníme meziná-
rodního elektrotechnického veletrhu
AMPER. Po dobu této výstavy je v�dy
pøítomen ná� zástupce.

Jak se dostávají va�e výrob-
ky na èeský trh?

Máme zde silné zázemí v ji� zmí-
nìné firmì ENIKA. Ta nejen na�e vý-
robky prodává v ÈR a SR, av�ak je
i sama pou�ívá ve svých výrobcích.
Pravidelnì inzerují na�e výrobky a
dodávají na èeský trh pomìrnì znaè-
ná mno�ství.

Dìkuji vám za rozhovor.

Rozmìry
tavných
pojistek

(mìøítko 1 : 1)

Charakteristika pojistek T Charakteristika pojistek F

Pojistky do desek s plo�nými spoji
a jejich charakteristika
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2. generace rodiny
�jednoduchých spínaèù�

je kompletní

Snadný návrh impulsních napáje-
cích zdrojù umo�òovala ji� pøed nì-
kolika lety 1. generace rodiny IO,
oznaèená �Simple Switcher� neboli
jednoduchý spínaè. Právì uzavøený
vývoj dal�í generace umo�òuje kon-
strukci sni�ovacích impulsních regu-
látorù napìtí s pevným (3,3 V, 5 V,
12 V) èi nastavitelným výstupním na-
pìtím pro výstupní proudy 500 mA
(LM2594), 1 A (LM2595, 2596), 3 A
(LM2597 a� 2599) a zvy�ovacích
s proudy 3 A (LM2585, 2586) nebo
5 A (LM2587, 2588). Zdroje realizova-
né na základì �jednoduchých spína-
èù� pracují s úèinností a� 88 %. Pou-
�ita jsou pouzdra SO-8, DIP-8 pro
výstupní proudy 500 mA a TO-220,
pøípadnì TO-263, pro ostatní. Zvý�ení
spínací frekvence z 52 kHz na 100
a� 150 kHz umo�òuje konstruovat
prostorovì úspornìj�í zdroje, jejich�
návrh znaènì usnadní firemní soft-
ware �Switchers Made Simple�.

 LM2825 - první mìniè ss napìtí,
bez vnìj�ích souèástek

Prùlom v øe�ení mìnièù stejno-
smìrného napìtí pøedstavuje po-
slední èlen této rodiny LM2825, který
jako první nespojitì pracující sni�ova-
cí mìniè ss napìtí tvoøí jen samotný
integrovaný obvod bez jakékoli vnìj�í
souèásti. Obsahuje ji� nejen øídicí
obvody, spínaè, Schottkyho diody, re-
ferenèní  zdroj, ochrany proti pøetí�ení,
zkratu, pøehøátí, ale i akumulaèní in-
dukènost a vstupní i výstupní kondenzá-
tor a to v�e ve 24vývodovém pouzdru
DIP. LM2825 poskytuje pøi vstup-
ním napìtí 4,15 a� 40 V výstupní na-
pìtí 3,3 V a 5 V a proud a� 1 A pøi
úèinnosti 80 %. Logickým signálem
lze zátì� od zdroje odpojit, pøípad-
nì jej uvést do pohotovostního re�i-
mu s malou vlastní spotøebou. Obvod
s hmotností 6 g vyniká i spolehli-
vostí - støední doba do poruchy je 21
milionù hodin!

LM60 - senzor teploty
v subminiaturním pouzdøe

Pøesný senzor teploty pro rozsah -
40 a� +125 °C je zapouzdøen do spe-
ciálního pouzdra SOT-23 TinyPak
(pøibli�nì 2 x 3 mm), co� jej èiní opti-

málním pro aplikace, u kterých je pro-
storová nouze. Je výbornou náhradou
za termistory, proto�e se obejde bez
linearizaèních obvodù a není jej nut-
no kalibrovat. Postaèuje mu pøitom
jediné napájecí napìtí 2,7 V. Pøevod-
ní konstanta je +6,25 mV/°C, mìøení
záporných teplot pøi jediném napáje-
cím napìtí umo�òuje výstupní ofset
+424 mV pro 0 °C. Vzhledem k odbì-
ru do 110 µA je chyba vlastním ohøe-
vem men�í ne� +0,1°C. Chyba mìøe-
ní v celém rozsahu dosahuje nejvý�e
±3 °C. Pøedpokládané pou�ití je v po-
èítaèových a mobilních komunikaè-
ních systémech, domácích elektric-
kých a elektronických pøístrojích a
v�ude tam, kde je tøeba mìøit teplotu
v uvedeném rozsahu a pøesnosti.

 LM75 - teplotní senzor vèetnì
pøevodníku A/D a rozhraní I2C

Pro digitální systémy, u nich� mezi
mìøené signály patøí teplota, je výhod-
né pou�ití integrovaného teplotního
senzoru LM75. Poskytuje toti�, díky na
èipu obsa�enému 9bitovému pøevod-
níku A/D sigma/delta, sériový èíslico-
vý signál o teplotì sledovaného ob-
jektu èi prostoru, který lze pøipojením
rozhraní ke sbìrnici I2C naèíst do øídi-
cího systému. Na tuto sbìrnici lze pøi-
pojit a� osm tìchto senzorù, které lze
individuálnì adresovat. Na èipu je
obsa�en i mezní teplotní spínaè s vý-
stupem s otevøeným kolektorem, jeho�
�ádanou teplotu a hysterezi lze rovnì�
nastavit pøes rozhraní.

LM75 je umístìn v 8vývodovém
pouzdru SOIC a pøi napájení 3,3 V
nebo 5 V mìøí teplotu v rozsahu -25
a� 100 °C s chybou do ±2 °C. Pou�ití
nalezne v tepelných ochranách kan-
celáøské elektroniky, topných a klima-
tizaèních zaøízeních, autoelektronice a
zaøízeních pro testování elektronic-
kých  zaøízení.

 Zesilovaè pro sondu lambda

Moderní automobil si ji� nelze pøed-
stavit bez øízeného katalytického sys-
tému, pro který poskytuje dùle�itý sig-
nál o mno�ství kyslíku obsa�eném ve
výfukových plynech senzor, známý jako
sonda lambda. Její výstupní signál je
pro dal�í zpracování v øídicí elektroni-
ce tøeba upravit. Proto�e vnìj�í pod-
mínky, v nich� pracuje autoelektronika
patøí k nejtì��ím, jsou kladeny pøísné
nároky na pou�ité elektronické sou-
èástky. LM9044 je pøesný diferenciál-

ní zesilovaè se ziskem 13 dB (zesíle-
ní 4,5) vhodný pro tento úèel. Pracuje
s jediným napájecím napìtím, z nìho�
odebírá asi 1 mA. Sná�í vstupní sou-
hlasné signály a� 3 V pod úrovní jeho
napájecí nuly, které mohou vzniknout
pøi rùzném místì zemnìní - senzor na
motoru, elektronika na karosérii. Oba
vstupy jsou odolné vùèi pøechodovým
jevùm i náhodnému spojení s napá-
jecím napìtí. Typická vstupní impe-
dance je 1 MW, frekvenèní rozsah je
definován kapacitou vnìj�ího konden-
zátoru, výstup sná�í kapacitní zátì� a
je chránìn proti zkratu. Dùle�itý pro
dané pou�ití je vedle teplotního roz-
sahu (-40 a� +125 °C, v nìm� se zisk
mìní jen o ±3 %) i pøechod výstupu
na definovanou úroveò, kdy� se jeden
nebo oba vstupy ocitnou následkem
poruchy ve stavu naprázdno.

 OZ s v/v signály v celém
rozsahu napájecího napìtí

(Rail-to-Rail = RR)

Neobvyklá topologie vstupní èásti
nových bipolárních operaèních zesilo-
vaèù rodiny RRIO, tvoøené obvody
LM6132, 6154 sná�í vstupní signály,
které pøesahují napìtí napájecích
sbìrnic a� o 250 mV. Architektura ob-
vodu dále umo�nila dosáhnout velké
rychlosti pøebìhu a stability i pøi ka-
pacitní zátì�i. Napì�ové zesílení je
vìt�í ne� 1 podle typu v pásmu 10
a� 75 MHz. Zesilovaèe pracují ji� od
napájecího napìtí 1,8 V, pøípadnì 2,7 V.
V pouzdru jsou dva nebo ètyøi OZ.
Jsou vhodné zvlá�tì pro bateriovì
napájené systémy s po�adavkem na
velkou �íøku pásma.

 LM4830 integrovaný audio-
komunikaèní subsystém 2 W

Tento IO obsahuje na èipu kromì
nf zesilovaèe 2 W v�e potøebné pro
duplexní audiokomunikaci. Nále�í do
rodiny oznaèené jako Boomer, která
poskytuje pøi malém napájecím na-
pìtí a odbìru optimální výstupní vý-
kon. Na èipu je obsa�en výstupní
zesilovaè v mùstkovém zapojení, mik-
rofonní zesilovaè s dvoukanálovým
multiplexerem a oddìlovací zesilovaè
pro kapacitní zátì�, ani� je k nim tøe-
ba jakékoli vnìj�í souèásti. Navíc je
mo�né 4bitovým èíslicovým signálem
øídit hlasitost v rozsahu útlumu 0 a�
30 dB v krocích 2 dB. Pro napájení
obvodu v pouzdru SOIC-24 nebo DIP
je tøeba napìtí 3 a� 5 V. Pøedpokláda-
né pou�ití obvod nalezne v mobilních
komunikaèních zaøízeních, pøenos-
ných PC, sluchátkových  zesilovaèích.

Informace o firmì, jejích výrob-
cích a rozsáhlou technickou podpo-
ru lze rovnì� získat �nav�tívením� její
WWW stránky na Internetu na adrese
http://www.national.com

           JH
Informace firmy National Semicon-
ductor GmbH, Livry-Gargan-Strasse
10, D-82256 Fürstenfeldbruck.

Nìkolik novinek od
National Semiconductor

Známý výrobce integrovaných obvodù National Semiconductor
Corporation s centrem v kalifornském mìstì Santa Clara zamìst-
nává v celém svìtì na 20 000 pracovníkù. Aktivita spoleènosti se
soustøeïuje na výrobu IO pro ètyøi strategické segmenty trhu - ko-
munikace, personální systémy, prùmyslovou a spotøební elektroniku.
V poslední dobì firma pøi�la s nìkolika zajímavými novinkami.
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K testu tohoto pøístroje jsem se
dostal tak, �e mi ho pøítel pøinesl
k posouzení s tím, �e se mu zdá ob-
sluha pøíli� komplikovaná a postup-
né nabíjení ètyø akumulátorù velmi
zdlouhavé. Tak jsem se vlastnì do-
stal k testu tohoto nabíjeèe, který ji�
asi 2 roky dodává firma Conrad, a kte-
rý rozhodnì není levný, proto�e je tou-
to firmou nabízen témìø za ètyøiapùl
tisíc korun.

Celkový popis

Jedná se o mikroprocesorem øí-
zený automatický nabíjeè akumuláto-
rù NiCd nebo NiMH tìchto velikostí:

MONO (Æ 32 mm, délka 60 mm),
BABY (Æ 24 mm,  délka 50 mm,
MIGNON (Æ 14 mm, délka 50 mm,
MICRO (Æ 10 mm, délka 50 mm),
LADY (Æ 12 mm, délka 30 mm.
Do jednotlivých �achet lze vlo�it a�

ètyøi akumulátory libovolného typu, to
znamená, �e je mo�no vzájemnì kom-
binovat rùzné typy.

Lze volit ètyøi rùzné funkce tohoto
nabíjeèe:
1. zpùsob �CHARGE� (pouze nabití),
2. zpùsob �CHECK� (vybití a násled-
né nabití),
3. zpùsob �CYCLE� (nabití, vybití a
opìt nabití),
4. zpùsob �ALIVE� (a� �estkrát opako-
vané postupné nabití, vybití a opìt
nabití).

Dále lze volit dva základní zpùsoby
nabíjení �QUICK� nebo �RAPID�.

Pro v�echny povely slou�í jediné
tlaèítko a vlo�ené akumulátory jsou
v pøístroji nabíjeny postupnì.

Funkce pøístroje

Zkontroloval jsem v�echny shora
popsané zpùsoby vybíjení a nabíjení
u akumulátorù typù MONO, BABY a
MIGNON (proto�e tyto typy akumulá-
torù jsou nejpou�ívanìj�í) a do�el jsem
k pozoruhodným a nepøíli� potì�ují-
cím závìrùm.

Pøi nabíjení zpùsobem �QUICK� jsou
akumulátory MIGNON nabíjeny trva-
lým proudem 1 A, akumulátory BABY
a MONO jsou nabíjeny trvalým prou-
dem 1,8 A. Prùbìh nabíjecího prou-
du pøipomíná prùbìh po jednocest-
ném usmìrnìní. Pro typy MONO a
BABY jsou tedy nabíjecí proudy na-
prosto shodné.

Pøi nabíjení zpùsobem �RAPID�
jsou akumulátory MIGNON nabíjeny
trvalým proudem 2 A, akumulátory
BABY a MONO jsou nabíjeny trvalým
proudem 2,8 A. Prùbìh nabíjecího
proudu je stejný jako v pøede�lém
pøípadì a nabíjecí proudy pro typy
MONO a BABY jsou opìt zcela shodné.

Vybíjení si výrobce nadmíru zjed-
nodu�il. Akumulátory MONO, BABY
i MIGNON jsou naprosto jednotnì vy-
bíjeny proudem 1,8 A. Vybíjení probí-
há tak, �e na zaèátku vybíjení je doba
vybíjecího cyklu asi 8 sekund a pak
následuje asi 1,5 sekundy pøestávka.
Pozdìji se tento cyklus obrátí a doba
vybíjení je asi 1,5 sekundy a následu-
je 8 sekund pøestávka. A jak jsem ji�
uvedl, výrobce nedìlá nejmen�í rozdíl
mezi typy MONO a MIGNON, aèkoli
typ MIGNON má proti typu MONO asi
pìt a� desetkrát men�í kapacitu.

Výrobci bì�nì pou�ívaných aku-
mulátorù (ne speciálních rychlonabí-
jecích) pøipou�tìjí jako maximální na-
bíjecí proud takový proud, který je
roven kapacitì akumulátoru (tedy 1 C).
Tento nabíjecí proud je povolen ov�em
jen u nových typù akumulátorù. Na-
bíjecí proud, který je u tohoto pøí-
stroje pou�íván pro nabíjení akumu-
látorù MIGNON (a to pøedev�ím pø i
zpùsobu �RAPID�) se mi jeví jako
vylo�enì nadmìrný. To potvrzuje i sku-
teènost, �e pøi ukonèeném nabíjení
zpùsobem �RAPID� mìl akumulátor
povrchovou teplotu vy��í ne� 60 °C,
co�  není té� zcela v poøádku.

Tvrzení v návodu, �e nabíjení zpù-
sobem �QUICK� je vhodné pro v�echny
standardní akumulátory, je té� vyslo-
venì nepravdivé a star�ím bì�ným
akumulátorùm mù�e u�kodit. Rovnì�
vybíjecí proudy, které jsou (zøejmì pro
zjednodu�ení pøístroje) pro zmínìné
tøi typy akumulátorù zcela shodné, se
mi pro akumulátory MIGNON jeví jako
neúmìrnì velké. Moderní provedení
akumulátorù tyto zpùsoby pravdìpo-
dobnì snesou (i kdy� patrnì nebu-
dou nad�ením bez sebe), ale pro
akumulátory star�ích provedení je
v�ak zcela zøejmì pou�ívání tohoto
nabíjeèe vyslovenì nevhodné.

Prodejce v návodu tvrdí, �e tento
pøístroj díky impulsnímu charakteru
nabíjecího proudu nepùsobí �ádný tzv.
pamì�ový efekt. To je buï nevhodný
reklamní trik, nebo to svìdèí o napro-
sté neznalosti problému. Pamì�ový
efekt vzniká u niklokadmiových aku-
mulátorù tehdy, kdy� jsou vícenásob-
nì nabíjeny bez pøedchozího úplného
vybití a to s nabíjecím procesem nemá
�ádnou souvislost.

U tohoto nabíjeèe výrobce rozli�u-
je jakousi dvojí kapacitu akumulátoru
- nabíjecí a vybíjecí, co� je rovnì�
principielní nesmysl, proto�e kapacita
akumulátoru je pouze jedna velièina.
Takzvaná nabíjecí kapacita je ob-
zvlá�tì smì�ná v okam�iku, kdy na-
bíjíme pouze èásteènì vybitý akumu-
látor a na displeji se pak zobrazí
nabíjecí kapacita, která je tøeba polo-
vièní ne� kapacita nabíjeného èlánku.
Z toto vyplývá, �e údaj této �nabíjecí

SEZNAMUJEME VÁS

Nabíjeè akumulátorù
CHARGE MANAGER 2000
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kapacity� je nejen nesmyslný, ale i zcela
zbyteèný a u�ivatele mate.

V�echny zpùsoby nabíjení jsou
ovládány jediným tlaèítkem, co� vý-
robce zøejmì pova�uje za klad pøí-
stroje, mì se to v�ak jeví jako krajnì
nevýhodné. U�ivatele to toti� nutí, aby
v nìkolikasekundových èasových úse-
cích volil jedním nebo vícenásobným
stisknutím tohoto tlaèítka funkce, kte-
ré mu pøístroj postupnì nabízí - kdy�
to z jakéhokoli dùvodu nestihne nebo
zvolí funkci nesprávnou, je nucen za-
èít znovu od zaèátku. Tuto informaci
mu v�ak návod skromnì zamlèuje.

Za zamy�lení v�ak stojí ta skuteè-
nost, �e v dobì, kdy ji� moderní aku-
mulátory nejsou tak choulostivé na
velikost nabíjecího proudu, nìkdo
konstruuje nákladné nabíjeèe tohoto
typu. Domnívám se, �e dnes ji� jsou
takto komplikované automatické na-
bíjeèe témìø zbyteèné (mimo oblasti
speciálního pou�ití - modeláøství atd.).
A kdy� ji� je nabíjeè tak drahý, jako
ten, který popisuji, oèekával bych, �e
bude konstruován té� odpovídajícím
zpùsobem. To znamená, �e doká�e
v�echny vlo�ené èlánky nabíjet sou-
èasnì a nikoli jeden po druhém.

Co je to za rychlé nabíjení, kdy�
nabíjení ètyø monoèlánkù trvá v tomto
pøístroji celý pracovní den (8 hodin) a
rychlé nabíjení 4 tu�kových èlánkù tr-
valo celé odpoledne. Pøedpokládal
bych, �e tak drahý pøístroj bude pa-
matovat té� na rychlost nabíjení a
èlánky bude nabíjet, pøípadnì vybíjet
souèasnì. Jejich napìtí pøi vybíjení a
nabíjení toti� lze kontrolovat cyklicky a
stejným zpùsobem by �lo ovládat vy-
bíjení i nabíjení, co� moderní mikro-
procesorové øízení, které je prý pou�i-
to, nespornì umo�òuje. Cena, za ní�
je pøístroj prodáván, by tomu v ka�-
dém pøípadì odpovídala.

Nabíjeè mi svým provedením i ho-
nosnými reklamními slogany pøipo-
míná princip obchodu s iluzemi. To
jsou napøíklad ty reklamy, které zaru-
èují, �e jen po pou�ití jejich pøípravku
�ena více zkrásní, prádlo bude lépe
vypráno, motor automobilu více vydr�í
- a to v�e se obvykle pou�ívá v tìch
pøípadech, kdy se výsledek nedá ob-
jektivnì mìøit ani jednodu�e porov-
návat. To se nepochybnì týká i oblasti
akumulátorù. Provedení i vlastnosti
akumulátorù se stále mìní a zdoko-
nalují a jsou ji� tak kvalitní, �e jim ani
tento podivuhodnì øe�ený pøístroj pa-
trnì nedoká�e pøíli� u�kodit. Jak jsem
se v�ak osobnì pøesvìdèil, pro star�í
typy akumulátorù, které ji� nejsou
v nejlep�ím stavu (nejsou v�ak na vy-
hození), se tento pøístroj nehodí vù-
bec.

Pro propagaci tohoto výrobku pou-
�il prodejce pojmy jako �automatické
mikroprocesorové øízení nabíjení bez

mo�nosti po�kození èlánkù� a �digi-
tální údaje� (kdy je kapacita akumu-
látoru dokonce udávána na jedno de-
setinné místo - co� je v praxi zcela
samoúèelné a bezcenné), �snadná
obsluha� (pro netechnika je pravý
opak pravdou), �prodlou�í �ivotnost
akumulátorù a� na 5000 nabíjecích
cyklù� (co� je rovnì� tvrzení naprosto
nedolo�itelné a já bych spí�e pøe-
pokládal, �e jim �ivot zøejmì trochu
zkrátí).

Také tvrzení, �e akumulátory, nabíje-
né tímto pøístrojem, není tøeba pøe-
dem vybíjet a �e pøesto nevyká�í
�ádný pamì�ový efekt, je zcela smy�-
lené. Pamì�ový efekt vzniká pøi opa-
kovaném nabíjení èásteènì vybitých
akumulátorù NiCd a se zpùsobem
nabíjení nemá �ádnou pøímou sou-
vislost.

Tak�e to, co se mi na tomto pøístro-
ji zdá skuteènì pozoruhodné, je jeho
cena, za kterou bych si pøedstavoval
výrobek nesrovnatelnì lep�í.

Závìr

Myslím, �e není tøeba dále s vlast-
nostmi popisovaného pøístroje a s èet-
nými reklamními nepravdami polemi-
zovat a proto dne�ní test ukonèím
jednoduchým závìrem.

Pokud se nechcete zcela zbyteènì
pøipravit o 4356,- Kè, pak tento výro-
bek nekupujte. Lep�í radu nemohu
poskytnout.

Ètenáøi mi snad zcela na závìr
odpustí je�tì malou poznámku. V èes-
kém katalogu f i rmy Conrad jsem
hned za nabídkou tohoto pøístroje na-
�el je�tì jeden, který mì zaujal tím,
�e je pravým opakem pøístroje popi-
sovaného. Jedná se toti� o nabíjeè
dvanáctivoltových automobilových olo-
vìných akumulátorù, který má mini-
transformátorek a usmìròovaè vesta-
vìn do sí�ové zástrèky podobnì, jako
to bývá obvyklé u napájeèù drobných
pøístrojù. Text vedle obrázku praví, �e
tento nabíjeè �dokonale nabije vá�
akumulátor a pøi napìtí 13,8 V nabíje-
ní automaticky ukonèí�.

Jednak mám dùvodnou pochyb-
nost, �e by napìtí na automobilovém
akumulátoru pøi nabíjecím proudu
pouze 400 mA vùbec dosáhlo 13,8 V,
jednak by �nabití� vybitého akumulá-
toru 40 Ah trvalo témìø týden, tak�e
se zde v �ádném pøípadì nedá mluvit
o nabíjeèi, nejvý�e snad o zaøízení,
které udr�uje akumulátor v nabitém
stavu. Obdobné zdroje pro v�eobec-
né pou�ití jsou v�ak k dostání u rùz-
ných prodejcù za cenu, která nepøevy-
�uje 200,- Kè. Tento pøístroj je v�ak
v katalogu firmy Conrad nabízen za
�pouhých� 1097,80 Kè, co� uvádím
bez dal�ího komentáøe.

Adrien Hofhans
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Poláèek, D. a kol.: Elektrotechnické
tabulky, vydalo nakladatelství Mon-
tanex, rozsah 392 stran A5, obj.
èíslo 120833, MC 300 Kè.

Elektrotechnické tabulky jsou výbìrem
z èeských (èeskoslovenských) technických
norem, norem ISO a IEC i z norem evrop-
ských a dal�ích podkladù, napø. katalogù.
Proto�e ÈSN nejsou dosud plnì harmoni-
zovány s uvedenými mezinárodními nor-
mami, pou�ívají se bì�nì údaje z dosud
platných èeskoslovenských norem a sou-
èasnì i nových èeských technických no-
rem, které vìt�inou ji� obsahují ustanovení
mezinárodních norem, av�ak velmi èasto
se pøi výrobì pro zahranièního zákazníka
pou�ívají nìmecké normy DIN, nebo pøímo
normy ISO a IEC, popø. i jiné národní nebo
podnikové normy podle po�adavkù odbì-
ratele. Takovou �íøi nemohou Tabulky za-
hrnout, proto autoøi zpracovali pøedev�ím
ty normy, které jsou nejfrekventovanìj�í.

Na sestavení tabulek se podíleli zku�e-
ní autoøi, pracovníci z praxe, z normali-
zaèních institucí i z technických �kol. I to
je dùvod proè jsou Tabulky pou�itelné jak
pro praxi, tak pro výuku na v�ech typech
technických �kol se zamìøením na elektro-
techniku.

Tabulky pøedev�ím obsahují: Jednotky
a jejich pøevody, vzorce pro elektrotechnické
výpoèty, normy vysílání a pøíjmu rozhlasu
a televize, materiály a izolace pro elektro-
techniku, napìtí a zdrojové soustavy, zá-
sady bezpeènosti a ochran, vnìj�í vlivy,
klima, hoølavost, mechanické po�adavky a
komponenty pro silnoproud a projektová-
ní rozvodù, vodièe a kabely, pojistky a
jistièe, pøehled komponent pro slabo-
proud, �

Kvapilík, Z.; Sládek, D.: Pøíruèka pro
domovní elektrické instalace, vyda-
lo nakladatelství Montanex, rozsah
256 stran A5, obj. èíslo 120815, MC
170 Kè.

Praktická pøíruèka pro v�echny zájem-
ce o teoretické i praktické informace, jak
správnì realizovat odbìrná elektrická za-
øízení v budovách pro bydlení tak, aby byla
bezpeèná i hospodárná, úèelná a provoz-
nì spolehlivá.

První èást obsahuje po�adavky na do-
movní elektrická vedení a zaøízení podle
platných elektrotechnických pøedpisù a
norem. Ve druhé èásti jsou podrobnì po-
psány základní zpùsoby kladení el. vedení
a montá�e jednotlivých druhù vedení a za-
øízení v prostøedí základním i ve zvlá�tních
podmínkách. Tøetí èást je vìnována pre-
fabrikaci stavebních úprav a èástí el. roz-
vodù v betonových i lehkých stavebních
dílcích. Ètvrtá èást se zabývá uvádìním
el. zaøízení do provozu, jejich revizemi,
zásadami správného zacházení s elektric-
kým zaøízením, první pomocí pøi úrazech
elektøinou, údr�bou, opravami, rekonstruk-
cemi a modernizací domovních elektric-
kých zaøízení.

Knihy si mù�ete zakoupit nebo objed-
nat na dobírku v prodejnì technické lite-
ratury BEN, Vì�ínova 5, Praha 10, 100
00, tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782
27 75. Dal�í prodejní místa: 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.

Výsledky losování pøedplatitelù
Bylo vylosováno tìchto 10 výhercù:

CB radiostanici ELIX Dragon SY-101 obdr�í Jaroslav Kunc (Králùv Dvùr);
CB radiostanici DNT RALLYE obdr�í Pavel Balcar (Choceò);
CB radiostanici DNT FORMEL 1 obdr�í Jiøí Hajný (Vla�im);
Celoroèní pøedplatné èasopisù Praktická a Konstrukèní elektronika A Ra-
dio obdr�í Jarmil Kocián (Frýdek - Místek), Vojtìch Burget (Prostìjov);
Celoroèní pøedplatné èasopisu Praktická elektronika A Radio obdr�í
Josef Jandák (Libice n. Cidlinou), Pavel Havlíèek (Plzeò), Jan Koc (Du-
chcov), Veleslav Holubec (Praha), Pavel Bure� (Uherské Hradi�tì).
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AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
Základy

elektrotechniky
 II. lekce
Opakování

První lekce byla pro mnohé nároè-
ná a obsahovala øadu dosud nezná-
mých pojmù: Napìtí jako rozdíl poten-
ciálù na svorkách zdroje, proud tekoucí
ze zdroje do spotøebièe, spojování sé-
riové a paralelní, jinak také za sebou a
vedle sebe, jednotku napìtí volt, jed-
notku proudu ampér, dále jsme po-
znali, �e spotøebiè klade procházející-
mu proudu odpor a ten se mìøí
v ohmech.

 Pozdìji si uká�eme, �e podobnì
jako èlánky v baterii mù�eme paralel-
nì nebo sériovì zapojovat i rezistory,
kondenzátory, cívky apod., které se
v elektrotechnice a radiotechnice pou-
�ívají a s nimi� se v dal�ích lekcích
je�tì setkáme.

2. Elektrická práce - výkon
Ji� v souhrnu na konci první kapi-

tola byla zmínka o tom, �e napìtí je
vlastnì rozdíl dvou potenciálù. Defini-
ce potenciálu je relativnì velmi slo�itá
- v podstatì mù�eme vycházet právì
z definice napìtí - je-li na jednom vý-
vodu èlánku urèitý potenciál a na dru-
hém vývodu jiný potenciál, tak rozdíl
mezi nimi oznaèujeme jako napìtí.
Jde tedy vlastnì o teoretickou velièi-
nu.

Propojíme-li svorky zdroje, tedy
dvì místa o nestejném potenciálu, re-
zistorem (popø. drátem s urèitým odpo-
rem) zaène protékat proud. Zkuste to
napø. s plochou baterií a s miniaturním
rezistorem s odporem kolem 18 W
(ohmù). Kdy� podr�íte rezistor v prs-
tech, za chvíli se zahøeje tak, �e jej
neudr�íte. Rezistor se prùchodem
proudu zahøívá, protékající proud
tedy koná urèitou práci. Také �árovka,
kdy� ji pøipojíte k baterii, se rozsvítí a
navíc i zahøeje. Èást elektrické energie,
kterou dodává baterie, se mìní na
svìtlo, èást na teplo. Vzpomeòme si
nyní opìt na pøíklad s vodou - turbinka
by  dodávala tím vìt�í výkon, èím vìt-
�ím tlakem by na ni voda pùsobila
(v elektrotechnice je ekvivalentem vìt�í
napìtí) a také èím vìt�í mno�ství vody
poteèe (èím bude vìt�í proud - tady je
srovnání velmi názorné). Práce je vý-
kon za jednotku èasu a bude dobré,
kdy� si zapamatujete, �e

 napìtí × proud × èas = práce.
Od zdroje obvykle po�adujeme, a-

by dodával pøi urèitém napìtí (plochá
baterie pøi 4,5 V) po�adovaný proud
po urèitou dobu, tedy aby dodával po
urèitou dobu potøebný výkon. Spotøe-
bièe naopak pøi urèitém napìtí urèitý

proud pøijímají - øíkáme, �e spotøebièe
proud ze zdroje odebírají, tj. �e mají
urèitý pøíkon. Výkon, popø. pøíkon
oznaèujeme písmenem P  a ponìvad�
je to souèin napìtí a proudu, mù�eme
psát �e

P =U.I ,
pøípadnì mù�eme do uvedeného
vztahu dosadit z Ohmova zákona
proud a odpor:

U = R.I,
tak�e

P =R.I.I = R.I2
a dostali jsme dal�í dùle�itý vztah e-
lektrotechniky, kterému øíkáme Jou-
leùv zákon (èti d�aulùv zákon). Výkon
nebo pøíkon mìøíme ve wattech [W].
(U spotøebièù na støídavý proud,
transformátorù apod. se setkáme i se
zkratkou VA místo W, co� znaèí volt-
ampér - zatím pøedpokládejme, �e W
a VA mù�eme zamìnit). Na spotøebi-
èích je obvykle spotøeba udaná - na
�árovce napø. 60 W, na �ehlièce asi
15 a� 20x více (800 a� 1200 W).

Ztráty a úèinnost

Ka�dé elektrotechnické zaøízení je
vlastnì mìnièem elektrické energie
na jiný druh energie. Nejèastìji se se-
tkáváme s mìnièi energie na energii
svìtelnou (�árovky, výbojky), tepelnou
(vaøièe, elektrická pájeèka) nebo me-
chanickou (motory v nejrùznìj�ích za-
øízeních, v domácnosti napø. vysavaè,
praèka ap).

Bylo by ideální, kdyby se výkon
zdroje rovnal výkonu spotøebièe, ale
není tomu zdaleka tak. Zmínili jsme se
ji�, �e �árovka poskytuje mimo svìt-
lo i teplo (v bì�ných �árovkách se do-
konce jen asi ménì ne� 10 % energie
elektrické mìní na svìtelnou !!) Také
vodièe mezi zdrojem a spotøebièem
mají urèitý odpor, který závisí na ma-
teriálu, ze kterého jsou vyrobeny (nej-
èastìji mìï nebo hliník a pamatujte si,
�e mìï klade - pøi stejném prùøezu -
men�í odpor procházejícímu proudu
ne� hliník) a také na jejich délce. Èím
krat�í a tlust�í jsou vodièe, tím mají
men�í odpor.

Vodièe se prùchodem proudu také
zahøívají, ale my tepelnou energii ve
vodièích vyrábìt nechceme - jsou to
pro nás ztráty. Èím více energie jed-
noho druhu promìníme na po�adova-
nou energii, tím má zaøízení vìt�í
úèinnost, a to platí v�dy - nejen v elek-
trotechnice:

   ~þLQQRVW�  � �
3

3

�

�

���� ��

Úèinnost se obvykle znaèí øeckým
písmenem h  (éta), udává se v pro-
centech, je v�dy men�í ne� 100 % a je
to obecnì pomìr energie vydané P2
k energii dodané P1 (po�adované).
Sna�íme se v�dy, aby úèinnost byla

co nejvìt�í, tedy aby ztráty byly co
nejmen�í.

Pro zajímavost se podívejme, jak
se postupnì vylep�ovala úèinnost
napø. u rozhlasových pøijímaèù, televi-
zorù nebo �árovek jen v posledních
30 letech. Obyèejné �rádio� - to bývala
tì�ká bedna se ètyømi a� �esti elek-
tronkami a pøi provozu se hezky zahøí-
vala, pøíkon pøijímaèe byl kolem 60 W.
Dne�ní �stolní� pøijímaèe mají celkový
pøíkon kolem 10 W. Pøíkon èernobí-
lých televizorù se zmen�il z pùvodních
170 W na 40 W u posledních typù pøi
nesrovnatelnì vìt�í obrazovce a mo�-
nostech. Jeden z prvních na�ich ba-
revných televizorù TESLA COLOR
(1973) mìl pøíkon 290 W, dne�ní mo-
derní mají ménì ne� 100 W. Moderní
�úsporné� typy svítidel mají asi 5 a� 6x
men�í pøíkon pøi stejné svítivosti oproti
klasickým typùm �árovek se �have-
ným vláknem. Zvìt�ování úèinnosti
pøímo souvisí s modernizací a u�itím
nových technologií a v dne�ní dobì je
obzvlá�tì �ádoucí vzhledem k narùs-
tajícím cenám energie.

Kirchhoffovy zákony

Doposud jsme se zmínili o dvou
dùle�itých zákonech elektrotechniky;
dal�í se jmenuje Kirchhoffùv zákon.
Jsou vlastnì dva, ale nebojte se - ten,
který potøebujeme v praxi nejvíce, je
snadno pochopitelný. Pøedstavte si
dva spotøebièe: jedním protéká proud
1 A, druhým 2,5 A a jsou zapojeny pa-
ralelnì. Jaký asi bude protékat proud
vodièem, kterým k obìma spotøebi-
èùm pøivádíme proud? Ano, doufám
�e vìt�ina z vás uva�ovala správnì -
bude to 3,5 A, tedy souèet proudù
obou spotøebièù. Pochopitelnì, pokud
by takových spotøebièù paralelnì spo-
jených bylo více, pak by to opìt byl
souèet proudù v�ech spotøebièù.

V odborných uèebnicích najdete
slo�itìj�í vyjádøení tohoto zákona,
princip je v�ak stejný.

Abychom i dnes mìli v textu nìjaký
obrázek a osvì�ili si schematické znaè-
ky, tak alespoò jedno schéma, které
pomù�e tento zákon znázornit (obr.
4).

Mimochodem - nemìli jsme prav-
du, �e tento zákon je nejjednodu��í
k pochopení?

Stejnosmìrný a støídavý proud

Do této chvíle jsme jako zdroj
proudu uva�ovali v�dy plochou baterii,
která se skládá ze tøí sériovì spoje-

Obr. 4.
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støídavého napìtí se øíká perioda,
oznaèuje se T a její pøevrácenou hod-
notou, tj. 1/T je kmitoèet f).  Nejvìt�í
výhodou støídavého proudu je, �e mù-
�eme snadno mìnit jeho napìtí
(transformátorem) na takové, jaké po-
tøebujeme. Ji� døíve jsme mluvili o
ztrátách pøi rozvodu elektrické ener-
gie, které jsou tím vìt�í, èím vìt�í
proud vodièem urèitého prùøezu proté-
ká. Z elektráren potøebujeme pøená�et
velké výkony na velké vzdálenosti - to
lze jedinì tehdy, budou-li protékající
proudy budou co nejmen�í. V domác-
nostech se nyní pou�ívá napìtí 230
(220) voltù, z elektráren do velkých
mìst a napø. i velkých továren se elek-
trická energie pøivádí vedením s napì-
tím a� 1000x vìt�ím ne� 230 V - od
100 000 do 400 000 V! Transformáto-
ry umo�òují mìnit napìtí s minimální-
mi ztrátami (øíká se, �e to jsou stroje
s nejvìt�í úèinností) - o jejich principu
se dozvíme pozdìji.

Amplituda, �pièková, efektivní a
støední hodnota

Nejvìt�í velikosti, které napìtí èi
proud v jedné polovinì periody dosáh-
ne, se øíká amplituda (nebo také �piè-
ková hodnota). Dal�ím významným
údajem støídavého napìtí èi proudu je
tzv. efektivní hodnota napìtí (proudu)
- ta udává, jakou velikost by musel mít
stejnosmìrný proud pøi daném stejno-
smìrném napìtí, aby konal tuté� prá-
ci, jako pøivádìný støídavý proud (na-
pìtí). Vztah mezi �pièkovou hodnotou
U0 a efektivní hodnotou Uef napìtí lze
vyjádøit rovnicí

8 8 8HI = =

�

�
� ���� ��

a naopak

8 8 8� � ����= =HI HI�

Tyté� vztahy platí pro proud I, pou-
ze místo Uef dosadíme Ief a místo U0 I0.

Vra�me se je�tì k faktu, �e sí� má
u nás napìtí 220 V - tento údaj zna-
mená efektivní hodnotu napìtí, sku-
teèné okam�ité napìtí sítì kolísá mezi
dvìma �pièkovými hodnotami (ampli-
tudami) a to +U0 a -U0,  tj. ±Ö2Uef =
= ±(1,414.220 V) = ±311 V. Tomu-
to údaji se øíká mezivrcholová velikost
(hodnota) støídavého napìtí, znaèí se
U

mv, nìkdy té� ménì správnì napìtí
�pièka-�pièka, U�-�.

V �ádném pøípadì nelze psát Vef,
V

��, Vmax. atd. - �volt je v�dy pouze je-
den�, napìtí v�ak mù�e být maximál-
ní, efektivní atd.; správný zápis o tom,
�e efektivní napìtí je 5 V, musí v�dy
vypadat takto: Uef = 5 V, nikoli tedy
U = 5 Vef.

Pro úplnost uvedeme je�tì jeden
pojem, s ním� se mù�ete u støídavého
proudu setkat - støední hodnota napìtí
èi proudu. Tento pojem není v praxi
významný, je v�ak dobré vìdìt, �e
efektivní hodnota proudu (napìtí) je
1,11krát vìt�í, ne� jeho støední hod-
nota Ustø.

Bezpeènost pøedev�ím

V�ude tam, kde se dostáváme do
styku s elektrickým proudem, je urèité
riziko úrazu; v nejhor�ím pøípadì tako-
vý úraz mù�e konèit smrtí. Existuje
v�ak urèitá hranice, tzv. bezpeèné na-
pìtí, které zaruèuje, �e ani v nejménì
pøíznivých podmínkách se tomu, kdo
s takovým napìtím pracuje, nemù�e
nic stát. Jistì by vás ani nenapadlo
obávat se úrazu pøi pou�ívání ploché
baterie. Kdy� vezmete vývodní plí�ky
baterie do prstù, sice nic necítíte, pøe-
sto v�ak ji� va�ím tìlem protéká nepa-
trný proud. Zkuste v�ak oba plí�ky
spojit �pièkou jazyka - nebojte se, ne-
stane se vám nic, ale rozhodnì pøi
tom nebudete mít pøíjemný pocit - ucí-
títe jemné brnìní a na jazyku kyselou
chu�.

Jak to, �e stejný zdroj, tedy stejné
napìtí, mù�e vyvolat tak rùzné reak-
ce? Suchá kù�e, která je na prstech
rukou navíc pomìrnì tlustá, klade
prùchodu proudu velký odpor (prochá-
zející proud mù�e být napø. 0,00005 A
pìt stotisícin ampéru, 5.10-5 A).

Tenká, provlhèená sliznice jazyka
je nesrovnatelnì lep�ím vodièem (kla-
de mnohem men�í odpor procházejí-
címu proudu), tak�e procházející
proud by mohl být napø. asi 0,002 A
(dvì tisíciny ampéru, 2.10-3 A). Proud
øádu tisícin èi je�tì i setin ampéru ne-
mù�e nikomu nijak ublí�it.

Jako bezpeèná napìtí napø. pro
pohon rùzných hraèek se pou�ívají
bì�nì napìtí od nìkolika voltù asi do
12 V, jako bezpeèné napø. pro pohon
men�ích strojù i v nebezpeèném (vlh-
kém) prostøedí se pova�uje napìtí
24 V.

Støídavá napìtí vìt�í ne� asi 50 V
(stejnosmìrná vìt�í ne� asi 100 V)
v�ak j i� nejsou bezpeèná! Proto
pozor na zásuvky, pokusy s napìtím
pøímo ze sítì nikdy nedìlejte! V této
souvislosti je tøeba upozornit na to, �e
pøi pou�ívání elektrických spotøebièù
bychom mìli dbát na to, aby izolace
pøívodních �òùr nebyla nikde po�ko-
zena a nedotýkejte se nikdy pøi práci
se zapnutými elektrickými spotøebièi
vodovodu, plynových trubek nebo tì-
lìs ústøedního topení! Pokud je to
mo�né, pracujte pøi svých pokusech
v�dy s napìtím z baterií nebo ze zdro-
je, který je pro bezpeènou práci kon-
struován.                       (Pokraèování)

 Obr. 5.

ných galvanických èlánkù, mìnících
chemickou energii na elektrickou. Ta-
kový èlánek nelze regenerovat - jak-
mile se vybije, tzn. jakmile se nadmìr-
nì zvìt�í jeho vnitøní odpor a èlánek
není schopen do spotøebièe dodávat
potøebný proud, nezbývá nic jiného,
ne� jej nahradit novým. Existují v�ak i
èlánky a baterie, jejich� schopnost do-
dávat spotøebièi elektrickou energii
mù�eme obnovit. Jsou to akumulátory
(napø. olovìný akumulátor pou�ívaný
v automobilu, který se skládá z desek
z olova a jeho slouèenin a elektroly-
tem je roztok kyseliny sírové. Napìtí
na jednom èlánku kolísá podle stupnì
nabití od 1,8 a� asi do 2,7 V). V bì�-
ném automobilovém akumulátoru
12 V je zapojeno v�dy 6 èlánkù v sérii,
kladný pól napìtí je trvale v�dy na jed-
nom a záporný na druhém vývodu a-
kumulátoru. Akumulátorù existuje
øada typù, oznaèujeme je obvykle podle
materiálù elektrod: oceloniklový, niklo-
kadmiový, støíbrozinkový akumulátor
atd.

 Jiná situace je u elektromechanic-
kých zdrojù proudu, které se pøevá�nì
pou�ívají v prùmyslu a v elektrárnách.
U tìch je po urèitou dobu jedna svorka
zdroje v�dy kladná, druhá záporná a
opìt po urèitou dobu je tomu obráce-
nì - kladná se mìní na zápornou a zá-
porná na kladnou. Obyèejným ruèko-
vým pøístrojem k mìøení napìtí v�ak
tyto zmìny nelze zjistit, nebo� probí-
hají velmi rychle a ruèka mìøicího pøí-
stroje není schopna tak rychle mìnit
svou polohu. Ani na �árovce nepozo-
rujeme, �e by se bìhem sekundy nì-
kolikrát rozsvítila a zase zhasla, ponì-
vad� roz�havené vlákno má tepelnou
setrvaènost. Zmìnu polarity proudu
bychom v�ak mohli pozorovat na zá-
øivce, která se skuteènì za sekundu
100x rozsvítí a opìt zhasne. Oko je
v�ak nedokonalé a tak rychlé zmìny
nevnímá.

V sí�ové zásuvce je v�dy pøíslu�ná
dutinka 50x za sekundu �kladná�, 50x
�záporná�. Zmìna napìtí v�ak nena-
stává skokem, ale plynule - po jakési
vlnovce, které podle matematického
vyjádøení jejího prùbìhu øíkáme sinu-
soida (sínusovka). Takovému napìtí
(proudu) øíkáme napìtí (proud) støída-
vé. Stroje na výrobu støídavého elek-
trického proudu se nazývají alternáto-
ry (jsou i napø. v ka�dém moderním
autì). Støídavý proud, který bì�nì
napø. v domácnostech pou�íváme, má
kmitoèet 50 Hz (tzn. zmìní svou veli-
kost od nuly do kladné maximální veli-
kosti a opìt pøes nulu k maximální zá-
porné velikosti a opìt do nuly 50x za
sekundu, dobì jednoho tohoto �kmitu�

Oprava
Pøi pøekreslování obrázkù pro èlá-

nek Jednoduchý nabíjeè NiCd (PE
è. 10/96, str. 5) se bohu�el dopustil
kresliè chyby: rezistory ve schématu,
oznaèené jako R7 a R9, mají být
správnì oznaèeny jako R4 a R6, aby
oznaèení souhlasilo se seznamem
souèástek.

Chyba je na �tìstí nepøehlédnutel-
ná, proto�e v�echny rezistory ve sku-
pinì (R4, R6, R8 a R10) mají stejnou
funkci, musí mít proto i stejný odpor.

Redakce se za chybu omlouvá.
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Úprava mikropájeèky
V souèasné dobì si lze poøídit nej-

rùznìj�í pájecí zaøízení za zhruba od
jednoho sta a� po nìkolik tisíc korun.
Ta dra��í umo�òují vìt�inou plynule
regulovat výkon pájeèky - ta levná ob-
vykle �ádnou regulaci nemají, pøitom
èas od èasu i pøi bì�né práci bychom
jistì nìjakou regulaci teploty hrotu pá-
jeèky (tj. výkonu pájeèky) uvítali.

Obr. 1. Úprava pájeèky
Já jsem tento problém u své nere-

gulovatelné pájeèky na 220 V/40 W
jednodu�e vyøe�il podle obr. 1 - získal
jsem tak z pùvodní pájeèky plnì vyho-
vující pájeèku s �dvojí teplotou� za ne-

Jednoduchá zapojení
pro volný èas

Dnes jsme pro tuto rubriku pøipravili dva pøíspìvky od pana
Vlastimila Pìkného z Votic, kterému dìkujeme jak za pøíspìv-
ky, tak za milý dopis.

K recenzi knihy
Základní elektronické obvody a

zaøízení z PE AR è. 1/1997
K na�í recenzi z minulého èísla

Praktické elektroniky jsme dostali toto
vyjádøení autora (doslovné znìní bez
jakýchkoli úprav jazykových èi vìc-
ných):

Cílem této publikace je struèné
shrnutí znalostí potøebných pro prak-
tickou èinnost. Tato kniha by nemìla
nahradit souèasné uèebnice, nýbr� je
vhodnì doplòovat a aktualizovat.

Celou øadu problémù jsem proto
úmyslnì zjednodu�il za úèelem jejich
sna��ího pochopení. Ètenáøi jsou na
tuto skuteènost v�dy upozornìni. Sna-
�il jsem se o maximální struènost
s dùrazem na praktické vyu�ití získa-
ných poznatkù. Proto je napø. zpìtná
vazba vysvìtlována pouze na kon-
krétních pøípadech. O struènost jsem

dùvod k uveøejnìní tak nepøíznivého
posudku.

Kní�ka byla zaøazena do seznamu
doporuèených uèebnic S� pod èj.
25627/9623. Je o ni velký zájem i na
SOU elektro, na SP� strojních a v�eo-
becných a mezi radioamatéry. Jenom
bìhem minulého roku se prodalo asi
2000 výtiskù, co� svìdèí o její potøeb-
nosti.

S pozdravem        ing. Jiøí Vlèek

se sna�il i proto, aby její cena nepøe-
sáhla finanèní mo�nosti tìch, kterým
je urèena.

K posudku z minulého èísla AR
chci øíci následující: Obrázek není
pøesnì stejný jako v mé publikaci, nì-
které citáty jsou vytr�eny z kontextu,
napø. na str. 4 �Pro vìt�í výkony je
nutné pou�ívat diskrétní souèástky� je
o øádek vý� uvedeno, �e se jedná o
výkony nad 15-20 W, atd. Svùj názor,
�e zapojení s OZ jsou výhodnìj�í ne�
zapojení s tranzistory, snad nemusím
podrobnì vysvìtlovat a obhajovat.

V publikaci se bohu�el vyskytlo asi
15 drobných chyb (pøevá�nì inter-
punkce), za které se ètenáøùm omlou-
vám a které není problém v pøípad-
ném dal�ím vydání opravit. Napø. u
ètyøech z celkového poètu 110 obráz-
kù chybí teèky, oznaèující spojení vo-
dièù. Myslím, �e to není dostateèný

Proto�e jsem pùvodní recenzi na-
psal po dobrém uvá�ení, nebudu se
ji� k celé vìci vracet. Pøesto si v�ak
neodpustím jednu poznámku: Je�tì
pøed nìkolika lety museli obsah i for-
mu uèebnice pøed schvalováním po-
soudit dva nezávislí lektoøi a autor
musel obsah upravit tak, aby po
v�ech stránkách odpovídal po�adav-
kùm na uèebnici. Nestálo by za to, se
k tomuto procesu vrátit?      Kalousek

Vá�ení ètenáøi,
na této stránce nacházíte obvykle nabídku knih spoleè-

nosti Starman Bohemia. Dnes zde uveøejòujeme dopis, který
bohu�el do�el tak pozdì, �e nemohl být oti�tìn v è. 1, kam by
patøil; omlouváme se, �e jej otiskujeme a� nyní.

Milí pøátelé,
 stojíme na pøelomu jednoho z posledních rokù 20 století.

Dramatického století pro Èeskou republiku. �Divoký� kapitalis-
mus pozvolna ustupuje a lidé si zaèínají uvìdomovat i dùle�itost
kvality slu�eb.

Dìkujeme v�em zákazníkùm za obchodní kontakty v roce
1996. Potøebujeme vás v�echny, jsme tu pro vás, bez vás by
na�e firma nemohla existovat. Vá�íme si ka�dého z vás.

Rád bych vás rád seznámil s posledními novinkami na�í fir-
my. V�ichni u�ivatelé Internetu mohou na na�í domovské strán-
ce nalézt seznam objednaných a je�tì nedodaných knih. Jako
kód zákazníka pou�ijte vá� kód z poslední faktury (zpravidla pìt
písmen) a jako heslo napi�te va�e smìrovací èíslo. Od 1. 12. 1996
je dodateèná sleva 10 % na knihy z na�í prodejny od vydavatelù
Microsoft Press a IDG. Co chystáme v roce 1997? Pro stálé
zákazníky s vìt�ím odbìrem slevu a� 14 % (dosud a� 12 %).

Pro ty, kteøí mají slevu, mo�nost dovozu a poslání knihy bez fak-
tury, tedy �kniha na ukázku�. Po prohlédnutí knihu mù�ete vrátit
zpìt v pùvodním stavu nebo si vy�ádáte fakturu. Co chystáme
dále: Odkaz z na�í stránky Internetu na nejménì 100 vydavate-
lù. Roz�íøení nabídky v prodejnì o nìkolik set poèítaèových knih
z USA, výraznì jsou doplnìny knihy vydavatelství Springer Ver-
lag a knihy o matematice a jejích aplikacích. Informace pøes In-
ternet o Va�em pøedplatném èasopisù (zaslání posledního èísla,
mìsíc ukonèení pøedplatného, chybìjící èísla ...). Expresní slu�-
bu pro zaslání knih do 10 dnù.

Milí pøátelé,
jménem Inge Starman, Jany Kuèerové, Vlasty Pe�kové, To-

má�e a Daniela Petøiny bych vám chtìl upøímnì popøát mnoho
zdraví a úspìchù i splnìní v�ech va�ich pøání v roce 1997.

              Srdeènì zdraví

Frank F. Starman
   prezident Starman Bohemia

V Idaho Falls, 15. 12. 1996
Starman Bohemia spol. s. r. o., Konviktská 24, 110 00 Praha 1,
tel./fax (02) 24231933, starman@bohem-net.cz,
http://www.srv.net/~staram/starman.html

nanènì nenároèným zpùsobem vy-
lep�it.

Pøedev�ím je tøeba nahradit pù-
vodní operaèní zesilovaèe typu 1458
modernìj�ími - nejlépe TL072 (OZ má
na vstupu FET, pozor pøi pájení), dále
lze vymìnit koncové integrované ob-
vody (a� ji� typu 2020 nebo 2030) za
TDA2030A (maximální napájecí na-
pìtí ±22 V). Souèástí úpravy by mìla
být i výmìna pùvodních elektrolytic-
kých vyhlazovacích kondenzátorù
5000 µF za 10 000 µF - moderní elek-
trolytické kondenzátory jsou tak rela-
tivnì malé, �e po prostorové stránce
nebudete mít pøi výmìnì �ádné pro-
blémy. Koneènì závìreènou úpravou
by mìla být úprava obvodu stereofon-
ního vyvá�ení podle obr. 2.

Domnívám se, �e výsledkem po-
psaných úprav bude ka�dý velmi pøí-
jemnì pøekvapen.

celých 20 Kè. Jako diodu jsem pou�il
typ 1N4007. Pøepínaè (na 220 V)
jsem spolu s diodou umístil pøímo do
tìlesa pájeèky. V poloze 1 pøepínaèe
má pájeèka zhruba polovièní teplotu
hrotu oproti stavu, kdy je pøepínaè v
poloze 2.

Úprava zesilovaèe Zetawatt
1420

Pøibli�nì pøed 10 lety byl v Ama-
térském radiu popsán zesilovaè Ze-
tawatt 1420, u nìho� byl jako koncový
zesilovaè pou�it nepøíli� spolehlivý in-
tegrovaný obvod MDA2020, který se
v dal�ích verzích zesilovaèe nahrazo-
val obvodem A2030 z bývalé NDR
(úprava byla popsána v AR 3/86).
Proto�e vím, �e je stále mnoho tìch,
kteøí tento zdaøilý a relativnì jednodu-
chý zesilovaè pou�ívají dodnes, chci
jim tímto pøíspìvkem nabídnout mo�-
nosti, jak zesilovaè jednoduchým a fi-

Obr. 2. Úprava obvodu stereofonního
vyvá�ení zesilovaèe Zetawatt 1458
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Technické údaje

Napájecí napìtí: 9 a� 15 V.
Napájecí proud: asi 25 a� 70 mA.
Kmitoèet zobrazování: 100 Hz.
Rozmìry: 96 x 110 mm.

Popis zapojení

Chod elektronických hodin øídí in-
tegrovaný obvod U2 - osmibitový mik-
roøadiè PIC16C54, v jeho� vnitøní pa-
mìti PROM je ulo�en program.

Pøesné èasování mikroøadièe U2
zaji��uje krystal X1 3,2768 MHz. Re-
zistor R7 zamezuje �zahlcení� krysta-
lu. Kmitoèet 3,2768 MHz je uvnitø
obvodu U2 dìlen ètyømi a dále èaso-
vaèem s pøeddìlièkou dìlen na kmito-
èet 800 Hz, co� odpovídá periodì
1,25 ms. Vnitøní pracovní registry
obvodu U2 tuto periodu dále zpra-
covávají a vytváøejí periody 100 ms,
1 s, 1 minutu a 1 hodinu, které øídí
posuv jednotlivých �ruèek�. Periodou
1,25 ms je øízeno adresování dekodé-
ru U3 (74HC138) z portu A obvodu
U2. Výstupy dekodéru U3 spínají pøes
rezistory R14 a� R21 tranzistory Q3
a� Q10. Kolektory tìchto tranzistorù
napájejí jednotlivé sloupce anod diod
LED, které jsou potom spínány pøes
rezistory R22 a� R29 budièem U4
s tranzistorem Q2.

Budiè U4 spolu s tranzistorem Q2
je øízen z portu B obvodu U2. Rezis-
tory R31 a� R65 nastavují rovnomìr-
né svícení jednotlivých svítivých LED
diod. Pro zobrazování èasu (velké a
malé ruèky hodin) jsou pou�ity zele-
né hranaté diody LED o rozmìrech
2,5 x 7 mm. Støed ciferníku tvoøí velká
zelená dioda LED o prùmìru 8 mm,
ze které vybíhají ruèky hodin.

Pro lep�í orientaci a ètení èasu
z ciferníku jsou na konci ruèek, uka-
zujících ka�dou celou hodinu, umís-
tìny zelené kulaté diody LED o prù-
mìru 3 mm. Vlevo pod ciferníkem
jsou umístìny dvì zelené diody LED
zobrazující dopoledne - odpoledne,
jedna �lutá dioda LED zobrazující
zapnutí - vypnutí akustického ozná-
mení celé hodiny a jedna èervená dio-

da LED zobrazující zapnutí - vypnutí
alarmu. Vpravo pod ciferníkem jsou
umístìny diody LED pro zobrazování
dnù v týdnu. Pracovní dny pondìlí a�
pátek zobrazují �luté diody LED a dny
volna (sobotu a nedìli) dvì zelené di-
ody LED. Tyto diody byly pou�ity kulaté,
s malým pøíkonem o prùmìru 3 mm.

Elektronické hodiny se nastavují
tlaèítky SW1 a SW2. Tlaèítka jsou
portem A obvodu U2 testována ka�-
dých 100 ms. V tomto èase se na krát-
kou chvíli pøepne port A obvodu U2
z výstupního na vstupní a je pøeèten
stav tlaèítek SW1, SW2 a souèasnì je
pøeèten stav fotoelektrického snímaèe
pro øízení jasu diod LED. V závislosti
na osvìtlení fototranzistoru E37 se
mìní napìtí na bázi tranzistoru Q11.
Z kolektoru Q11 je logická úroveò
pøes rezistor R10  pøivedena do obvo-
du U2, který pøi malém osvìtlení foto-
tranzistoru (po uplynutí 3 s) zmen�í jas
diodám LED. Jas se zvìt�í pøi vìt�ím
osvìtlení fototranzistoru za 200 ms.
Jas diod je regulován programovì.
Z portu A obvodu U2 je souèasnì øízen
samovybuzovací piezoelektrický bzuèák
(pizoelement) X2 s tranzistorem Q1.
Piezoelement X2 zaji��uje akustické
ohlá�ení celé hodiny a spu�tìní alarmu.

Diody LED a obvod U3 jsou napá-
jeny z výstupu stabilizátoru U1 (7806).
Obvod U2 a obvod U4 jsou napájeny
pøes oddìlovací diodu D2. Pøi  výpad-
ku napájecího napìtí je mo�né hodiny
napájet tøemi sériovì zapojenými tu�-
kovými èlánky (celkem 4,5 V) pøes D4
a R4. Pokud je pøipojeno napájecí na-
pìtí, není odebírán �ádný proud z ba-
terie 4,5 V, av�ak pokud se pøeru�í na-
pájecí napìtí, je z ní odebírán proud
asi 1,5 mA. Zenerova dioda D3 chrání
obvody U2 a  U3 pøed napì�ovým pøetí-
�ením v obou polaritách.

Nastavení hodin

Elektronické hodiny se nastavují
dvìma tlaèítky: SW1 (mode) - pro pøe-
pínání, co budeme nastavovat, a tlaèít-
ko SW2 (set) pro konkrétní nastavení
èasu. V re�imu nastavení zùstávají
svítit pouze ty diody LED, které pøíslu-

�í k re�imu nastavování, svit ostatních
diod je potlaèen. Krátkým stiskem tla-
èítka SW1 (stisknutí do 2 s) se zobrazí
nastavení alarmu - buzení akustickým
signálem.

Nastavení alarmu: Dr�íme-li tlaèítko
SW1 stisknuté déle ne� 2s, pøepnou se
hodiny do re�imu nastavení alarmu.
Opakovaným stisknutím tlaèítka SW2
mù�eme nastavit hodiny alarmu. Po
nastavení hodin stiskneme tlaèítko
SW1 a potom mù�eme tlaèítkem SW2
nastavit minuty alarmu. Po nastavení
minut stiskneme tlaèítko SW1 a po-
tom lze tlaèítkem SW2 nastavit zapnu-
tí (vypnutí) alarmu. Po nastavení za-
pnutí (vypnutí) alarmu (AL) stiskneme
tlaèítko SW1 a potom mù�eme tlaèít-
kem SW2 nastavit dopoledne - odpo-
ledne alarm. Dal�ím stisknutím tlaèít-
ka SW1 ukonèíme nastavování.

Nastavení hodin: Je-li tlaèítko SW2
stisknuté déle ne� 2 s, pøepnou se ho-
diny do re�imu nastavení hodin. Opa-
kovaným stisknutím tlaèítka SW2
mù�eme nastavit hodiny. Po nastave-
ní hodin stiskneme tlaèítko SW1 a po-
tom mù�eme tlaèítkem SW2 nastavit
minuty. Po nastavení minut stiskneme
tlaèítko SW1 a potom mù�eme tlaèít-
kem SW2 nastavit zapnutí (vypnutí)
akustického signálu pøi ka�dé celé
hodinì. Po nastavení zapnutí (vypnu-
tí) stiskneme tlaèítko SW1 a potom
mù�eme tlaèítkem SW2 nastavit do-
poledne (AM) - odpoledne (PM). Po
nastavení dopoledne - odpoledne
stiskneme tlaèítko SW1 a potom mù-
�eme tlaèítkem SW2 nastavit den
v týdnu (pondìlí a� nedìli). Dal�ím
stisknutím tlaèítka SW1 ukonèíme na-
stavování, av�ak toto tlaèítko stiskne-
me teprve tehdy a� je pøesnì tolik ho-
din, kolik jsme si nastavili.

Akustické hlá�ení alarmu trvá 2,5
minuty. Krátkým stisknutím tlaèítka
SW1 nebo SW2 ukonèíme akustické
hlá�ení alarmu, pokud byl alarm spu�tìn.

Akustické hlá�ení ka�dé celé hodi-
ny ( BH) trvá 1 s, pokud je zapnuto.

Konstrukce hodin

Elektronické hodiny jsou konstruo-
vány na oboustranné desce s plo�nými
spoji s prokovenými otvory a zelenou
nepájivou maskou. Nepájivá maska
zabraòuje vzniku zkratù pøi pájení a
dává desce profesionální vzhled.

V�echny diody LED a fototranzistor
E37 jsou osazeny na horní stranì,
ostatní souèástky jsou osazeny na
spodní stranì desky. Rezistory a kon-
denzátory jsou pou�ity pro povrcho-
vou montá� (SMD typu 1206). Diody,
tranzistory a integrované obvody U3,
U4 jsou pou�ity rovnì� pro povrcho-

Elektronické
hodiny SMD

Zdenìk David
Elektronické hodiny jsou konstruovány jako pøesný, krystalem øí-

zený univerzální modul pro v�estranné pou�ití. Zobrazují minuty,
hodiny, odpoledne - dopoledne, dny v týdnu, lze nastavit buzení
akustickým signálem, akusticky oznámují celé hodiny. Pøi jejich
návrhu byla dána pøednost analogovému zobrazení èasu pøed digi-
tálním. Ruèkové zobrazování umo�òuje lep�í èitelnost a rychlej�í
orientaci pøi ètení èasu z hodin. Hodiny mají automatickou regulaci
jasu diod LED a pracují v multiplexním øe�imu. Pøedností tìchto ho-
din je i to, �e pøi výpadku napájecího napìtí diody LED sice nesvítí,
av�ak vnitøní èas (a alarm) je stále funkèní.
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diè U2. Pøi pájení diod, elektrolytické-
ho kondenzátoru a integrovaných ob-
vodù dbáme na správnou orientaci vý-
vodù. Po zapájení souèástek na spodní
stranì desky s plo�nými spoji zaène-
me osazovat a pájet diody LED. Osa-
díme a zapájíme diody jednotlivých
ruèek ciferníku, které je nutné pøed za-
pájením sesadit a vyrovnat. Tyto diody
LED zasuneme do desky s plo�nými
spoji a� na doraz. Po zapájení diod
ruèek ciferníku osadíme a zapájíme
funkèní diody kolem ciferníku a pod ci-
ferníkem. Tyto diody osadíme a zapá-
jíme tak, aby v�echny byly ve stejné
rovinì s diodami ruèek ciferníku a vy-
tváøely tak pìkný estetický dojem.

Jako poslední zapájíme diodu LED
E36 do støedu ciferníku a fototranzis-
tor E37. Pøi pájení diod je tøeba dbát na
správné umístìní a orientaci vývodù.

Po peèlivém zapájení a celkové
kontrole správného osazení pøipájíme
na konektor K1 podle oèíslování jed-
notlivých vývodù konektoru tlaèítka
SW1 a SW2, piezoelement a napájecí
napìtí. Po zapnutí se zobrazí èas 04
hodiny 00 minut, dopoledne, oznáme-
ní celé hodiny, zapnutí alarmu, pondì-
lí a svítí stále kulaté diody LED kolem
ciferníku a jedna kulatá uprostøed. Pro
napájení je vhodný napø. sí�ový adap-
tér 12 V a proud 100 mA.

Seznam souèástek

Rezistory
R1, R5, R6,
R10, R13 10 kW, typ 1206
R2, R11 220 kW, typ 1206
R7, R26 a� R29, R31 a� R47,
R59 a� R65 33 W, typ 1206
R3, R14 a� R21,
R30, R66 2,2 kW, typ 1206
R22 a� R25 1 W, typ 1206
R4, R48 a� R58 120 W, typ 1206
R8, R9 100 kW, typ 1206
R12 1 MW, typ 1206
Kondenzátory
C1, C2, C3,
C6, C8 100 nF, typ 1206
C4, C5 22 pF, typ 1206
C7 100 µF/10 V, rad
Polovodièové souèástky
D1 1N4007, SMD
D2, D4, D5 1N4148, SMD
D3 6V2, 0,5 W
4 x E1 a� E24 LED 2,5 x 7 mm

zelená - 96 ks
E25 a� E29,
E35        3 mm, �lutá s malým pøíkonem
E30, E31, E32, E33, E1e,
E3e, E5e, E7e, E9e, E11e,
E13e, E15e, E17e, E19e,
E21e, E23e        3 mm zelená s malým
                          pøíkonem - 16 ks
E34       3 mm èerv. s malým pøíkonem
E37       8 mm zel. s malým pøíkonem
E37 BPX81
Q1, Q2, Q11 BC817, SMD
Q3 a� Q10 BC807, SMD
U1 7806
U2 PIC16C54
U3 74HC138, SMD
U4 ULN2003 SMD

vou montá� SMD. Integrovaný obvod
U2 je pou�it v pouzdøe DIL18. Stabili-
zátor U1 je opatøen malým chladièem
typu DO1.

Osazování elektronických hodin je
vhodné zaèít souèástkami SMD. Pøed
umís�ováním souèástek SMD je vhod-
né nejprve jednu plo�ku na desce
s plo�nými spoji trochu pocínovat a

potom na tuto plo�ku malou pinzetou
umístit a zapájet jedním vývodem
souèástku SMD. Potom zapájet ostat-
ní vývody. Nejprve zapájíme rezistory,
kondenzátory, diody, tranzistory a inte-
grované obvody U3, U4. Potom zapájí-
me elektrolytický kondenzátor C7, krys-
tal X1, dvouøadou spojku (jumper) J1,
obvod U1 a naprogramovaný mikroøa-

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji - spodní strana

Obr. 3. Deska s plo�nými spoji - horní strana



Praktická elektronika A Radio - 2/97

X1 3,2768MHz
SW1, SW2 P17B
Chladiè 1 DO1
X2 KPE121
K1 JUMPER 2 x 5

Stavebnici elektronických hodin
(rezistory, kondenzátory, diody, tran-
zistory, fototranzistor, diody LED, inte-

grované obvody, naprogramovaný U2,
krystal, piezoelement, chladiè, konek-
tor, tlaèítka, desku s plo�nými spoji
DTM13 a návod) lze objednat na do-
bírku za cenu 1200 Kè (vèetnì DPH),
osazenou a o�ivenou desku hodin za
1500 Kè (po�tovné 46 Kè).

Dodává: DAVID-electronic, Hru�-
òová 12, Brno 621 00.

Obr. 4. Rozmístìní souèástek - spodní strana

Obr. 5. Rozmístìní souèástek - horní strana

Støí�, V., Tolaszová, M.: Polovodièo-
vé souèástky 3. Tranzistory ECG10
a� MJH16110. Vydalo nakladatelství
mikroDATA, Frýdek-Místek, 1996,
132 stran A4.

Dlouho oèekávaný tøetí svazek prak-
tické publikace, obsahující technické
vlastnosti bipolárních tranzistorù ozna-
èených typovým znakem ECG10 a�
MJH16110 z výroby v�ech svìtových
výrobcù, je pokraèováním pøedcho-
zích dvou stejnì nazvaných svazkù.
U ka�dého typu tranzistoru je uveden
druh, pou�ití, mezní a charakteristické
údaje, typ pou�itého pouzdra, zapojení
vývodù a výrobce, tedy v�echny po-
tøebné údaje pro práci jak profesionál-
ních elektronikù, servisních pracov-
níkù v oboru rozhlasových a televizních
pøijímaèù, audio a video zaøízení i radio-
amatérù. Tento svazek obsahuje na
6500 typù a podtypù tranzistorù, mezi
nimi� jsou obsa�eny dlouho oèekáva-
né údaje tranzistorù z výroby døívìj�í-
ho koncernu TESLA Ro�nov, TESLA
Pie��any, závodù RFT v bývalé NDR,
Tungsram v Maïarsku, IPRS v Rumun-
sku a Telam v Polsku. Skladba údajù
bezprostøednì navazuje na systém
zpracování dat v pøedchozích dvou
svazcích. Uvádìné údaje plnì posta-
èují jak pro identifikaci neznámé sou-
èástky, tak pro výbìr vhodné náhrady
za po�kozenou souèástku. Mimo elek-
trické údaje je u ka�dé souèástky uve-
den výrobce i druh pou�itého pouzdra
a zapojení vývodù. Publikace je proto
vhodná pro v�echny praktiky v elektro-
nice a radiotechnice, studenty a pra-
covníky v obchodì s elektronickými
souèástkami.

Knihu si mù�ete zakoupit v prodejnì
technické literatury BEN, Vì�ínova 5,
100 00 Praha 10, v nìkterých prodej-
nách knih, dále v nìkterých obcho-
dech s elektronickými souèástkami
(napø. GM electronic, Praha, Brno,
Ostrava, AV Elektronik Teplice v Èe-
chách) nebo si ji mù�ete objednat pøí-
mo v nakladatelství mikroDATA, po�-
tovní schránka 51, Frýdek-Místek 1,
738 01, tel: (0658) 206 17. Prodejní
cena knihy 98 Kè + doporuèené po�-
tovné (platba pøedem po�tovní pou-
kázkou).           S�
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Stavebnice MIRA obsahují v�dy
soubor v�ech souèástek, desku s plo�-
nými spoji (tlou��ka základního mate-
riálu je 0,5 mm), návod k pájení a také
i potøebné mno�ství pájky (speciální
trubièková o prùmìru 0,5 mm), technic-
ká data, schéma a krátký popis zapoje-
ní, rozmístìní souèástek a rozpisku.

Logická sonda
Sonda je velmi jednoduchá a je

my�lena jako cvièný objekt pro v�ech-
ny ty, kteøí zaèínají pracovat se sou-
èástkami povrchové montá�e SMD
(surface mounted device). Je urèena
pro obvody CMOS a napájena pøímo
ze zkou�eného zapojení.

Technická data

Napájecí napìtí: 3 a� 15 V.
Vstupní odpor: vìt�í ne� 10 MW.
Indikace log. 1 (H): èervená LED.
Indikace log. 0 (L): zelená LED.
Rozmìry: 55 x 20 x 5 mm.

Popis funkce

Logická sonda, její� zapojení podle
[1] je na obr. 1, se skládá ze dvou in-
vertorù, které jsou souèasnì budièi
svítivých diod a zdroje proudu s tran-
zistorem T1.

V zapojení jsou pou�ity dva in-
vertující výkonové oddìlovaèe integ-
rovaného obvodu CMOS CD4049
(v jednom pouzdru je celkem �est od-
dìlovaèù). Tyto invertory mohou do-
dávat na rozdíl od jiných obvodù øady
CMOS pomìrnì velké výstupní prou-
dy (podle napájecího napìtí 5 a�
48 mA, je-li výstup log. 0, nebo 1 a� 8
mA, je-li výstup log. 1). Zapojení obvo-
du 4049 a dal�í podrobnosti lze nalézt
v pøíruèce [2].

Zdroj konstantního proudu s tran-
zistorem T1 omezuje výstupní proud
invertorù na 10 mA, co� je souèasnì
proud, protékajíci nìkterou ze svíti-
vých diod, nebo� jeden z výstupù in-
vertorù je v�dy na úrovni log. 0 a urèu-
je tak, která dioda svítí.

Svítivé diody by sice bylo mo�né
pøipojit pøes pøedøadný odpor pøímo na
kladný pól napájecího napìtí, av�ak
velikost proudu (a tím i intenzita svìt-
la) by byla závislá na pøilo�eném na-
pìtí.

Jednoduchý zdroj proudu s bipo-
lárním tranzistorem se získá tak, �e se
báze tranzistoru pøipojí na konstantní
napìtí a do emitoru se zapojí rezistor,
kterým se nastavuje emitorový (a tím
i kolektorový) proud. Konstantní napì-
tí báze dodávají dvì seriovì zapojené
diody, protékané proudem, daným od-
porem R1 a napájecím napìtím. Na
diodách se vytvoøí úbytek napìtí 1,3 V
(dvakrát 0,65 V, co� je napìtí na køe-
míkové diodì, zapojené v propustném
smìru).

Vzhledem k tomuto pøedpìtí báze
je tranzistor otevøen a protéká jím
proud, odpovídající úbytku na emito-
rovém rezistoru R2. Proto�e napìtí
emitor-báze otevøeného tranzistoru je
0,65 V, zbývá na úbytek na R2 rovnì�
0,65 V. Tento úbytek je vytváøen prou-
dem pøibli�nì 10 mA (pøesnì: 11,6 mA x
x 56 W = 0,65 V).

Proto�e i pøi mìnícím se napáje-
cím napìtí se úbytek na sériovì zapo-
jených diodách a na diodì emitor-
báze nemìní, zùstává i úbytek na
emitorovém rezistoru konstantní a pro-
to protéká konstantní proud jak rezis-
torem, tak i ke kolektoru pøipojeným
obvodem.

Na vstupu sondy je pøipojen rezis-
tor R4 s pomìrnì velkým odporem a
ochranné diody. Tím je vstup chránìn
proti nebezpeèným napìtím: je-li na
vstupu záporné napìtí, vede dolní dio-
da, je-li na vstupu kladné napìtí, vede
horní dioda. V zapojení je pou�ito dvo-
jitých diod SMD (jak na místì D1, tak
i D2).

Vzhledem k jednoduchosti kon-
strukce ukazuje sonda pouze napì�o-

vou úroveò log. 1 (stav H) rozsvíce-
ním èervené diody a napì�ovou úro-
veò log. 0 (stav L) rozsvícením zelené
diody a oproti profesionálním logic-
kým sondám neindikuje ani neurèitý
stav, ani krátké impulsy. Pøi nezapoje-
ném vstupu (�pièka sondy je �ve vzdu-
chu�) svítí zelená dioda, sonda tedy
nedovede rozli�it mezi log. 0 a neurèi-
tým stavem (oblast mezi log. 0 a log. 1,
pro èíslicové obvody nepøípustná).

Sestavení

Na obr. 2 je deska s plo�nými spoji
ME 4601 s rozmìry 50 x 15 mm a na
obr. 3 je rozmístìní souèástek logické
sondy. Vzhledem k pou�ití dvojitých
diod (vèetnì svítivých) má sonda pou-
ze devìt souèástek SMD.

Nejprve se doporuèuje osadit in-
tegrovaný obvod CMOS (pozor na
citlivost vùèi elektrostatickým výbojùm
- obvod odlepit z vodivé destièky a�
tìsnì pøed osazením). Orientace ob-
vodu je urèena skosením pouzdra na
stranì, na které zaèíná èíslování. Pájí
se nejprve jeden rohový vývod a tepr-
ve po pøesném polohování se zapájejí
ostatní, vèetnì nepou�itých vstupù.

U tøívývodových pouzder SOT-23
je nutné rozli�it tranzistor BC857 (zna-
èení na pouzdru je 3F nebo 3G) a
dvojité diody (oznaèení A7, JE, nebo
JK). Podrobnosti o tìchto SMD lze na-
lézt v pøíruèkách [3] a� [5]. Dvojitá dio-
da nemá oznaèení, snadno se v�ak
pozná podle prùsvitného pouzdra.

Po zapájení zbývajících rezistorù
se pøipojí je�tì hrot, tvoøený dekoraè-
ním �pendlíkem (délka 50 mm) a pøí-
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vodní lanka pro napájecí napìtí, za-
konèená miniaturními krokodýlky (v�e
obsa�eno ve stavebnici).

Po kontrole správného osazení a
v�ech spojù (zejména pozor na cíno-
vé mùstky mezi vývody integrovaného
obvodu) lze vyzkou�et funkci logické
sondy. Pak lze celou sondu vlo�it do
�iroké bu�írky a ohøátím ji nechat
smr�tit (místo pouzdra). Pro svítivou
diodu se vyøízne otvor, aby byla indi-
kace viditelná.

Seznam souèástek

IO1 CD4049SMD
D1, D2 BAV99A7, JE
T1 BC8573F
LED dvojitá èerv./zel.
R1 6,8 kW 682
R2 56 W, 560
R3 10 MW, 106
R4 150 kW, 154

 Zkou�eè
tranzistorù

 Jednoduchý zkou�eè tranzistorù
je vhodný k rychlému pøezkou�ení
tranzistorù v provedení SMD - zji��uje

polaritu neznámého tranzistoru v pouz-
dru SOT-23 a indikuje jeho funkci bli-
káním svítivé diody. Zelená dioda bli-
ká u tranzistorù n-p-n, èervená u p-n-p
a je-li tranzistor vadný, blikají obì dio-
dy støídavì. Zkou�eè lze pou�ít i pro
obvyklé tranzistory s drátovými vývo-
dy.

Technická data

Napájecí napìtí: 6 a� 9 V.
Zku�ební proud: men�í ne� 20 mA.
Rozmìry: 55 x 20 x 5 mm.
Rozmìry desky: 53 x 18 mm.

Popis funkce

Vtip zapojení spoèívá v tom, �e na-
pájecí napìtí pro zkou�ený tranzistor
je periodicky pøepólováváno, tak�e je
støídavì pøítomno vhodné napájecí
napìtí pro oba druhy bipolárních tran-
zistorù (n-p-n a p-n-p) a dobrý tranzis-
tor po tuto dobu pracuje. Vadný tran-
zistor nefunguje a zku�ební zapojení
se chová stejnì, jako kdyby nebyl pøi-
pojen �ádný tranzistor.

Po dobu obrácené polarity zkou�e-
ný tranzistor nevede, ani� by se po-
�kodil. Køemíkové tranzistory malého
výkonu, pro které je zkou�eè urèen,

sná�ejí bez po�kození pou�ité napìtí
9 V, zejména kdy� je v bázi zapojen
pomìrnì malý odpor. Tak je mo�né
jedinou sestavou zku�ebních hrotù
zkou�et tranzistory obou polarit.

Zapojení zkou�eèe tranzistorù pod-
le [6]  je obr. 4. Skládá se z jedno-
duchého generátoru impulsù, dvou
budicích stupòù a indikátoru se svíti-
vými diodami. Generátor komutuje na-
pájecí napìtí, pøivádìné pøes budicí
stupnì na zkou�ený tranzistor (body A
a B).

Generátor impulsù tvoøí invertory 2
a 3, pøièem� kmitoèet je urèen kon-
denzátorem C1 a rezistorem R4 (kmi-
toèet není kritický, pokud lze dobøe
vnímat blikání svítivých diod). Zde je
pøibli�nì 2 Hz, tedy dvì bliknutí za se-
kundu.

Obr. 4.
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Obr. 7. Zapojení jako na obr. 5,
zkou�ený tranzistor je vadný, teèe

proud I3

IO1
R2

D1

R4

R3

+UB

0 V

LED1
LED2

R1

C1

báze

kolektor

emitor
zelená èervená dutý nýtekè



Praktická elektronika A Radio - 2/97

Paralelnì spojené invertory 1 a 6,
i 4 a 5 tvoøí budicí stupnì pro napájení
elektrod tranzistoru (ka�dý z výkono-
vých invertorù mù�e na výstupu dodá-
vat a� 16 mA). V bodech A a B je tedy
napìtí opaèné polarity, neustále se
mìnící v rytmu impulsù.

Pro vysvìtlení funkce zkou�eèe
jsou na obr. 5 a� 7 vynechány budicí
stupnì a impulsní generátor a je jen
pøedpokládáno, �e se napájecí napìtí
v bodech A a B mìní.

Je-li zkou�ený tranzistor vodivosti
n-p-n dobrý a v bodì A je právì klad-
né napìtí, jak je znázornìno na obr. 5,
je na bázi tranzistoru vlivem dìlièe
s rezistory R1 a R2 kladné napìtí, tak-
�e je tranzistor otevøený a v bodì P je
malé napìtí (dané pøibli�nì úbytkem
na pravé diodì D1 v emitoru tranzisto-
ru), nedostaèující k rozsvícení pøipoje-
né èervené svítivé diody LED2. Proud
I1 protéká z bodu A rezistorem R3,
otevøeným tranzistorem a diodou D1
do bodu B.

Pøi pøepólování napájecího napìtí
nejsou splnìny podmínky pro práci
tranzistoru vodivosti n-p-n, tak�e tran-
zistor nevede a jak je na obr. 6 vidìt,
teèe proud I2 z bodu B zelenou svítivou
diodou LED1 a rezistorem R3 do zápor-
ného bodu A. Zelená LED se rozsvítí a
indikuje tak dobrý tranzistor n-p-n.

Pøi dobrém tranzistoru n-p-n bliká
tedy jen zelená svítivá dioda, nebo� tran-
zistor zamezuje blikání èervené diody.

Je-li zkou�ený tranzistor vadný,
protéká pøi pùvodní polaritì napìtí (bod
A kladný, bod B záporný) proud I3 re-
zistorem R3 a èervenou LED do bodu
B, jak je znázornìno na obr. 7. Aèkoli
jsou pro tranzistor n-p-n vhodné pod-
mínky (kladné napìtí na kolektoru,
pøedpìtí báze) nezmen�í se vzhledem
k jeho nefunkènosti napìtí v bodì P,
LED2 má dostatek napìtí a rozsvítí se.

Pøi pøipojení vadného tranzistoru
blikají støídavì obì diody, nebo� vad-
ný tranzistor nedovede zabránit roz-
svícení jedné z diod. Toté� nastává
i pøi nepøipojeném tranzistoru - pak
není nikdo, kdo by zabránil blikání.

U tranzistorù s polaritou p-n-p pro-
bíhá v�e obdobnì pøi napìtí opaèné
polarity a trvale bliká èervená svítivá
dioda, nebo� dobrý tranzistor p-n-p za-
brání blikání zelené diody.

Vadný tranzistor libovolné polarity
nezabrání blikání �ádné z obou diod a
tak støídavì bliká èervená a zelená
dioda.

Na obr. 8 je deska s plo�nými spoji
ME4602 s rozmìry 53 x 18 mm, na
obr. 7 je rozmístìní souèástek zkou�eèe.

Sestavení

Deska s plo�nými spoji má tlou��ku
0,5 mm a je oboustrannì plátovaná.
To umo�òuje uspoøádat zku�ební hro-
ty tak, �e mají rozestup vhodný pro vý-
vody pouzdra SOT-23 (rozmìry lze
nalézt napø. v pøíruèce [4]).

V desce je vyvrtáno celkem pìt
dìr. Tøi vedle sebe le�ící o prùmìru

1,5 mm slou�í k zachycení hlavièek
dekoraèních �pendlíkù (délka 50 mm),
které tvoøí zku�ební hroty. Díra o prù-
mìru 1,2 mm mezi LED2 a R3 je ur-
èen pro dutý nýtek, který tvoøí propoje-
ní obou stran desky. Vpravo je pak
mezi pøívodními plo�kami napájecího
napìtí díra o prùmìru 2,5 mm pro od-
lehèení pøívodních vodièù.

Nejprve se doporuèuje zanýtovat
propojovací nýtek a z obou stran jej
propájet. Pak se pøipojí �pendlíky, pøi-
èem� støední je na opaèné stranì, oba
postranní na stranì souèástek SMD.
Pøipájeny nejsou rovnobì�nì, nýbr�
sbíhavì smìrem ke �pièce, aby se
dosáhlo rozestupu vývodù pouzdra
SOT-23 (odstup 1,9 mm).

Dále se osadí integrovaný obvod
CMOS (orientace obvodu skosením
pouzdra), pak rezistory, keramický
kondenzátor C1 a pøívodní lanka pro
napájecí napìtí, zakonèená stiskacími
kontakty pro destièkovou baterii 9 V.

Po kontrole správného osazení a
v�ech spojù (zejména pozor na cíno-
vé mùstky) se ovìøí funkce zkou�eèe.
Pak lze desku vsunout do �iroké bu-
�írky a ohøátím ji nechat smr�tit (místo
pouzdra). Pro indikaèní svítivé diody
se vyøíznou otvory.

Seznam souèástek

IO1 CD4049SMD
D1 BAV99A7, JE
LED èervená (SOT-23)
LED zelená (SOT-23)
R1 1,5 kW, 152
R2 1 kW, 102
R3 470 W, 471
R4 820 kW, 824
C1 100 nF

�ivnostenská výroba zveøejnìných
desek a stavebnic není dovolena. Vý-
hradní prodej má výrobce: MIRA-
ELECTRONIC, Beckschlagergasse 9,
90403 Nürnberg, Deutschland. Sta-
vebnice si lze zakoupit pøímo v Norim-
berku na uvedené adrese.
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 Oscilátor
s LM3909

Uvedený obvod je mo�né pou�ít
v øadì zapojení. V tomto zapojení pra-
cuje jako vf oscilátor v rozsahu do
800 kHz a to pøi napájecím napìtí
pouze 1,5 V.

Cívka L1 je navinuta na bì�né feri-
tové anténì o prùmìru 6 mm. Vinutí
má 125 závitù a odboèka je zhruba ve
40 % vinutí. Kondenzátor C1 mù�e
mít kapacitu 250 a� 500 pF.

National Semiconductor � App. Note
154 � prosinec 1975.

Oscilátor
s JFET

Pár pøechodových, polem øízených
tranzistorù mù�e být zapojen tak, aby
se utvoøil dvoupólový obvod se zápor-
ným odporem. Toto umo�òuje zhotovit
velmi jednoduchý oscilátor, který má
schopnost kmitat od nf a� po øádovì
desítky MHz. Výhodou obvodu LC je,
�e cívka nemá odboèky. Oscilátor
pracuje spolehlivì s napìtím 4,5 V.
Místo vinutých cívek lze také pou�ít
tlumivky. V kladné vìtvi lze oscilátor
modulovat a pøi frekvenci okolo 20
MHz, pøi pøipojení krat�í antény, je
mo�né signál zachytit do nìkolika de-
sítek metrù.

Electronics 1975, øíjen 30,
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Obr. 1. Schéma zapojení

   Zdenìk Hájek

   Zdenìk Hájek

Obr. 1. Schéma zapojení
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Pou�ité souèástky

Zámek je osazen bì�nì dostupný-
mi souèástkami, jen relé a transformá-
tor jsem pou�il ze star�ích zásob.
Z transformátoru pro pøíkon 16 VA
typu 9WN 86116 jsem odstranil vinutí
50 V a z vinutí 10,7 V odvinul 30 závi-
tù. Nová cívka pro napájení dveøního
zámku má 75 závitù drátem o prùmì-
ru 0,8 mm. Pøevinutí neèiní �ádné
potí�e, nebo� se jedná o typ s oddì-
lenými komùrkami pro primární a se-
kundární vinutí. Takto tvrdý zdroj je
tøeba, aby se pøi sepnutí zámku napìtí
nezmen�ilo tak, �e by byl odebírán
proud ze zálo�ní baterie. Lze samozøej-
mì pou�ít i mìkèí transformátor, av�ak
potom je nutné instalovat pro zálo�ní
zdroj relé, jeho� kotva pøi výpadku
proudu odpadne a pøipojí baterii.
I kdy� zálohovací plochá baterie nemá
napìtí doporuèované výrobcem dveø-
ního zámku a navíc je pøipojena pøes
diodu, otevírá zámek i ve znaènì vybi-
tém stavu pøi napìtí 4,2 a� 4,3 V.
Z cívky relé typu TGL 2003796 urèe-
ného pro napìtí 12 V jsem odvinul ta-
kový poèet závitù, aby jeho odpor byl
85 W,a odstranil pro (zmen�ení pøí-
ta�né síly) dva ze ètyø pøepínacích
kontaktù. Relé pak spínalo ji� od na-
pìtí 3,5 V, co� vyhovuje pro napájení
ze zálo�ního zdroje. Tento postup pla-

Elektronický
kódový zámek

Stanislav Horák
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tí pro vìt�inu obdobných relé - napø.
LUN 12 V. Je mo�né pou�ít i typy na
5 V, pokud sepnou pøi napìtí 3,5 V.
Pro tyto náhrady ov�em musíme upra-
vit desku zdroje. Jako tlaèítka pou�ije-
me mikrospínaèe robustnìj�ího pro-
vedení nebo telefonní tlaèítka. Na
desce klávesnice lze po vyvrtání otvo-
rù podle vývodù pou�ít témìø v�echny
druhy míkrospínaèù. Hmatníky s èísli-
cemi pou�ijeme napøíklad ze staré
vyøazené kalkulaèky. Kondenzátory vy-
znaèené pouze na rozmístìní souèás-
tek hlavní desky, oznaèené CB, blo-
kují napájecí vìtve integrovaných
obvodù. Jejich kapacitu volíme mezi
68 a� 100 nF.

Vyu�ití a obsluha

Kódový zámek svou funkcí nahra-
zuje otevírání dveøí klíèem. Nezbytnou
podmínkou je pou�ití kvalitního ková-
ní, pøesná montá� dveøního zámku a
vyztu�ené zárubnì. Je-li klávesnice
umístìna vnì budovy, chráníme ji proti
zatékání de��ové vody a její umístìní
volíme tak, aby byla pøi volbì kódu za-
kryta tìlem a nebylo mo�né odpozo-
rovat èíselnou kombinaci.

Na obr. 14 je pro dokreslení mo�-
nosti jak vyu�ít zámek schéma varian-
ty bez zálohy, pro doplnìní sestavy

domácích telefonù s elektrickým vrát-
ným. K hlavní desce byl pøidán malý
doplnìk se stabilizátorem s relé. Pro-
to�e je kladné napìtí pøepínáno pod-
le smìru hovorù mezi svorkami 41 a
42, pøipojíme ho zvlá�tním konekto-
rem do blízkosti vyhlazovacího kon-
denzátoru zdroje. Roz�íøením kláves-
nice o pìt tlaèítek mù�eme zhodnotit
zbylé varianty ètyøbitového èísla (mimo
H, H, H, H) a poèet kombinací zvìt�it
na více ne� jedenáct miliónù. Pøedvol-
ba spínaèi se jeví jako slo�itá, av�ak
i èlovìk neznalý vìci dovede podle ta-
bulky zámek rychle pøekódovat.

Pou�íváním zámku odpadne neu-
stálé no�ení klíèù a tím i mo�nost
jejich ztráty nebo �vypùjèení� nene-
chavou osobou. Pøi potøebì èastého
otevírání dveøí v krátkém èase vyu�ije-
me pøepnutí na otevírání jedním tla-
èítkem. Blikající dioda dostateènì
upozoròuje na tento stav. Obsluha
zaøízení spoèívá v obèasném pøekon-
trolování baterie, zda pøi vypnutí napá-
jení spolehlivì otevøe dveøe a v její vý-
mìnì do pùl roku od data výroby.
Pou�itá technologie CMOS vy�aduje
jen velmi malý odbìr proudu pøi zá-
lo�ním napájení, tak�e i pøi obèasné
nutnosti zálohovaného otevøení nej-
spí�e baterie sejde vìkem. Zámek je
sice mo�né zálohovat ètyømi akumu-
látory NiCd, av�ak pøi spotøebì dvou
a� tøí plochých baterií za rok a uva�ova-
né dobì �ivota akumulátorù nezíská-
me �ádnou finanèní výhodu. Pøi pou-
�ití akumulátorù NiCd zapojíme diodu
DX, rezistor RX s odporem 15 W a
IO13 opatøíme malým chladièem. Zá-
vìrem bych chtìl podotknout, �e zá-
mek je urèen pro bì�ný denní provoz.
Pokud opou�tíme dùm nebo byt na
del�í dobu (napø. pøes víkend), jistí-
me dveøe uzamèením klíèem.

Literatura

[1] Pøehled obvodù øady CMOS 4000.
Díl 1, Praha: BEN technická literatura.
[2] AR B 1/86.

Seznam souèástek

Rezistory (0,25 W)

(Dokonèení)

Obr. 12. Hlavní deska s plo�nými spoji zámku

R1, R7, R25 220 W
R2, R16 10 kW
R3 a� R6 120 W
R8 a� R11, R24 1,5 kW
R12 a� R15 220 kW
R17 390 W
R18 a� R20, R22 100 kW
R21 56 kW
R23 120 kW

Kondenzátory
C0, C1 1 nF, ker.
C2 10 nF, ker.
C9, C10, CB 100 nF, ker.
C4 100 µF, 16 V
C5, C6 470 µF, 16 V
C7, C8 1000 µF, 16 V
C3 100 nF, svitek

Polovodièové souèástky
IO1 4030
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IO2, IO10 4069
IO3 4012
IO4 4013
IO5, IO6 4011
IO7 4020
IO8, IO9 4017

IO11 AM510 (AM156)
IO12 KBU4J
IO13 7806
T1 BC337-40
D1 LED, èerv., 10 mm
D2 a� D44 1N4148 (KA261)

D45 a� D48             1N4007 (KY132/80)
D49 samoblikací LED
D50 LED, zel., 5 mm
D51 1N5408
Ostatní souèástky
Sp1, Sp2, Sp3 SDIP 08
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SV1, SV2 ARK 120/3
SV3 ARK 120/2
TL0 a� TL10 viz text
Po1 160 mA
Po2 0,5 A
Po3 2 A
Pø1, Pø2  dvojitý posuvný pøepínaè
dr�áky pojistek do plo�ných spojù 3 ks
plochý deseti�ilový tzv. poèítaèový ka-
bel AWG 28 - 10
distanèní sloupky:
10x dl. 15 mm kov, 2x dl. 15 mm plast,
2x dl. 20 mm kov
elektrický dveøní zámek typ 4 FN 877 00

Obr. 13a.
Vnìj�í

provedení
zámku

Obr. 13b.
Pohled na

vnitøní
uspoøádání

zámku

Obr. 14. Schéma pøipojení zámku
k napájeèi domácích telefonù

Svìtelnì závislý
oscilátor CMOS

Dvì hradla NAND CMOS mohou
být pou�ita jako jednoduchý oscilátor
pravoúhlých impulsù. Osvìtlením mù-
�eme mìnit odpor R1 a tím èasovou
konstantu R1 C1. To se projeví zmì-
nou frekvence oscilátoru. Kapacita
kondenzátoru C1 mù�e být od 1 nF
do 100 nF. Fotorezistor R1 mù�eme
nahradit potenciometrem (0,5 MW ) a
tím mìnit frekvenci ruènì. Rezistor
R2 (680 W) je ochranný. Napájecí na-
pìtí je mezi 4,5 a� 9 V.

Z. Hájek
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Programovatelný pokojový
termostat

Petr Zapadlo

Bydlím v rodinném domì a byl jsem postaven pøed problém, jak vyøe�it
regulaci topení tak, abych napøíklad vstával do tepla a po pøíchodu ze za-
mìstnání bylo v bytì opìt teplo a pøitom se celý den neudr�ovala pomìrnì
vysoká teplota, co� by znamenalo vìt�í spotøebu energie.

Navrhované zapojení vyu�ívá jedno-
èipový mikropoèítaè. Analogový signál
z èidla se zpracovává pøevodníkem
A/D, tak�e se v procesoru pracuje pøí-
mo s èíselným údajem teploty, který je
mo�no zobrazit na displeji. Dále je
mo�no zobrazit reálný èas v rozsahu
minuty a hodiny.

Základní technické údaje

Program: Jeden týdenní s progra-
movacím krokem 1 hodina.

Dvì nastavitelné teploty
(èíslicovì po 1 °C).

Indikace: Èas v hodinách a minutách,
teplota v desetinách stupnì.

Odbìr: asi 300 mA
(podle svitu displeje LED).

Obr. 1. Deska procesoru a
pøevodníku A/D

Programovatelné termostaty, které
tyto funkce umo�òují, je mo�no navr-
hovat nìkolika mo�nými zpùsoby:
� jako logický automat, který obsahuje

èítaèe v nich� �bì�í� aktuální èas,
pamìti, v nich� je ulo�en program
a øídicí logiku,

� jako mikroprocesorový systém, kde
v�echny funkce vykonává mikropro-
cesor.
Konstrukcí fungujících jako logický

automat bylo ji� uveøejnìno nìkolik.
Tato zapojení mají nevýhody pøedev�ím
ve velké obvodové slo�itosti a nemo�-
nosti po dohotovení jakkoliv zmìnit
funkci. Teplota se obvykle snímá bì�-
nými analogovými èidly a programova-
telná logika potom pouze pøepíná srov-
návací napìtí.

Proto�e je otopný systém øe�en jako
�paralelní� spojení dvou plynových kotlù
12,5 kW (z dùvodù nedostatku jakých-
koliv plynových kotlù v dobì nedávno
minulé) bylo nutné je�tì vyøe�it ovlá-
dání kotlù po 3 vodièích. Proto�e vý-
kon jednoho kotle dostaèuje pro udr-
�ení teploty v místnostech, je druhý
kotel zapínán pouze pøi rozdílu mezi
skuteènou a regulovanou teplotou vìt-
�í ne� 1 °C. Pokud nìkdo nepotøebuje
ovládat dva kotle, tak pouze neosadí
nìkteré souèástky.

Popis zapojení
Celkovì je zaøízení dìleno na 2 èásti:

� èást mikroprocesorovou, umístìnou
v bytì,

� èást výkonovou, umístìnou v blíz-
kosti kotle.
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V pokojové èásti je na tøech jedno-
stranných deskách s plo�nými spoji
umístìn displej, mikroprocesor s pøe-
vodníkem A/D a podpùrnými obvody,
zesilovaè napìtí z èidla a jednoduchý
mìniè - zdroj záporného napìtí.

Na obr. 1 je zapojení desky s mikro-
procesorem. Jednoèipový mikropoèítaè
typu 8748 (IO1) je zapojen podle do-
poruèení výrobce [1]. Dále je doplnìn
o rezistory, které zaji��ují správné úrov-
nì na nepou�itých vývodech. Krystal X1
(4 MHz) je pou�it k øízení taktu proce-
soru a na jeho kmitoètu pøili� nezále�í.
Èasování hodin je zaji�tìno krystalem
X2, pøipojeným na obvod IO8 4060, kte-
rý slou�í jako oscilátor a 14stupòový bi-
nární dìliè. Na jeho výstupu Q14 je sig-
nál s kmitoètem 2 Hz. Tyto èasovací
impulsy jsou pøivedeny na vstup IO1
oznaèený T1, co� je vstup èítaèe-èaso-
vaèe. Tento èítaè-èasovaè je pøednasta-
ven tak, �e èítá 120 impulsù. Pak pøe-
teèe a vyvolá pøeru�ení, které obsluhuje
hodiny. Pøesnost hodin je mo�no jem-
nì ovlivòovat kapacitním trimrem C6.
Dále je k procesoru pøipojen pøes port
P1 4místný displej LED ve statickém
re�imu. Displej je øízen obvody 4543
(IO2 a� IO5). Tyto obvody obsahují de-
kodér pro sedmisegmentový displej
a vyrovnávací pamì�. Do vyrovnáva-
cích pamìtí jsou zapisovány údaje sig-
nály z horních ètyø bitù P1. Na dolních
4 bitech se pøená�í informace o zobra-
zeném èísle v kódu BCD. Displej zhas-
ne, zapí�e-li na dané místo údaj vìt�í
ne� 9. Výstupy obvodù 4543 nelze za-
tí�it vìt�ím proudem, proto je proud dis-

pleje LED omezen rezistory R36 a� R63
s odporem 330 W.

Na portu P2 je na dolních 5 bitù pøi-
pojena jednoduchá klávesnièka se 6 tla-
èítky. Poslední tlaèítko je vyu�ito pro
reset systému. Na dal�í bit je pøipojena
indikace den/noc. Poslední dva bity
portu P2 jsou vyu�ity pro spínání kotlù
a jsou výkonovì �posíleny� hradly IO7
(4069). Výstupy tìchto hradel jsou ve-
deny pøes rezistory R18 a R19 na báze
spínacích tranzistorù T8 a T9, které
spínají kolektorové odpory R20 a R21
na zem a tím vytváøejí na spoleèné lin-
ce tøi úrovnì napìtí. Podle úrovnì na-
pìtí na této lince, která se potom vy-
hodnocuje ve výkonové èásti, se podle
potøeby spínají jeden, dva nebo �ádný
kotel.

Obvod mikropoèítaèe je doplnìn pøe-
vodníkem A/D typu C520D (IO6), který
má výstupy pøipojeny na port DB. Ten-
to pøevodník poskytuje na svých výstu-
pech QA a� QD èíslo v kódu BCD.
O tom, které je to místo, rozhodují vý-
stupy QL a� QM. Proto�e v�echny vý-
stupy tohoto IO jsou zapojeny jako tran-
zistory s otevøeným kolektorem, bylo
nutné je doplnit rezistory R8 a� R13.
Pøevodník je nastaven na mìøení v po-
malém re�imu nulovým napìtím na
vstupu Hold. Proto�e se obèas vysky-
tovaly fale�né impulsy na strobovacích
výstupech QL a� QM, bylo nutné zapo-
jit mezi nì a zem keramické konden-
zátory s kapacitou 10 a� 100 nF (nutno
vyzkou�et, nejsou na schématu). Záva-
da se projevovala tak, �e pøi zobrazo-
vání teploty obèas probliklo nìjaké jiné

èíslo. Závada je nepøíjemná v tom, �e
mù�e krátkodobì aktivovat kotle. Ana-
logové vlastnosti obvodu se nastavují
trimry P3 (nula) a P4 (citlivost). Posled-
ní osmý bit DB je pou�it pro blokování
termoprogramu.

Na desce mikroprocesoru je je�tì
tranzistor T3, který spíná desetinnou
teèku za druhým místem v rytmu impul-
sù z Q14 IO8. Dále je na desce je�tì
zálo�ní zdroj se ètveøicí akumulátorù
NiCd, který napájí procesor pøi výpad-
ku sítì. Vzhledem k tomu, �e IO 8748
musí být plnì napájen, je odbìr ze zá-
lo�ní baterie vìt�í � asi 80 mA. Z bate-
rie je je�tì napájen generátor èasových
impulsù IO8, jeho odbìr je v�ak vzhle-
dem k IO1 zanedbatelný. Samotná des-
ka s plo�nými spoji je navr�ena jako
jednostranná s nìkolika drátovými pro-
pojkami. Její výkres a schéma osazení
je na obr. 5.

Na desce displeje (obr. 2) jsou umís-
tìny je�tì vý�e uvedené dekodéry IO2
a� IO5, doplnìné o omezovací rezisto-
ry. Pro displej byly pou�ity dvouseg-
mentovky z bývalé NDR typu VQE24.
Na desce displeje není nic neobvyklé-
ho, pro jednoduchou jednostrannou
desku se spoji jsou nutné drátové pro-
pojky. Vzhled desky a osazovací plán
je na obr. 6. K desce mikroprocesoru
je displej pøipojen devíti vodièi, 4 vodi-
èe slou�í k pøenosu kódu BCD a po dal-
�ích 4 jsou vedeny impulsy k zápisu do
jednotlivých pozic. Posledním vodièem
se spíná desetinná teèka.

Deska s analogovým èidlem je na
obr. 3 a je opìt zhotovena jako jedno-

stranná. Obrazec a rozmístì-
ní souèástek je na obr 7. Za-
pojení mìøièe teploty bylo
pøevzato z [2] a upraveno.
Operaèní zesilovaè má za
úkol zesílit a invertovat teplot-
ní napìtí z èidla T2. Na výstu-
pu operaèního zesilovaèe je
dolní propust, slo�ená z re-
zistorù R34 a R35 a konden-
zátorù C9 a C8. Potom je ji�
signál pøipraven ke zpracová-
ní v pøevodníku A/D. Teplotní
napìtí na výstupu OZ má úro-
veò 10 mV na °C. Tak�e napø.
teplotì 24,5 °C odpovídá na-
pìtí 245 mV. Referenèní zdroj
pro operaèní zesilovaè tvoøí
stabilizátor 78L05 (IO11)
s trimrem P2, kterým se na-
stavuje 0 °C. Zdroj proudu pro
èidlo tvoøí tranzistor T1 se Ze-
nerovou diodou D5. Proud èi-
dlem (T2) se má pohybovat
kolem 100 µA. Zisk operaè-
ního zesilovaèe se mìní trim-
rem P1 (nastavení 100 stup-
òù celsia). Èidlo by mìlo být
umístìno nìkde vnì krabiè-
ky, aby rychle reagovalo na
zmìny teploty a nebylo ovliv-
òováno rozptylem tepla uvnitø
krabièky.

Na desce je dále umístìn
mìniè kladného na záporné
napìtí s èasovaèem 555

Obr. 2. Obvody displeje

Obr. 3. Pøevodník teplota � napìtí
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(IO9). Na kondenzátoru C12 je napìtí
asi �6 V. Toto napìtí je pou�ito pro na-
pájení operaèního zesilovaèe IO10, 741.

Mimo desky s plo�nými spoji jsou
umístìny pouze indikaèní LED, kláves-
nice a stabilizátor 7805 (IO12), který je
umístìn na malém hliníkovém profilu.
Pøímo na jeho pøívody jsou pøipájeny
blokovací keramické kondenzátory
100 nF.

Schéma výkonové èásti termostatu
je na obr. 4. Zdroj zaji��uje napájení re-
gulátoru napìtím 8 V. Stabilizátor 7808
(IO13) je nutno pøi�roubovat na chladí-
cí køídlo, proto�e je na nìm pomìrnì

velká výkonová ztráta.
Jak je bì�né, i na tento
stabilizátor jsou pøipoje-
ny pøímo u pouzdra ke-
ramické kondenzátory
100 nF.

 K napájení jsem po-
u�il zapouzdøený trans-
formátor. Proto�e je
umístìn mimo obytné
místnosti, mù�e být je-
ho velikost prakticky li-
bovolná, musí v�ak spl-
òovat výkonové po�a-
davky (vinutí 18 V/1 A
a vinutí pro relé
10 V/0,5 A). Obvod
s tranzistory T3 a T4
dekóduje napìtí na
ovládacím vodièi. Relé
pro ovládání solenoido-
vých plynových ventilù
kotlù je mo�no pou�ít
prakticky jakékoliv
s ovládacím napìtím
cívky asi 6 V. Vhodný
typ relé zvolíme podle
provedení termostatu
(spínání obìhového
èerpadla, komínové
klapky atd.). Pou�ijete-
li relé s malou spotøe-
bou, lze je napájet pøí-
mo z hlavní napájecí
èásti pøed stabilizáto-
rem IO13 a vypustit
druhé vinutí a usmìròo-
vaè. Deska s plo�nými
spoji je na obr. 8.

Pokud nebudete
ovládat dva kotle (pøí-
padnì topné spirály), ne-
osadíte tranzistor T9,
LED D4, rezistory R19,
R21, R17 a ve výkono-
vé èásti D8, R65, T3,
R66, R74, T6 a relé Re2.
Místo diody D9 osadíte
rezistor s odporem 1 kW.

Pøipojení termostatu
Výkonová èást je

s èástí mikroprocesoro-
vou spojena tøemi vodi-
èi (napájení 8 V, zem
a spínání). Spínací
kontakt relé je pøipojen
do svorkovnice kotle
místo bimetalového ter-
mostatu.Obr. 6. Deska s plo�nými spoji pro displej

Obr. 4. Zapojení napájecích a výkonových obvodù
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Obsluha
a programové vybavení

Termostat se ovládá pìti funkèními
tlaèítky, resetovacím tlaèítkem a bloko-
vacím pøepínaèem.

Význam tlaèítek je následující:

Pozice Název  Èinnost
P2,0 è pøepína na displej zob-

razení èasu, pøi zadá-
vání zvy�uje údaj
o jednièku

P2,1 t pøepíná na displej zob-
razení teploty, pøi za-
dávání sni�uje údaj
o jednièku

P2,2 d pøepíná teplotu na den
P2,3 n pøepíná teplotu na noc
P2,4 e potvrzovací tlaèítko
Reset * resetování systému

Program je navr�en tak, �e pokud
chceme doèasnì zmìnit teplotu, ale
nechceme pøitom zasahovat do progra-
mu, stiskneme jen tlaèítko den nebo
noc a zmìní se regulovaná teplota.
Návrat k programu nastane pøi zmìnì
hodiny. Tento zásah nemìní program.
Pokud zablokujeme program blokova-
cím pøepínaèem, program pøestane být
vykonáván a termostat reguluje teplo-
tu na stav daný posledním stisknutím
tlaèítek den/noc.Tím zaøízení pøejde na
obyèejný neprogramovaný termostat,
ovládaný tlaèítky den/noc.

Nastavení èasu
Po zapnutí pøístroje jsou pamì�ové

buòky naplnìny zcela náhodnì. Proto
je lep�í minutu poèkat, dokud se ne-
nastaví nìjaký �rozumný� údaj. Potom
stiskneme tlaèítko e a displej zhasne.
Dále stiskneme tlaèítko è a na displeji
se objeví nastavení hodin. Tlaèítky è
a t zvy�ujeme nebo sni�ujeme údaj (24
hodinový re�im). Nastavení potvrdíme
stiskem tlaèítka e a na displeji se ob-
jeví nastavení minut, které nastavíme
stejným zpùsobem jako hodiny. Po dal-
�ím stisku tlaèítka e se objeví èíslo od-
povídající dni v týdnu (1 a� 7). Po na-
stavení dne tlaèítky è a t se po stisku
tlaèítka e vrátíme do základního re�i-
mu. Pøi zadávání je nutné dát pozor na
rozsah údaje (hodiny 0 a� 23, minuty
0 a� 59, dny 1 a� 7). Program zabez-
peèí správnost dat tak, �e nás nepustí
dál a bude se po pokusu o potvrzení
vracet na nesprávnì nastavený údaj.

Nastavení teplot
Stiskneme tlaèítko e, a po zhasnutí

displeje stiskneme je�tì tlaèítko d nebo
n, podle toho, zda chceme zmìnit na-
stavení pro den nebo noc. Na displeji
se objeví aktuální nastavená teplota.
Nastavení teploty lze upravit tlaèítky è
a t a údaj potvrdíme tlaèítkem e.

Po resetu jsou teploty implicitnì na-
staveny na 22 °C pro den a 18 °C pro
noc. Nastavení teploty lze zmìnit vý�e
popsaným zpùsobem.
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Obvod obsahuje rovnì� monitor na-
pájecího napìtí jako zvy�ovací mìnièe
Maxim, podrobnì popsané v PE 12/96.

Na místì externí diody je nejlépe
zvolit Schottkyho diodu, pro malé prou-
dy do 100 mA dobøe vyhoví i bì�ná
1N4148.

Indukènost pou�ité cívky mù�e být
v rozmezí od 100 µH do 1 mH a není
kritická, na rozdíl od ISAT, který musí být
vìt�í ne� je maximální proud protékají-
cí cívkou, v této aplikaci a� 600 mA (!).

Velmi dùle�ité jsou kondenzátory Cin
a Cout, zvlá�tì pak jejich ekvivalentní sé-
riový odpor ESR. Vìt�inou vyhoví kvalit-
ní (!) tantalové kondenzátory, pøípadnì je
tøeba pøidat paralelnì keramické konden-
zátory s kapacitou okolo 100 nF.

Pøi dodr�ení uvedených doporuèení
dosahuje úèinnost obvodu a� 95 %.

Na obr. 4 je zapojení mìnièe s IO
MAX1649 (resp.MAX1651). Jedná se
o obvody s externím spínaèem MOSFET,
s výstupním napìtím 5,0 V (MAX1649)
nebo 3,3 V (MAX1651), pøípadnì libovol-
nì nastavitelné (oba obvody). Zapojení
je velmi podobné pøedchozím s výjimkou
snímacího rezistoru R1. Uvedený regu-
látor je schopen dodávat proud a� 1,5 A.
Snímáním úbytku napìtí na (bezindukè-
ním) rezistoru R1 je omezen maximální
proud protékající T1 a L1 (IMAX=
=110 mV/R1).

Obr. 4. Regulátor s MAX1649 (1651)

Pokud budou pou�ity dostateènì di-
menzované souèástky (dioda, MOS-
FET, cívka a pøepoèítaný R1), lze ode-
bírat proudy vìt�í. Je v�ak nutno mít
na pamìti, �e proudové �pièky prochá-
zející cívkou dosahují asi dvojnásobku
odebíraného proudu, tzn., �e saturaèní
proud cívky ISAT musí být vìt�í ne� dvoj-
násobek výstupního proudu. Pracovní
kmitoèet obvodù dosahuje a� 300 kHz.

U v�ech typù spínaných mìnièù je
tøeba pøi realizaci dbát tìchto zásad:
· minimalizovat délky zemních pøívo-

dù a vyvarovat se zemních smyèek,
· je-li k nastavení výstupního napìtí

pou�it dìliè, musí být rezistory be-
zindukèní a délka pøívodu k vývodu
FB co nejkrat�í,

· v�dy blokovat napájecí napìtí co
nejblí�e IO a pou�ívat kvalitní kon-
denzátory s malým ESR.
Uvedené obvody je mo�no získat u do-

vozce int. obvodù MAXIM, spoleènosti SE
Spezial Electronic, Hotel Praha, Su�ic-
ká 20, 166 35 Praha 6, tel.02/2434 2200.

Zpracováno podle firemní literatury
Maxim Integrated Products, Inc.

Martin Pe�ka

Spínané
stabilizátory napìtí

Spínané stabilizátory napìtí (�sni�ující� ss regulátory, DC-DC Step-Down
Converters, Buck Converters) se stávají stále více vyhledávanými pøede-
v�ím díky své znaèné úèinnosti, která dosahuje 80 a� 90 %.

Obr. 3. Regulátor s MAX639 (640, 653)

raci se zmen�í indukènost cívky � to má
za následek nekontrolovatelné zvìt�e-
ní procházejícího proudu. Ten je ome-
zen pouze vnitøním odporem zdroje
vstupního napìtí a souètem odporù
v cestì tekoucího proudu. Vìt�ina ener-
gie se pøitom pøemìní v teplo.

V typických mìnièích DC-DC nebo
spínaných regulátorech je v�ak èas
sepnutí spínaèe S (integrovaný nebo
externí tranzistor, nejèastìji FET) øízen
tak, aby k saturaci nedo�lo.

Proud procházející cívkou spínané-
ho mìnièe je tedy dobrým ukazatelem
funkce obvodu.

�,

�����������������W��

�,

�����������������W��

�,

�����������������W��

Obr. 2. Prùbìhy proudu cívkou

Na obr. 2 jsou naznaèeny tøi typické
prùbìhy proudu:
a) saturace - nelineární nárùsty prou-

du blí�ící se tvarem �pièkám,
b) velký odpor - pøíli� velký sériový od-

por cívky nebo odpor spínacího tran-
zistoru v sepnutém stavu, pøíp. vel-
ký vnitøní odpor napájecího zdroje,

c) správný prùbìh - lineární nabíjecí a
vybíjecí køivky.
Celkové obvodové øe�ení spínaných

mìnièù závisí na typu pou�itého inte-
grovaného øídicího obvodu. Spoleènost
Maxim nabízí více ne� 50 rozlièných
typù spínaných sni�ujících mìnièù pro
rùzná pou�ití.

Na obr. 3 je uveden spínaný regu-
látor s MAX639 (640, 653). Obvod ob-
sahuje integrovaný MOSFET s povo-
leným proudem do 1 A, tak�e staèí
pøipojit diodu, cívku a dva kondenzá-
tory. MAX639, 640 a 653 se navzájem
li�í pouze tím, �e pøi uzemnìném vý-
vodu FB (7) generují rùzná napìtí:
5,0 V (639), 3,3 V (640) a 3,0 V (653).
Pokud je vývod FB pøipojen na støed
odporového dìlièe mezi UVÝST a zem,
lze nastavit po�adované výst. napìtí
podle:

R3 = R4 (UVÝST /UFBT) - 1,
kde UFBT = 1,28 V (typ.), R4 se volí v roz-
mezí od 10 kW do 1 MW, typicky 100 kW.

Ve snaze zmen�ovat energetickou
nároènost pøicházejí v oblasti regulace
napìtí stále èastìji ke slovu spínané re-
gulátory (stabilizátory) napìtí. I pøes re-
lativnì vìt�í slo�itost vystupuje do po-
pøedí jejich velká úèinnost, klasickými
lineárními stabilizátory nedosa�itelná.
Tím, �e vìt�inou není nutné tyto
obvody chladit, je lze úspì�nì miniatu-
rizovat a není výjimkou stabilizátor z na-
pìtí 28 V na 5 V s výstupním proudem
10 A (!) na plo�e pøibli�nì 30 x 30 mm
bez nutnosti chlazení.

Klasické lineární regulátory (µA78xx,
µA723, LM317, apod.) ve svém princi-
pu pracují jako sériový rezistor s pro-
mìnným odporem. Z toho vyplývající
ztráty, úmìrné RI2, jsou zvlá�tì pøi vìt-
�ích proudech významné a komplikují
konstrukci zaøízení (nemluvì o nutnos-
ti vìt�ího transformátoru, filtraèních ka-
pacit, chlazení atd.).

Spínané regulátory naproti tomu vy-
u�ívají ke své funkci øízený pøenos ener-
gie s indukèností, viz obr.1. Pøi peèlivé
realizaci dosahuje úèinnost bì�nì 90 %
i více.

Princip èinnosti je naznaèen v zá-
kladním zapojení na obr.1.

Obr. 1. Sni�ující spínaný regulátor

Po sepnutí spínaèe S zaène cívkou L
procházet proud, lineárnì se zvìt�ující
(za pøedp. konstantního vstupního napì-
tí) jako funkce napìtí a indukènosti:

di/dt = U/L
Energie je pøitom, zjednodu�enì øe-

èeno, akumulována v indukovaném
magnetickém poli, které procházející
proud v okolí cívky vytvoøil. V pøípadì
èasovì neomezeného sepnutí spínaèe,
proud procházející (teoretickou) cívkou
vzrùstá do nekoneèna. Ve skuteèné cív-
ce je maximální proud omezen sério-
vým odporem cívky, spínaèe S a v�emi
èástmi obvodu, kterými protéká.

Po rozpojení spínaèe S magnetické
pole obklopující cívku indukuje (vlivem
Ldi/dt) na cívce napìtí opaèné polarity.
Toto napìtí roste dokud se neotevøe
dioda D, která uzavøe obvod a umo�ní
prùtok proudu do zátì�e.

Jak bylo øeèeno, pøi sepnutém spí-
naèi S protéká cívkou L lineárnì se
zvìt�ující proud. Je-li na místì L pou�i-
ta nevhodná cívka, její� saturaèní proud
je pøi tomto procesu pøekroèen, stane
se, �e okolí cívky (materiál jádra cívky)
není dále schopno akumulovat energii
ve formì magnetického pole. Pøi satu-
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Obvody s fázovým
závìsem

Ing. Robert Láníèek

      (Dokonèení)

Je-li vstupní napìtí men�í, lze si
pomoci kapacitním pøipojením vstupu.
Má-li vstupní napìtí pravoúhlý prùbìh,
lze vystaèit s rozkmitem 2UMAX ³ 0,6 V.
V pøípadì harmonického vstupního
napìtí musí být signál minimálnì pìt-
krát vìt�í a je proto vhodnìj�í sinuso-
vý signál pøedem vytvarovat tvarova-
èem na pravoúhlý prùbìh.

Porovnáním grafù zjistíme, �e je
výhodnìj�í pou�ít pro vìt�í kmitoètový
rozsah vìt�í napájecí napìtí. Na dru-
hé stranì je pøi men�ím napìtí pøe-
vodní charakteristika l ineárnìj�í.
Vzhledem k tomu, �e je nutné pou�ít
kvalitní filtraèní kondenzátor C a to lze
snadnìji splnit fóliovým kondenzáto-
rem ne� elektrolytickým, zbývá pro do-
sa�ení ni��ích kmitoètù pouze mo�-
nost zvìt�it odpor filtraèního rezistoru.
Se zvìt�ujícím se odporem rezistoru
R se zmen�uje i velikost vyu�itelného
minimálního øídicího napìtí U9.

Pro vlastní návrh obvodù je dopo-
ruèeno pou�ívat odpory rezistorù R1,
R2 a R3 vìt�í ne� 10 kW a men�í ne�
1 MW. Kapacita kondenzátoru C1 by
mìla být vìt�í ne� 100 pF a rozsah la-
dicího napìtí by mìl podle katalogu
vyhovovat vztahu:

1,65 V £ U9 £ UN -1,35 V.
Typická teplotní stabilita kmito-

ètu je pøibli�nì 0,1 % / °C. Maximál-
ní výstupní kmitoèet VCO je pøibli�-
nì 1,5 MHz. Pro vy��í kmitoèty je
nutné pou�ít dra��í obvod 74HC4046
(technologie High Speed CMOS).

U následujících pøevzatých zapoje-
ní nebyla ovìøována funkènost obvo-
dù. Jako první je na obr. 17 zapojení
generátoru s klíèovaným kmitoètem
(FSK). Je pou�ita jiná varianta zapoje-
ní rezistorù pro nastavení maximální-
ho a minimálního kmitoètu:

    R2 = RA + RB a R1 = RB.
Pøi stejných odporech rezistorù je

tedy pøeladitelnost pøibli�nì dvojná-
sobná. V [2] jsou uvedeny kmitoèty
1,2 kHz a 2,4 kHz. Pøi nezapojeném
rezistoru RA je mo�né tímto zpùsobem
i vypínat kmitoèet generátoru. Pro ten-
to úèel je v�ak vhodnìj�í vstup (5).
Pokud se jako øídicí napìtí pou�ije
signál s periodickým pravoúhlým prù-
bìhem, získáme signál BURST (obr.
18). Pro získání signálu pravoúhlého
prùbìhu  lze pou�ít libovolný astabilní
klopný obvod (napø. s èasovaèem
555). Pro pou�itý AKO je v [3] odvo-
zen vztah pro periodu signálu:
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Obr. 13. Vyu�ití
vnitøní Zenerovy

diody obvodu
® C1 [nF]

®
 f 
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®
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Závislost kmitoètu VCO na kapacitì:
f = f(C1) pøi U9 = 6,5 V a R1 = 0 W

1000

9

Závislost kmitoètu na
ladicím napìtí: f = f(U9)

pøi UN = 10 V

Obr. 14.
Generátor

napìtí pilového
prùbìhu

®
  U

9 
[V

]

Obr. 15a, b.
Demodulátor

FM

Pøevodní charakteristika
demodulátoru: U9 = f(f14)

Pøevodní charakteristika demodu-
látoru, U9 = f(f14) pøi UN = konst.

®
  U

9 
[V

]

®  R [kW]

®  f14 [Hz]

Obr. 16.
Vliv èasové

konstanty filtru
na fMIN

®
  U

9 
[V

]

Závislost minimálního kmitoètu na odporu
filtru: fMIN = f (R) pøi C = 100 nF a UN = 12 V
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Pro vìt�í napájecí napìtí lze zane-
dbat úbytky na vnitøních ochranných
diodách obvodu 4011 a vztah pro kmi-
toèet zjednodu�it:

f = 0,72/(RC).

Obr. 17. Generátor FSK
1,2 kHz / 2,4 kHz

Napìtím øízený generátor VCO je
v podstatì kmitoètový modulátor.
Pøi bipolárním vstupním nízkofrek-

Obr. 20. Optický vysílaè s FM

Obr. 21.  Mìøiè kmitoètu s PLL

Obr. 23.
Násobièka
kmitoètu

 Obr. 19. Kmitoètový modulátor Obr. 22. Optický pøijímaè signálu FM

kou vzdálenost není zapotøebí optická
soustava, proto�e tyto diody mají vìt-
�inou pomìrnì malý vyzaøovací úhel.
Dùle�ité je, aby pøíjimací a vysílací
optoelektronické souèástky mìly stej-
né spektrální charakteristiky. Je mo�-
né vyzkou�et pøenos i v infraèervené
oblasti.

Následující dvì zapojení z [3] pra-
cují jako pøevodníky kmitoèet-napìtí
(demodulátory FM). V prvním zapoje-
ní (obr. 21) je jako filtr smyèky pou�it
proporcionálnì integraèní èlánek. Vìt-
�inou se volí pomìr odporù proporcio-
nální èásti filtru podle vztahu

RP = (0,1 a� 0,3)R.
Je-li k dispozici multimetr s velkým

vstupním odporem, je mo�né pøímo
mìøit napìtí na ladicím vstupu (9).

U mìøièe kmitoètu se mìøí emitorový
proud sledovaèe. Zmìnou odporu
rezistoru R3 je mo�né nastavit maxi-
mální výchylku miliampérmetru. Pøed-
pokládám, �e prahové napìtí  FET
bude vìt�í ne� 0,7 V a proto by mìl
být odpor rezistoru pøi napájecím na-
pìtí 9 V oproti obrázku men�í:

venèním signálu je vhodné zapojit od-
dìlovací zesilovaè, který zajistí stej-
nosmìrný posuv signálu (obr. 19).
Operaèní zesilovaè v invertujícím za-
pojení má umìle vytvoøenu zem dìli-
èem z R2 a R3. Zápornou zpìtnou vaz-
bou (R4/R5) je nastaveno napì�ové
zesílení na dvacet (zisk 26 dB). V za-
pojení je vyu�ita vnitøní Zenerova dio-
da pro stabilizaci napájení OZ. V  lite-
ratuøe [2] je pro pou�ité souèástky
uveden nosný kmitoèet 220 kHz.

 V [3] je principiálnì shodné zapo-
jení pou�ito jako vysílaè kmitoètovì
modulovaného svìtelného signálu
(obr. 20). Proto�e kmitoèet svìtla se
nemìní, jedná se pøesnìji o kmitoètovì
klíèovaný svìtelný paprsek. Vzhledem
k nelinearitì pøevodních charakteristik
optoelektronických souèástek je tento
zpùsob pøenosu signálu výhodnìj�í
ne� amplitudová modulace paprsku.
Nezanedbatelnou výhodou z hlediska
�íøení paprsku je témìø konstantní
svìtelný výkon vysílaèe. Je vhodné
pou�ít diodu s velkou svítivostí. Pøi po-
kusech s pøenosem signálu na krát-

UN = 9 V

UN

UN = 15 V

UN = 9 V

UN = 9 V

UN = 9 VfVST

100fVST

Obr. 18.  Generátor �burst� (skupin impulsù)
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lovaèe øady TL071 jako komparátoru
a bipolárního tranzistoru se obvod buï-
to neudr�el zapnutý, nebo naopak ne-
vypínal. Napájecí proud OZ je toti� tak
velký, �e obvod musel vypínat i sám
sebe a právì pøi poklesu napìtí se ope-
raèní zesilovaè zaèal chovat �podivnì�.
Náhrada TL071 èasovaèem 555 takté�
nevedla k cíli, a to ani pøi pou�ití verze
CMOS. Ta by snad fungovala dobøe pøi
stálém napájení (kdy� obvod nevypíná
sám sebe), av�ak napájecí proud
CMOS 555 se jevil i bez zátì�e natolik
velký, �e by znatelnì vybíjel baterii.
Dále jsem se chystal zkonstruovat nìco
s hradly CMOS z øady 4000, je� jsou
svým nepatrným odbìrem proslulá, ale
na�tìstí jsem je�tì pøedtím odzkou�el
zapojení uvedené na obrázku. Myslím,
�e u� moc zjednodu�it nepùjde. Roz-
hodujícími parametry je èasová kon-
stanta èlánku RC a prahové napìtí tran-
zistoru UT � to musí být men�í ne�li
napájecí napìtí UB. Snadno odvodíme
vztah pro dobu zapnutí, která je s uve-
denými souèástkami asi 3 minuty. Od-

Jednoduchý
èasový spínaè

Nedávno jsem konstruoval pøístroj
napájený baterií 9 V, který v�ak odebí-
ral témìø 20 mA, tak�e z pou�ité des-
tièkové baterie mohl být v provozu je-
nom nìco málo pøes 10 hodin. To by
tolik nevadilo, proto�e (vzhledem k je-
ho urèení) se pou�íval nejvý�e nìkolik
minut dennì, tím pádem by doba �ivo-
ta baterie dosahovala mnoha mìsícù,
mo�ná i roku. Ov�em pokud ho jednou
zapomeneme vypnout, druhý den ráno
si u� ani nepípne. Nabízí se øe�ení �
automatické vypínání po nìkolika mi-
nutách provozu. Základem bude samo-
zøejmì èlánek RC s dlouhou èasovou
konstantou, tlaèítko, kterým se konden-
zátor pøi zapnutí vybije, ale co dál.
Nebudu podrobnì líèit celé martýrium
a rozebírat neduhy nìkolika experimen-
tálních zapojení. Jenom v krátkosti po-
dotknu, �e pøi pou�ití operaèního zesi-

Obr. 1. Zapojení èasového spínaèe

bìr po vypnutí byl u mého obvodu asi
0,2 µA; kromì klidového proudu tran-
zistoru k nìmu pøispívá je�tì svod kon-
denzátoru. Dobu vypnutí t spoèítáme:

t = RC.ln(UB/UT),
kde UB je napìtí zdroje a UT prahové
napìtí pou�itého MOSFET.

Josef Hanzal

V zapojení mù�e být pou�it praktic-
ky libovolný tranzistor typu HEXFET,
napø. typy IRF..., BUZ... Prakticky shod-
ný spínaè jsem pou�il pøi úpravì dìt-
ských radiostanic. Popis bude v nìkte-
rém z pøí�tích èísel PE. Belza

Obr. 24.  Kmitoètový syntezátor

[1] Soubor èlánkù o obvodu CMOS
4046. Sdìlovací technika è. 6/1983.
[2] Aplikace integrovaného obvodu
4046B. Amatérské radio è. 4/1990.
[3] Vrba, R.; Haman, R.: Navrhování
elektronických  pøístrojù II. Skriptum
FE. VUT: Brno 1993.
[4] �alud, V.: Radioelektronika. Vyda-
vatelství ÈVUT: Praha 1993.
[5] Jedlièka, P.: Pøehled obvodù øady
CMOS 4000. BEN: Praha 1995.
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párování
kondenzátorù

  5
8 8 8

,
� =

- -1 P$ 75$16

52=6$+

�

Obvod lze doplnit rezistorem a na-
stavit tak minimální mìøený kmitoèet.
Rovnì� je mo�né pou�it dìlièku ve
zpìtné vazbì a mìøit velmi nízké kmi-
toèty. U druhého zapojení (obr. 22) je
pøed operaèní zesilovaè zapojen stu-
peò SE s fototranzistorem. Kapacitní
vazba je volena proto, aby se nepøe-
ná�ela stejnosmìrná slo�ka, která je
ovlivnìna okolním osvìtlením. Proto-
�e úbytek na otevøeném vnitøním tran-
zistoru bude asi vìt�í ne� 0,7 V, bude
pøi napájení 9 V vhodné zmen�it R3.

Poslední dvì zapojení vyu�ívají
dìlièku ve smyèce zpìtné vazby. Prv-
ní jednodu��í zapojení pracuje jako
násobiè kmitoètu stem (100x), obr. 23.
Pro lep�í pochopení funkce je roz-
kresleno vnitøní uspoøádání integrova-
ných obvodù. Volbou jiných výstupù
èítaèe lze nastavit jiný násobek vstup-
ního kmitoètu. V [2] je uveden vstupní
kmitoètový rozsah 1 Hz a� 150 Hz.

Syntezátor kmitoètu s neprogramo-
vatelným èítaèem je uveden v [3]. Je
mo�né zaøadit dìlièku i do vstupní vìt-
ve mezi krystalem øízený generátor
a vstup 14. Tímto zpùsobem lze do-
sáhnout libovolného racionálního ná-
sobku (podíl dvou celých èísel) pùvod-
ního kmitoètu (obr. 24).

Jako poslední ukázku pou�ití ob-
vodu PLL typu 4046 jsem vybral jed-
noduchý pøípravek, který umo�òuje
párovat kondenzátory stejných kapa-
cit v rozsahu 100 pF a� 10 nF (obr.
25). Zapojení lze pou�ít napø. k výbìru
kondenzátorù pøi konstrukci filtrù atd.

Základem pøípravku je modifikova-
né zapojení generátoru fázového zá-
vìsu 4046, u nìho� je èasovací kon-
denzátor rozdìlen na dva, na CREF a
CX. Budou-li mít oba kondenzátory
shodnou kapacitu, bude støída výstup-
ního napìtí 1:1 a støední hodnota to-
hoto pravoúhlého napìtí se za dolní
propustí ustálí na polovinì jeho ampli-
tudy. Pøi rozdílných kapacitách kon-
denzátorù se zmìní støída a tedy i
výstupní napìtí dolní propusti. Násle-
duje  jednoduchý komparátor, který
rozli�í, zda je napìtí za dolní propustí
shodné s UREF èi vìt�í nebo men�í.

Pro støední hodnotu signálu pravo-
úhlého prùbìhu platí rovnice

Ustø = (UMAX. tLOG1)/(tLOG1 + tLOG0).
Èasy ve vzorci jsou pøímo úmìrné

kapacitám, tak�e lze psát
   Ustø  = (UMAX.CX)/(CX + CREF).
Amplituda napìtí pravoúhlého prù-

bìhu je prakticky shodná s napájecím
napìtím. Pro napájecí napìtí UN = 12 V
a kondenzátor s kapacitou vìt�í o 1 %
ne� jakou má fererenèní kondenzátor
(CX = 1,01CREF), bude støední hodno-
ta pravoúhlého napìtí

               Ustø = 5,97 V.
Odpor omezovacích rezistorù pro

LED se urèí z Ohmova zákona
    R = (UN - ULED - UOZ / ILED.
Spodním promìnným rezistorem

se nastavuje referenèní úroveò a hor-
ním �íøka toleranèního pásma.

>
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 Úvod

Na zaèátku 60 let Rusko (SSSR),
USA a dal�í státy vypustily na obì�-
nou dráhu mnoho rùzných satelitù.
Na jejich palubách byly pøístroje pro
fotografování povrchu Zemì, pro vý-
zkum atmosféry nebo pro monitoro-
vání rádiových kmitoètù. V souèasné
dobì se nachází na obì�né dráze
velké mno�ství satelitù, urèených na-
pøíklad pro meteorologii, klimatologii,
dálkové mìøení, geologii, apod. Pod-
le zpùsobu urèení jsou vybaveny roz-
dílnými typy snímaèù. Nìkteré z nich
vytváøejí snímky zemského povrchu
pod místem prùletu a vysílají je okam-
�itì na daném kmitoètu. Ostatní sen-
zory detekují napøíklad radiaci nebo
mno�ství ozónu a tato data potom
uschovávají pro vysílání pro danou
pozemskou stanici.

Nìkteré satelity, vèetnì WXSAT,
také uschovávají data ze senzorù, aby
je pozdìji na pokyn øídicí pozemské
stanice vyslaly. Takto se napøíklad
skládají snímky neobydlených míst
na Zemi, napø. v okolí pólù. Rozli�o-
vací schopnost senzorù je rùzná. Sys-
tém SPOT má rozli�ovací schopnost
10 m, LANDSAT6 obsahuje panora-
matický snímaè s rozli�ením do 15 m,
jeho dal�í snímaèe rozli�ují 30 a�
120 m.

AVHRR (Advanced Very High Re-
solution Radiometer - radiometr s velmi
vysokým rozli�ením) na satelitech
NOAA (WXSAT) rozli�í detaily do 1,1 km.
Senzory pracující ve viditelné èásti
spektra na geostacionárním satelitu
METEOSAT (WXSAT) rozli�í detaily do
2,5 km. Toto rozli�ení je pøístupné
pouze pøi pøíjmu primárních dat (PD).
Z nich je potom sestaven snímek vy-
sílaný ve formátu WEFAX. Vìt�ina dat
ze snímaèù je originální a tudí� mezi

sebou nekompatibilní. Frekvence a
zpùsob pøenosu pou�ívané pro pøedá-
vání dat jsou èasto vy��í ne� umo�òu-
jí amatérská zaøízení bì�nì pøijímat.
Navíc jsou data z jednotlivých senzo-
rù multiplexována a zakódována. Na-
�tìstí je systém WXSAT úplnì jiný!

WXSAT

Satelity oznaèované WXSAT (Wea-
ther Satelit - satelity pro sledování po-
vìtrnostní situace) se dìlí na dva zá-
kladní typy: orbitální satelity s polární
dráhou a satelity geostacionární. Mezi
první meteosatelity patøily satelity oz-
naèované NOAA (USA) a METEOR
(SSSR). Pozdìji pøibyly GOES (USA),
METEOSAT (Evropa) a plánovány do
budoucna jsou GOMS (SNS) a FEN-
GYUN (Èína). Orbitální meteosatelity
(METEOR a NOAA) mají charakteris-
tickou orbitu s velkou inklinací - 82 a�
100 °. Satelity pøi ka�dém obletu míje-
jí severní nebo ji�ní pól, odtud název
polární.

NOAA

Americké meteosatelity NOAA 9-14
(National Oceanographic and Atmos-
pheric Administration) mají orbitu syn-
chronní se Sluncem. Díky tomu prolé-
tají nad jedním místem v pøibli�nì
stejné dobì ka�dý den. Spotøebová-
váním paliva pro manévrování se ro-
vina obìhu nìkterých satelitù zvolna
mìní. Inklinace satelitù NOAA je 98°,
doba obletu pøibli�nì 102 minut a vý�-
ka obletu 820 a� 850 km. Vysílání
snímkù z satelitù NOAA se skládá
z øádkù trvajících 0,5 s, korespondují-
cích s údaji snímaèù. Ty poskytují
jeden snímek zemského povrchu ob-
sahující data ze dvou kanálù. Na ka-
nálu A se vysílá snímek ve viditelné

èásti spektra (VIS) a na kanálu B sní-
mek v infraèervené èásti (IR). Ka�dý
øádek obsahuje data z obou kanálù
(èasový multiplex) a skládá se ze
sekvence oddìlovacích tónù, prolo�e-
ných modulací snímku.

Data v kanálu A pøedchází krátký
impuls 1040 Hz a podobnì data v kaná-
lu B pøedchází krátký impuls 832 Hz.
Ka�dý øádek také obsahuje kalibraèní
sekvenci. Díky tomu doká�e potom soft-
ware pou�ívaný pro dekódování zobrazit
pouze zvolený typ snímku èi snímek
zasynchronizovat na okraj obrazovky.
Na obr. 1 je ukázka snímku ze sateli-
tu NOAA. Vysílání snímkù z orbitálních
satelitù neobsahuje pro u�ivatele
v na�ich zemìpisných �íøkách �ádný
zaèátek ani konec. Vysílání probíhá
bez pøestávky po celou dobu pøeletu.
(Vysílání se pøeru�uje pouze pøi pøe-
letu neobydlených èástí Zemì, kdy
se snímky ukládají do pamìti.) Pro-
to jsou okraje pøijatého snímku za�u-
mìlé, satelit �zapadá� za horizont a
signál slábne.

Kmitoèty satelitù NOAA:
NOAA   9 .... 137,62 MHz (1707 MHz)
NOAA 10 .... 137,50 MHz (1698 MHz)
NOAA 11 .... 137,62 MHz (1707 MHz)
NOAA 12 .... 137,50 MHz (1688 MHz)
NOAA 14 .... 137,62 MHz (1707 MHz)
NOAA majáky ... 136,77 a 137,77 MHz

Na kmitoètech v pásmu 137 MHz
vysílají satelity NOAA systémem WE-
FAX. Vysílají také snímky s velkým roz-
li�ením, oznaèované jako HRPT (High
Resolution Picture Transmitting - vy-
sílání snímkù s vysokým rozli�ením)
na kmitoètech kolem 1,7 GHz rych-
lostí 665 kbit/s. Jejich pøíjem je v�ak
technicky mnohem slo�itìj�í a vy�a-
duje speciální kartu do poèítaèe, pa-
rabolu o prùmìru minimálnì 1,2 m,
vèetnì poèítaèem øízeného rotátoru
pro sledování satelitu (tracking). Roz-
li�ení tìchto snímkù je 1,1 km a mezi
nejkrásnìj�í patøí snímky Alp (obr. 2)
nebo Etny na Sicílii. Na snímku støedu
Evropy se dá rozli�it i tok Vltavy èi Pra-
ha. Ukonèení systému NOAA satelitù
se pøedpokládá kolem roku 2000, kdy
budou nahrazeny novým typem, vysí-
lajícím pouze digitální data.

METEOR

Tyto satelity mají vy��í orbitu ne�
satelity NOAA (1200 km). Inklinace
satelitù METEOR je 82° a doba oble-
tu 115 min. Systém vysílání snímku
je kompatibilní, ale ponìkud odli�ný
od vysílání satelitù NOAA. Modulace je
podobná, av�ak snímek obsahuje pou-
ze jeden obrázek ve vìt�ím rozli�ení.
Okraje øádkù obsahují sady fázova-
cích èar (støídají se èerná a bílá), èáry
oznaèující konec obrázku a stupnici
�edi. Snímky v infraèerveném spektru
potom neobsahují na okrajích øádkù
stupnici �edi. Navíc jsou tyto snímky
proti snímkùm z NOAA invertované.
Na snímcích ze satelitù NOAA a ME-
TEOSAT jsou teplej�í místa zobraze-
na tmav�ím odstínem a chladnìj�í
místa jsou svìtlej�í. U snímkù ze sa-
telitù METEOR je to naopak, teplá
moøe jsou bílá a chladná oblaènost
je èerná. Základním praktickým pro-
blémem je zjistit, který z 10 satelitù
na obì�né dráze je právì aktivní. Za-

Základní informace
o systému WXSAT

Ing. Radek Václavík, OK2XDX

V první èásti pøíspìvku bude popsán kompletní systém meteoro-
logických satelitù, oznaèovaný v zahranièí WXSAT. Podává pøe-
hled o základním rozdìlení meteosatelitù na geostacionární a or-
bitální, seznámí s pou�ívanými kmitoèty, anténami a mo�nými
zpùsoby zpracování signálù. V pøí�tím èísle bude uveøejnìn
komletní návod na stavbu pøijímaèe a interfejsu pro pøíjem z meteo-
satelitù, jak orbitálních, tak geostacionárních.

Obr.1.
Èást

snímku
ze satelitù

NOAA
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tím se mi nepodaøilo najít �ádný 100%
zdroj tìchto informací.

Kmitoèty satelitù METEOR:
METEOR ...137,30; 137,40; 137,85 MHz

Kmitoèty ostatních satelitù:
OKEAN 2 ... 137,400 MHz,
FY 1B ... 137,795 MHz.

METEOSAT

Z geostacionární dráhy (kolem
35800 km) poskytují meteosatelity
dùle�ité stabilní snímky Zemì. Spo-
leènost EUMETSAT provozuje nìkolik
satelitù METEOSAT, z nich� tøi jsou
vhodné pro Evropu. METEOSAT 4, 5
a 6 jsou umístìny na -10 °, 0 ° a 10 °
na geostacionární dráze. V souèasné
dobì je hlavním satelit èíslo 5, èíslo 4
je zapínán pouze obèas a èíslo 6 je
urèen jako rezervní. Start dal�ího satelitu
spoleènosti EUMETSAT nebyl v roce
1995 v Èínì úspì�ný a na pøí�tí rok
se poèítá s novým startem v rámci
programu ARIANE. METEOSAT 5
vysílá dva druhy dat, data formátu
WEFAX a primární data (PD) rych-
lostí 166 kB/s. Primární data ze sní-
maèù jsou pøijata øídicím støediskem
v Darmstadtu, kde jsou zpracována
a vysílána opìt pøes satelit ve formá-
tu WEFAX. Pøíjem primárních dat je

slo�itý a vy�aduje speciální hardware
a software pro dekódování. Snímky
vysílané ve velkém rozli�ení jsou na-
víc i zakódovány. Pøíjem dat WEFAX
z METEOSATU je pomìrnì jednodu-
chý. Data jsou vysílána na dvou ka-
nálech, na kanálu A1 (1691 MHz) se
vysílají ve ètyøminutových blocích
snímky dané èásti zemského povr-
chu. Snímky se vysílají podle pevnì
daného èasového harmonogramu a
jsou tøí typù:
- snímky ve viditelném spektru (0,5 a�
0,9 µm), VIS;
- snímky v infraèerveném spektru
(10,5 a� 12,5 µm), IR;
- snímky vodních par (5,7 a� 7,1 µm),
WV.

Zorné pole satelitu je rozdìleno
na 9 èástí, oznaèovaných èíslicemi 1
a� 9 za oznaèením spektra. Nejpou�í-
vanìj�í snímek Evropy a severní èásti
Afriky v infraèerveném spektru se vy-
sílá ka�dých 30 minut (oznaèení D2,
viz obr. 3). Na kanálu A2 (1694,5 MHz)
se vysílá nìkolik snímkù ve formátu
WEFAX z dal�ích meteosatelitù. Mù-
�ete zde pøijímat slo�ené snímky ce-
lého disku Zemì ve viditelné nebo in-
fraèervené èásti spektra. Vysílají se
zde také snímky z METEOSATU 3
(umístìn nad východním pobøe�ím

Ameriky) a z japonského satelitu GMS,
umístìného nad Austrálií. Pøevá�nou
èást doby se na kanálu A2 vysílají pri-
mární data (PD). Celý systém vysílaní
snímkù se oznaèuje jako APT (Auto-
matic Picture Transmission, automa-
tické vysílání snímkù - obr. 4). Pro pl-
nou automatizaci pøíjmu zaèíná ka�dý
snímek startovacím tónem, následují
fázovací øádky pro synchronizaci kraje
snímku, u METEOSATU potom digi-
tální hlavièka obsahující v�echny úda-
je o snímku a vlastní snímek. Konec
snímku oznaèuje stop tón. Èást vysíla-
cího �programu� (schedule) je v tab. 1.

Antény

Pro pøíjem vysílání snímkù WEFAX
z meteosatelitù je mo�né pou�ít rùzné
typy antén. Mezi nejpou�ívanìj�í anté-
ny pro pásmo 137 MHz patøí dipóly
a Yagi, pro pøíjem v pásmu 1,7 GHz
potom Yagi a parabolické antény. Po-
lární meteosatelity jsou stabilizovány
rotací a vysílají pravotoèivou kruhovou
polarizaci. Z toho plyne, �e pøi pou�ití
klasické antény (GP, Yagi) mù�ete
sice signál sly�et, av�ak obsahuje vel-
ké mno�ství �umu a únikù a je pro
dekódování naprosto nepou�itelný.

Nejjednodu��í anténou pro pøíjem
v pásmu 137 MHz jsou zkøí�ené dipó-
ly, umístìné nejlépe na støe�e a sfá-
zované pro pravotoèivou kruhovou
polarizaci. Vhodné je doplnit anténu
pøedzesilovaèem. Návod na jednodu-
chou anténu ze zbytkù novodurových
a Al trubek byl uveøejnìn v èasopise
FunkAmateur 11/94 [4]. Její stavbu
zvládne i zaèáteèník. Pøevzatý výkres
antény je na obr. 6 a zapojení napáje-
èe na obr. 7. Pro pøíjem satelitu ME-
TEOSAT mù�ete pou�ít napøíklad
parabolu, anténu Yagi, anténu Short
Back Fire (SBF) apod. Prùmìr para-
bolické antény by mìl být minimálnì
90 cm, aèkoli EUMETSAT doporuèuje
pro kvalitní pøíjem minimální prùmìr
antény 1,8 m. Pøi pou�ití men�ích an-
tén mohou vznikat dropouty, které po-

Obr. 2. HRPT obrázek - s velkým rozli�ením

Obr. 3. Zorné pole MET5

Tab. 1. Úryvek z vysílání na METEOSAT 5

| UTC HH        12       |        13       |        14       |

| MM |   CH A1   CH A2   | CH A1   CH A2   | CH A1   CH A2   |

|  2 |   CO2  24 AIVH 24 | CO2  26 AIVH 26 | CO2  28 AIVH 28 |
|  6 |   CO3  24 AIVH 24 | CO3  26 AIVH 26 | CO3  28 AIVH 28 |
| 10 |   D1   24 AIVH 24 | D7   26 AIVH 26 | C3D  28 AIVH 28 |
| 14 |   D3   24 BW   24 | D8   26 BW   26 | C4D  28 BW   28 |
| 18 |   D4   24 DTOT 24 | D9   26 LY   25 | TEST    GMSC 24 |
| 22 |   D5   24 CTOT 24 | D3   26 LR   25 |                 |
| 26 |   D6   24 LXI  23 |         LZ   25 |                 |
| 30 |   D2   25 BIV  25 | D2   27 BIV  27 | D2   29 BIV  29 |
| 34 |   CO2  25 AIVH 25 | CO2  27 AIVH 27 | CO2  29 AIVH 29 |
| 38 |   CO3  25 AIVH 25 | CO3  27 AIVH 27 | CO3  29 AIVH 29 |
| 42 |   C3D  25 AIVH 25 | D1   27 AIVH 27 | C5D  29 AIVH 29 |
| 46 |   C2D  25 AW   25 | D3   27 GMSA 24 | C6D  29 ATEST2  |
| 50 |   C1D  25 AW   25 | C1D  27 GMSB 24 | C7D  29 ATEST2  |
| 54 |   D1   25 LXI25/26 | C2D  27 LXI27/28 | CTH  28 LXI29/30 |
| 58 |   D2   26 BIV  26 | D2   28 BIV  28 | D2   30 BIV  30 |

LZ WEFAX, Karibská oblast a SA
LR WEFAX, Ji�ní Amerika
LY WEFAX, Severní a Støední Amerika
GMSx WEFAX snímky z satelitu GMS

(Japonsko, Austrálie)
Cnn WEFAX VIS, snímek ve viditelné

èásti spektra, plné rozli�ení
CnD WEFAX VIS, snímek ve viditelné

èásti spektra, polovièní rozli�ení
Dn WEFAX IR, infraèervený snímek
En WEFAX WV, oblast vodních par
CTH WEFAX, vý�ka oblaènosti
CTOT WEFAX, celá Zemì, snímek

ve viditelné èásti spektra
DTOT WEFAX, celá Zemì, infraèer. snímek
ETOT WEFAX, celá Zemì, oblast vod. par
ADMIN WEFAX, hlá�ení
TEST WEFAX, testovací snímek
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tom znehodnotí pøijímaný snímek.
Z vlastní zku�enosti mohu øíci, �e po-
staèí i parabola o prùmìru 55 cm,
doplnìná pøedzesilovaèem s malým
�umem a kvalitním ozaøovaèem. An-
tény Yagi se pou�ívají buï 40prvkové
nebo 4x 10el Yagi. V obou pøípadech
je nezbytný pøedzesilovaè s malým
�umem s tranzistorem GaAs FET,
umístìný tìsnì u antény.

WEFAX

WEFAX je velmi starý systém pro
pøenos èernobílých analogových sním-
kù standardním audiokanálem. Pou-
�ívá (sub-)nosnou 2400 Hz, která je
amplitudovì modulována �video� sig-
nálem. Minimum modulace (èerná)
není nula, ale asi 5 %, bílá potom 87 %.
Tento slo�ený audiosignál se potom

Obr. 4.
APT formát

pro
METEOSAT 5

Obr. 5. APT v praxi

Obr. 7.
Výkres

napájení
antény na

137,50 MHz

Obr. 6. Výkres antény na 137,50 MHz

frekvenènì moduluje na hlavní nos-
nou, napø. 1,691 GHz u METEOSATU.
Po demodulaci pøijímaèem FM tedy
dostaneme AM tón 2400 Hz, který pak
dále zpracováváme.

Zdvih je u vysílání z METEOSATU
±9 kHz, u NOAA potom ±17 kHz.
Systém vysílání meteorologických
snímkù, oznaèovaný jako WEFAX, není
kompatibilní se systémem FAX pou�í-
vaným na krátkých vlnách! U systé-
mu FAX se pøená�í jasová informa-
ce zmìnou kmitoètu (napø. 117 kHz
je bílá, +300 Hz je èerná barva),
u systému WEFAX se pøená�í zmì-
nou amplitudy (AM).

Pøijímaèe

Bì�né typy pøijímaèù pro úzkopás-
movou FM v pásmu 145 MHz se od
pøijímaèù pro pøíjem meteosatelitù
li�í hlavnì v �íøce filtrù mezifrekvenèní-
ho zesilovaèe a pøípadnì ve smyèce
AFC pro potlaèení Dopplerova jevu.
Pro zaji�tìní kvalitního signálu je do-
poruèená �íøka pásma 35 a� 50 kHz.
Pøijímat a dekódovat data WEFAX je
mo�né i s bì�ným scannerem èi sta-
nicí urèenou pro úzkopásmovou FM.
Úzké filtry v�ak zpùsobí zkreslení sig-
nálu a výsledný snímek není potom
kvalitní. Postrádá ve�keré ostré kontu-
ry (obrysy svìtadílù, nápisy) a nemusí
se správnì zasynchronizovat program.

Pro pøíjem v�ech satelitù je nej-
vhodnìj�í pou�ít pøijímaè s kmitoè-
tovou ústøednou, pracující na kmito-
ètech 137,300 a� 141 MHz s krokem
10 kHz nebo 5 kHz a s odpovídající
�íøkou mezifrekvenèních filtrù. Ideální
je aby byl pøijímaè schopen potlaèit
Dopplerùv jev obvodem AFC. Pro pøí-
jem z geostacionárního satelitu
staèí potom stávající pøijímaè doplnit

o konvertor z 1691 MHz na 137 MHz
a vhodnou anténou.

Výpoèet polohy satelitù

Pro výpoèet polohy orbitálních sate-
litù je dostupná na CD s tematikou
HAM nebo v síti PR celá øada progra-
mù jako TRACK280, SATSCAN, IN-
STANT TRACK apod.

Programy ov�em vy�adují zadání
tzv. kepleriánských prvkù. Jedná se
o soubor dat popisující pohyb satelitu
v dané dobì. Aktualizované prvky se
objevují na PR pøibli�nì ka�dý 5. den
v rubrice SATELIT nebo na Internetu.
Jsou také publikovány v èasopise
AMA. Po zadání po�adavkù program
vypoèítá doby jednotlivých prùletù sa-
telitù. Doba výpoètu se samozøejmì
li�í podle rychlosti pou�itého poèíta-
èe. Potom u� staèí jen vyèkat hodiny
H, spustit program pro dekódování
dat a sledovat kreslící se obrázek.

Zpùsoby dekódování

Blokové schéma pracovi�tì pro
pøíjem snímku z meteosatelitù je na
obr. 8. Amplitudovì modulovaný nf
signál, který dostaneme na výstupu
FM pøijímaèe, se musí nejprve demo-
dulovat. Následuje kvalitní filtr pro od-
stanìní zbytku nosné. Jasový signál
je potom mo�né zpracovat nìkolika
zpùsoby. Prvním je pøevod na digitál-
ní signál pøevodníkem AD. Tento sig-
nál se potom pøivede pøes paralelní
nebo sériový port do poèítaèe. Rozli-
�ení snímku závisí na kvalitì postde-
modulaèního filtru, který odstraòuje
zbytky subnosné 2400 Hz. Pøevodník AD
postaèí 8bitový, nebo� snímky z Meteo-
satu 5 jsou vysílány v 256 odstínech
�edi a ze satelitù GOES na druhém
kanále jen v 5bitovém rozli�ení.

Jednodu��ím øe�ením je v�ak pøe-
vést amplitudovou modulaci na modu-
laci frekvenèní. Maximální zmìnì jasu
potom odpovídá zmìna kmitoètu pøi-
bli�nì od 1500 do 2300 Hz. Takto
upravený signál je pøiveden pøes jed-
noduchý komparátor na sériový port
poèítaèe a je dále zpracováván pro-
gramem. Jedná se o øe�ení elegantní
a jednodu��í ne� s pøevodníkem AD,
ov�em kvalita snímkù nemusí být
nejlep�í. Pro první pokusy v�ak tako-
vý interfejs bohatì vystaèí. Nejznám-
nìj�í programy jako jsou JVFAX,
NEFAX, SVFAX apod. jsou na tento
zpùsob pøevodu pøipraveny. Opìt
upozoròuji, �e nelze pou�ít pøímo in-
terfejs pro pøíjem signálù typu FAX.

(Pøí�tì konstrukce
pøijímaèe a interfejsu)
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Obr. 8. Uspoøádání pracovi�� pro RX





















Praktická elektronika A Radio - 2/97

Radioamatérská dru�ice
Phase 3-D

Obr. 1. Ilustrace mezinárodní spolupráce na projektu dru�ice P3D (Èeská republika: pøijímaè pro pásmo 1260 MHz)

Tab. 1. AMSAT P3D uplink bandplán

Poznámky  k tab. 1:
i - Pøijímaèe invertují kmitoètové spektrum.
ii - Na výstupu pøijímaèe je pásmo pro analogové signály +125 kHz a�

-125 kHz kolem støedu 10,7 MHz.
iii - Na výstupu pøijímaèe je pásmo pro digitální signály +125 kHz a�  +375 kHz

vùèi støedu 10,7 MHz.

Tab. 2. AMSAT P3D downlink bandplán

Ing. Miroslav Kasal, CSc.  PR: OK2AQK @ OK0PBB E-mail: ok2aqk@amsat.org

Doposud nejvìt�í projekt radioamatér-
ské dru�ice s pøedstartovním oznaèením
P3D se blí�í do závìreèné fáze. Start je
plánován pøi druhém zku�ebním letu ra-
kety ARIANE 5. I kdy� první zku�ební let
501 v èervnu 1996 skonèil explozí rakety
40 sekund po startu, potvrdili zástupci ESA
a AMSATu  vypu�tìní  P3D  raketou  ARI-
ANE 5  pøi  letu  502.  Start je nyní pøedpo-

kládán v první polovinì roku 1997 a v�eo-
becnì se oèekává, �e ESA udìlá v�e pro
uspì�ný let.

Integrace dru�ice probíhá v laborato-
øích AMSATu v Orlandu na Floridì. Tìle-
so dru�ice s vestavìnými nádr�emi pali-
va a anténami jsou pøipraveny. Koneèné
letové provedení ve�kerého elektronické-
ho hardware dru�ice se nyní testuje mo-
dul po modulu v Marburgu v SRN a je po-
stupnì uvolòováno pro instalaci do dru�ice

a pøedletové zkou�-
ky.

P3D je skuteènì
grandiózní projekt.
Podílejí se na nìm
desítky odborníkù a
nad�encù ze ètr-
nácti zemí: Anglie,

Belgie,  Brazílie, Èeské republiky, Finska,
Francie, Japonska, JAR, Kanady, Maïar-
ska, Nìmecka, Ruska, Slovinska a USA,
viz obr.1, [1].

Neménì dùle�itá je také pøíprava bu-
doucích u�ivatelù, pøedev�ím z hlediska
vybavení odpovídajícím zaøízením. Tì�i�-
tì provozu bude v mikrovlnných pásmech,
pro která si stavíme zaøízení vìt�inou je�tì
sami, a je proto nejvy��í èas shánìt vhod-
né krystaly.

Transpondéry

Dále je uveden definitivní kmitoètový
plán [2]. Pøipomeòme, �e pro pásma ozna-
èená jako uplink (spoj nahoru) je tøeba mít
na Zemi vysílaè a pro pásma downlink
(spoj dolù) pøijímaè (tab. 1 a 2).

Jednotlivé pøijímaèe a vysílaèe bude
mo�né spolu spojovat pøepínací maticí
(ka�dý s ka�dým), ov�em tak, aby v�dy
pracovaly crossband. Znaèení jednotli-
vých módù u� nemù�e být jednopísme-
nové jako dosud (A, B, J, K, L a S), ale
bude se skládat v�dy ze dvou písmen, kdy
první oznaèuje pásmo pro uplink a druhé
pro downlink, viz tab. 4. Napø. stávající
mód B bude oznaèován jako UV a ji� dnes ð
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ru, PRx (23 dB) oznaèuje úroveò signálu
jednotlivého u�ivatele na vstupu pøijíma-
èe transpondéru pro odstup S/N = 23 dB,
GAnt Sat  je zisk antény dru�ice, D ztráty �í-
øením a EiRP odpovídající vyzáøený vý-
kon pozemní stanice. Ve spodní èásti ta-
bulky je potom uveden pøíklad, jak lze
dosáhnout  potøebného vyzáøeného výko-
nu. Z tabulky vyplývá, �e díky vynikajícím
parametrùm transpondéru budou po�ado-
vané EiRP velmi malé, napø. ve srovnání
s AO13 (v pásmu 435 MHz potøebuje pro
stejný odstup S/N asi 27 dBWi). Tyto údaje
jsou (kromì pásma 5600 MHz) pøevzaty
z [3].

V tab. 6 [3] jsou uvedeny parametry  pro
downlink. PEPSat znaèí �pièkový vyzáøený
výkon (po odeètení GAnt Sat  z první tabulky
si mù�ete vypoèítat výkon vysílaèù trans-
pondéru na jednotlivých pásmech). GAnt zem
je zisk tentokrát pøijímací antény pozem-
ní stanice, Tzem je �umová teplota pøijíma-
èe, PN �umový práh pøijímaèe (vycházejí-
cí z Tzem a �íøky pásma 3 kHz), PS (0 dB
S/N) je úroveò signálu vysílaèe transpon-
déru odpovídající S/N = 0 dB a S/NPEP uz.

je potom výsledný pomìr S/N pøíjímané-
ho signálu, pøièem� se pøedpokládá, �e
�pièkový výkon jednotlivého u�ivatele
bude 10 dB pod PEPSat transpondéru.

Maticový systém transpondéru bude
doplnìn pøijímaèem pro uplink v pásmu
24 MHz. Na palubì dru�ice bude také krát-
kovlnný pøijímaè (spektrální analyzátor),
kterým bude mo�né sledovat prùchod KV
signálù ionosférou.

(Dokonèení pøí�tì)

Obr. 2. Celkové uspoøádání pøijímaèù pro pásmo 23 cm dru�ice P3D (viz pøí�tí èíslo PE-AR)

experimentální, zatímco jiné standardní
budou zapínány pøi ka�dém obletu nebo
s urèitou èasovou sekvencí). Maticová
koncepce transpondéru byla zvolena ze-
jména pro dosa�ení co nejdel�í morální
�ivotnosti dru�ice P3D (15 i více let). Ne-
lze zcela pøesnì odhadnout, které módy
budou v tak dlouhém období pro u�ivate-
le nejzajímavìj�í nebo které nebude mo�-
né vyu�ívat pro omezení WARC.

V této souvislosti pøedpokládáme, �e
projekt P3D pøinese podstatné o�ivení pro-
vozu na mikrovlnných pásmech a tím pøi-
spìje k jejich udr�ení pro radioamatéry.
Po technické stránce pøedstavuje matico-
vý transpondér úplnì novou technologii.
Staèí si uvìdomit, �e ka�dý pøijímaè musí
pracovat s libovolným vysílaèem, tzn. ex-
trémní nároky na potlaèení parazitních
pøíjmù, resp. intermodulace. Transpondér
bude také vybaven systémem  LEILA, kte-
rý neukáznìnou stanici se silným signá-
lem nejprve upozorní zvonìním (na jejím
kmitoètu) a posléze ji �vyøízne� notch-filt-
rem.

Základní parametry pro uplink jsou shr-
nuty v tab. 5. Velièina TN  je pøedpokláda-
ná �umová teplota pøijímaèe transpondé-

Poznámky k tab. 3:
i - Beacon-1 je tzv. v�eobecný maják (general be-

acon GB) a  Beacon-2 in�enýrský maják (engi-
neering beacon EB).

ii - Oba majáky budou vyu�ívány pouze pro øídicí
úèely a mohou být modulovány 400 bit/s BPSK
nebo jinými digitálními módy.

iii - V�echny digitální pøenosy budou pracovat pod
systémem RUDAK. V pøípadì, �e bude vypnut
EB, bude mo�né roz�íøit pásmo pro digitální pøe-
nos o dal�ích 150 kHz.

se mù�ete s tímto oznaèením setkat. Pás-
mo 10 m bude vyu�íváno pro vysílání
obì�níkù apod. a nebude k nìmu pøipojo-
ván u�ivatelský uplink.

Celkem bude k dispozici 27 (!) rùzných
módù (je pochopitelné, �e nìkteré se za-
pnou jen nìkdy a budou více nebo ménì

Tab. 3. Majáky

Tab. 5. Parametry transpondéru P3D - uplink Tab. 6. Parametry transpondéru P3D - downlink

ð

Tab. 4. Pøevádìèové módy dru�ice P3D
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Poté nám pan Jetel vrátil ná� dopis
s dovìtkem, �e s na�ím pøístupem obe-
známí celou CB veøejnost (kopii pøiklá-
dám). Na takovou odpovìï lze tì�ko nì-
jak reagovat.

Za celou dobu výroby jsme mìli pouze
nìkolik reklamací, z nich� kromì dvou byla
v�dy chyba v zapojení do radiostanice.
Tyto dva vadné moduly jsme zákazníkùm
vymìnili, samozøejmì zdarma. Domnívám
se, �e k zákazníkùm pøistupujeme s ma-
ximální vstøícností a nevidím dùvod, proè
by právì pan Jetel mìl být výjimkou. Po-
kud má zákazník problémy se zapojením,
zasíláme na po�ádání doporuèené zapo-
jení do konkrétní radiostanice, pokud jsme
takovou ji� sami zapojovali. Pokud s da-
nou radiostanicí nemáme zku�enosti,
jsme ochotni do zaslaného schématu vy-
znaèit body k pøipojení modulu - ov�em
bez praktických zku�eností s danou radi-
ostanicí nelze zaruèit, �e modul bude bez-
chybnì fungovat na první zapojení.

Jestli�e nìkterý zákazník není schopen
modul sám zprovoznit, nabízíme instalaci
modulu do radiostanice za cenu asi 200
a� 300 Kè, co� je naprosto minimální èást-
ka, pøihlédneme-li k dobì strávené pøi
zapojování a k tomu, �e pracovní síla není
zadarmo.

O pøístupu �zlé� firmy k vykoøis�ované-
mu zákazníkovi svìdèí i dopis od jiného
zákazníka, jeho� kopii pøikládám (týká se
jiné problematiky a s modulem DTMF P-
30 nemá nic spoleèného).

Pro ilustraci Vám zasíláme také návod
k montá�i a pou�ití na�eho výrobku a je-
den kus modulu DTMF P-30 k otestování.
Vrácení modulu po otestování uvítáme.

S pozdravem

                   Ing. Ivan Svoboda,
          obchodní øeditel ONKEL Vsetín

Kmitoèet 7 14 21 28 50 144 432 900 1296  2320 MHz
pøi 40 °C 4,5 3,2 2,6 2,2 1,7 1,0  0,6 0,4 0,3 0,2 kW
pøi 30 °C 6,3 4,5 3,6 3,2 2,4 1,4  0,8 0,5 0,4 0,3 kW
pøi 20 °C 7,6 5,4 4,4 3,8 2,8 1,6  0,9 0,6 0,5 0,4 kW

7 MHz 1,0 dB  14 MHz 1,4 dB 21 MHz 1,8 dB
28 MHz 2,0 dB 50 MHz 2,7 dB  100 MHz 3,9 dB

144 MHz 4,8 dB 432 MHz 8,5 dB  800 MHz 11,9 dB
900 MHz 12,8 dB 1296 MHz 15,7 dB 2320 MHz 21,8 dB

5000 MHz 34,8 dB 10 000 MHz 54,0 dB

Z korespondence na�ich ètenáøù
Vá�ená redakce,

chtìl bych Vás po�ádat o oti�tìní to-
hoto dopisu ve va�em èasopise.

Jedná se o moji velikou �spokojenost�
se selektivní volbou DTMF P-30 od vý-
robce ONKEL Vsetín. Mám kamarády,
kteøí mì po�ádali o selektivu. Jeden si ji
koupil sám v Plzni a tomu druhému jsem ji
zaji��oval sám. Abych u�etøil za cestu do
Plznì, tak jsem ji objednal u výrobce. Bì-
hem dvou dnù pøi�la. Selektivu jsem vy-
balil, dokonce mìla i záruèní list, a namon-
toval do stanice. Po namontování nastal
okam�itì problém. Selektiva zaèala po za-
klíèování okam�itì vysílat odpovídací tón,
tak�e modulace z mikrofonu nebyla vùbec
srozumitelná.

Tak jsem zavolal výrobci a ten se divil,
ale øekl, �e ji mám poslat zpìt a �e se uvi-
dí. V den posílání asi po týdnu jsem opìt
zavolal výrobci, �e ji posílám, a ten se za-
èal �kroutit�. Zabalil, poslal dráhou, tu jsem
zaplatil a èekal, a kdy� balíèek pøi�el zpìt,
platil jsem znovu. Rozbalil a èetl dopis.

Reklamace je neplatná, selektiva je
v poøádku a kdy� to neumím, tak �e mi to
za 200 a� 300 Kè zapojí sami. Selektivu
jsem zapojil, zaklíèoval a ticho, stanice
vysílala bez závad. A� veèer jsem si uvì-
domil, �e nepracuje roger beep. Byl toti�
programovì vyøazený, tak jsem ho zaøa-
dil a ouha. Selektiva zaèala opìt jódlovat.

Tak�e výrobce, aby nemusel pøiznat
svoji chybu nebo chybu souèástky, vypnul
roger beep a víc se s tím nezabýval! Nebo
to udìlal technik sám od sebe, aby nemìl
problémy s vedoucím? A co reklamace?

Dìkuji a s pozdravem Vá� ètenáø

H 2000 Flex je nový výrobek známé
holandské firmy Pope, vyvinutý na zákla-
dì nejnovìj�ích technických poznatkù.
Vnitøní vodiè o prùmìru 2,62 mm je vyro-
ben z mìkké mìdi. Pou�ité dielektrikum
ze speciální fyzikální pìny umo�nilo do-
sáhnout velmi malého útlumu. Tento nový
velmi elastický materiál umo�òuje ohyb
kabelu o polomìru 50 mm. Vnìj�í prùmìr
pìnového dielektrika je 7,15 mm s tole-
rancí ±1,15 mm. Kromì vynikajících me-
chanických vlastností je toto dielektrikum
také nenavlhavé a vodotìsné. Dlouhodo-
bì stabilní útlum, ohebnost a tím snadná
instalovatelnost dovolují pou�ít tento ka-
bel v mnoha aplikacích pro kmitoèty nad
3 GHz.

H 2000 Flex má, tak jako v�echny kva-
litní souosé kabely pro vysoké kmitoèty,

Tab. 2. Výkonová zatí�itelnost

dvojité stínìní. Mìdìná fólie s plastovou
vrstvou a mìdìné opletení jsou pou�ity
jako vnìj�í vodiè. Vnìj�í prùmìr stínìní
je 7,9 mm s tolerancí ± 0,15 mm.

Vnìj�í izolace je vyrobena z èerného
PVC, odolného proti UV záøení. Tento ma-
teriál je také velmi pru�ný a ohebný, co�
je dùle�ité pøi pou�ití u otoèných antén-
ních systémù. Vnìj�í izolace je tlustá 1,2
mm s tolerancí ± 0,1 mm. Proto�e má ten-
to kabel shodné rozmìry se standardní-
mi kabely, jako je napø. RG-213, je mo�-
né pou�ívat standardní konektory v�ech
typù.

Souosý kabel H 2000 Flex má hmot-
nost 14 kg na 100 m, z toho pøipadá 7,3
kg na mìï.

Mnoho kabelù s pìnovým dielektrikem
pou�ívá dielektrikum z chemické pìny.

Tato dielektrika jsou ov�em velmi citlivá
na vlhkost. Podle normy IEC je odolnost
proti vlhosti (Damp Heat Test) testována
tak, �e je kabel vystaven po dobu 21 dní
relativní vlhkosti 93 % pøi teplotì 40 °C.
Po této dobì smí být útlum vìt�í maximál-
nì o 5 %. Souosý kabel H 2000 Flex této
normì s rezervou plnì vyhovuje.

Elektrické vlastnosti :

Impedance: 50 W ± 2 W.
Kapacita: 80 pF/m.
Stínìní (10 a� 1000 MHz): > 80 dB.
Zkracovací koeficient: 0,83.

Uvedené parametry pøedurèují pou�ití
tohoto kabelu v mnoha komerèních i ama-
térských aplikacích.

Kabel H 2000 Flex dodává R-Com spol.
s r.o., Chrastavská 16, Liberec 1, tel./fax:
(048)200 24, E-mail: r.com@lbc.pvtnet.cz

Po�ádali jsme výrobce zmínìné
DTMF o vyjádøení ke stí�nosti na�eho
ètenáøe. Zde je odpovìï:

Vsetín, 10. 12. 1996
Vìc: Vyjádøení ke stí�nosti Va�eho ète-
náøe

Vá�ení pøátelé,
 na�e firma vyrábí selektivní volbu

DTMF P-30 ji� asi jeden a pùl roku. Za
tuto dobu jsme vyrobili øádovì stovky kusù
selektivní volby. Ka�dý jednotlivý kus je
komplexnì otestován na zku�ebním pøí-
pravku, který vyzkou�í v�echny funkce vý-
robku. Pokud je podezøení, �e výrobek
není plnì funkèní, je okam�itì vyøazen a
opraven. Jestli�e dojde k reklamaci, se-
lektivní volbu zákazníkovi vymìníme kus
za kus, samozøejmì pokud je reklamace
oprávnìná.

Modul, který nám zaslal pan Józef Je-
tel k opravì, jsme samozøejmì znovu pøe-
zkou�eli a neshledali jsme na nìm �ád-
nou závadu - modul fungoval bezchybnì.
Proto jsme mu tentý� kus výrobku zase
zaslali zpìt s tím, �e závada není v mo-
dulu, ale v zapojení do stanice. Není tedy
pravda, �e bychom reklamaci neuznali za
platnou, jak pí�e pan Jetel, ale usoudili
jsme, �e pokud je modul v poøádku, tak
zkrátka není co reklamovat. Skuteènost,
�e pan Jetel dostal zpátky modul s �pro-
gramovì vyøazeným roger-beepem�, ne-
byl v �ádném pøípadì úmysl, abychom se
zbavili nepohodlného zákazníka, ale èirá
náhoda, jeliko� jsme prostì s testováním
modulu skonèili v tomto re�imu. Ostatnì
modul je programovatelný a zapínání a vy-
pínání roger-beepu je mo�ností volby zá-
kazníka.Józef Jetel, Rybnice

Modul DTMF P-30 v redakci otestu-
jeme a o zku�enosti s ním se se ètená-
øi podìlíme v nìkterém z pøí�tích CB
reportù.

H 2000 Flex - nový souosý kabel
i pro pásma VHF, UHF a SHF

OK1AJD

Tab.  1. Útlum na 100 m kabelu :
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Monitorovací systém IARU
(MS) a jeho problematika

vlastní MS a jeho základní vazby - ne-
boli na to, co z vìt�í èásti mohou radio-
amatéøi ovlivnit, existují neménì záva�-
né problémy, které se vyskytují vnì
systému. Jsou to napø. limitované fi-
nanèní zdroje pro budování a provoz
úèinných MS telekomunikaèních úøadù
pro kontrolu u�ívání kmitoètového spek-
tra, nìkdy pøíli� liberální pøístupy v pøi-
dìlování kmitoètù pro komerèní úèely,
nemo�nost zjednávat úèinnou nápravu
v politicky nestabilních oblastech, ale
nìkdy i nechu� se touto problematikou
vùbec zabývat. V neposlední øadì jsou
to i problémy technické a materiální.

Závìr
Z naznaèených problémù a mo�ných

pøístupù k øe�ení, které si v �ádném pøí-
padì neèiní nároky na úplnost, vyplý-
vá, �e jde o velmi slo�itou problemati-
ku.

Názory na budování a èinnost radi-
oamatérského MS IARU jsou, jak u� to
bývá, rùzné. Jedni jsou v tomto smìru
skeptiètí a pova�ují to za zbyteènou
ztrátu èasu. Návrhy na øe�ení nepøed-
kládají �ádné a spoléhají, �e a� bude
nejhùøe, vyøe�í to nìkdo za nì. Druzí
mají názor opaèný a také se tomu obì-
tavì vìnují. Zdá se, �e souèasná pra-
xe dává za pravdu spí�e jim. Konec-
koncù i ze statutu IARU vyplývá, �e
ochrana radioamatérských pásem je
jedním z jejích hlavních úkolù. Je to zá-
roveò  právo, které je zakotveno v usta-
noveních Mezinárodní úmluvy a Tele-
komunikaèním øádu. Je tedy zcela
nepochybnì v bytostném zájmu radio-
amatérù nejenom povinnost ustanove-
ní dodr�ovat, ale i podílet se podle
svých mo�ností na kontrole jejich do-
dr�ování.

Doufejme, �e loòská podzimní kon-
ference IARU pøispìje v tomto smìru
i k aktivní úèasti ÈR na MS IARU, ne-
bo� je to v na�em opravdovém zájmu.

Vá�nìj�í zájemce o tuto problemati-
ku odkazuji na èlánek  �IARU Monito-
ring� (èasopis AMA-magazín, listopad
1992, autor Tono Mráz, OK3LU), který
se zabývá  mj. posláním, organizací a
èinností MS IARU. Kopii na po�ádání
za�le sekretariát ÈRK (Èeský radioklub,
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, tel.:
02-87 22 240).

strany národních radioamatérských
svazù. Uvádí se, �e ze zhruba 78 ná-
rodních svazù pùsobících v I. oblasti
IARU má pouze 11 a� 12 (asi 15 %)
organizací vybudován vlastní MS a ak-
tivnì zasílá hlá�ení. Pøitom se z tìchto
11 èi 12 svazù pouze 3 a� 4 (tj. asi 5 %)
obracejí na své telekomunikaèní úøady
se stí�nostmi na naru�itele radioama-
térských pásem. Soudí se, �e tato sla-
bá podpora má za následek malou
úspì�nost pøi akcích proti naru�itelùm.
Z uvedeného poètu 12 aktivních svazù
pouze 5 pravidelnì informuje koordiná-
tora MS IARU I. oblasti o opatøeních,
která pøijala vùèi svým národním tele-
komunikaèním úøadùm. Konkrétnì jsou
to svazy nìmecký, britský, holandský,
francouzský a keòský, v jednom pøípa-
dì pak dánský a jihoafrický. Malou úèin-
nost  MS  IARU I. oblasti  spatøuje  jeho
koordinátor pøedev�ím v tom, �e vìt�ina
národních radioamatérských svazù ne-
plní dosud své povinnosti vùèi svým èle-
nùm a radioamatérské komunitì v�eo-
becnì tím, �e :

- nepodporuje MS oblasti tím, �e ne-

 Úèelem èlánku je struènì seznámit
na�i radioamatérskou veøejnost s nì-
kterými problémy MS IARU I. oblasti tak,
jak je vidí jeho dlouholetý koordinátor
Ron Roden, G4GKO (psáno pøed kon-
ferencí IARU reg. I, Tel Aviv 29. 9. a� 6.
10. 1996).

Nìkolik údajù úvodem
Souèasná situace na radioamatér-

ských pásmech potvrzuje, �e trend je-
jich  vyu�ívání  jinými  slu�bami má ros-
toucí tendenci. To potvrzují i statistické
výsledky za rok 1995, zpracované ji�
zmínìným koordinátorem MS IARU I.
oblasti. Podle nich za uvedené období
obdr�el z pásem 1,8 a� 28 MHz cel-
kem 6812 hlá�ení o neradioamatér-
ském vysílání na 746 kmitoètech (kro-
mì provozu fone), pøièem� nejvíce  jich
bylo v pásmech 7 a 14 MHz. O naru�i-
telích výluènì fonickými druhy vysílání
mu do�lo celkem 5569 hlá�ení z 888
kmitoètù, kde nejvíce bylo posti�eno
pásmo 21 MHz a v tìsném závìsu pak
pásma 7 a 14 MHz. Pomìrnì znaèný
nárùst oproti minulým rokùm vykazují
pásma 3,5 a 28 MHz, kde jde zvlá�tì
o rozhlasové stanice vèetnì ilegálních,
jejich ru�ièky aj. Úhrnem do�lo 12 381
zpráv o naru�itelích  radioamatérských
pásem. Není bez zajímavosti, �e jsou
naru�ována v�echna KV radioamatér-
ská pásma.

Podle hrubého èlenìní druhù provo-
zu byl na v�ech KV pásmech hlá�en ne-
radioamatérský provoz :

K dispozici máme i podrobnìj�í vý-
sledky a analýzy pravidelnì publikova-
né ve Zpravodaji MS IARU I. oblasti,
které Ron ka�dý mìsíc zasílá na v�ech-
ny národní radioamatérské organizace
I. oblasti IARU. Ve zpravodaji jsou ved-
le toho uvádìny i informace o zjedna-
né nápravì - pokud k ní do�lo, dále té�
zku�enosti, námìty z èinnosti národ-
ních MS, jako� i poznatky legislativní,
metodické atp.

Hlavní problémy MS IARU
Na první pohled by se mohlo zdát,

�e MS má k dispozici pomìrnì dost
údajù k tomu, aby mohla být na v�ech
úrovních pøijímána dostateènì úèinná
opatøení proti naru�itelùm radioamatér-
ských pásem.Skuteènost je v�ak ponì-
kud jiná. Ukazuje se, �e MS IARU I. ob-
lasti je nedostateènì podporován ze

dokumenty IARU, které byly rozeslány
na národní svazy, konkrétnì �Strategic-
ký plán rozvoje amatérského rádia� (øí-
jen 1995) a obì�ník �Dvì výzvy� z 16.
ledna 1996 problematiku ochrany radi-
oamatérských pásem zcela opomíjejí.

Vedle naznaèených problémù, kte-
ré se z praktických dùvodù zamìøují na

organizuje svùj národní MS;
- nepo�aduje na svých národních te-

lekomunikaèních úøadech, aby zasaho-
valy proti trvalým naru�itelùm radioa-
matérských pásem;

- nepublikují informace o naru�ite-
lích ve svých svazových èasopisech.

Vìt�í podporu Ron, G4GKO, oèeká-
vá i od vrcholných orgánù IARU. S lí-
tostí konstatuje, �e nedávno vydané

V novozélandském
èasopise Break-In
(III. region IARU) je
stálá rubrika �Mo-
nitoring service�,
kterou vede Rohan
Wahrlich, ZL1CVK.
Pøetiskujeme hla-
vièku a vzor formu-
láøe hlá�ení pro

 monitorovací
slu�bu

CW FONE RTTY MULTIPLEX RU�IÈKY KV OSTATNÍ
RADIOLOK.

poèet
hlá�ení 1278 1670 2477 670 262 64 391

OK1HA

 druh
 provozu
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Termíny závodù na VKV v roce 1997

Závody poøádané Èeským radioklubem:

Název závodu Datum UTC Pásma Deník na:
I. subregionální závod 1. a 2. bøezna 14.00-14.00 144 a 432 MHz OK1AGE

1,3 a� 76 GHz
II. subregionální závod 3. a 4. kvìtna 14.00-14.00 144 a 432 MHz OK2JI

1,3 a� 76 GHz
Závod mláde�e 7. èervna 11.00-13.00 144 MHz OK1MG
Mikrovlnný závod 7. a 8. èervna 14.00-14.00 1,3 a� 76 GHz OK VHF club
Polní den mláde�e 5. èervence 10.00-13.00 144 a 432 MHz OK1MG
Polní den na VKV 5. a 6. 14.00-14.00 144 a 432 MHz OK VHF club
III. subregionální závod èervence 1,3 a� 76 GHz
QRP závod 3. srpna 08.00-14.00 144 MHz OK1MG
IARU Region I. 6. a 7. záøí 14.00-14.00 144 MHz OK1MG
VHF Contest
IARU Region I. 4. a 5. øíjna 14.00-14.00 432 MHz, OK1PG
UHF/Microwave Contest 1,3 a� 76 GHz
A1 Contest - Marconi 1. a 2. 14.00-14.00 144 MHz OK1FBT
Memorial Contest listopadu

Deníky ze závodù se zasílají do deseti dnù po závodì zásadnì na adresy
vyhodnocovatelù, kteøí jsou u ka�dého závodu uvedeni.
OK1AGE: Stanislav Hladký, Masarykova 881, 252 63 ROZTOKY (RK
OK1KHI)
OK2JI: Jaroslav Klátil, Blanická 19, 787 01 �UMPERK  (RK OK2KEZ)
OK VHF club, Ra�ínova 401, 273 51 UNHO��
OK1MG: Antonín Køí�, Polská 2205, 272 01 KLADNO 2 (RK OK1KKD)
OK1PG: Ing. Zdenìk Pro�ek, Bellu�ova 1847, 155 00 PRAHA 5 (RK
OK1KIR+OK1KTL)
OK1FBT: Ing. Ladislav Heøman, è.p.111, 257 41 TÝNEC nad Sázavou (RK
OK1KJB)

Ostatní závody:

Velikonoèní závod  30. bøezna 07.00-13.00 144 MHz a vý�e OK1VEA
Velikonoèní závod dìtí       30. bøezna 13.00-14.00 144 MHz a vý�e OK1VEA
Vánoèní závod 26. prosince 07.00-11.00 144 MHz OK1WBK

12.00-16.00

OK1VEA: Ludvík Deutsch, Podhorská 25A, 466 01 JABLONEC nad Nisou
(RK OK1KKT)
OK1WBK: Jiøí Sklenáø, Na drahách 150, 500 09 HRADEC KRÁLOVÉ

Dlouhodobá soutì�, poøádaná Èeským radioklubem:

Provozní VKV aktiv ka�dou tøetí 08.00-11.00 144 a 432 MHz OK1MNI
nedìli v mìsíci 1,3 a� 10 GHz

OK1MNI: Miroslav Nechvíle, U kasáren 339, 533 03 DA�ICE v Èechách
(RK OK1KPA)

Pracovi�tì pra�ského radioklubu OK1KIR
pro provoz EME v pásmech 70 a� 3 cm

Zábìr z UHF/SHF contestu: OK1OKL na
Klínovci, JO60LJ (1995). Milan Èerný,

OK1IMC, u zaøízení pro pásmo 3 cm

vodu uvedena. Nedodr�ení této  podmínky
mù�e mít za  následek,  �e  deník  k  vyhod-
nocovateli dojde pozdì a stanice nebude
hodnocena. V�eobecné podmínky pro zá-
vody na VKV byly zveøejnìny v AMA-maga-
zínu è. 6/1995  a v èasopise  Praktická elek-
tronika A Radio è. 8 a 9/1996. Jsou rovnì�
k dispozici v rubrice ZÁVODY sítì paket rá-
dio.

 I. subregionální  závod  -  koná se v�dy
bìhem celého prvního víkendu v mìsíci
bøeznu. Závod zaèíná v sobotu ve 14.00
hodin UTC a konèí v nedìli ve 14.00 UTC.
Závodí se v kategoriích 1. a� 20. podle od-
stavce 3. V�eobecných podmínek pro zá-
vody na VKV. Závod vyhodnocuje radioklub
OK1KHI a deníky ze  závodu se  zasílají na
adresu OK1AGE: Stanislav Hladký, Masa-
rykova 881, 252 63 ROZTOKY.

(Pokraèování pøí�tì)
OK1MG

 Kalendáø závodù na bøezen
1.-2.3. I. subregionální závod 1) 144 MHz 14.00-14.00

a� 76 GHz
4.3. Nordic Activity 2) 144 MHz 18.00-22.00
11.3. Nordic Activity 432 MHz 18.00-22.00
11.3. VKV CW Party 3) 144 MHz 19.00-21.00
15.3. S5 Maraton 144 a 432 MHz 13.00-20.00
15.-16.3. Friuli Contest (Italy) 144 MHz 14.00-14.00

a� 1,3 GHz
15.3. AGCW Contest 4) 144 MHz 16.00-19.00
15.3. AGCW Contest 432 MHz 19.00-21.00
16.3. Provozní VKV aktiv 5) 144 MHz 08.00-11.00

a� 10 GHz
16.3. AGGH Activity           432 MHz-10 GHz 08.00-11.00
16.3. OE Activity                432 MHz-10 GHz 08.00-13.00
18.3. VKV Speed Key Party 3)        144 MHz 19.00-21.00
25.3. VKV CW Party 3) 144 MHz 19.00-21.00
25.3. Nordic Activity 50 MHz 18.00-22.00
30.3. Velikonoèní závod 144 MHz 07.00-13.00

a vý�e
30.3. Velikonoèní závod dìtí 144 MHz 13.00-14.00

a vý�e
1) podmínky viz AMA 1/97 a PE-AR 2/97, deníky na
OK1AGE
2) podmínky viz AMA 1/95  a AR 3/95
3) podmínky viz AMA 2/95
4) podmínky viz AR 12/94
5) podmínky viz AMA 6/94 a AR 2/95
6) podmínky viz AMA 1/95, deníky na OK1VEA

V�eobecné podmínky pro závody na VKV - viz AMA
6/95 a  PE-AR 8-9/96

OK1FM

OK1DAK

Závody na VKV pro r. 1997
a dal�í, vyhla�ované
Èeským radioklubem

Obecné zásady,  platné ve v�ech  závo-
dech: Není-li stanoveno jinak, platí V�eobec-
né podmínky pro závody na VKV platné
od 1. ledna 1994 a jejich nedodr�ení bìhem
závodu má za následek diskvalifikaci stani-
ce. Deníky: Ze v�ech závodù se zasílají
pouze v jednom vyhotovení, a to do deseti
dnù po skonèení  závodu pøímo na adresu
urèené osoby, její� adresa je u ka�dého zá-
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2. Multi Operator - více operátorù v�dy
v�echna pásma; (a) Single Transmitter -
jeden vysílaè (zmìna pásma a� po 10 mi-
nutách provozu, nepøipou�tí se odskoky na
jiná pásma pro násobièe), (b) Multi Trans-
mitter - více vysílaèù (jen jeden signál na
ka�dém pásmu), které musí být umístìny
v okruhu 500 m a antény musí být fyzicky
zakonèeny ve vysílaèích i pøijímaèích. Vy-
mìòuje se kód slo�ený z RST a tøímístné-
ho poøadového èísla spojení od 001, které
se mìní na ètyømístné, pokud poèet navá-
zaných spojení pøekroèí 1000. Stanice
s více vysílaèi samostatnì èíslují spojení
na jednotlivých pásmech. Bodování: spo-
jení se stanicemi jiných kontinentù v pás-
mech 14, 21 a 28 MHz se hodnotí tøemi
body, se stanicemi vlastního kontinentu jed-
ním bodem. Bodová hodnota spojení v pás-
mech 1,8 a� 7 MHz je dvojnásobná. Spoje-
ní se stanicemi vlastní zemì lze zapoèítat
jen pro získání násobièù, bodovì se nehod-
notí. Násobièi jsou jednotlivé prefixy jednou
za závod bez ohledu na pásma. Jako pre-
fix se uznává kombinace napø. N8, KC4,
HG19, 8P6, WB200 ap., KH6/KC4OMN =
KH6, LX/DJ4UE = LX0, N5UU/6 = N6.
Oznaèení /P, /MM aj. se k prefixu nevzta-
huje. V deníku musí být v�echny èasy
v UTC a musí být vyznaèena doba pøestá-
vek. Je tøeba vypsat pøehled prefixù a ka�-
dý prefix a vyznaèit i bodovou hodnotu ka�-
dého spojení, vypracovat pøehled stanic
podle jednotlivých pásem (cross-check).
Deník se doplní sumáøem s vyznaèením
soutì�ní kategorie (viz tuènì vyti�tìné ná-
zvy), údajù o dosa�ených výsledcích podle
jednotlivých pásem, celkovým poètem do-
sa�ených bodù za spojení, násobièù a cel-
kovým výsledkem. Tiskacím písmem úpl-
ná adresa a volací znak úèastníka. Deníky
se zasílají v�dy do konce následujícího mì-
síce na adresu: CQ WW WPX contest, 76
N. Broadway, Hicksville, N.Y. 11801 USA
s poznámkou �CW log� nebo �SSB log� na
obálce. Diplomy obdr�í první stanice v ka�-
dé zemi v ka�dé kategorii, dal�í podle po-
ètu úèastníkù v pøíslu�né kategorii. Z tohoto
dùvodu je úèelné, aby deníky zaslaly i sta-
nice s minimálním poètem spojení.

Wellbrook Street, Tiverton, Devon EX16
5JW England. Stanice, která v závodì na-
vá�e spojení alespoò s 25 rùznými zemì-
mi DXCC, mù�e za poplatek 18 IRC získat
diplom QCA (Quarter Century Club) a ob-
dobnì stanice, která bìhem závodu navá-
�e spojení se v�emi kontinenty, získá WAC
Award vydávaný americkým èasopisem
RTTY Journal.

OM aktivita, OM-AC
Závod se koná v�dy druhou
sobotu v mìsíci od 05.00 do
05.59 provozem CW a od
06.00 do 06.59 UTC provozem
SSB v pásmu 3,5 MHz (3520-
3560 a 3700-3770 kHz). Kate-
gorie: 1. QRO (doporuèeno
max. výkon 100 W), 2. QRP -
max. výkon 5 W. Závodu se
mohou zúèastnit jen jednotlivci, klubové sta-
nice mohou být obsluhovány pouze jedním
operátorem. Soutì�ní kód: RS(T) + poøa-
dove èíslo QSO od 001. Bodování: 1 QSO
= 1 bod; za spojení s touté� stanicí obìma
druhy provozu se pøi druhém spojení pøipo-
èítává dodatkový 1 bod, tak�e za CW a SSB
QSO s touté� stanicí jsou 3 b. Násobièe:
poslední písmeno znaèky protistanice jed-
nou za závod. Poslední písmeno vlastní
znaèky je násobièem tehdy, kdy� se tento
násobiè nepodaøilo získat spojením s pro-
tistanicí. Maximalní poèet násobièù je 26.
Hlá�ení: z ka�dé etapy se zasílá hlá�ení
na korespondenèním lístku (viz vzor) nej-
pozdìji následující pátek po závodì na ad-
resu: JUDr. Milo� Jiskra, OM1AA, Bodvi-
anska 11, 821 07 Bratislava. Vyhodnocení:
ka�dá etapa bude vyhodnocena zvlá�� a
výsledky budou vyhlá�eny ve zprávách
OM9HQ. Stanice, které se zúèastní jen CW
èásti, budou hodnoceny zvlá��. Zúèastnì-
né stanice mohou získat výsledkovou listi-
nu po zaslani SASE. Slavnostní vyhlá�ení
prvních tøí v ka�dé kategorii bude na setká-
ní ve Vysokých Tatrách. Poznámka: Vyhod-
nocovatel má právo pøed vyhlá�ením celo-
roèních výsledkù si vy�ádat kopii stanièního
deníku z urèité etapy. Pokud stanice neza-
�le kopii do 7 dnù, nebude klasifikována
v celoroèním hodnocení. Celoroèní cyklus
závodù zaèíná v listopadu a konèí v øíjnu
následujícího roku. Vzor hlá�ení z OM AC:

Znaèka:
Mìsíc a rok:
Kategorie:
Poèet QSO/bodù CW a SSB:
Poèet pøídavných bodù:
Poèet násobièù:
Chybìjící násobièe:
Výsledek:
Èestné prohlá�ení: Prohla�uji na svou

èest, �e jsem dodr�el soutì�ní a povolova-
cí podmínky. Rozhodnutí soutì�ní komise
pova�uji za koneèné.

Datum a podpis:
OK2QX

Kalendáø KV závodù
na únor a bøezen

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
1.-2.3. ARRL DX contest SSB 00.00-24.00
1.3. SSB liga SSB 05.00-07.00
1.3. DARC Corona 10 m DIGI 11.00-17.00
2.3. Provozní aktiv KV CW 05.00-07.00
4.3. AGCW YL Party CW
7.-9.3. Japan DX contest CW 23.00-23.00
8.-9.3. YL-ISSB QSO Party SSB 00.00-24.00
8.3. OM Activity                   CW/SSB 05.00-07.00
8.-9.3. DIG QSO Party FONE viz podm.
9.3. UBA 80 m SSB 06.00-10.00
10.3. Aktivita 160 CW 20.00-22.00
15.-16.3. Union of Club contest viz podm.
15.-16.3. Russian DX contest MIX 12.00-12.00
15.-16.3. Internat. SSTV DARC SSTV 12.00-12.00
15.-17.3. BARTG Spring RTTY 02.00-02.00
16.3. U-QRQ-C CW 02.00-08.00
16.3. AMA Sprint CW 05.00-06.00
29.-30.3. CQ WW WPX Contest SSB 00.00-24.00

Podmínky jednotlivých závodù uvede-
ných v kalendáøi naleznete v tìchto èíslech
èervené øady AR: AGCW Semiautomatic viz
AR 2/92 - ale pozor, nová adresa: Ulf Diet-
mar Ernst, DK9KR, Elbstr. 60, D-28199
Bremen, SRN; ARRL DX a Kuwait N.D. mi-
nulé èíslo PE-AR, HSC CW, UBA 80 m, U-
QRQ-C a Russian DX contest PE-AR 2/96,
REF contest AR 12/94, EC (UBA) AR 12/
95, CQ WW 160 m, YL-ISSB a YL-OM Int.
AR 1/94, SSB liga a Provozní aktiv AR 4/
94, Japan DX, DIG Party a SSTV DARC
AR 2/94, Union of Club, DARC Corona a
AMA Sprint AR 2/95.

Struèné podmínky vybraných závodù

CQ WW WPX contest
poøádá ka�doroènì èasopis
CQ ve dvou èástech: SSB
provozem poslední víkend
v bøeznu, CW provozem po-
slední víkend v kvìtnu. Za-
èátek je v sobotu v 00.00 a
konec v nedìli ve 24.00 UTC. Stanice s jed-
ním operátorem se mohou závodu zúèast-
nit jen po dobu 36 hodin, jednotlivé pøestáv-
ky musí být nejménì jednohodinové a musí
být v deníku vyznaèeny. Závodí se v pás-
mech 1,8 a� 28 MHz mimo WARC v kate-
goriích: 1. Single operator - jeden operá-
tor (v�echna pásma nebo jedno pásmo); (a)
stanice s jedním operátorem jsou takové,
kde jedna osoba zaji��uje v�e, co souvisí
s vysíláním i poslechem vèetnì psaní de-
níku a ostatních pomocných prací. V ka�-
dém okam�iku mù�e být vysílán pouze je-
diný signál. Pou�ití pomocných DX sítí (PR
ap.) znamená zaøazení do kategorie více
operátorù - jeden vysílaè. (b) Low Power -
samostatnì budou vyhodnoceny stanice
s jedním operátorem [viz 1(a)], jejich� vý-
kon bìhem závodu nepøekroèí 100 W. (c)
QRPp - jako 1(a), ale pokud výkon nepøe-
kroèí 5 W. Tyto stanice budou rovnì� sa-
mostatnì vyhodnoceny, sumáø deníku musí
být touto kategorií oznaèen a v èestném pro-
hlá�ení uvedeno, �e pøi v�ech uvedených
spojeních nepøekroèil pou�itý výkon 5 W.

�QSL lístek posílat nemusí�; staèí, kdy� po-
�le� IRCy.�

VK2COP v èasopise Break-In, Jan/Feb 1996

BARTG Spring RTTY contest
se koná v�dy tøetí celý ví-
kend v bøeznu, zaèátek je
v sobotu v 02.00 UTC a ko-
nec v pondìlí v 02.00 UTC.
Maximální doba provozu je
30 hodin, jednotlivé pøestáv-
ky musí být minimálnì 3 ho-
diny dlouhé. Závodí se v ka-
tegoriích: jeden operátor -
v�echna pásma, více ope-
rátorù - jeden vysílaè, poslu-
chaèi. Provoz je pouze RTTY, a to v pás-
mech 3,5 a� 28 MHz. Pøedává se kód
slo�ený z reportu, poøadového èísla a èasu
spojení (UTC ve formì ètyømístného èísla,
není povoleno udání èasu slovy jako napø.
�same�, �as yours� apod.). Spojení mezi
sebou navazují v�echny stanice, dvìma
body se hodnotí spojení se stanicemi vlastní
zemì, deseti body spojení se stanicemi jiné
zemì. Násobièi jsou zemì podle seznamu
DXCC a èíselné distrikty W/VE, a to na ka�-
dém pásmu zvlá��. Výpoèet výsledku: jako
A oznaèíme dílèí výsledek získaný vynáso-
bením poètu bodù za spojení poètem ná-
sobièù. Jako B oznaèíme poèet násobièù
vynásobený poètem kontinentù (max. 6), to
v�e vynásobeno 200. Celkový výsledek je
pak souèet dílèích výsledkù A a B. Aby byly
deníky hodnoceny, musí dojít nejpozdìji 28.
kvìtna na adresu: John Barber, G4SKA, 32
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Pøedpovìï podmínek �íøení KV na únor

Sluneèní aktivita zaèala vloni v listopadu koneènì stoupat (doufejme, �e ji� smìrem
k pøí�tímu jedenáctiletému maximu kolem roku 2000), tak�e prùmìrné èíslo skvrn �vysko-
èilo� a� na R=18,6. Klouzavý prùmìr za loòský kvìten je R12=8,3, pár dal�ích bude jistì
je�tì ni��ích, ale pro leto�ní únor si ji� patrnì mù�eme dovolit vycházet z R12=12. Zimní
charakter podmínek �íøení krátkých vln bude nadále podtr�en malou intenzitou sluneèní-
ho ionizujícícho záøení. Dennì se bude moci otevírat pro mezikontinentální spojení ve
smìru rovnobì�ek nejvý�e pásmo 14 MHz a tu a tam i 18 MHz. Pøi del�ích vzdálenostech
se ale budou intervaly otevøení zkracovat a pravdìpodobnost výskytu klesat. To platí je�tì
více o pøípadných otevøeních v pásmech krat�ích - smìrem na jih budou bì�nì pou�itelné
i kmitoèty nad 21 MHz a obèas i 24 MHz.

Celkové pùsobení cyklických zmìn bude v ionosféøe severní polokoule Zemì pøízni-
vé, co� se pøíznivì odrazí ve vìt�ím poètu dnù s nadprùmìrnì dobrým vývojem - a sem
tam nìjakým pøekvapením. Dále najdeme i relativnì velké mno�ství stanic DX na dolních
pásmech, èeho� je taktické vyu�ít - do dvou let ji� (doufejme) ob�ivnou horní pásma nato-
lik, �e se na nì vìt�ina vzácných stanic definitivnì pøesune za tì�i�tìm provozu.

V loòském listopadu byl vývoj v ionosféøe do znaèné míry výjimeèný. Po poru�e
z konce øíjna následovalo rychlé zlep�ení. Ji� 2. listopadu v podveèer docela pìknì pro-
cházel pøes Atlantik signál majáku 4U1UN a� po výkon 1 wattu v pásmu 14 MHz, dále
stanice WWV na 15 MHz a v pásmu 18 MHz jsme mohli sly�et øadu stanic za západního
pobøe�í USA. Pøitom bylo Slunce beze skvrn, které pozorujeme (vèetnì erupcí) a� od 9.
listopadu. Dal�í chod podmínek �íøení krátkých vln byl stabilní a� do kladné fáze poruchy
9. listopadu, kdy se kolem poledne na kmitoètu 14 100 kHz v nezvyklou dobu objevily
signály majákù LU4AA a YV5B a na dvacítce se souèasnì otevøela dlouhá cesta do Ticho-
moøí. Na vytvoøení ionosférického vlnovodu se podílela i sporadická vrstva E, její� aktivita
vzrostla a� po slu�né otevøení pásem 10 a 6 metrù, co� provázel i silný signál OH2B na
v�ech pìti pásmech, od dvacítky po desítku, souèasnì s 4U1UN na dvacítce s výkonem
0,1 W (ten od 12. listopadu pøe�el jako poslední z projektu IBP do nového, tøíminutového
cyklu). Tý� den odpoledne následovalo souèasné otevøení dvacítky krátkou a ètyøicítky
dlouhou cestou a� na západní pobøe�í USA. Silnì geomagneticky naru�enými dny byly
14.-15. listopad a krátký klid 16. listopadu nemìl pøíli� znatelný kladný vliv. Vývoj byl
nestabilní, s nepravidelnými zmìnami a dal�ím zhor�ením 18.-19. listopadu.

Ve tøetí listopadové dekádì zaèala sluneèní aktivita následkem prudkého vývoje ve
dvou aktivních oblastech (na severozápadì a jihovýchodì sluneèního disku) mohutnì rùst.
Sluneèní tok dosáhl 23. listopadu nejvìt�í hodnoty od 12. 10.1995 a 24. listopadu dokon-
ce nejvìt�í hodnoty od 3. 3. 1994. Navíc docházelo od 21. listopadu témìø dennì ke
sluneèním erupcím. Geomagneticky klidný vývoj v kombinaci s vìt�í radiací vylep�il
v sobotu 23. listopadu podmínky �íøení bìhem CQ contestu. Men�í porucha 24. listopadu
mìla kladnou fázi s dal�ím zlep�ením podmínek. Podél rovnobì�ek se spolehlivì otevíra-
la dvacítka - od Japonska a� po západní pobøe�í USA. Do ji�ních smìrù byla dobøe pou�i-
telná i patnáctka. Aktivita sporadické vrstvy E tentokrát zùstala malá, tak�e desítka za
mnoho nestála. Vynahradily nám to ale nadprùmìrnì dobré podmínky v globálním mìøítku

QSL-lístky bianco pro portable odkudkoliv

Ka�dému z nás se obèas stane, �e pøi krátké náv�tìvì cizí
zemì navá�e v rámci povolení CEPT pøíle�itostnì tøeba jen nì-
kolik desítek nebo i ménì radioamatérských spojení. Jak tato
spojení potvrdit QSL-lístkem? V praxi se pou�ívají zpravidla jen
dvì mo�nosti, nebo� nechat si natisknout napø. 50 kveslí je pro-
stì nerentabilní: 1) QSL-lístky neposílat; 2) pøe�krtat na svém
QSL-lístku Èeskou republiku a pøed vlastní znaèku doplnit hos-
titelskou zemi. Pøíklady takových úprav neuvádíme, aby se ni-
kdo neurazil.

Firma AMARO spol. s r. o. vydala za tímto úèelem z podnìtu
Boba, OK2BOB, barevný bianco QSL-lístek �Czech Radio Ama-
teur on the Road�, který vám umo�ní podobný problém lehce
vyøe�it, nebo� v�echny nové a doplòující údaje mù�ete kraso-
pisnì, razítkem, samolepkou apod. doplnit do pøipravených oké-
nek. Zájemci si mohou tyto kvesle objednat na adrese:

AMARO spol. s r. o., Dlá�dìná 4, 110 00 Praha 1, tel. (02)
24 21 03 79. Cena za 1 lístek je 1,50 Kè, nejmen�í odebrané
mno�ství 50 ks, plus cena po�tovného.

Na závìr pro na�e cestovatele malá lekce angliètiny. Pùvod-
ní nápis na lístku znìl: �Czech Radio Amateur on the Trip�. Pøi
konzultaci na katedøe anglistiky FF Univerzity Karlovy jsme byli
upozornìni na posun významu tohoto obratu. V americké ang-
liètinì �to be on the trip� dnes znamená �být v extázi po po�ití
drog�.

na dolních pásmech, zejména osmdesátce a pøedev�ím sto�edesátce. Po poruchách 24.-
25. listopadu následovalo uklidnìní, které vydr�elo a� do poèátku prosince. Sporadická
vrstva E nejvíce podpoøila vznik ionosférických vlnovodù v sobotu 30. listopadu.

Popsaný vývoj opìt výteènì dokumentovaly signály majákù IBP, zejména na dvacítce
dennì po ránu to byl JA2IGY a odpoledne 4U1UN, sly�itelné a� po 1 W, resp. 0,1 W.
Samozøejmì vedle ostatních majákù, jejich� signály pøicházely z ji�ních smìrù ve dvou a�
pìti pásmech souèasnì (zejména LU4AA, ZS6DN a YV5B a od 3. listopadu i 5Z4B). Prù-
mìrný sluneèní tok v listopadu byl 78,8 coby prùmìr denních hodnot 70, 69, 70, 69, 68, 69,
69, 69, 70, 71, 72, 72, 73, 74, 74, 74, 72, 74, 74, 75, 74, 83, 91, 100, 104, 104, 103, 98, 91
a 88. V závislosti na zmìnách na Slunci byla aktivita magnetického pole Zemì men�í,
tak�e byl men�í i prùmìr indexù Ak z Wingstu - témìø pøesnì 10. Pochází z øady 3, 3, 3, 12,
6, 13, 4, 4, 16, 10, 6, 10, 18, 29, 16, 6, 17, 18, 14, 12, 6, 6, 5, 14, 9, 9, 12, 10, 8 a 2.

OK1HH

 OK1DVA

lPodle informaèního listu akciové spoleèností Nìmecká po�ta
je od 1. záøí 1996 cena IRC kupónu v SRN 3 DM a platí jako
porto na libovolný dopis nebo dopisnici kamkoliv na svìtì. Na-
pøí�tì je nebude mo�né vymìòovat za po�tovní známky. Pokud
budou takto postupovat po�ty i v jiných státech, znamená to pro
zájemce o diplomy prakticky likvidaci IRC jako �platidla�; koneè-
nì dnes je i pro nás daleko jednodu��í zakoupit si v bance jed-
no- èi pìtidolarovou bankovku (a hlavnì lacinìj�í), ne� nakupo-
vat IRC za oficiální cenu na po�tì.
lNová adresa QSL byra EDR je: EDR QSL bureau, Klokkesto-
ebervej 11, DK-5230 Odensee M., Denmark. OK2QX
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CQ HAM RADIO 12/1996, Tokio. Pokroky mobilního pro-
vozu na KV. Mobilní provoz na KV v  Americe. Mobilní provoz na
KV kdysi a dnes. Jak zaèít s mobilním provozem na KV: zaøíze-
ní, anténa. Pøehled antén pro mobilní provoz na KV (jedna strán-
ka). Jednoduchý monitor SSB. Digitální mìøiè napìtí baterie.
Zdroje pro mobilní provoz. Anténa na støechu pro mobilní pro-
voz na 14 MHz. �Haló-CQ�, komentáø ke stejnojmennému roz-
hlasovému programu na støedních vlnách. Polovodièový zesilo-
vaè 144 MHz, 500 W. RF5, anténní analyzátor v pásmech VHF
a UHF. Tøíprvková anténa Yagi pro 430 MHz. PMT-192 H/L, FM
transceiver 430 MHz pro rychlý paketový provoz. Co je systém
rádiové identifikace (analýza spektra v reálném èase)? Snadný
squelch DTMF. GP pro 28 MHz se zkrácenými radiály. Break,
rubrika pøíznivcù CW. O provozu na tísòovém kmitoètu 4630
kHz. Externí oscilátor Collins DDS-2A 2695-2495 MHz, 6550-
32 950 MHz. Pøírodní zdoje energie pro provoz amatérských
stanic (sluneèní baterie a vìtrné elektrárny). Jak zacházet s pá-
jeèkou. Poèítaèe: World Log Win. Dopis ze Seoulu. Amatérská
televize v Japonských Alpách ve vý�ce 3000 m n. m.  Reportá-
�e z Kambod�e, Nepálu a ze Severní Koreje. Zku�ební otázky
z øíjna.

FUNK 12/1996, Baden-Baden. Od 100 kHz do 2 GHz:
Zku�enosti s pøijímaèem IC-R8500. Robustní, malý a fajnový:
Mobilní transceiver Yaesu FT-2500 M pro 144 MHz FM. Auto-
matické volání v�eobecné výzvy klíèovaèem MFJ-432 s hlaso-
vou pamìtí. Scanner PRO-25 66-88, 137-174 a 806-965 MHz.
Integrovaný smì�ovaè a oscilátor NE802/ME612. Inteligentní
uzávìr �umu: Signalizace otevøení pásma. Levný roger-beep
(signál pøi pøepínání z vysílání na pøíjem). Zalo�ení sériové da-
tabáze ke startování programù v DOS. QRP - výsledky s malým
výkonem.  Sjezd pøíznivcù UKV ve  Weinheimu. Komerèní slu�-

by on-line pro radioamatéry. Pracovní postup s PIA 2.0 (PCB).
20 let ICOM Europe. Program výzkumu polární záøe. Konec
OSCARa 13. Volání �Down Under� (zku�enosti z mobilního pro-
vozu v Austrálii). V jakém stavu je na�e ionosféra? Sat-DXCC.
DX-tips. Mauritius (reportá�). Recenze nových knih.

BREAK-IN 10/1996, Christchurch, Nový Zéland. Po-
kusy s anténami delta loop. Epilog: Vysílaè Collins 30FXB. Lépe
znìjící oscilátor k trénování morseovky.  Vyzkou�ejte si své zna-
losti! (test). Venus Electronics Datapack - pøíjem povìtrnostních
map. Rubrika Morseman: kalibrování filtrù, operaèní zesilova-
èe, usmìròovaè 12 V. Old Timers Club: Co zajímá staré amaté-
ry. Rubrika LF Scene: Pokusy na 176 kHz (na Novém Zélandì
radioamatéøi na takových vlnách vysílají). Rubrika SPAM Spo-
leènosti pro zachování amplitudové modulace, �enská rubrika,
EMC, rubrika Satelity, Monitoring Service - rubrika, která sledu-
je vetøelce v amatérských pásmech (viz s. 43 v tomto èísle PE-
AR), VHF scéna.

DX REVUE 12/1996, Plzeò. Zmìna termínu konference
EDXC 97, která se bude konat v Kostelci u Zlína. Zajímavá �iro-
kopásmová KV anténa. Nf filtr. Útlum  signálu v souosém kabe-
lu. Nové scannery na trhu. Pøe�ijí krátké vlny? Proè muselo  BBC
opustit kmitoèet 15 070 kHz? Kmitoèty pro nejvhodnìj�í spojení
ÈR se svìtem. Reportá� Jaroslava Boháèe �S rádiem na Ka-
nárských ostrovech�. Støední vlny stále �ivé. Pravidelné rubriky
Globus, DX-tipy, U nás doma, VKV-TV, QSL, Slu�by, Satelit.

RADIOHÖREN 1/1997, Baden-Baden. V úvodníku �Air-
time pro v�echny?� komentuje redaktor Hans Weber neonacis-
tické vysílání z Kaliningradu (nyní Bol�akovo). CD-ROM pro  KV-
posluchaèe. Anténa EMF. �Jak jsem pøecházel hranici�,
vzpomínka Dr. Ostrogorského, døíve vedoucího nìmeckého vy-
sílání z Moskvy. Dítì války (British Forces Broadcasting Servi-
ce). �Rozhlasová revoluce nacistù� a následnì vznikající odpor.
Krátké vlny na ruèním scanneru. Svinì je pryè! - noèní setkání
pod volným DX-nebem v pøírodní rezervaci. Reléová stanice se
rozpadá (Malta).

WELTWEIT HÖREN 1/1997, Erlangen. Rozhlas v Goa
a pro Goa. Klub nìmeckého vysílání v Tiranì. Pøijímaè Radio
shack DX-394 (s blokovým schématem). Zpravodajský pøijímaè
EKD 700. Dekódovací karta dat Wavecom W41PC DSP. Rádio
Ulánbátar. Recenze knihy �Velkovysílaè Nauen a jeho stavby�
od Michala Bollé. Pravidelné rubriky: Amatérské vysílání, VKV a
TV, technika, kluby, dopisy, dx-tipy a logy.

O èem pí�í  jiné
radioamatérské

èasopisy ?

OK1YG

DR OM, YL!

Sjezd Èeského radioklubu, který se
konal 12. øíjna loòského roku, pøijal
nové zásady pro èinnost QSL slu�by.
Tyto zásady budou platit od 1. dubna
1997.

I nadále je QSL slu�ba pøístupná
pro v�echny radioamatéry v Èeské re-
publice. Èlenové Èeského radioklubu,
AVZO a Svazu moravskoslezských
radioamatérù mají QSL slu�bu hraze-
nu svými organizacemi jako souèást
èlenských slu�eb.

Ostatní radioamatéøi, kteøí budou
chtít v roce 1997 QSL slu�bu pou�í-
vat, musí do 31. bøezna 1997 uhradit
na konto QSL slu�by è. 19-1004951-
078 u Èeské spoøitelny a.s., Dukel-
ských hrdinù 29, 170 21 Praha 7 pau-
�ální poplatek, který byl pro rok 1997
stanoven na 180 Kè.

Vzhledem k tomu, �e ÈS a.s. sou-
èasnì s výpisem z úètu nepøedává
kontrolní útr�ek o zaplacení, je nutné
poslat QSL slu�bì do uvedeného data
doporuèeným dopisem kopii potvrzení
o  zaplacení.

Adresa QSL slu�by je:

Èeský radioklub,  QSL slu�ba,
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.

 U èlenù Svazu èeských radioama-
térù se pøedpokládá, �e stejnì jako
v roce 1996 zaplatí tento poplatek
prostøednictvím své organizace. Slo-
�enku na zaplacení poplatku je mo�no
si vy�ádat na QSL slu�bì.

Tímto bodem usnesení sjezdu
ÈRK se od 1. dubna 1997 ru�í mo�-
nost pøímého placení QSL lístkù, které
jsou pøedávány QSL slu�bì, a bylo
potvrzeno usnesení rady ÈRK o tom,
�e nadále nebudou doruèovány QSL
lístky tìm radioamatérùm, kteøí se nì-
jakým zpùsobem nepodílejí na úhradì
nákladù na QSL slu�bu.

V Praze 23. listopadu 1996
Ing. Milo� Prostecký, OK1MP

pøedseda ÈRK

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7,
tel. (02) 87 22 240


