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s ing. Janem Píchou, pøed-
stavitelem spoleènosti, která je
dlouhodobým obchodním a ser-
visním partnerem firmy Sam-
sung Electronics pro spotøební
elektroniku (dová�enou a pro-
dávanou na èeském trhu), tento-
krát v�ak o elektronických sou-
èástkách zmínìné firmy.

Firmu Samsung si na�i obèa-
né pøedstavují jako velkého
výrobce lednièek, mraznièek,
televizních pøijímaèù a jiných
finálních výrobkù spotøební
elektroniky. Ne ka�dý v�ak ví,
�e se tato firma také zabývá
výrobou elektronických sou-
èástek. Mù�ete nám tedy fir-
mu Samsung více pøiblí�it?

Vzhledem k plo�né reklamì pøedsta-
vující spotøební elektroniku v podobì
finálních výrobkù zùstávají nìkteré
neménì významné divize korejského
koncernu Samsung tak trochu v po-
zadí. Podíváme-li se do historie fir-
my, zjistíme, �e poprvé se jméno
Samsung objevuje ji� v roce 1938
jako jméno obchodníka s ovocem, ryba-
mi a dal�ími potravinami. V 50. letech
byla zemì po skonèení Korejské války
zbídaèená a vyhladovìlá. V této dobì
získává Samsung význaèné jméno
tím, �e snad nejvíce ze v�ech firem
svou èinností v potravináøském obchodu
a vlastní textilní výrobou pøispìl k ob-
novení dùstojnosti a �ivotní úrovnì lidí.

V 60. letech zaznamenává Korea
prudký rùst národního dùchodu a tím
vznikají podmínky pro zavádìní prù-
myslové výroby. V roce 1969 byl za
tuto transformaci tehdej�í prezident
firmy oficiálnì ocenìn. Samsung se
toti� spojil s japonskými firmami NEC
a Sanyo, s jejich� pomocí byl teprve
schopen rozvinout podnikání v prù-
myslové oblasti. Zaèátkem 70. let ji�
firma vyvá�í do 20 zemí svìta, nicménì
skuteènì nejvýznamnìj�í rozvoj za-
znamenává a� v 80. letech s rozvojem
nejmodernìj�ích oborù polovodièové
elektroniky. Díky neustálé podpoøe vý-
voje nových technologií a zdokonalo-
vání stávajících se zaèátkem 90. let
stává Samsung svìtovou jednièkou
v oblasti technologií nejvy��í integra-
ce svými polovodièovými pamìtmi
s nejvìt�ími kapacitami.

Hovoøme nyní o skupinì Sam-
sung Electronics, její� výrob-
ní program je pro na�e ète-
náøe nejzajímavìj�í. Mù�ete
nám tuto tzv. elektronickou
skupinu pøiblí�it?

Tzv. Electronics Business Group
(Elekronická obchodní skupina) je
slo�ena z nìkolika firem:

Samsung Corning Co. - (joint ven-
ture s americkou Corning Inc.) dispo-
nuje technologiemi na �pièkové zpra-
cování skla pro monitory, televizní
obrazovky a displeje LCD a také pro
pøípravu jiných technologicky nároè-
ných materiálù (napø. plechù pro hla-
vy videomagnetofonù). Zamìstnává
3 600 pracovníkù, roèní obrat 777 mil.
USD.

Samsung Display Devices Co. -
nejvìt�í svìtový výrobce barevných
obrazovek s 90% zaoceánským vývo-
zem. V roce 1995 vyrobilo 12 000 za-
mìstnancù 26,5 milionu barevných
obrazovek, øadu displejù LCD i svíti-
vých diod.

Samsung Data Systems Co. -
(1995: 5500 zamìstancù, 715 mil
USD) je nejvìt�í korejská firma v ob-
lasti informaèních technologií. Integ-
rací poèítaèové, komunikaèní a infor-
maèní techniky má ambice stát se
v pøí�tím století i v tomto oboru svìto-
vou jednièkou.

Samsung Electro Mechanics Co.
- vyrábí pasivní souèástky, napø. elek-
trolytické, tantalové, keramické kon-
denzátory pro klasickou i povrchovou
montá�, ale také i vychylovací cívky.
Poslední aktivity ve vývoji jsou zamì-
øeny na výrobu miniaturních tunerù,
mechanickoelektronických dílù pro
automobilový prùmysl a laserových
diod. 10 000 zamìstnancù vytvoøilo
v roce 1995 obrat 1,7 miliardy USD.

Dnes si v�ak pøedstavíme firmu
Samsung Electronics Co., jednom
z nejvìt�ích výrobcù polovodièových
elektronických souèástek, pou�íva-
ných nejen ve finálních výrobcích
Samsung, av�ak i v obrovském mno�-
ství nejrùznìj�ích výrobkù z celého
svìta. Samsung Electronics dosáhla
se svými 71 440 zamìstnanci v roce
1995 obrat 21 miliard USD.

Jaké výrobní programy zastøe-
�uje firma Samsung Electro-
nics, a který z nich pova�ujete
v oblasti elektronických sou-
èástek v souèasné dobì za
prioritní?

Samsung Electronics vyrábí �iroký
rozsah elektronických výrobkù, od
diskrétních polovodièových souèás-
tek pøes integrované obvody malé
i velmi vysoké integrace a� po výrobky
spotøební elektroniky, hardware pro
telekomunikace a multimediální vý-
robky. Zùstaneme-li u elektronických
souèástek, pak bych rád vyjmenoval
alespoò nìkteré skupiny: diskrétní bi-
polární tranzistory pro univerzální i vý-
konové aplikace, výkonové tranzistory
MOSFET, standardní analogové inte-
grované obvody, nízkofrekvenèní zesi-
lovaèe pro audio techniku, obvody pro
telekomunikace, statické pamìti a
dynamické polovodièové pamìti. Prá-
vì poslednì jmenované polovodièové
pamìti se nejvìt�í mìrou zaslou�ily
o souèasné postavení firmy Samsung
Electronics mezi nejvìt�ími svìtový-
mi výrobci polovodièových souèástek.
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V posledních �esti letech toti� firma
nìkolikrát pøedstavila novou SRAM
nebo DRAM v�dy s nejvìt�í (do té
doby) dosa�enou pamì�ovou kapa-
citou.

Na veletrhu ELECTRONICA ´96
v Mnichovì firma pøedstavila ve
svìtì zatím ojedinìlou kapa-
citu pamìti DRAM 1 Gbit. Jak
dospìla k takové technologii,
jaké jsou její základní parame-
try a kde pøedpokládáte její
uplatnìní?

Nechce-li výrobce v elektronice za-
ostávat za svìtovým vývojem, pak nut-
nì musí systematicky podporovat vý-
voj nových výrobkù nebo technologií.
Do vývoje zmínìné jednogigabitové
dynamické RAM investovala firma
Samsung Electronics 272 mil. USD a
2 roky a 5 mìsícù práce svých 120
klíèových vývojáøù. Výsledkem je in-
tegrovaný obvod, který pojme pøes
8 000 novinových textových stránek
nebo 320 000 standardních stránek
nebo 400 obrázkù nebo 16 hodin zvu-
kových dat. Obvod je vyroben 0,18 mi-
kronovou technologií, vlastní èip za-
ujímá plochu 569,5 mm2, pøístupová
doba je 30 ns, napájení 1,8 a� 2,0 V.
Díky své malé spotøebì (dané technolo-
gií CMOS), velké rychlosti a sériovosti
výroby sehraje tato pamì� klíèovou roli
v televizi s vysokým rozli�ením (HDTV)
a v multimediálních výrobcích blízké
budoucnosti.

Také v oblasti osobních poèítaèù
nacházejí podle na�ich zku�eností
nové pamìti velmi rychle své místo.
Dal�ími pøedpokládanými aplikacemi
mohou být systémy pro videokonfe-
rence s mo�ností simultánních pøe-
kladù, satelitních telekomunikacích a
v�echny dal�í podobné aplikace, kte-
ré vy�adují rychlý pøesun velkého
mno�ství dat.

Mezi na�imi ètenáøi je také
øada tìch, kteøí ve svých vý-
robcích pou�ívají SRAM. Jaké
je postavení  firmy Samsung
v této oblasti a které z tìchto
pamìtí jsou nejpou�ívanìj�í?

Firma Samsung Electronics vyrábí
vedle dynamických také �irokou �kálu
bì�ných statických pamìtí s rùznou
organizací dat, rùznými pøístupovými
dobami a v rùzných pouzdrech. V tìch
men�ích kapacitách ji� del�í dobu
dominuje 32k x 8 (62256), v komerèní

sféøe se pak bì�nì dostáváme a� ke
kapacitì 512k x 8 (MK684000....).
Díky velkosériové výrobì jsou DRAM
i SRAM firmy Samsung dostateènì
konkurenceschopné, o èem� svìdèí
mj. i hromadné nasazení dynamic-
kých modulù v pamìtech osobních
poèítaèù.

Dal�ím ze stálých výrobních
programù jsou napì�ové sta-
bilizátory. Jaký sortiment fir-
ma nabízí a pro jaké aplikace
je urèen?

V této oblasti firma nabízí standard-
ní øady 78, 79 v provedeních 100 mA/
TO-92, 1 A/TO-220 a pro povrchovou
montá� pak 500 mA/D-PAK. Z dal�ích
typù bych rád uvedl vedle známých
nastavitelných 317/337 také urèitou
jedineènost - 78T05: stabilizátor 3 A
v pouzdru TO-220.

Významným výrobkem jsou
bipolární a polem øízené tran-
zistory. Mù�ete nám upøesnit
rozsah tohoto výrobního pro-
gramu?

V oblasti bipolárních tranzistorù
nabízí Samsung Electronics celou
øadu standardních signálových typù
(známé BC...) i výkonové tranzistory
vèetnì nìkolika typù vysokonapì�o-
vých spínacích (BD..., KST..., KSP...).
Samostatnou skupinu tvoøí výkono-
vé Darlingtonovy tranzistory (KSH...,
TIP...). Mohu øíci, �e rovnì� technolo-
gii standardních výkonových tranzisto-
rù MOSFET (IRF...) má Samsung do-
konale zvládnutou.

Samsung Electronics má cer-
tifikát kvality ISO9001. Jak
bylo dosa�eno této kvality a
jak je systematicky zaji��ová-
na?

O kvalitu výroby vedení firmy peèli-
vì dbalo dávno pøed tím, ne� se vù-
bec zaèalo hovoøit o jakýchkoliv kvali-
tativních normách, a to nejen proto,
�e souèástky koncern pou�ívá pro
dal�í výrobu finálních celkù. Pracovní-
ci musí ve výrobì dùslednì dodr�ovat
pøedepsanou technologickou kázeò,
ostatnì pøi výrobì èipù VLSI je to nut-
nost. Proto neznamenal pøechod ke
kvalitativnì certifikované výrobì mi-
moøádnì velkou zátì�. Firma dbá ne-
jen na dodr�ování výrobních postupù,
ale i na zpùsob manipulace s výrobky
podle jejich charakteru, podmínky a
dobu skladování, zpùsob pøepravy
atp.

Chcete pøedstavit je�tì nìja-
kou novinku?

Napø. vrátíme-li se k oblasti pa-
mìtí, pak bych rád pøedstavil novou
superrychlou (150 MHz) synchronní
DRAM 64 M, její� sériová výroba ji�
byla odstartována. Jsou k dispozici tøi
konfigurace (x4, x8, x16). V polovinì
roku 1996 byly dodány vzorky nìkolika
poèítaèovým firmám, které následnì

pøinesly uji�tìní o vynikající spolehli-
vosti. Proto oèekáváme v leto�ním
roce její masové pou�ití v poèítaèo-
vých serverech i pracovních stanicích
a do dvou let by se mohla stát základ-
ní pamì�ovou souèástkou bì�ných
poèítaèù i notebookù. A pøedpokládá-
me, �e kolem roku 2000 se bude
rychlost pohybovat mezi 250 MHz a
500 MHz.

Jakým zpùsobem mohou zá-
kazníci získávat informace
o elektronických souèástkách
firmy Samsung?

Samsung Electronic Co. se pravi-
delnì zúèastòuje nìkterých veletrhù
elektroniky, zmínìna ji� byla napø.
výstava Electronica v Mnichovì. Na ní
má náv�tìvník mo�nost poznat novin-
ky z vývoje i sériové výroby a získat in-
formace o standardních produktech.
Samsung vydává technické katalogy,
zamìøené na jednotlivé skupiny sou-
èástek, v nich� u�ivatel najde v�echny
potøebné informace pro jejich pou�ití
v po�adované aplikaci. A v neposled-
ní øadì je k dispozici CD-ROM, na
kterém lze s výhodami poèítaèového
vyhledávání najít stejnì podrobné in-
formace, jako ve zmínìných katalozích.
Obslu�ný program tohoto CD-ROM
(pracující pod systémem Windows)
nabízí v�echny potøebné funkce pro
snadnou orientaci, pøípadnì lze vy-
tisknout vybrané èásti.

Na závìr obvyklá otázka, kte-
rá zajímá ètenáøe nejvíce: Kde
mù�e zákazník v Èeské nebo
Slovenské republice nejsná-
ze souèástky firmy Samsung
Electronics získat a kdo dis-
tribuje finální výrobky?

Elektronické souèástky i potøebné
katalogové údaje poskytuje firma
GM Electronic, spol. s r. o. (viz inzer-
ce, tel.: 02/232 26 06), mající poboèky
v Èeské republice, Slovenské repub-
lice a Polské republice. V rámci nosi-
telství servisu zaji��uje originální ná-
hradní díly KRT servis a. s. (tel.:
0339/95332) pro dovozce finálních vý-
robkù firmu Czechsung, spol. s r. o.
(tel.: 02/88 03 40).

Dìkujeme Vám za rozhovor.

Pøipravil ing. Hynek Støelka a ing. Josef Kellner
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Vyhlá�ení Konkursu PE-AR 97
na nejlep�í radioamatérské konstrukce

1. cena v Konkursu 1997: osciloskop 2x 20 MHz  PROTEK 3502C

Osciloskop 2x 20 MHz  PROTEK 3502C,
cena 12 900 Kè.
Sponzor: GM Electronic Praha.

Vìcná prémie za 5000 Kè za jednoduchou konstrukci
nebo stavebnici u�iteèného doplòku k radioamatérské
vysílací stanici. Sponzor: RMC Nová Dubnica, SR.

Vìcné prémie a sponzoøi:

Napájecí zdroj PAN
International, cena
1000 Kè.
Sponzor:
R-Com Liberec.

hledné (obrázky jsou pro tisk pøekres-
lovány). Výkresy i fotografie musí být
oèíslovány, v textu na nì musí být od-
kazy. Na konci textové èásti musí být
uveden seznam pou�itých souèástek,
v�echny texty pod jednotlivé obrázky a
seznam pou�ité literatury.

5. Pøihlá�eny mohou být pouze ta-
kové konstrukce, které dosud nebyly
v ÈR a SR publikovány - redakce si pøi-
tom vyhrazuje právo jejich zveøejnìní.
Pokud bude konstrukce zveøejnìna,
bude honorována jako pøíspìvek bez
ohledu na to, zda byla èi nebyla v Kon-
kursu odmìnìna.

6. Pøíspìvky bude hodnotit komise
ustanovená podle dohody poøadatelù.
V pøípadì potøeby si komise vy�ádá
posudky specializovaných pracovi��.
Èlenové komise jsou z úèasti v Konkur-
su vylouèeni.

7. Dokumentace konstrukcí, které
nebudou uveøejnìny, budou na po�á-
dání vráceny. Finanèní ceny i vìcné
prémie budou udìleny do 20. prosince
1997 a výsledky Konkursu PE-AR 1997
budou zveøejnìny v PE-AR è. 2/1998.

poèítaèovou tiskárnou nebo strojem
(hustota textu 30 øádek po 60 znacích
na stránkách formátu A4). Uvítáme,
dodáte-li podklady ke konstrukci na dis-
ketì. Zmen�í se tak riziko vzniku chyb
pøi pøepisování textu a pøekreslování
obrázkù. Formát souborù (PC) lze do-
hodnout s redakcí. Výkresy mohou být
na obyèejném papíøe a kresleny tu�kou,
fixem nebo jinak, ale tak, aby byly pøe-

Pravidla

Konkursu PE-AR 97 jsme zvolili co
nejjednodu��í. Získali jsme øadu spon-
zorù, a proto bude kromì penì�ních od-
mìn rozdìleno mnoho vìcných prémií.

Do Konkursu pøijímáme libovolné
konstrukce bez ohledu na to, zda jsou
jednoduché nebo slo�itìj�í.

Pøihlá�ené konstrukce budou posu-
zovány z hlediska jejich pùvodnosti,
vtipnosti, technického provedení a pøe-
dev�ím úèelnosti.

V�echny konstrukce musí splòovat
podmínky bezpeèného provozu zejmé-
na z hlediska mo�nosti úrazu elektric-
kým proudem.

Pro konkurs je na odmìny vyèlenì-
na èástka 60 000 Kè. Termín uzávìrky
pøihlá�ek je 9. záøí 1997.

Podmínky konkursu
PE-AR

1. Konkurs je neanonymní a mù�e
se ho zúèastnit ka�dý. Dokumentace
musí být oznaèena jménem a adresou,
rodným èíslem (pro pøípadný honoráø)
a dal�ími údaji, které umo�ní v pøípadì
potøeby kontakt s pøihlá�eným úèastní-
kem.

2. Pou�ití souèástek je libovolné.
Snahou konstruktérù by mìlo být mo-
derní obvodové øe�ení.

3. Pøíspìvek do Konkursu musí být
zaslán (podán na po�tu) do 9. záøí 1997
a musí obsahovat:

a) pøihlá�ku s osobními údaji autora
(viz bod 1);

b) schéma zapojení;
c) výkres desek s plo�nými spoji;
d) podrobný popis pøihlá�ené kon-

strukce. V úvodu musí být struènì uve-
deno, k jakému úèelu má výrobek slou-
�it (pøípadnì zdùvodnìní koncepce) a
shrnuty základní technické údaje;

e) do Konkursu je mo�no pøihlásit
také výrobky, na kterých se podíleli dva
nebo nìkolik konstruktérù.

4. Textová èást musí být napsána

Vìcná prémie v cenì
5000 Kè z oboru elektroni-
ky podle vlastního výbìru.
Sponzor:
Èeský radioklub.

Mìøiè ÈSV
Vectronics,
cena 4000 Kè.
Sponzor:
AMA Plzeò.

Ruèní radiostanice CB, typ ELIX-Giant,
cena 3490 Kè.
Sponzor: ELIX Praha.

Sada pøístrojových skøínìk BOPLA konstruk-
térùm, kteøí pøihlásí do soutì�e výrobek v skøíò-
ce UNIMAS z produkce firmy BOPLA (viz s.
40 v tomto èísle PE-AR).
Sponzor: ELING Nová Dubnica a ELING Bo-
hemia Uherské Hradi�tì.

Multimetry DMM890 (1450 Kè), DMM 3900
(720 Kè) a DMM 2800 (520 Kè). Sponzor:
FK Technics Praha.

Dva kusy mikropájeèky typu
SBL530.1A, cena za 1 ks 2995 Kè.
Sponzor: DIAMETRAL Praha.
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SEZNAMUJEME VÁS

Televizor
Philips

29PT8302
Celkový popis

Hlavní pøedností tohoto televizního pøi-
jímaèe je pou�ití stohertzového svislého
rozkladu. To znamená, �e se pøi sledování
velkých svìtlých ploch v obraze neobje-
vuje naprosto �ádné jasové chvìní, které
je u bì�ných televizorù s padesátihertzo-
vým svislým rozkladem u tìchto svìtlých
ploch zøetelnì patrné. Druhou pøedností je
to, �e je prodáván za cenu podstatnì ni�-
�í, ne� bylo dosud u podobných pøístrojù
obvyklé.

Televizor je vybaven funkcemi, které
jsou bì�né u pøístrojù této vy��í tøídy. Lze
u nìj volit napøíklad ladìní kmitoètovou
syntézou s mo�ností automatického vy-
hledání vysílaèù a jejich ulo�ení do pamìti
nebo ruèní ladìní podle kmitoètu vysílaèe
nebo podle televizního kanálu, který byl
vysílaèi pøidìlen. Naladìné vysílaèe lze
ulo�it do pamìti, která má k dispozici 100
programových míst.

Pøístroj pou�ívá obrazovku s úhlopøíè-
kou 72 cm, typu Black Line-S Ultra Flat
s velmi málo zaoblenou a s velmi tmavou
èelní stìnou. Barevné podání obrazu lze,
kromì základního nastavení barevné sy-
tosti, je�tì navíc upravovat tlaèítkem a
to pìti zpùsoby, které výrobce nazývá:
osobní, mìkký, pøirozený, bohatý nebo
sport. Kromì toho lze je�tì volit mezi: nor-
málním, teplým nebo studeným obrazem.

Aby ani charakter zvukového dopro-
vodu nezùstal pozadu, lze nejen nezávis-
le nastavovat úroveò hloubek a vý�ek, ale
navíc tlaèítkem volit ètyøi dal�í charaktery
zvuku, nazývané: osobní, film, øeè nebo
hudba. Pøi stereofonním vysílání lze je�tì
navíc zvolit tzv. �super zvuk�. Pøístroj
umo�òuje pøíjem zvukového signálu té�
v digitální formì. Do výstupní zásuvky lze
pøipojit stereofonní sluchátka a hlasitost
ve sluchátkách lze øídit nezávisle na hlasi-
tosti zvuku v reproduktorech.

Libovolnému  programovému místu lze
pøiøadit i název vysílaèe (pøípadnì jeho
zkratku), který byl na toto místo ulo�en.
Název nebo jeho zkratka mù�e mít nejvý-
�e 5 znakù. Pøístroj je dále vybaven mo�-
ností naprogramovat automatické uvedení
do pohotovostního stavu za urèitou dobu,
kterou lze nastavit po 15minutových inter-
valech a� do 180 minut. Dal�í funkcí je
tzv. rodièovský zámek, který zabraòuje
zvolit urèité programové místo tlaèítky pro
postupnou volbu na televizním pøijímaèi.
Toto programové místo pak lze zvolit pou-
ze èíslicovými tlaèítky na dálkovém ovla-
daèi. Znemo�níme-li pak pøístup k dálkové-

mu ovladaèi, zabráníme dìtem (pøípadnì
jiným osobám) zvolit vysílaè, ulo�ený na
�zablokovaném� programovém místì.

Jiná funkce umo�òuje zanechat zprá-
vu, která se po uvedení pøístroje do poho-
tovostního stavu objeví na obrazovce, na-
pøíklad �Veèeøi má� v troubì�. Hraví jedinci
budou jistì navíc potì�ení mo�ností reali-
zovat takovou zprávu na obrazovce rùz-
nými pozoruhodnými zpùsoby, které jim
pøístroj umo�òuje: stíráním, najetím zprava,
padáním nebo roztmíváním.

Dal�í funkce umo�òují zobrazit èíslo
zvoleného programového místa nebo údaj
hodin na obrazovce, zapojit funkci DNR
(Dynamic Noise Reduction) k potlaèení
�umu v obraze pøi poslechu slabých nebo
vzdálených vysílaèù. Toto potlaèení lze
realizovat ve tøech stupních: DNR min,
DNR støed, DNR max. Lze ho individuálnì
pøiøadit libovolnému programovému mís-
tu. Sledovaný obraz lze také zastavit ane-
bo volit tøi zpùsoby jeho reprodukce,
které výrobce nazval: pøehled (zobra-
zení okam�itého programu vysílaèù a�
na devíti programových místech), foto-
efekt (rozfázování statického obrazu)
nebo fázování (stroboskopický obrazový
efekt).

Informace v pøehledech (menu), které
se pro snadnìj�í ovládání televizoru obje-
vují na obrazovce, jsou volitelné v rùz-
ných jazycích - také v èe�tinì nebo slo-
ven�tinì. Rovnì� teletextové informace,
pokud byla zvolena jako zemì �Èeská re-
publika�,  jsou zobrazovány správnì s dia-
kritickými znaménky.

Tento televizor není vybaven funkcí
PIP (obraz v obraze).

Technické údaje

Návod, který je k pøístroji pøikládán, ne-
obsahuje bohu�el �ádné technické údaje,
proto jsem je byl nucen pøevzít z katalogo-
vého listu.

Úhlopøíèka obrazovky: 42 cm
Typ obrazovky: BLS-UF.
Pøíjem vysílaèù: V�echna TV pásma,

(vèetnì pásem S a H).
Barevná soustava: PAL, SECAM.
Televizní zvuk: CCIR B/G, D/K (stereo).
Zpùsob ladìní: Kmitoètová syntéza.
Poèet pamì�ových míst: 100.
Kmitoèet svislého rozkladu: 100 Hz.
Digitální potlaèení �umu v obraze:

3 volitelné stupnì.
Nastavení ostrosti obrazu:

7 volitelných stupòù.
Výstupní výkon zvuku: 70 W.
Zásuvky na zadní stìnì: 3 x SCART.

2 x CINCH (výstup audio).
1 x anténní vstup.

Zásuvky na pravém boku:
1 x HOSIDEN (vstup S-VHS),

1 x CINCH (vstup video),
2 x CINCH (vstup audio),

1 x JACK 3,5 mm (sluchátka).
Rozmìry (� x v x h): 73 x 55 x47 cm.
Hmotnost: 45 kg.

Funkce pøístroje

Opìt mohu jen konstatovat, �e kvalita
reprodukovaného obrazu je perfektní a
kvalita reprodukovaného zvuku, s ohle-
dem na mo�nosti pou�itých reproduktorù
a skøínì pøístroje, té� velmi dobrá. Také
v�echny funkce, které jsem postupnì vy-
zkou�el, byly bezchybné a v tomto  smìru
nelze mít ani ty nejmen�í námitky. Co u�i-
vatele na první pohled nespornì zaujme,
je obrazovka s velmi tmavým stínítkem,
která zaji��uje velice dobrý a kontrastní
obraz pøi sledování poøadù i pøi vìt�í in-
tenzitì okolního osvìtlení.

S urèitým problémem jsem se setkal ji�
pøi ladìní vysílaèù, kdy jsem pochopitelnì
chtìl vyu�ít volbu vysílaèù podle televiz-
ních kanálù, co� je, podle mého názoru,
daleko jednodu��í ne� volba podle jejich

ñ
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kmitoètu, které si málokdo pamatuje (já
rovnì� ne). V návodu je na str. 5  jasnì øe-
èeno, �e lze vysílaèe ladit buï podle kmi-
toètu nebo podle èísla televizního kanálu.

Nejprve jsem v hlavním menu (NASTA-
VENÍ) v øádku �Výbìr jazyka� zvolil èe�-
tinu, v øádku �Zemì� zvolil �Èeská re-
publika� a pak zvolil øádek �Manuální
nastavení�. Zde se v�ak první øádek,
v nìm� se zpùsob ladìní volí, �Zpùsob
výbìru�, vùbec neobjevil. Experimentálnì
jsem si pak ovìøil, �e se tento øádek zob-
razí pouze v tom pøípadì, kdy� v menu
(NASTAVENÍ) zvolíme v øádku �Zemì�
Nìmecko nebo Rakousko. Tedy oblast,
kde vysílaèe pracují v normì CCIR B/G.
V této normì ov�em nesouhlasí pøesnì
televizní kanály v I. a III. televizním pásmu
s na�í normou CCIR D/K. Zvolil jsem proto
v nabídce �Zemì� Nìmecko, pak se ji� øá-
dek �Zpùsob výbìru� zobrazil, vysílaèe
jsem jednodu�e naladil podle èísel televiz-
ních kanálù a domníval se, �e jsem vìc
vyøe�il a �e bude v�e v poøádku. Nebylo!

Pokud toti� nezvolíme jako zemi Èes-
kou republiku, následnì zjistíme, �e se te-
letextové informace nezobrazují s diakri-
tickými znaménky. Tak�e bychom mìli na
vybranou: buï naladit vysílaèe podle kmi-
toètu nebo mít v nepoøádku teletext. Já
jsem pou�il tøetí zpùsob: zvolil jsem jako
zemi Nìmecko, naladil vysílaèe podle èísel
televizních kanálù a pak jsem volbu zemì
pøepnul na Èeskou republiku, aby se
správnì zobrazoval teletext. Tím byl tento
problém úspì�nì vyøe�en.

Tuto vlastnost televizoru nelze samo-
zøejmì pova�ovat za zásadní chybu,
av�ak pokud je pøístroj exportován do ur-
èité oblasti, mìl by výrobce i v této oblasti
zajistit mo�nost ladit vysílaèe podle èísel
televizních kanálù a nepsat v návodu, �e
�ladìní podle èísla kanálu lze zvolit jen
v zemích, které výbìr kanálu umo�òují�
(tuto podivuhodnou formulaci se toti� do-
èteme na str. 6 návodu).

Popisovaný televizor má, jak jsem se
ji� zmínil, perfektní obraz, èemu� samo-
zøejmì dopomáhá i stohertzový svislý
rozklad. Pro ménì zku�ené bych chtìl øíci,
�e mi je�tì pøed nìkolika lety nepøipadal
obraz bì�ných televizorù nikterak neob-
vyklý, i kdy� jsem byl nucen uznat, �e se
tento obraz, obzvlá�tì pøi periferním vidì-
ní, ve svìtlých partiích zøetelnì jasovì
chvìje. Pøibli�nì pøed dvìma roky jsem
si v�ak poøídil �stohertzový� televizor a
dnes, ani� bych to mohl nìjak objektivnì
zdùvodnit, mnohem zøetelnìji pozoruji ja-
sové chvìní obrazu na bì�ném televizoru
a vyslovenì mi ve svìtlých partiích vadí.
Naprosto stejnou zku�enost jsem si ovìøil
i u dal�ích známých a dnes bych asi ji�
�padesátihertzový� televizor mìl jen velmi
nerad. A mo�ná, �e pøi del�ím sledování
obrazu na �stohertzovém� pøístroji se
mù�e i ménì projevovat únava oèí - to
v�ak samozøejmì nemohu objektivnì po-
soudit.

 Do pravého rohu obrazovky lze kdy-
koli vyvolat údaj hodin. Pokud je na prvním
programovém místì ulo�en vysílaè, který
vysílá teletext, nastaví se údaj hodin auto-
maticky. Údaj hodin lze pak vyvolat i u vy-
sílaèù, které teletextové informace nevysí-
lají. Dvìma tlaèítky na dálkovém ovladaèi
lze zmìnit parametry obrazu i parametry
zvuku tak, jak bylo popsáno v úvodní èásti
tohoto testu. Tento nedefinovatelný zpù-
sob nastavování nemám v pøíli�né oblibì,

av�ak jiní výrobci televizorù tyto funkce
rovnì� pou�ívají (ono je to výrobnì témìø
zadarmo) a zákazníci je patrnì �ádají.

Vnìj�í pøístroje lze pøipojovat do tøí zá-
suvek SCART, které jsou na zadní stìnì
televizoru, kde jsou kromì toho je�tì dvì
zásuvky CINCH, z nich� lze odebírat na-
pì�ový výstup zvuku. Dal�í zásuvky (HO-
SIDEN a CINCH) jsou umístìny pod odklop-
ným víèkem na pravém boku pøístroje a
slou�í k pøipojení napøíklad camcorderu,
druhého videomagnetofonu (pøípadnì vi-
deomagnetofonu S-VHS) nebo sluchátek
(zásuvka JACK 3,5 mm). Zásuvky pro pøí-
padné pøipojení vnìj�ích reproduktorù
v�ak u tohoto televizoru nejsou.

Nakonec bych si dovolil nìkolik pozná-
mek k návodu k tomuto televizoru, který
byl zpracován kdesi v zahranièí. Jeho
tvùrci zcela nevhodnì sluèují pojmy: vysí-
laè, TV kanál a program. Rád bych upo-
zornil na skuteènost, �e tyto termíny jsou
diametrálnì odli�né, proto�e je tøeba zá-
sadnì rozli�ovat termín �vysílaè� (tedy za-
øízení, které vysílá televizní program), ter-
mín �televizní kanál� (to je kmitoèet, na nìm�
vysílaè vysílá) a termín �program� (to jsou
poøady, který jsou vysílány). Ka�dý nala-
dìný vysílaè (a nikoli program nebo kanál)
je pak ulo�en do pamìti na zvolené pro-
gramové místo.

Proto výrazy jako �kanál vysílá�, �za-
chytit TV kanál�, �programy TV kanálù�,
popøípadì �oblíbený kanál� nebo �název
programu�, kdy jde v�dy jen o vysílaè a ni-
koli o jeho program, jsou nejen matoucí,
av�ak pøedev�ím zcela nesprávné. Návod
k tomuto pøístroji je bohu�el podobných
zmatenin plný, nehledì k èetným závadám
jazykovým i k nevhodným formulacím
mnohých vìt. Tì�ko lze pochopit co je
my�leno vìtou �kmitoèet se zvy�uje vyla-
dìním kanálu� (str. 6) nebo  pojmem �ne-
pøetr�ité titulky� (str. 23), pøípadnì vìtou
�informace se objeví krátce nepøetr�itì
(bez pøeru�ení)� (str. 18) a mnohými ob-
dobnými nejasnými formulacemi. Doporu-
èoval bych této otázce napøí�tì vìnovat
podstatnì vìt�í pozornost, proto�e pøi
stále se mno�ících funkcích moderních
pøístrojù a jejich neustále vìt�í komplikova-
nosti je, a pøedev�ím bude, co nejpøesnìj-
�í a dobøe srozumitelný návod èím dál tím
dùle�itìj�ím doplòkem prodávaných pøí-
strojù. Jinak se s nimi majitelé nenauèí
správnì zacházet.

Závìr

Tento televizní pøijímaè pova�uji za
funkènì naprosto bezchybný a cenovì
velmi výhodný a� na vý�e uvedené vý-
hrady, pøedev�ím k návodu. Není toti� pøí-
li� vzdálená doba, kdy se �stohertzové�
televizory s úhlopøíèkou obrazovky 70 cm
prodávaly za cenu kolem 60 000,- Kè, ba
i vy��í. Pro tento pøístroj firma Philips do-
poruèila cenu 41 990,- Kè, co� je velmi
podstatný rozdíl.

Je sice pravdou, �e tento typ není vy-
baven funkcí PIP (obraz v obraze), av�ak
zále�í na zákazníkovi, aby se rozhodl, zda
je pro nìj právì tato funkce natolik dùle-
�itá, aby ji v ka�dém pøípadì musel mít.
Ostatních funkcí, nìkdy a� nadbyteèných,
má tento pøístroj více ne� dost.

Z uvedených dùvodù mohu tento tele-
vizor 29 PT 8302 v ka�dém pøípadì plnì
doporuèit.

             Adrien  Hofhans
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Skalický, P., Doc. Ing., CSc.: Mi-
kroprocesory øady 8051, vydalo
nakladatelství BEN - technická
literatura, rozsah 112 stran for-
mátu A5, obj. èíslo 180035, MC
99 Kè.

Aèkoliv nelze tuto pøíruèku pova�o-
vat za vyèerpávající publikaci o øadì
procesorù 8051, pøiná�í ucelený pohled
na jádro tìchto procesorù. Najdeme zde
obecný popis typù periferií, který výrobci
integrují do nových procesorù nejen této
øady. Struèný popis nìkterých zvlá�tì
zajímavých a perspektivních typù byl
nahrazen popisem prvního procesoru
z nastupující øady MCS251, který se li�í
nejen architekturou, av�ak i výraznì
vìt�ím výkonem. Uvedený procesor je
v�ak v jednom z módù plnì kompatibilní
s procesory øady 8051. Podrobný popis
instrukèního souboru s øadou praktic-
kých pøíkladù pøiná�í ètenáøi mo�nost
zvládnout programování v jazyce sym-
bolických adres.

Z obsahu: Mikroprocesory øady 8051,
Instrukèní soubor CPU 51, Pøíklady pou�ití
CPU 51, Mikroprocesor 8xC251SB, �

Castaldi, Ing.: Osvìtlování za-
hrad, vydalo nakladatelství BEN
- technická literatura, rozsah 112
barevných stran formátu B5,
obj. èíslo 120825, MC 248 Kè.

Kniha uvádí �knowhow� osvìtlování
venkovních prostorù a vodních ploch.
První èást uvádí nezbytnou teorii, dále
je v�ak ve�kerá problematika dokumen-
tována na praktických pøíkladech. V zá-
vìru je pøehled svítidel vhodných pro
venkovní pou�ití.

Knihy si mù�ete zakoupit nebo objed-
nat na dobírku v prodejnì technické litera-
tury BEN, Vì�ínova 5, 100 00 Praha 10,
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; Zá-
silková slu�ba na Slovensku: bono, P.O.
BOX G-191, Ju�ná trieda 48, 040 01 Ko�i-
ce, tel. (095) 760430, fax (095) 760428.
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AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
Základy

elektrotechniky
II. lekce

(Pokraèování)
O�ivíme si ponìkud dosavadní vý-

klad - a to popisem konstrukce bez-
peèného zdroje stejnosmìrného na-
pìtí, který by se mohl s minimálními
úpravami (k nim� se vrátíme v lekci o
polovodièových souèástkách) pou�í-
vat napø. k napájení tranzistorových
pøijímaèù, walkmanù, pøíp. zesilovaèù
pro sluchátka atp.

Jako základní souèástku - sí�ový
transformátor - zvolíme tzv. zvonko-
vý transformátor (pou�ívá se èasto
k napájení domovních a bytových
zvonkù), který má nìkolik výhod - je
zkratuvzdorný, je schopen dodávat
relativnì znaèný proud, obvykle a�
500 mA (0,5 A),  bez pøipojené zátì-
�e odebírá ze sítì zanedbatelný
proud, proto nepotøebuje sí�ový spí-
naè) a koneènì nepotøebuje kromì
pøívodní sí�ové flexo�òùry ani sí�ovou
pojistku, ani zvlá�tní kryt. Transformá-
tor má také obvykle oddìlené primární
a sekundární napìtí (tj. na kostøe jsou
dvì oddìlené cívky).

Výstupní støídavé napìtí zvonkového
transformátoru je zpravidla 3; 5 a 8 V.
Tato napìtí, uvedená na zvonkovém
transformátoru, platí pøi urèité (jme-
novité) zátì�i. Bez zátì�e, tj. na-
prázdno, jsou výstupní napìtí transfo-
rátoru asi 1,5x vìt�í.  (Je to �daò� za
zkratuvzdornost zvonkového transfor-
mátoru. Bì�ný transformátor má vý-
stupní napìtí naprázdno jen asi 10 a�
20 % vìt�í.) Není proto problémem
získat po  usmìrnìní na výstupu zdroje
se zvonkovým transformátorem stej-
nosmìrná napìtí od 5 do 18 V. K zís-
kání vìt�ích stejnosmìrných napìtí by
bylo mo�né k usmìrnìní støídavého
napìtí na výstupu transformátoru pou-
�ít tzv. zdvojovaè napìtí - k tomu se
také postupnì dostaneme.

Obr.  6. Zapojení nejjednodu��ího sí-
�ového zdroje stejnosmìrného napìtí

Umin

Nejjednodu��í zpùsob zapojení-
zvonkového transformátoru jako zdro-
je stejnosmìrného napìtí je na obr. 6.
Na výstupní svorky transformátoru, na
nich� je støídavé napìtí 8 V, jsou pøi-
pojeny usmìròovací diody v tzv. mùst-
kovém zapojení. Za nimi je tzv. vyhla-
zovací (filtraèní) kondenzátor, na
jeho� kapacitì závisí, do jaké míry se
bude usmìrnìné napìtí pøibli�ovat
vlastnostem napìtí stejnosmìrného -
o tom se zmíníme podrobnìji pozdìji.
Na výstupu zdroje je jako znaèka pøi-
pojeného spotøebièe (rádia, zesilova-
èe atd.) pou�it symbol rezistoru s o-
znaèením Rz (zatì�ovací odpor).

Na obr. 6 je kromì schématu i graf,
z nìho� je zøejmé, jak se zmen�uje
výstupní napìtí zdroje pøi zvìt�ování
výstupního proudu Iz (zmen�ování Rz,
zátì�e). Z grafu vyplývá, �e výstupní
napìtí zdroje bez zátì�e (Rz = 0) do-
sahuje témìø 18 V, mìøeno na vyhla-
zovacím kondenzátoru 2000 (2200)
µF, dále �e napø. pøi proudu do zátì�e
kolem 100 mA (0,1 A) bude výstupní
napìtí asi 13 V atd. - je tedy zøejmé,
�e se zdroj v tomto uspoøádání nebu-
de hodit k napájení zaøízení s promìn-
ným odbìrem proudu (jakými jsou
napø. rozhlasový pøijímaè èi zesilo-
vaè), nebo� se zmìnou odebíraného
proudu se bude mìnit i napájecí na-
pìtí - zdrojùm s touto charakteristikou
se øíká �mìkké� zdroje (se zvìt�ujícím
se odbìrem proudu se zmen�uje na-
pìtí).

V�echny úpravy, nutné k tomu, aby
sí�ový zdroj se zvonkovým transfor-
mátorem mohl slou�it jako bezpeèný
zdroj relativnì stálého napájecího na-
pìtí pro bì�né úèely, si uvedeme
v kapitole, vìnované polovodièovým
souèástkám.

Úèinností se rozumí pomìr výkonu P2
odevzdávaného nìjakým zaøízením
v urèitém okam�iku a výkonu P1 pøivá-
dìného tému� zaøízení ve stejném
okam�iku (tj. pøíkonu),

h =
3

3

�

�

kde P1 a P2 jsou okam�ité výkony.
Úèinnost h (éta) se uvádí v prostých
èíslech nebo v procentech, u zaøízení,
která sama nejsou zdroji energie, je
úèinnost v�dy men�í ne� 1, tj. men�í
ne� 100 %.
Kirchhoffovy zákony jsou dva:
1. Souèet proudù do uzlu vstupujících
se rovná souètu proudù z uzlu vystu-
pujících (nebo také �souèet v�ech
proudù v uzlu se rovná nule�, poèítá-
me-li vystupující proudy jako záporné
proudy vstupující),
2. Souèet v�ech napìtí na odporech
v uzavøeném obvodu se rovná souètu
v�ech napìtí, pùsobících v obvodu;
pøitom napìtím na odporu R, kterým
prochází proud I, rozumíme souèin
odporu a proudu podle Ohmova záko-
na, U = R.I.
Perioda a kmitoèet. Periodu (dobu
jednoho periodického dìje, tj. dìje,
který se pravidelnì opakuje, nebo
dobu kmitu) T mù�eme definovat jako
nejkrat�í dobu, po ní� se periodický
dìj identicky (shodnì) opakuje. S kmi-
toètem (frekvencí) f je perioda T vázá-
na vztahem T = 1/f. Jednotkou periody
je sekunda. Perioda rovná 1 s pøíslu�í
pravidelnì se opakujícímu dìji, který
se identicky opakuje po dobì 1 sekun-
dy, kmitoèet takového dìje je roven
1 Hz. Kmitoèet 1 Hz (hertz, èti herc)
má takový dìj, jeho� úplné probìhnutí
trvá 1 sekundu. Proto�e periodický
dìj, který se identicky opakuje, býval
nazýván také cyklem, byla døíve pou-
�ívána dosti bì�nì (a dodnes je v an-
glosaské literatuøe) jednotka 1 cykl za
sekundu, 1 c/s (= 1 Hz).
�pièková (maximální) U0, efektivní Uef
a støední hodnota Ustø støídavého sinu-
sového napìtí u = U0sin wt (proudu)
jsou vázány vztahy

           8
8

8 8HI VW��= =
�

�
�

�
�

p

(malá písmena pøi psaní velièin jako je
napìtí èi proud oznaèují, �e jde o oka-
m�ité velikosti daných velièin).

III. lekce
Co jste si z dosud uveøejnìných lek-

cí zapamatovali? Pokuste se bez cizí
pomoci, sami a bez nahlí�ení do pøed-
chozích èísel odpovìdìt na následující
otázky. Pozor, na jednu otázku mù�e
být správných odpovìdí nìkolik, popø.
nemusí být �ádná správná! Pokud od-
povìdi neznáte, zopakujte si pøíslu�nou
èást textu, která o problému pojednává.

Ustø

Souhrn
(Pro dal�í studium)

Definice
Prací A se rozumí obecnì dráhový úèi-
nek síly. Jednotkou práce je 1 J (joule,
èti d�aul). Práci 1 J vykoná tìleso, které
pùsobí stálou silou 1 N (newtonu) na
dráze 1 m, le�ící ve smìru síly. Ve
smyslu definice, kterou jsme si uvedli
(práce = napìtí × proud × èas), se
v elektrotechnice jako jednotka práce
pou�ívá i 1 wattsekunda,  Ws, 1 Ws = 1 J.
Výkon je definován obecnì jako práce
A za èas t, jednotkou je 1 watt [W].
Nìjaké zaøízení má výkon 1 W, vyko-
ná-li práci 1 J (1 Ws) za 1 sekundu.
Pøíkonem se rozumí výkon pøivádìný,
výkonem se rozumí výkon odvádìný
(odevzdávaný), je-li tøeba oba druhy
výkonù odli�it. Výkon stálého stejno-
smìrného proudu ve vodièi je roven
souèinu napìtí na vodièi a proudu jím
procházejícího, P = U × I; mìøíme-li
proud v ampérech a napìtí ve voltech,
bude výkon ve wattech.
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body A a B (viz obr. 7), jestli�e rezisto-
rem s odporem 25 kW protéká proud
0,5 mA?

Napìtí bude rozhodnì men�í ne�
je napìtí na celém obvodu, nebo� prù-
chodem proudu vzniká na rezistoru
úbytek napìtí.

Jeho velikost zjistíme dosazením
do vzorce (Ohmùv zákon)
U = RI = 25 000 W x 0,000 5 A = 12,5 V,
nebo� v základních jednotkách 25 kW =
= 25 000 W a 0,5 mA = 0,000 5 A, výsle-
dek pak vyjde také v základní jednot-
ce, tj. ve voltech.

Èasto potøebujeme urèit zatí�ení
rezistoru, abychom vìdìli, jaký máme
koupit  - zda staèí tzv. miniaturní (pod-
le provedení 0,1 a� 0,25 W), nebo
vìt�í - tøeba pùlwattový. Urèete, jak
bude výkonovì zatì�ován rezistor
s odporem 1 kW, kdy� na nìm namìøí-
me 20 V ?

Ji� jsme uvedli, �e výkon P = U.I.
My v�ak neznáme proud, jen napìtí a
odpor. Z Ohmova zákona v�ak víme,
�e I = U/R, tak�e

I = 20 V/1000 W = 0,02 A,
proto

P = 20 V.0,02 A = 0,4 W;
aby se rezistor nepo�kodil teplem,
koupíme rezistor na nejblí�e vìt�í za-
tí�ení, který se bì�nì vyrábí - tedy
0,5 W.

Princip mìøicích pøístrojù
Jistì jste mìli nìkdy v ruce dva

magnety - napø. ve formì feritových
váleèkù, které se pou�ívají k pøidr�ení
papírových listù na kovovou podlo�ku
(nástìnka). Vyznaèují se tím, �e v ur-
èité poloze (kdy� jsou proti sobì dva
rozdílné magnetické póly) se silnì pøi-
tahují, v opaèné poloze (stejné mag-
netické póly proti sobì) se odpuzují.
Toto odpuzování je tak silné, �e kdy�
dáte volnì tyto váleèky napø. do skle-
nìné trubièky, ten horní �plave� nad
spodním.

Protéká-li nìjakým vodièem elek-
trický proud, tvoøí se kolem nìj mag-
netické pole. Naopak,  dáme-li do
støedu mezi dva póly trvalého magne-
tu mìdìný vodiè, pak v okam�iku, kdy
vodièem zaène protékat stejnosmìrný
proud, vychýlí se vodiè smìrem k jed-
nomu z pólù magnetu. Kdy� zmìníme
polaritu napìtí  (tzn. proud zaène pro-
tékat opaèným smìrem), kolem vodi-
èe se vytvoøí opaènì pólované mag-
netické pole a vodiè se vychýlí na
opaènou stranu, k druhému pólu mag-
netu. Toho se vyu�ívá ve vìt�inì tzv.
ruèkových mìøidel s otoènou cívkou,
zvaných magnetoelektrické, popø. de-
prézské (nebo Deprèz-d�Arsonval,
podle francouzských fyzikù).

(Pokraèování )

1. Zdrojem proudu mù�e být
a) baterie,
b) motor,
c) alternátor.
2. Elektrický proud vzniká proudìním
a) atomù,
b) protonù,
c) elektronù.
3. Pøiøaï správnì základní jednotky
     k uvedeným velièinám
a) proud, b) napìtí, c) odpor;
x) volt, y) ohm, z) ampér.
4. V bì�né ploché baterii jsou èlánky
    spojeny (pøiøaï a), b) k x), y))
a) paralelnì, b) sériovì;
x) aby se zvìt�ilo výsledné napìtí,
y) aby se zvìt�il výsledný proud.
5. Ohmùv zákon øíká, �e spoèteme
a) proud, kdy� dìlíme napìtí odporem,
b) odpor, kdy� dìlíme proud napìtím,
c) napìtí, kdy� násobíme napìtí prou-
    dem.
6. Vodiè klade procházejícímu proudu
    tím vìt�í odpor,
a) èím je jeho prùmìr vìt�í,
b) èím má tlust�í izolaci,
c) èím je více zohýbán.
7. Stroje na výrobu støídavého proudu
    se nazývají
a) transformátory,
b) alternátory,
c) akumulátory.
8. Televizor odebírá pøibli�nì stejný
     proud jako
a) bì�ná �sí�ová� �árovka,
b) vaøiè,
c) akumulaèní kamna.
9. Úèinnost je nejvìt�í, kdy�
a) ztráty jsou vìt�í ne� výkon,
b) ztráty jsou nejmen�í,
c) napìtí je vìt�í ne� odpor spotøebi-
    èe.
10.Tento seriál se mi
a) líbí a skoro v�emu rozumím,
b) nelíbí, proto�e prakticky nièemu ne-
    rozumím,
c) nelíbí, proto�e ji� v�echno znám.

 Správné odpovìdi za�lete nej-
pozdìji do 1. 4. na adresu: Jiøí Peèek,
Riedlova 12, 750 02 Pøerov. Pokud
byste na poslední otázku odpovìdìli
písmenem a) nebo b), zkuste napsat
co o seriálu soudíte, èím by se mìl za-
bývat podrobnìji a co se vám na nìm
zvlá�tì líbí (èi vadí). Autory nejúplnìj-
�ích a nejsprávnìj�ích odpovìdí
odmìníme balíèky elektrotechníc-
kých souèástek a potøeb.  Správné
odpovìdi (pro kontrolu) najdete v pøí�-
tím pokraèování seriálu.

Jednotky
elektrotechnických velièin

Základní jednotky
Hned v první lekci jsme se zaèali

seznamovat s elektrickými jednotkami
jako je volt a ampér, pozdìji ohm, watt
atd. Definice elektrotechnických jed-
notek jednotlivých velièin byly poprvé
stanoveny ji� na pøelomu toho století a
jednotky dostaly jména podle vìdcù,
kteøí se zabývali fyzikou. Jednotka
napìtí volt je pojmenována podle A-

lessandra Volty (pozor - v textu se ná-
zvy jednotek pí�í malým zaèáteèním
písmenem! Pouze jejich zkratky pí�e-
me velkým písmenem), jednotka
proudu ampér podle Francouze Am-
péra. Pro zajímavost: 1 ampér je tako-
vý proud, který doká�e vylouèit z roz-
toku dusiènanu støíbrného pøi tzv.
elektrolýze za 1 sekundu 1,118 mg
støíbra. Jednotkou odporu je ohm a
1 W je odpor rtu�ového sloupce o prù-
øezu 1 mm2 a délce 106,3 cm pøi 0 °C.
Ve výètu jednotek bychom mohli po-
kraèovat dále, ov�em bude vhodnìj�í,
kdy� si ka�dou jednotku vysvìtlíme a�
tehdy, kdy� na ni pøi výkladu narazí-
me. Zatím si v�imneme radìji dal�ích
skuteèností.

 V elektrotechnice a v elektronice
v�ak bohu�el nevystaèíme s jednotka-
mi, které jsme si zatím uvedli - tìm se
øíká základní jednotky (A, V, W, W).
Napø. u napìtí, pou�ívaných k rozvo-
du elektrického proudu, se obvykle vy-
skytuje jako jednotka nikoli volt, ale kV
(kilovolt), co� je 1000 V, podobnì
napø. u vodièù se uvádí, �e kladou
procházejícímu proudu odpor napø.
1 mW (miliohm), co� je tisícina ohmu,
0,001 W.  Kdybychom mìli v�echny ty
nuly vypisovat vèetnì desetinné èár-
ky, staly by se texty a vzorce nepøe-
hlednými. Proto (podobnì jako napø. u
hmotnosti, její� základní jednotkou je
kilogram, se pou�ívají bì�nì jednotky
jako gram, dekagram, tuna apod.) se
v elektrotechnice pou�ívají tzv. odvo-
zené jednotky,  miliampéry èi mega-
ohmy èi kilovolty. Pro snadnou orien-
taci uvedeme zásady pro tvorbu
odvozených jednotek.

Odvozené jednotky
vìt�í ne� základní
tisíckrát (103) vìt�í - mají pøedponu
kilo (kiloohm - kW, kilovolt - kV atd.),
milionkrát (106) vìt�í - mají pøedponu
mega (megawatt - MW, megaohm - MW,
megahertz - MHz atd.);
stomilionkrát (109) vìt�í - mají pøedpo-
nu giga (gigawatt - GW, gigahertz -
GHz atd.);
men�í ne� základní
tisíckrát men�í (10-3) - mají pøedponu
mili (milivolt - mV, miliwatt - mW, mili-
ohm - mW atd.),
milionkrát men�í (10-6) - mají pøedpo-
nu mikro (mikroampér - µA, mikrovolt
- µV atd.),
stomilionkrát men�í (10-9) - mají pøed-
ponu nano (nanoampér - nA, nanovolt
- nV atd.),
je�tì men�í odvozenou jednotkou, která
se dosti èasto pou�ívá, je pA, pikoampér,
popø. pF, pikofarad (piko = 10-12).

Podle tohoto pøehledu místo odpo-
ru 1 500 000 W lze psát 1,5 MW, místo
0,025 A napø. 25 mA, místo 220 000 V
radìji 220 kV, místo 0,0000001 V
napø. 0,1 µV. Ov�em pozor! Jakmile
zaènete pou�ívat nìjaké vzorce (napø.
Ohmùv zákon) k výpoètu neznámé ve-
lièiny, pak pro správnost výpoètu mu-
síte v�dy dosazovat základní jednotky
velièin! Napø.: Jaké bude napìtí mezi

Obr. 7.

B
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Jednoduchá zapojení
pro volný èas

Oprava z PE è. 2/97
V na�em seriálu Obvody s fázovým

závìsem, v jeho dokonèení v Praktic-
ké elektronice A RADIU è. 2/97 na str.
26 (obr. 22) bylo omylem jako optický
pøijímaè signálu FM uvedeno schéma
zapojení optického vysílaèe (tj. obrá-
zek 20 byl oti�tìn dvakrát). Omlouvá-
me se ètenáøùm za tuto chybu a vpra-
vo od tohot textu je správné schéma
zapojení optického pøijímaèe signá-
lu FM, který byl v pùvodním èlánku
popsán a vynechán.

Pro dne�ní jednoduchá zapojení jsme vybrali dvì zapojení a jed-
nu radu, které nám poslal ètenáø Ivan Hù�evka z Jablùnky nad Beè-
vou a doplnili je generátorem zvuku zbraní od Mgr. Ladislava Ha-
velky z Koutu na Hané.

Citlivá zkou�eèka napìtí a
obvodù

Jedná se o velmi jednoduché za-
pojení, které pou�ívá autor ji� bezmá-
la 15 let. Za tu dobu se zkou�eèka mi-
moøádnì osvìdèila jak v elektronice,
tak pøi údr�bì elektroinstalace v do-
mácnosti a  autì - dodnes se autorovi,
jak napsal, ji nepodaøilo nahradit nì-
èím jiným.

Obr. 1. Zkou�eèka napìtí a obvodù

Zkou�eèka podle obr. 1 nabízí tyto
mo�nosti: Jako zdroj napìtí mezi
svorkami 0 V a + umo�òuje zkou�et
rùzné �árovièky na malá napìtí apod.
Mezi svorkami 0 V a 1, 2, 3 je mo�no
zkou�et èlánky a baterie, díky emito-
rovému sledovaèi a tím velkému
vstuipnímu odporu na svorkách 2 a 3
se dá orientaènì mìøit èi odhadovat
napìtí do 4,5 V  (napø. logické úrovnì
aj.). Mezi svorkami 1, 2, 3 a + je mo�-
no zkou�et rezistory, odpor vodièù,
odpor topných �spirál� atd. asi  v me-
zích do 30 W mezi 1 a +, do 6 kW mezi
2 a +, a asi do 600 kW  mezi 3 a +.
Zkou�eèkou lze dále provìøovat elekt-
rolytické kondenzátory, polovodièové
pøechody diod a tranzistorù, zkraty na
deskách s plo�nými spoji a podobnì.
Mo�ností se najde celá øada, zvlá�tì
pro zaèáteèníky, kteøí nechtìjí nebo
nemohou investovat do drahých mìøi-
cích pøístrojù.

Dal�ím námìtem je
Odizolování vf lanek

Podstatou jedné ze známých rad
na toto téma je doporuèení ponoøit Obr. 2. Anténní zesilovaè

roz�havený konec lanka do lihu. To je
v�ak bez speciálních vanièek s hoøí-
cím lihem a kovovou trubièkou pøede-
v�ím u tenèích lanek témìø nemo�né.
Proto jsem vymyslel mnohem jedno-
du��í postup: Konec vf lanka roz�ha-
víme nejlépe plynovým zapalovaèem
na cigarety. Kdy� konec lanka vy-
chladne, namoèíme kousek vaty na
�pejli do kyseliny chlorovodíkové
(solné) a na nìjaké omyvatelné pod-
lo�ce lehce setøeme z lanka okuje a
neèistoty a� na èistou mìï. Poté ko-
nec lanka ihned pájkou s kalafunou
peèlivì pocínujeme. Tento zpùsob po-
u�ívám ji� øadu let a je�tì se mi nesta-
lo, �e by se nìjaké lanko �rozleptalo�
nebo èasem po�kodilo i kdy� se uvá-
dí, �e kyselina v �ádném pøípadì do
elektroniky nepatøí - výjimka zøejmì
nìkdy potvrzuje pravidlo.

Jak autor napsal, poslední námìt
je tøeba brát jako doplnìk k èlánku
z PE è. 10/96 na téma Zjednodu�ené
napájení anténního zesilovaèe. Na
obr. 2 je schéma zapojení prùmyslovì
vyrábìného anténního zesilovaèe (je
vyrábìn technikou SMT), který mìl
k dispozici a na nìm� ho zaujalo jeho
netradièní provedení. Schéma bylo
nakresleno na základì osazené desky
s plo�nými spoji, pouze se autorovi
nepodaøilo identifikovat kapacity kon-
denzátorù a typ tranzistorù. Zapojení
svìdèí o tom, �e se stále více výrobcù
sna�í ze zapojení vylouèit tlumivky
nebo je pou�ít jako funkèní èást nì-
kterého ze zesilovacích stupòù.

Generátor zvuku zbraní
Zapojení na obr. 1 vychází z kata-

logového listu integrovaného obvodu,
pøi peèlivé práci bude jistì zapojení
pracovat na první zapojení. Typ zvuku
zbranì se volí pøesouváním jumperu
(èti d�ampr, propojka), místo nìj lze
v�ak pou�ít i pøepínaè.

Obr. 1. Schéma zapojení generátoru
zvuku zbraní

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji
generátoru

Je-li na vývodu 2 IO + napájecího
napìtí (spojeno 1, 2 jumperu), obvod
generuje zvuk pu�ky, je-li vývod 2 za-
pojen na 0 V (spojeno 2, 3), generuje
obvod zvuk laserové zbranì. Není-li
vývod 2 IO zapojen vùbec, generuje
obvod zvuk kulometu. K souèástkám:
reproduktor 8 W, Tl - mikrospínaè, IO -
UM3562 (GM electronic), libovolná
LED.
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Technické údaje

Pøijímaè
Napájení: 12 V.
Proudový odbìr:

70 mA (s konvertorem 180 mA).
Nastavitelné kmitoèty:

137,50, 141,00, 137,62,
137,85, 137,40 a 137,30 MHz.

Mezifrekvenèní kmitoèty:
10,7 MHz a 455 kHz.

Interfejs
Napájení: 12 V.
Proudový odbìr: 80 mA.
Výstup: RS232.
Komunikaèní rychlost: 57600 Bd.
Displej
Napájení: 5 V.
Proudová spotøeba:

podle pou�itých LED max. 400 mA.
Poèet zobrazovaných míst: 5.
Zdroj
Vstupní napìtí:  230 V.
Výstupní napìtí: 12 V a 5 V.
Výstupní proud: dohromady

maximálnì 1 A.

u v�ech dovozcù tohoto obvodu. K ob-
vodu MC3362 staèí pøipojit 2 kera-
mické filtry, demodulaèní rezonanèní
obvod, krystal pro druhé smì�ování,
rezonanèní obvod nebo krystal pro
první smì�ování, nìkolik dal�ích pa-
sívních souèástek a vstupní signál do
200 MHz. Pøi napájecím napìtí min.
2 V získáte vynikající a jednoduchý
pøijímaè, se vstupní citlivostí 0,6 V
(rms - typ.) pro 12 dB SINAD [1].

Vstupní signál z antény nebo kon-
vertoru je pøivádìn pøes ladìný obvod
C1, C2, L1 na tranzistor T1, který za-
ji��uje dostateèné zesílení signálu.
Signál je dále filtrován v pásmové pro-

Pøijímaè a interfejs
pro pøíjem

meteosatelitù
Popsaný pøístroj umo�nuje pøíjem z orbitálních meteosatelitù.

Po doplnìní o konvertor z 1691 MHz na 137,50 MHz umo�òuje i pøí-
jem geostacionárního satelitu METEOSAT 5. Skládá se z pøijímaèe
FM (�íøka pásma 40 kHz), z jeho� výstupu je nízkofrekvenèní signál
veden do demodulátoru a pøevodníku AD. Kmitoètový syntezátor,
displej, pøevod AD a komunikaci s poèítaèem PC øídí mikropoèítaè
ATMEL.

$17
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Obr. 9. Blokové schéma pøijímaèe

Popis zapojení pøístroje

Blokové schéma zapojení pøístro-
je je na obr 9.

Pøijímaè

Schéma pøijímaèe je na obr. 10.
Pøijímaè je øe�en jako superheterodyn
s dvojím smì�ováním, pøièem� srd-
cem celého pøijímaèe je IO MC3362
(IC1) firmy Motorola. Zájemce o po-
drobnìj�í popis mohu odkázat na ka-
talogové listy [1], které jsou dostupné

Obr. 10. Schéma zapojení
pøijímaèe

Ing. Radek Václavík, OK2XDX
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Zaøízení pracuje tak, �e ovladaèem
øídíme jeden zvolený kanál, pøièem� na
ostatních kanálech zùstává zachován
poslední stav. Proto�e pro ka�dou ver-
zi je zpùsob ovládání na stranì vysíla-
èe odli�ný, uvedu  jej a� pøi popisu kon-
kréní verze.

Základem expandéru je mikroprocesor
ATMEL 89C2051-24PC (IO1) a sériová
pamì� 93C46 (IO2) slou�ící k ulo�ení na-
stavených parametrù. Èasování proceso-
ru zaji��ují dva bì�né keramické konden-
zátory C1 a C2 spolu s krystalem 24 MHz.
Krystal musí kmitat na svém základním
kmitoètu, nikoli na harmonické. Konden-
zátor C3 spolu s rezistorem R1 vytváøí
RESET procesoru s èasovou konstantou
asi 0,5 s. Tranzistory T1 a T2 vytváøejí
hradlo OR pro generování signálu pøeru-
�ení mikroprocesoru. Tlaèítko Tl, propoj-
kové pole 3x 2 piny s jednou propojkou
a LED slou�í pøi nastavování paramet-
rù expandéru. Obvod IO3 pracuje jako
oddìlovaè a v jistém smyslu i posilovaè
výstupù. Z hlediska zapojení i provede-
ní je expandér velmi jednoduchý a po-
dobný ji� publikovanému mixeru (PE 1/
/97), obecné zásady stavby jsou zcela
shodné a nebudu je zde opakovat.

Deska s plo�nými spoji má rozmìry
49 x 35 mm a je z kuprextitu tlou��ky
0,6 a� 0,8 mm. Jako první osadíme drá-
tové propojky pod objímkou IO1. Do ob-
jímky pøed osazením vyøízneme na spod-
ní stranì malé �lábky pro propojky, aby
objímka mohla dosednout a� na desku.
Na rozdíl od mixeru mají oba vstupní tran-
zistory vývody prohnuté obvyklým zpùso-
bem, tedy bázi odklonìnou od seøíznutí.
K propojení mixeru a pøijímaèe poslou�í
jeden nebo dva kablíky s konektory od
serv. Po pøipájení kablíky k desce pøitisk-
neme a rychlým pøiletováním drátové
spony s pøevleènou silikonovou bu�írkou
fixujeme.

Program se spou�tí zapnutím napá-
jení. Pøi správné èinnosti LED krátce

blikne a zùstane zhasnuta. Pokud tomu
tak není, byla zji�tìna chyba obsahu
EEPROM nebo vada elektroniky. V pro-
vozním re�imu je propojka v poloze
C1-C2, pøípadnì mù�e být vyòata. Stisk
tlaèítka nevyvolá �ádnou akci. Oznaèení
pozic propojkového pole je u nákresu roz-
místìní souèástek.

Je-li tøeba zmìnit nastavení expandé-
ru, umístíme propojku do odpovídající
polohy. Pak stiskneme krátce tlaèítko
a LED se rozsvítí. Nastavíme  první pa-
rametr, po jeho volbì stiskneme opìt tla-
èítko. Pokud má následovat bezprostøed-
nì dal�í parametr, LED zhasne a opìt se
rozsvítí. Po zadání posledního parame-
tru LED nìkolikrát zabliká, pak zhasne
a obnoví se provozní re�im. Parametry
se do pamìti ukládají po posledním stis-
ku tlaèítka a pøed zablikáním LED. Chce-
me-li zru�it novì zadávané parametry
a neulo�it je, mù�eme vypnutím napáje-
ní vkládání parametrù zastavit. Nakonec
nezapomeneme pøemístit propojku do
provozní polohy, aby náhodný stisk tla-
èítka nevyøadil expandér z funkce. Pøi
zadávání parametrù je mixer pøipojen
k pøijímaèi, vysílaè zapnut a jeho ovla-
daèi parametry zadáváme. Je výhodné
pøed zadáním nastavit v�echny trimry
ovladaèù na støed. Jinou mo�ností je
k nastavování vyu�ít tester serv publi-
kovaný v PE 10/96.

Pro expandér jsou pøipraveny dvì zá-
kladní verze programu. První, oznaèená
jako �S�, roz�iøuje jeden proporcionální
signál na �est spínaèù. Vstupní signál
pøivedeme na kterýkoli ze vstupù, druhý
je nutné pøipojit na zem (GND). Výstupní
signály mají úrovnì a zati�itelnost odpo-
vídající obvodùm HCT. V tab. 2. je uve-
den výpis programu ve strojovém kódu
mikroprocesoru pro tuto verzi.

Prvních 8 parametrù se nastavuje, je-
li propojka v poloze A1-B1. Parametry
vymezí 8 poloh ovladaèe na vysílaèi. Po
stisku tlaèítka nastavíme postupnì polo-

RC expandér
Mnozí modeláøi asi znají situaci, kdy musí omezovat realizaci svých pøed-

stav pøi stavbì modelu, proto�e nemají k dispozici dostatek volných funkcí
RC soupravy. Popsaný expandér mù�e v nìkterých pøípadech tento problém
vyøe�it. Zaøízení zvládá roz�íøení z jedné proporcionální funkce na �est spí-
nacích nebo dvou proporcionálních na �est proporcionálních funkcí bez
zásahu do vysílaèe. Zapojuje se do modelu mezi pøijímaè a serva.

hu pro spínaè 1, spínaè 2, ... , spínaè 6,
ON, OFF. Pøedvolené hodnoty pøíslu�-
ných délek impulzù jsou v tab. 1.

Tab. 1. Pøednastavené délky impulsù
SR DGt

SDUDPHWUX Yê]QDP S HGQDVWDYHQi
GpOND�LPSXOVX�>PV@

� VStQDþ� � ����
� VStQDþ� � ����
� VStQDþ� � ����
� VStQDþ� � ����
� VStQDþ� � ����
� VStQDþ� � ����
� ]DSQRXW� �21� �
� Y\SQRXW� �2))� �

Uvedených osm poloh ovladaèe je nut-
né pøi nastavování i za provozu opako-
vanì rozeznat. Proto urèený ovladaè pøe-
dem opatøíme �títkem s ryskami
oznaèujícími polohy. Pou�ijeme ovladaè
bez vracení do støední polohy, jako napø.
pro øízení otáèek motoru. Prakticky v�ech-
ny RC soupravy jsou k tomu pøizpùsobe-
ny a u ovladaèù lze vyjmout vratnou pru-
�inu a nasadit rohatku s jemnými zoubky.
U mnoha typù souprav se mezi dva køí-
�ové ovladaèe umis�uje jeden nebo dva
tahové potenciometry øídící pátou a �es-
tou funkci, které lze také vyu�ít. Nepotøe-
bujete-li vyu�ívat v�ech �est spínaèù, pøe-
suòte pøi nastavování nepotøebných
spínaèù ovladaè do krajní polohy (vèet-
nì trimu!) a po nastavení vra�te trim na
støed. Pøi provozu se tyto spínaèe stanou
nedosa�itelné (bez pøetrimování).

Dal�í nastavovaný parametr vy�adu-
je propojku v poloze B2-C2. Stiskneme
tlaèítko, rozsvítí se LED, poèkáme ur-
èitou dobu a stiskneme ho znovu. Tato
doba bude zaznamenána jako reakèní
doba pro ustálení povelu. Musí se po-
hybovat v mezích 0,02 a� 5,5 s, pøed-
voleno je 0,5 s.

Tøetí nastavovací poloha propojek je
B1-C1. Po stisku tlaèítka se zapamatuje

Obr. 1.
Schéma
zapojení

expandéru
Obr. 3. Roz�iøující modul
k vysílaèi RC soupravy

aktuální stav v�ech spínaèù
a pro pøí�tì se pou�ije jako
pøednastavená hodnota.

Ovládání spínaèù je jed-
noduché. Nastavíme ovladaè
do polohy odpovídající dané-
mu spínaèi, poèkáme nejmé-
nì po dobu, která je nasta-
vená jako reakèní a potom
rychle pøesuneme ovladaè do
polohy ON nebo OFF - pøí-
slu�ný spínaè se zapne nebo
vypne. Pøesun páky nemusí
být ve skuteènosti moc rych-
lý, staèí, kdy� v �ádné mezi-
poloze nesetrvá déle ne� na-
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stavenou reakèní dobu. Ani opakované
nastavení ovladaèe do urèených poloh
není nutné dìlat zcela pøesnì a setrvat
v nich nehybnì. Nejlépe napoví pøíklad:
polohy pro spínaèe 1,2 a 3 byly nastave-
ny tak, �e odpovídají impulsùm s délkou
1,1; 1,3 a 1,5 ms. Spínaè 2 bude nasta-
ven, neopustí-li meze 1,2 a� 1,4 ms po
nastavenou reakèní dobu. Po zapnutí
napájení jsou v�echny spínaèe vypnuty
(na výstupech je úroveò log. 0) a aktivní
je spínaè 1. Je-li v dobì zapnutí ovladaè
v poloze ON, výstup odpovídající spina-
èi 1 se nastaví do úrovnì log. 1.

Stisk tlaèítka pøi propojce v poloze
B1-B2 rozbliká LED kolísavým jasem.
Po opìtovném stisku tlaèítka se rese-
tuje program a obnoví pùvodní (�de-
fault�) hodnoty.

Druhá verze programu, oznaèená
jako �P�, dovoluje ovládat dvìma ovla-
daèi a� �est serv. Ovladaèem, jeho� sig-
nál je pøiveden na vstup 1 se vybírá je-
den ze �esti výstupù, který je pak pøímo
øízen ovladaèem odpovídajícím vstu-
pu 2. V�echny vstupy a výstupy dove-
dou zpracovat impulsní signály v roz-
sahu 0,5 a� 2,5 ms, vstupní signály se
nesmí v èase pøekrývat.

Poloha propojky pro nastavení �esti
poloh výbìru funkcí ovladaèem 1 je
A1-B1. Nastavíme postupnì polohu pro
výstupní signál 1 a� 6. Pøedvolené hod-
noty pøíslu�ných délek impulsù jsou 1,0;
1,2; 1,4; 1,6; 1,8 a 2,0 ms. Pro nasta-
vení poloh výbìru ovladaèem platí to-
té�, co bylo uvedeno u verze �S�.

Druhý nastavovaný parametr vy�aduje
propojku v poloze B1-C1. Po stisku tla-

èítka se ulo�í do pamìti okam�itá poloha
v�ech serv. Pøedvolené hodnoty jsou
v�echny 1,50 ms.

Stisk tlaèítka vyvolá RESET pøi propoj-
ce v poloze B1-B2 stejnì jako u verze �S�.

Jak u� bylo uvedeno, není nutné pro-
vádìt úpravy vysílaèe. Pøesto se o jedné
výhodné, jednoduché a hlavnì levné
úpravì zmíním. Chcete-li napø. u soupra-
vy Futaba F-14 vyu�ít pro spínaèe nebo
volbu funkce expandéru verze �P� pátou
nebo �estou funkci vysílaèe, která nemá
standardnì vestavìný ovladaè, budete
muset dokoupit k tomu urèený modul
(s miniaturním tahovým potenciometrem)
za cenu, kterou pokládám za velmi mír-
nì øeèeno pøemr�tìnou. Mo�ným øe�e-
ním je namontovat místo nìj obyèejný
�estipolohový tahový pøepínaè (cena asi
10 Kè) a zapojit jeho vývody podle sché-
matu na obr. 3 (9 rezistorù = 7,20 Kè).
Tento �modul� je díky vymezení �esti po-
loh pro verzi �P� je�tì výhodnìj�í, ne�
uvedený tahový potenciometr v cenì nì-
kolika set korun a lze jím samozøejmì øí-
dit i bì�ná serva, pokud vám postaèuje
�est pravidelnì odstupòovaných poloh.
Jsem pøesvìdèen, �e podobnou úpravu
lze aplikovat i u nìkterých jiných typù RC
souprav.

RC expandér je urèen zejména pro
lodní a pozemní modely, u letadel ho
lze pou�ít samozøejmì také, ale nikoli
pro základní øízení letu, proto�e neumí
ovládat v�echny funkce souèasnì v jed-
nom okam�iku. Je tedy pou�itelný tøe-
ba pro podvozek, postupný shoz bomb
nebo para�utistù, svìtla, ovládání foto-
aparátu atd.

 Zapojení expandéru je vyu�itelné
i mimo modeláøství. Po dohodì lze na
zakázku vyhotovit jiné programy. Pøímo
se nabízí ve spolupráci s modeláøský-
mi servy nebo servy pro extrémní pou-
�ití (napø. dráha 1 m, síla 200 N ), jejich�
konstrukci pøipravujeme, stavba rùz-
ných a� �estifunkèních �hejblat� s na-
programovanými pohyby zejména pro
reklamní úèely. Mozkem takového za-
øízení mù�e být právì tento úèelovì na-
programovaný expandér.

O RC expandér ve v�ech provedení-
ch si mù�ete napsat na adresu Jaroslav
Belza, Plickova 880, 149 00, Praha 4 -
Háje nebo ho lze zakoupit v prodejnì
Juniormodel, Heømanova 51, 170 00, Pra-
ha 7. Cena desky s plo�nými spoji je
15,- Kè, naprogramovaného mikroproce-
soru 230,- Kè (S) nebo 280,- Kè (P) a o�i-
veného hotového modulu bez konektorù
564,- Kè (S) nebo 627,- Kè (P).

Seznam souèástek
IO1 AT89C2051-24PC
IO2 93C46
IO3 74HCT04
T1, T2 BC546B
Q krystal 24 MHz, viz text
R1 100 kW
R2 2,2 kW
R3 1,5 kW
R4 220 W
R5, R6 10 kW
C1, C2 33 pF, keramický
C3 10 µF/16 V, elekt. miniaturní
C4 220 nF/63 V, keramický
LED Ø 3 mm a ménì, typ nerozhoduje
Tl tlaèítko P-B1720 nebo

P-B1720A (stopka 3 a� 5 mm)
konektorové kolíky lámací dvouøadé
2x 6 pinù a kolíky lámací jednoøadé
1x 6 pinù (výstupní konektor), konek-
torové kolíky lámací dvouøadé 2x

Tab. 2. Výpis programu expanderu pro verzi �S�
Adresa                    Obsah                           XOR
0000:  E4 F5 A8 75 90 1F 75 B0 FF F8 F9 7A 08 7B FE 90  |  1F
0010:  00 00 E4 93 A3 29 F9 50 05 01 1D 21 FA 08 DB F2  |  B7
0020:  DA F0 E4 93 A3 29 F9 E4 93 38 49 60 02 01 2D E4  |  82
0030:  F5 88 F5 89 75 81 35 D2 AB 43 89 10 F5 8B F5 8D  |  65
0040:  43 89 09 F5 8A F5 8C F5 20 F5 12 75 13 00 85 31  |  25
0050:  14 75 15 00 51 45 E5 32 A2 E0 92 91 A2 E1 92 B3  |  94
0060:  A2 E2 92 B4 A2 E3 92 90 A2 E4 92 B5 A2 E5 92 B7  |  26
0070:  D2 AF D2 8C D2 8E D2 95 31 F1 31 38 20 92 F9 11  |  AB
0080:  97 31 E3 D2 B1 D2 93 51 78 7F 14 7E 05 B2 95 31  |  48
0090:  F1 DE FC DF F6 01 00 D2 96 30 B1 17 30 93 18 C2  |  50
00A0:  96 30 B1 11 30 93 07 C2 B1 30 93 0D D2 B1 75 81  |  E8
00B0:  35 01 78 01 BB 01 D7 21 09 21 1C E4 A2 91 92 E0  |  90
00C0:  A2 B3 92 E1 A2 B4 92 E2 A2 90 92 E3 A2 B5 92 E4  |  26
00D0:  A2 B7 92 E5 F5 32 22 7A 21 11 F5 7A 23 11 F5 7A  |  FF
00E0:  25 11 F5 7A 27 11 F5 7A 29 11 F5 7A 2B 11 F5 7A  |  00
00F0:  2D 11 F5 7A 2F 31 E3 31 F1 30 00 09 74 10 51 EB  |  69
0100:  EA 51 E2 C2 00 20 92 EF 22 31 E3 75 31 00 31 F1  |  B2
0110:  05 31 E5 31 70 02 15 31 20 92 F3 22 31 E3 20 92  |  B5
0120:  02 41 69 E9 F8 A4 D8 FD B2 95 E9 F4 F8 A4 D8 FD  |  F9
0130:  B2 95 D9 EA B2 95 21 1E 30 00 44 74 21 31 D5 74  |  BD
0140:  16 51 E2 75 18 00 74 23 78 01 31 C4 74 25 78 02  |  38
0150:  31 C4 74 27 78 03 31 C4 74 29 78 04 31 C4 74 2B  |  A3
0160:  78 05 31 C4 74 2D 78 06 31 C4 74 2F 78 07 31 C4  |  8B
0170:  C2 00 E5 18 65 13 60 07 85 18 13 85 31 14 22 15  |  37
0180:  14 E5 14 70 F9 85 31 14 E5 13 24 FA 40 04 85 13  |  36
0190:  15 22 90 01 A0 60 03 90 01 B2 E5 15 23 25 15 73  |  D6
01A0:  C2 91 22 C2 B3 22 C2 B4 22 C2 90 22 C2 B5 22 C2  |  91
01B0:  B7 22 D2 91 22 D2 B3 22 D2 B4 22 D2 90 22 D2 B5  |  F4
01C0:  22 D2 B7 22 31 D5 74 16 51 F5 71 2C 50 06 74 16  |  2E

01D0:  51 E2 88 18 22 51 EB 74 10 51 F5 71 2C 50 02 71  |  05
01E0:  38 61 1D D2 95 7F 14 31 F1 30 92 F7 DF F9 C2 95  |  8C
01F0:  22 43 87 01 30 01 FA C2 01 22 C0 D0 D2 D3 C0 E0  |  FC
0200:  E5 12 70 04 74 29 D2 01 14 F5 12 7A 03 7B E8 C3  |  D7
0210:  74 07 9B FB E4 9A FA C2 8E E5 8B 2B F5 8B E5 8D  |  88
0220:  3A F5 8D D2 8E 20 B2 18 E5 8C 60 14 C2 8C 20 00  |  E7
0230:  08 85 8C 10 85 8A 11 D2 00 E4 F5 8C F5 8A D2 8C  |  61
0240:  D0 E0 D0 D0 32 7E 80 7C 04 78 21 7D 0A EE 51 BB  |  AE
0250:  51 D6 51 C6 51 C6 0E C2 97 DD F2 51 A9 EA 65 33  |  B7
0260:  FA EB 65 34 4A 60 10 DC E0 90 03 90 7D 12 78 21  |  73
0270:  E4 93 F6 A3 08 DD F9 22 51 A9 8A 33 8B 34 74 3F  |  99
0280:  51 A2 7E 40 7C 04 78 21 7D 0A EE 51 BB 51 D6 51  |  49
0290:  D4 51 D4 C2 97 D2 97 30 94 FD C2 97 0E DD EB DC  |  A9
02A0:  E5 E4 51 BB 51 D6 C2 97 22 78 21 7A 8A 7B 63 7F  |  D5
02B0:  12 E6 08 2B FB 50 01 0A DF F7 22 C2 96 D2 97 D2  |  BE
02C0:  95 D2 96 C2 96 22 7F 08 D2 96 A2 94 C2 96 33 DF  |  1A
02D0:  F7 F6 08 22 E6 08 7F 08 33 92 95 D2 96 C2 96 DF  |  49
02E0:  F7 22 C8 FF EC F6 08 ED F6 41 F2 C8 FF E6 FC 08  |  7D
02F0:  E6 FD EF F8 22 71 38 51 EB 61 38 ED 2B FD EC 3A  |  69
0300:  FC 22 51 FB 50 04 74 FF FC FD 22 C3 EC 13 FC ED  |  A5
0310:  13 FD 22 71 61 C3 ED 33 FD EC 33 FC 22 71 24 50  |  38
0320:  E9 E4 61 08 C3 ED 9B FD EC 9A FC 22 C3 ED 9B FF  |  CE
0330:  EC 9A 4F 22 71 38 71 61 CC CA CC CD CB CD 22 E8  |  89
0340:  C0 E0 E9 C0 E0 71 4E D0 E0 F9 D0 E0 F8 22 E4 F8  |  E9
0350:  F9 7E 10 71 0C 71 61 50 02 51 FB 71 0C 71 61 DE  |  B1
0360:  F2 CC C8 CC CD C9 CD 22 E8 C0 E0 E9 C0 E0 71 72  |  D3
0370:  61 47 71 2C 50 90 E4 F8 F9 7E 10 71 13 71 13 40  |  70
0380:  04 71 2C 40 07 71 24 09 E9 70 01 08 DE ED 61 61  |  E1
0390:  08 E8 0A 00 0B 2C 0C 44 0D 5C 0E 88 0F A0 07 D0  |  2A
03A0:  19 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  |  E6
                             ...
07F0:  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 4B D7  |  9C

$� %� &�

$� %� &�

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji a
rozmístìní souèástek expandéru
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Hrající noèník

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji a rozmístìní souèástek

nasadíme desku elektroniky a pøitáh-
neme maticemi. Pak nasadíme víèko,
natoèíme tak, aby bylo mo�né vlo�it
�roub M2 a pøitáhneme opatrnì víèko.
Nakonec na noèník nalepíme samolep-
ku, abychom poznali, �e tento noèník
není jen tak obyèejný, ale hrající a
prakticky vyzkou�íme funkci.

Vzhledem k tomu, �e nìkteré díly,
jako je fosforbronz, víèko, �rouby bez
drá�ky atp. jsou obtí�nì zajistitelné, na-
bízíme stavebnici noèníku, která obsa-
huje kompletní sestavu materiálu podle
seznamu vèetnì návodu a baterií. Ne-
obsahuje jen samotný noèník, který je
výhodnìj�í koupit v místì. Stavebnici
nabízíme za 118 Kè + po�tovné 52 Kè
(v pøípadì zdra�ení po�tovného více),
nebo celý výrobek v záruce 6 mìsícù,
noèníky v barvì rù�ové, modré nebo
mramorové v cenì 188 Kè + po�tovné
na adrese Semach, Nerudova 8/652,
757 01 Vala�ské Meziøíèí, tel./fax:
0651-24638, 0602-721022, Internet:
http//www.de.anet.cz/semach

Rozpiska souèástek

R1 47 kW
R2 330 kW
R3 8,2 kW
R4 22 kW
C1 2,2 nF
T1 KC237-8A, zesílení asi 200
T2 KC307
D1 KA206
IO UM66T + piezomembrána

nebo strojek z hracího pøání
deska s plo�nými spoji
baterie AG 3; 3 ks (bì�nì ke koupi

napø. na trhu)
dr�áky baterie � kontakty baterie je tøe-

ba udìlat z fosforbronzového nebo
jiného pru�ného materiálu, ohnuté-
ho do tvaru M

�roub a matice M1,6; povrchovì upra-
veny 2 ks

�roub a matice M2; povrchovì upra-
veny 1 ks

noèník � jakýkoli, který má vý�ku dna
takovou, aby se na spodek ve�la
elektronika

víèko � kryt elektroniky mù�eme upra-
vit z víèek na barvy v papírnictví
(asi 5 Kè)

samolepka �s melodií � � samolepka
na noèník není nutná, je v�ak vhod-
né noèník nìjak odli�it

42,5 mm

R1

R2
R3

R4

T1
T2 C1K1 K2

IO
1
2

3

Obr. 3. Osazená deska s plo�nými
spoji noèníku (star�í verze bez R1 a

R3), osazená modulem z hracího
pøání. Zvìt�eno.

PE

Princip tohoto hrajícího noèníku vy-
u�ívá vodivosti (nejen) kapalin. Pøi vo-
divém spojení kontaktù K1 a K2 na dnì
noèníku je procházející proud zesílen
tranzistorem n-p-n T1, melodický ge-
nerátor je sepnut tranzistorem p-n-p
T2. Kondenzátor C1 filtruje pøípadné
ru�ení na vstupu, rezistor R2 zmen�u-
je vstupní impedanci. Rezistory R1 a
R3 chrání tranzistory proti nadmìrné-
mu proudu pøi zkratu mezi kontakty K1
a K2. Dioda D1 chrání melodický ge-
nerátor proti pøepólování pøi pøípadném
otoèení baterií. Pou�ité souèástky jsou
bì�né, jen tranzistor T1 by mìl mít ze-
sílení asi 200. Nepatrné napìtí na kon-
taktech i procházející proud (asi 2 V a
max. 7 µA) zaji��ují naprostou bezpeè-
nost obvodu.

Vzhledem k ukonèené výrobì me-
lodického generátoru UM66T a obtí�-
nému shánìní piezomembrán jsme
zpracovali variantu pro amatéra nejjed-
nodu��í, a to pou�ít u� hotový zvuko-
vý modul. K tomu se nejlépe hodí v pa-
pírnictví bì�nì dostupné hrací pøání.

Vyvrtanou a nejlépe pocínovanou
desku osazujeme ze strany mìdi. Nej-
prve pøipájíme matici M2 tak, aby byla
závitem proti vyvrtanému otvoru na
desce. Je nutné ji pøipájet kvalitnì, stu-
dené spoje zpùsobí odtr�ení krytu
s elektronikou od noèníku. Poté pøipá-
jíme fosforbronzové dr�áky baterií, cel-
kem 3 ks. Kontakty tvaru M pøichytíme
na u��í plo�ky desky, aby prolis byl pro-
ti vìt�í plo�ce. Do nich nakonec zasu-
neme baterie. Vìt�í plo�ka musí být vo-
divá (nepøelakovaná), vytváøí kontakt
jedné strany baterie (� pól). A� pak pá-

jíme tranzistory, vývody necháme dlou-
hé jen nìkolik milimetrù, rezistory, di-
odu a keramický kondenzátor, které-
mu také zkrátíme vývody.

Potom, podle varianty desky, osa-
díme melodický generátor. U varianty
s IO UM66T zapájíme IO podle nákre-
su podobnì jako tranzistory. U varian-
ty s hracím strojkem je nutné strojek
nejprve vybalit z hracího pøání a od-
støihnout èást s baterií. Baterii pak spo-
lu s dal�ími dvìma pou�ijeme k napá-
jení noèníku. Polovina destièky strojku
se pak pøipájí velkou plo�kou, která
pùvodnì tvoøí posuvný kontakt v pøání
na plo�ku základní desky. Druhý pól
strojku je nutné propojit tenkým drát-
kem s plo�kou u matice M2 (viz foto-
grafie). Je nutné pájet na desku pøání
opatrnì, vývod u baterie je oddìlený a
zùstal jen tenký spoj. Pak vlepíme pie-
zomembránu do víèka elektroniky. (U
varianty s UM66T musíme je�tì propo-
jit piezomembránu s vývody na desce
s plo�nými spoji drátkem asi 5 cm dlou-
hým). Piezomembránu vlepíme do víè-
ka po obvodu, aby pod ní zùstal volný
prostor pro rezonanci membrány. Po
zasunutí baterií vyzkou�íme funkènost
propojením kontaktù K1 a K2 rezisto-
rem s odporem stovek ohmù nebo jen
vlhkými prsty. Baterie musí mít dobrý
kontakt - dr�ák musí pru�it.

Doprostøed noèníku vyvrtáme na
rovném místì dvì díry s prùmìrem
1,4 mm vzdálené 3 cm, nejlépe podle
desky s plo�nými spoji. Zevnitø otvory
zahloubíme pro hlavièku �roubu M1,6;
která nesmí mít drá�ku. Ten nasadíme
zevnitø noèníku. Z druhé, vnìj�í strany

Noèník je urèen k rychlej�ímu a nenásilnému osvojení návyku. Pøíjemná
melodie upozorní na vykonání potøeby bez nucení dítìte.

Obr. 1. Schéma zapojení elektroniky noèníku
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Nabíjeè autobaterií
Zdenìk Blecha

V AR 11/92 byl zveøejnìn èlánek s návodem ke stavbì jednoduchého
a úèelného dobíjeèe autobaterie. Ukázalo se, �e jde o ideální zapojení pro
zaèínající mláde� s mo�ností experimentovat.

Seznam souèástek
R1 1,2 kW/1 W
R2 0,1 W
R3 1,2 kW/1 W
R4, R5 podle mìøidla
C1 1000 µF/35 V
C2, C3, C4 100 nF
D1 a� D4, D6, D7

1N5404 (KY708 apod.)
IO MA7815
D5, D8 LED èervená, �lutá
transformátor 220/18 V/1,5 A
mìøidla
zdíøky
spínaèe
pouzdra pojistek...

Literatura
ZM: Dobíjeè autobaterií. Amatérské ra-

dio è. 11/1992, s. 533.

Nový procesor
Pentium MMX

Poèátkem roku 1997 pøedstavila fir-
ma Intel v Kongresovém cenru v Praze
nový procesor tøídy Pentium s ro�íøe-
ním pro multimediální aplikace. In-
strukèní soubor procesoru byl doplnìn
o 57 nových instrukcí, jejich� vyu�ití
mù�e podstatnì (a� 4x) zrychlit zpra-
cování obrazových a zvukových dat.
Zrychlení je podmínìno úpravou pro-
gramù tak, aby vyu�ívaly nové instruk-
ce. Stávající programy pobì�í s novým
Pentiem o 20 a� 30 % rychleji vzhle-
dem ke zlep�ené architektuøe èipu.
Nové Pentium MMX pou�ívá dvì napá-
jecí napìtí (3,3 a 2,45 V) a nelze je proto
pou�ít ve standardních základních des-
kách. JB

Obr. 1. Zapojení dobíjeèe autobaterií

Obr. 2. Provedení pøístroje

Pou�ité souèástky

Souèástky jsou typickou ukázkou
vyu�ití �uplíkových zásob, proto neu-
vádím rozlo�ení souèástek na desce
s plo�nými spoji. K mìøení napìtí
a proudu jsem pou�il sdru�ený indiká-
tor z magnetofonu, ostatní souèástky
jsou z rùzných vrakù. Krabièku jsem
zakoupil v bazaru za 20 Kè. Kdo chce
zapojení maximálnì zjednodu�it, mù�e
vynechat tlumivku, indikaèní pøístroje,
ochrannou diodu D7, indikaèní LED D8
a rezistor R3, pøípadnì i spínaè na vý-
stupu nabíjeèe. �árovka na samostat-
ném vinutí slou�í k prosvìtlení zadní
stìny indikátorù a nemá na funkci �ád-
ný vliv.

Integrovaný obvod je tøeba chladit,
zcela postaèí kousek hliníkového ple-
chu, který v�ak musí být umístìn izo-
lovanì do kostry pøístroje. Blokovací
kondenzátory C2 a C3 pøipájíme po-
blí� stabilizátoru. Srá�ecí rezistory R1
a R3 volíme na vìt�í zátì�, ohøívají se.
Boèník R2 je z odporového drátu, dél-
ku zvolte podle citlivosti va�eho mì-
øidla. Pøedøadný odpor je slo�en z pev-
ného rezistoru R4 a odporového trimru
R5. Silová èást je na zadní stìnì, po-
zor na bezpeèné pøichycení pøívodní-
ho vodièe, transformátoru a spínaèe.

Základem zapojení je stabilizátor
s integrovaným obvodem MA7815, do-
plnìný ochranou a analogovými mìøi-
dly. Mìøidla indikují nabíjecí proud
a napìtí akumulátoru. Zcela souhlasím
s filozofií autora nestavìt zázraènou
nabíjeèku se systémem slo�itých ob-
vodù ochran a vybíjeèù, kdy� ji potøe-
bujeme dvakrát za rok, zpravidla na
podzim.

Technické údaje
Napájecí napìtí: 220/50 Hz.
Dobíjecí napìtí: 14,4 V.
Dobíjecí proud: max. 0,9 A.

Funkce zapojení
Sí�ové napìtí 220 V je transformo-

váno na 17 a� 20 voltù. Transformátor
by mìl dodat proud 1,5 A. Pøívod je ji�-
tìn tavnou pojistkou Po1. Støídavé na-
pìtí je usmìrnìno ètveøicí diod D1 a�
D4 (KY708) v mùstkovém zapojení
a filtrováno kondenzátorem C1. Po
usmìrnìní je pøivedeno na stabilizá-
tor MA7815, na jeho� vývody jsou pøi-
pojeny blokovací kondenzátory 100 nF.
Výstupní napìtí 15 V zmen�íme na po-
�adovaných 14,3 V zaøazením výkono-
vé diody D6. Po pøipojení baterie pro-
chází nabíjecí proud omezený
stabilizátorem na asi 1 A, který se s po-
stupným zvìt�ováním napìtí akumu-
látoru zmen�uje na asi 0,1 A. Pak se
ji� napìtí akumulátoru nezvìt�uje a do-
bíjení konèí.

V pøípadì pøepólování baterie tvoøí
D7 zkrat, pojistka Po2 na výstupu se
pøepálí a odpojí baterii od pøístroje.
Èervená LED indikuje nesprávné pøi-
pojení. Tlumivka navinutá na toroidním
jádru potlaèuje mo�né �pièky. U�iteè-
ným doplòkem jsou analogová mìøidla
proudu a napìtí.
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s rezistorem R1 a kondenzátorem C1
tvoøí èlánek RC s dobou vybíjení kon-
denzátoru danou nastavením potenci-
ometru P1. Stejnì pracuje i èlánek P2,
R2, C2. Dioda LED D8 indikuje sepnu-
tí relé RE1. Tranzistor T1 je øízen
z portu RA0 a pøes R5 spíná relé RE1.
Pro mikrokontrolér byl zvolen pra-
covní kmitoèet 32,768 kHz, který øídí
vnitøní generátor èasu a chod pro-
gramu. Pro vnìj�í øízení zapnutí a vy-
pnutí je pou�ito galvanické oddìlení
optoèleny IO3 a IO4. Proud diodou
LED optoèlenu je omezen na 2,2 mA
rezistorem R6 (R7).

Struèný popis programu

Kondenzátory C1 a C2 jsou nabity
na plné napájecí napìtí pøes porty
RA2 a RA3 pøepnutými na výstup.
Pøepnutím RA2 nebo RA3 na vstup
se ète napìtí na kondenzátorech, kte-
ré se zmen�uje vybíjením pøes rezis-
tor R1, P1 nebo R2, P2. Mikrokont-
rolér testuje napìtí na vstupech portu
a periodicky v programové smyèce
pøièítá k vnitønímu registru jednotku za
jednotkou. Minimální hodnota naètená
programem je 1 a je urèena odporem
rezistoru R1 (R2). Maximální naètení

'2%$�=$3187Ë

+2/'<6

=$31872

KRG�

VHF�

GQ\

PLQ�
�

�� ��

��

'2%$�9<3187Ë

,QWHUYDORYê�VStQDþ�,6��

�

�� ��

��

Intervalový spínaè
Intervalový spínaè lze pou�ít v pøípadech, kdy potøebujeme pra-

videlnì spínat rùzná zaøízení s nestejnou dobou zapnutí a vypnutí,
kterou lze libovolnì nastavovat v rozmezí 1 a� 60 s, 1 a� 60 minut,
1 a� 60 hodin, 1 a� 60 dní.

Obr. 1. Schéma zapojení

Základní technické parametry

Napájecí napìtí: 220 V / 50 Hz.
Vlastní pøíkon: max. 1,5 W.
Maximální stø. spínané napìtí: 250 V.
Maximální stø. spínaný proud: 8 A.
Nastavitelné èasy - délka sepnutí:
1 s - 60 dní ve 4. rozsazích (60 krokù),
- délka mezery mezi sepnutím:
1 s - 60 dní ve 4. rozsazích (60 krokù),
- rozsahy: 1 - 60 s, 1 - 60 min,

1 - 60 hod, 1 - 60 dní.
Vnìj�í ovládání 220 V/50 Hz:

sepnout spotøebiè I = 2,2 mA,
vypnout spotøebiè I = 2,2 mA.

Rozmìry: 106 x 91x 82 mm.
Pøipevnìní: li�ta DIN.

Popis konstrukce

Intervalový spínaè se montuje pøí-
mo na li�tu, obdobnì jako nové typy
jistièù. Lze jej proto s výhodou pou�í-
vat pøímo v rozvadìèových skøíních
bez pracného vrtání dal�ích dìr pro
pøichycení. Nejvìt�í výhodou Interva-
lového spínaèe je velmi �iroké roz-
mezí èasového intervalu, kterého bylo
dosa�eno pou�itím nejmodernìj�í
souèasné souèástky - mikrokontrolé-
ru.

Pro maximální jednoduchost na-
stavení jsou v intervalovém spínaèi
pou�ity pro nastavení potenciometry,
které zaji��ují pøesnost s tolerancí asi
10 % z nastaveného údaje. Nastavení
takto zvládne ka�dý, ani� by potøebo-
val slo�itou dokumentaci pro ovládaní.
Mikrospínaèi pod potenciometry mù-
�eme vybrat jeden ze ètyø rozsahù
1 a� 60 s, 1 a� 60 min, 1 a� 60 hod.,
nebo 1 a� 60 dní. Mù�eme napøíklad

nastavit vìtrání s periodou 8 hod. a
délkou vìtrání 15 min. Osvìtlení re-
klamního poutaèe 10 s s mezerou
mezi osvìtlením 5 s, 5 min. a podob-
nì. Výstra�nou akustickou signalizaci
2 s s mezerou 30 s. Odvìtrávání skla-
dù s del�í periodou - a� 60 dní. Zalé-
vání trávníku jednou za 3 dny, v�dy 5
hodin atd.

Navíc je intervalový spínaè dopl-
nìn vstupem pro okam�ité sepnutí a
pro okam�ité vypnutí. Toho je mo�né
vyu�ít napø. pro doplnìní periodického
odvìtrávání o odvìtrání sepnutím pøí-
davného tlaèítka 220 V. Výstupní relé
pro spínání zátì�e je dostateènì di-
menzováno a mù�e spínat výkon a�
2 kW, co� je pro vìt�inu aplikací po-
staèující. Pro spínaní vìt�ích výkonù
nebo tøífázového napìtí je potøeba do-
plnit do zapojení stykaè nebo polovo-
dièové relé, dimenzované na potøebný
výkon.

Popis zapojení

Zaøízení je napájeno ze sí�ového
transformátoru TR1 støídavým napì-
tím 15 V. Po usmìrnìní diodami D2
a� D5 a filtraci kondenzátorem C8 zís-
káme stejnosmìrné napìtí pro napá-
jení relé RE1 a obvodù intervalového
spínaèe. Pro napájení mikrokontroléru
PIC16C54 IO1 pou�íváme napìtí 5 V,
stabilizované stabilizátorem napìtí
IO2. Odporová sí� R3 nastavuje log. 1
na vstupech RB0 a� RB3 v pøípadì
rozpojení spínaèù S1 a S2. Dva rezis-
tory odporové sítì R3 jsou pracovní
kolektorové odpory tranzistorù opto-
èlenù IO3 a IO4. Potenciometr P1
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je 60 a je dáno maximální velikostí od-
poru potenciometru P1 (P2). Získané
èíslo 1 a� 60 je odeèítáno po sekundì,
minutì, hodinì nebo dni na základì
nastavení spínaèù S1 (S2). Rozli�ení
je proto v�dy na celé jednotky sekund,
minut, hodin nebo dní podle nastave-
ní.

Pøijde-li impuls na vstup RB7, oka-
m�itì se zkrátí èas vypnutí a nastave-
ní èasu zapnutí. Stejnì pracuje i vstup
RB6 s nastavením èasu vypnutí.

Potenciometr nastaveného èasu
se testuje v�dy bezprostøednì pøed
dobou sepnutí nebo vypnutí. V prùbì-
hu èasu sepnutí nebo vypnutí nemá
nastavení potenciometru na jiný èas
(na délku pùvodnì nastaveného èasu)
�ádný vliv.

Osazení desky s plo�nými spoji

Nejprve osadíme desku s oznaèe-
ním H014A. Zapájíme rezistory, diody,
integrované obvody IO3, IO4, tranzis-
tor T1. Stabilizátor IO2 pøipájíme a
ohneme k desce. Dále zapájíme kon-
denzátory, pojistkové dr�áky, relé RE1,
konektory K1 a� K4. Nakonec zapájí-
me transformátor TR1 a 5 ks kablíku
délky asi 10 cm k bodùm s oznaèením
+, -, RE, ON a OFF.

Dále osadíme desku H014B. Za-
pájíme rezistory, odporovou sí� R3,
krystal X1, kondenzátory C4, C5 a ob-
jímky pod pøepínaèe S1 a S2. Kon-
denzátory C1, C2, a C3 zapájíme do
takové vý�ky, aby je bylo mo�né
ohnout nad desku do vyznaèených
míst. Dále pøi�roubujeme a zapájíme
potenciometry P1 a P2, kterým musí-
me vytvarovat vývody podél pouzdra,
aby byly co nejblí�e k desce. Nakonec
zapájíme integrovaný obvod IO1 a dio-
du LED D8.

O�ivení a montá�
do pøístrojové krabièky

Do dr�áku pojistky vlo�íme sklenì-
nou trubièkovou pojistku 100 mA. Na
svorky K2 pøivedeme sí�ové napìtí
220 V (nejlépe pøes oddìlovací trans-
formátor). Musíme dát pozor, aby se
kablíky na desce nezkratovaly. Na
koncích kablíkù s oznaèením + a -
zmìøíme 5 V. Spojíme kablík RE a +
- relé sepne. Odpojíme napájecí na-
pìtí 220 V a kablíky pøipájíme k desce
H014B. Spínaèe S1 a S2 zastrèíme
do objímek a nastavíme podle obráz-
ku èelního panelu interval �sec.�, po-
tenciometry otoèíme na nejkrat�í èas
(1). Pøipojíme napìtí 220 V. Relé RE1
s intervalem 1 s spíná, dioda D8
svítí pøi sepnutí relé. Potenciometry
P1 a P2 mù�eme zmìnit dobu zapnutí
a dobu vypnutí.

Z krabièky vyjmeme pøední prùsvit-
ný kryt. Desku H014B vlo�íme do
skøíòky tak, aby kontrolka LED byla na
stranì otvoru pro konektory desky
H014A. Desku H014B vlo�íme do
spodní èásti krabièky, konektory K1 a�
K4 do otvoru v krabièce. KrabièkuObr. 2. Desky s plo�nými spoji

ñ
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uzavøeme zacvaknutím spodního dílu
tak, aby èerný klíè byl na opaèné stra-
nì ne� konektory. Na pøední panel na-
lepíme �títek a vyøízneme otvory na
potenciometry, pøepínaèe a kontrol-
ku. �títek namáèkneme do krabièky.
Nakonec nasadíme a pøi�roubujeme
knoflíky.

Seznam souèástek

R1, R2 1 kW
R3 18  kW, RSIT
R4 330 W
R5 1,8 kW
R6, R7 100  kW/0,5 W
P1, P2 100 kW/LIN, P6M
C1, C2 470 nF/MKH
C3 4,7 µF/16 V
C4, C5 47 pF
C6, C7 33 nF
C8 47 µF/35 V
D1, D2, D3,
D4, D5 1N4001
D6, D7 1N4007

D8 LED 5 mm, èerv.
T1 BC547C
IO1 PIC16C54 (H014)
IO2 7805
IO3,IO4 CNY17/III
X1 32,768 kHz
K1, K2, K3, K4 ARK 7101/2
F1 100 mA, F
RE1 M15E 24
S1, S2 NT2
TR1 WL 315-1
krabièka DIN 6M H68
pøístrojový knoflík P-S8879
dr�ák pojistky PL 120000

Ceny a objednávky na spínaè
Stavebnice intervalového spínaèe

stojí 1561,60 Kè.
Naprogramovaný mikrokontrolér

PIC-H014 stojí 380,- Kè.
Celý hotový výrobek intervalového

spínaèe 1805,60- Kè.
(pro prodejce slevy)
Písemné objednávky: Holdys a.s.

Teplická 95, 405 02 Dìèín IV. Tel. ob-
jednávky: 02/6925953 nebo 0412/
531288.

Prodejna: ELEKTRO, Nuselská 13,
Praha 4.

 Zajímavý intervalový spínaè pro stìra-
èe automobilù podle nìmeckého èasopisu
[1] je na obr. 1. Srdcem spínaèe je populár-
ní èasovaè 555.

Funkce zapojení je následující: po pøipoje-
ní napájecího napìtí je kondenzátor C1 vy-
bit a jak prahový, tak i spou�tìcí vstup IO
(vývody 6 a 2) mají pøibli�nì nulové napìtí.

To zpùsobí, �e na výstupu èasovaèe
(vývod 3) je prakticky plné napájecí napìtí.
Cívka relé, zapojená mezi výstup a kladný
pól napájecího napìtí, je bez napìtí, rov-
nì� nesvítí i paralelnì k relé pøipojená LED
(k ní je sériovì zapojen pøedøadný rezistor
R1). Ochranná dioda D2, rovnì� paralelnì
pøipojená k cívce relé, zkratuje napì�ové
�pièky, vznikající zánikem magnetického
pole ve vinutí cívky pøi odpojení napìtí.

Z kladného napìtí na výstupu èasova-
èe se pøes diodu D1, potenciometr P1 a re-
zistor R2 zaèíná nabíjet kondenzátor C1
(tyto souèástky urèují dobu intervalu).

Jestli�e napìtí na kondenzátoru C1 do-
sáhlo horní prahové úrovnì (2/3 napájecí-
ho napìtí UB), pøeklopí se signálem na 6
vnitøní klopný obvod èasovaèe a na jeho
výstupu se objeví napìtí blízké nule. Relé
sepne a zapne svými kontakty motor stìra-
èe. Dioda LED se rozsvítí a indikuje tím
funkci intervalového spínaèe.

Soufázovì s výstupem èasovaèe se-
pne i vnitøní vybíjecí tranzistor (vývod 7) a
kondenzátor C1 se zaène vybíjet pøes re-
zistor R3 a trimr P2 (tìmito souèástkami je
dána doba startovacího impulsu pro moto-
rek stìraèe).

Kondenzátor C1 se vybíjí tak dlouho,
a� napìtí na nìm dosáhne dolní prahové
úrovnì a signálem na 2 se opìt pøeklopí
vnitøní klopný obvod èasovaèe. Vybíjecí
tranzistor (vývod 7) se uzavøe a na výstupu
èasovaèe (vývod 3) se opìt objeví kladné
napìtí. Relé odpadne a souèasnì se zaèí-
ná kondenzátor C1 opìt nabíjet. Celý cyk-
lus se opakuje.

Doba spou�tìcího impulsu pro motor
stìraèe se nastavuje trimrem P2, doba
mezi dvìma spou�tìcími impulsy (interval)
se nastavuje plynule potenciometrem P1.
Více v pøíspìvku není.

Zapojení mne zaujalo neobvyklým zpù-
sobem nabíjení èasovacího kondenzáto-
ru z výstupu èasovaèe (obvykle je poten-
ciometr P1 pøipojen pøímo na napájecí na-
pìtí) a oddìlením nabíjecí a vybíjecí cesty
(u vìt�iny zapojení bývá jeden z rezistorù
spoleèný obìma cestám). Tedy úplnì nìco
jiného ne� vìt�ina známých zapojení s èa-
sovaèem 555.

Kdy� jsem ji� mìl pøeklad hotový k pøe-
dání do redakce, dostala se mi do rukou
kní�ka [2], ve které je k mému pøekvapení
popisován témìø stejný obvod (str. 88, obr.
80). Chybí jen indikaèní LED.

Navíc jsou uvádìny i dosahované
doby: mezera (interval) je nastavitelná od
3,2 do 50 s a doba zapojení motorku stìra-
èe (spou�tìcí impuls) je 1 a� 3,2 s. Ponì-
kud neobvyklé zapojení je modifikovaný
astabilní multivibrátor s nabíjením konden-
zátoru nikoli pøímo z napájecího napìtí,
nýbr� z výstupu. Rovnì� neobvyklé je dù-
sledné oddìlení nabíjecích a vybíjecích
cest kondenzátoru.

Vysvìtlena je i funkce
diody D1, která umo�òuje
nabíjení kondenzátoru C1
pøes P1 a R2, zabraòuje
v�ak jeho vybíjení, je-li na
výstupu èasovaèe malá na-
pì�ová úroveò. Tím je doba
vybíjení závislá pouze na P2
a R3. Potenciometrem P2
lze nastavit dobu zapnutí,
kdy je motorek stìraèe pøi-
pojen kontaktem r, zapoje-
ným paralelnì ke spínaèi
stìraèù.

Dal�ím pøekvapením byl pùvodní pra-
men [3], odkud bylo zapojení do knihy pøe-
vzato (v�echna zapojení jsou opatøena po-
drobnými odkazy na literaturu). Pùvodní
zapojení tedy bylo uveøejnìno ji� pøed dva-
ceti lety v jednom z populárních nìmec-
kých elektronických èasopisù (viz [2], str.
115). Pøesto nepostrádá na zajímavosti a je
znovu a znovu otiskováno. Svìdèí to mimo
jiné o neutuchající popularitì èasovaèe 555.

Seznam souèástek

R1 1 kW, 0,25 W
R2 47 kW, 0,25 W
R3 22 kW, 0,25 W
P1 1 MW, lin
P2 22 kW, lin
C1 47 µF/16 V
C2 100 µF/16 V
IO NE555
D1, D2 1N4148
LED LD41A
relé SE-9

Literatura

[1] Präziser KFZ-Intervallschalter. Elektro-
nik Labor 1995 è. 5, s. 34-36.
[2] Hájek, J.: Èasovaè 555. Praktická zapo-
jení. A A a BEN, Praha 1996.
[3] Emmerl, H.; Bauer, B.: Intervallschalter
für den Scheibenwischer. ELO 1976 è. 2,
s. 14-16.
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Obr. 3. Pøední �títek

 Cyklovaè
pro stìraèe s 555

Obr. 1. Schéma zapojení
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 Technické parametre

Dia¾kové infraèervené ovládanie
Ovládanie: 15 tlaèidiel.
Napájanie: 2 x 1,5 V.
Riadiaca doska
Napájanie: 8 V, 2x 18 V.
Odber prúdu: 5 V/200 mA,

2 x 18 V pod¾a pou�itého pohonu.
Rozmery: 95 x 62 mm.

Doska zobrazovaèa
Typ zobr.: 4miestny LED.
Napájanie: 5 V, z riadiacej dosky.
Odber prúdu:

80 a� 150 mA pod¾a jasu.
Rozmery: 95 x 45 mm.

Funkcie pozicionéra
Nastavenie limitov antény.
Nastavenie pozície antény (max.39).
Mazanie pozície antény.
Zadávanie pozície antény.

Dia¾kové ovládanie

Dia¾kové ovládanie (ïalej len DO)
je vyrobené na jednostrannej doske

s plo�nými spojmi - montá�ou SMD.
Základom DO je integrovaný obvod
SA3010 zapojený pod¾a doporuèené-
ho zapojenia - viï obr. 1. Kódy vysie-
lame pomocou 15 tlaèidiel (ïalej len
Tl).

Zapínanie a vypínanie je tlaèidlom
STAND BY, programovanie Tl - REC,
priame zadanie pozícií Tl - 0 a� 9,
dvomi tlaèidlami ovládanie smeru
východ - západ a Tl - STOP návrat
z programovacieho re�imu. Kryt je
zhotovený z univerzálnej plastovej
krabièky èiernej farby pod oznaèením
ZXIV. Tlaèidlá sú popísané bielou
farbou na sivom podklade. Ovládaè
je napájaný alkalickými èlánkami
1,5 V.

Zoznam súèiastok DO

R1 100 W
R2 6,8 kW, SMD R0805
R3 47 kW, SMD R0805

Pozicionér P39 pre
satelitné antény s DO

Miroslav �imkoviè
Pri mojej práci ma zaujala ponuka simulátora jednoèipových mik-

rokontrolérov rady 51 od firmy Elnec. Uvedený simulátor je vybavený
ve¾mi dobrým vývojovým prostredím na programovanie a ladenie
uvedených obvodov. Daná skutoènos� a výhodná cena mikrokon-
troléra ma podnietila k tomu, aby som postavil cenovo dostupný
pozicionér s mikrokontrolérom AT89C2051 od firmy Atmel.

R4, R7 10 kW, SMD R0805
R5 68 W, SMD R0805
R6 1 kW, SMD R0805
C1 47 µF/6 V
D1 LED INFRA
T1 SMD NPN
T2 SMD PNP
U1 SAA3010
X1 rezonátor 432kHz
Tlaèidlá
TL0 STOP
TL1 0
TL2 8
TL3 5
TL4 2
TL5 1
TL6 4

Obr. 1. Schéma
zapojenia DO

Obr. 2. Doska
s plo�nými spojmi DO

Obr. 3. Poh¾ad
na hotové DO
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TL7 7
TL8 V¼AVO
TL9 VPRAVO
TL10 9
TL11 6
TL12 3
TL13 REC
TL14 STAND BY

 Riadiaca doska

Riadiacu dosku pozicionéra mô�e-
me rozdeli� na 4 funkèné celky:
- riadiaca èas�,
- ovládanie motora,
- tvarovaè impulzov od motora,
- obvody napájania.

Riadiaca èas�

Riadiaca èas� pozostáva z mikro-
kontroléra AT89C2051 (IO1), pamäti
93C46 (IO2), rezonanèného obvodu
mikrokontroléra a nulovacieho obvodu.
Mikrokontrolér je taktovaný frekven-
ciou 11,0592 MHz. Rezonanèný ob-
vod tvorí kry�tál BX1 spolu s konden-
zátorom C1, C2 (27 pF). Nulovací
signál nuluje mikrokontróler po prive-
dení napätia Ucc. Obvod tvoria R11,
C8, C9 a R12.

Externá pamä� mikrokontroléra je
sériová EEPROM, v ktorej sú ulo�ené
údaje o pozíciach paraboly. Pamä� je

Obr. 4. Schéma
zapojenia riadiacej

dosky

Obr. 5.
Doska

s plo�nými
spojmi

riadiacej
dosky
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ovládaná vývodmi P.1.4. a� P.1.7.
Displej je ovládaný sériovo. Povole-
nie zápisu na displej zabezpeèuje vý-
vod P.1.0. Vývody P.3.0. a P.3.1. sa
pou�ívajú na prenos údajov a èasova-
cích impulzov pre displej. Preru�enie
mikrokontroléra je ovládané signálom
INF cez vstup P.3.2. V závislosti na
prijatom kóde je vykonaná akcia.
Vstup P.3.4. slú�i na pripojenie prijí-
maèa typu PACE, ktorý priamo ovláda
pozicionér.

Ovládanie motora
Motor je ovládaný cez kontaktné

prepínacie relé. Vývod P.3.7. ovláda
pohyb v¾avo a vývod P.3.5. ovláda po-
hyb motora vpravo. Tretie relé ovláda-
né vývodom P.1.3. zni�uje napätie pri
nastavovaní limitov a programovaní
polohy antény. Zní�ením napätia do-
siahneme plynulej�í a pomal�í chod
motora, èo znaène u¾ahèí nastavenie
nových polôh.

Tvarovaè impulzov
Impulzy od motora sú privádzané

na vývod P.3.3 cez tvarovaè, ktorý
tvoria rezistory R1, R2, R3, konden-
zátor C3, diódy D1, D2 a hradlo
DD1A.

Obvody napájania
Riadiaca doska je napájaná stabili-

zovaný napätím 5 V, ktoré vyrába sta-
bilizátor 7805.

Motor je napájaný nestabilizova-
ným napätím 36 V (18 V). Motor je od-
ru�ený obvodom R13, C10.

Zoznam súèiastok
riadacej dosky

Rezistory
R1, R2 10 kW
R3 1 kW
R5, R6, R7 6,8 kW
R8, R9, R10 68 kW
R11 2,2 kW
R12 8,2 kW
R13 2,2 W, 2 W

Kondenzátory
C1 27 pF
C2 27 pF
C3 220 nF
C4 2200 µF/16 V, tantal
C5, C6,
C11, C12 100 nF
C7 10 µF/16 V
C9 10 µF/16 V
C8 10 µF/16 V
C10 1,5 µF
C13 100 nF

Polovodièové súèiastky
N1 MA7805
U1 B80C1500
U2 B80C1500
BX1 11,0592 MHz
DD1 74HCT14
HL1 LED 3 mm/2 mA
HL2 LED
HL3 LED

IO1 AT89C2051
IO2 93C46

Ostatné súèiastky
RE1, RE2,
RE3                    CS12N-K, VE-12HS-K
VD1, VD2, VD3 BAT46
VD4, VD5 KA206
VT1, VT2, VT3 BC548C
Konekt. kolíky
XC1, XC2,
XC3, XC5 Z02
XC4 Z03
XC6, XC7 Z04

Doska zobrazovaèa

Zobrazovaè je �tvormiestny displej
LED, ktorý je riadený obvodom M5450.
Jas sa nastavuje odporovým trimrom
RP1. Doska displeja obsahuje tie� in-
fraèervený prijímaè U1A.

Zoznam súèiastok
zobrazovaèa

R1 150 W
RP1 68 kW, trimr
C1 10 µF/6 V
C5 1 nF
U1 TFMS5360
HL1 DA04-11GWA
HL2 DA04-11GWA
IO1 M5450
XC1, XC2 V04, konektor

Programové vybavenie

Program tvorí 6 funkèných celkov.
- Ovládanie DO.
- Ovládanie zobrazovaèa.
- Ovládanie motora (východ - západ).
- Ovládanie napojenia na prijímaè
PACE.

Obr. 6. Poh¾ad
na riadiacú dosku

s displejom

Obr. 7.
Schéma

zapojenia
zobrazovaèa
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- Programovanie polohy motora.
- Programovanie EEPROM (ulo�enie
limitov a pozícií).

Popis jednotlivých èastí programu
presahuje rámec tohto èlánku.

Pripojenie a programovanie
pozicionéra P39

Pripojenie motora

Pozicionér s motorom je prepojený
4�ilovým tieneným káblom. Motor (8"-
-10"-12") sa k pozicionéru pripája na
svorky oznaèené �MOT�. Impulzy
z magnetického snímaèa polohy (2 -
�ily tienené) sa pripoja na svorky
�IMP, ZEM�. Tienenie kábla je potreb-
né pripoji� na svorku ZEM.

Popis tlaèidiel
dia¾kového ovládania

STAND_BY - zapínanie a vypínanie
pozicionéra z pohotovostného stavu
do normálneho re�imu a naopak.
0-9 - pou�íva sa pre nastavenie èísla
polohy 01 - 39.
STOP - ukonèenie programovacieho
módu.
REC - pou�íva sa na prepnutie do pro-
gramovacieho re�imu a zápis do pa-
mäti.
< (>) - inkrementácia (dekrementáciu)
èísla polohy.
<< (>>) - nastavenie polohy motora
východ (západ).

Význam zobrazovaných
informácií

---- - pohotovostná poloha.
End - návrat do pohotovostnej polohy.
XX - èislo polohy (svieti 01 - 39).

L1-- - nastavený limit L1.
L1L2 - nastavenie limitov L1, L2.
ErrL - error limit L1 alebo L2, (vypnutie
koncovými spínaèmi).
StoP - motor stojí.
---I - pohyb motora vpravo.
I--- - pohyb motora v¾avo.
L-t4 - programovanie limitov.
P-t5 - programovanie pozície antény.
C-t6 - mazanie pozície antény.

 Programovací re�im

Stlaèením tlaèidla REC sa dosta-
neme do programovacieho re�imu a
na displeji zaènú preblikáva� progra-
movacie re�imy.

Následne mô�eme vykona� tieto
funkcie :
L - t4 - (ka�dým programovaním li-
mitov je vymazaná celá pamä� !)
programovanie krajných pozícií anté-
ny L1, L2. Stlaèením tlaèidla 4 sa trva-
le zobrazí L-t4. Po stlaèení (STOP-ná-
vrat) REC je mo�né tlaèidlami << (>>)
pohybova� motorom po celej dráhe a�
po koncové spínaèe. Stlaèením Tl.1
sa zobrazí L1-- nastavenie limit vý-
chod. Stlaèením Tl.2 sa zobrazí L1L2
nastavenie limit západ. Stlaèením
Tl. REC sa ulo�ia limity do pamäte a
vrátime sa do programovacieho re�i-
mu.
P - t5 - programovanie polohy.
Stlaèením tlaèidla 5 sa trvale zobrazí
P-t5. Po stlaèení (STOP-návrat) REC
je mo�né pohybova� motorom tlaèi-
dlami << (>>) od limitu L1 do L2. Po
nastavení po�adovanej polohy stlaèi�
Tl. STOP. Ïalej zadáme èislo pozície
antény (00 - 39, alebo tlaèidlami < -
>). Stlaèením REC bude pozícia zapí-
saná do pamäti.
C - t6 - vymazanie naprogramova-
ných polôh. Stlaèením tlaèidla 6 sa
trvale zobrazí C-t6. Po stlaèení tlaèi-
dla (STOP návrat) REC je vymazaná

Obr. 8. Doska
s plo�nými spojmi riadiacej dosky

poloha, ktorá bola nastavená pred
vstupom do tejto funkcie.

Záver

Autor ponúka doda� dosky s plo�-
nými spojmi - základová doska (80
Sk), panel (70 SK). Ïalej ponúka kom-
pletné DO (250 SK) a naprogramova-
ný procesor AT89C2051 (450 SK).

Bli��ie informácie mo�no získa�
na tel.: 091/73 27 88. Adresa autora:
Miroslav �imkoviè, Pod Willec hôr-
kou 25, 080 01 Pre�ov.

Novou øadu galiumarzenidových po-
lem øízených výkonových tranzistorù,
které jsou urèeny speciálnì pro vysoko-
frekvenèní zesilovaèe tøídy C v mikrovln-
ných komunikaèních systémech a sate-
litních pozemních stanicích, vyvinula
firma Hewlett-Packard. Tranzistory øady
IM5964 nabízejí velký výstupní výkon a�
do 32 W a úèinnost do 42 % uvnitø kmi-
toètového pásma od 5,0 do 6,4 GHz pøi
konstantním zesílení s pøesností ±0,3 dB
a souèasné velmi velké linearitì. Inter-
modulaèní zkreslení 3. øádu pøi specifi-
kované amplitudì nosné je -45 dBc. Pro-
vozují-li se popsané tranzistory ve tøídì
A, jsou vhodné té� pro zpracování èísli-
cových signálù. Díky optimálním vlast-
nostem tranzistorù mù�e vývojáø systé-
mu sní�it amplitudu intermodulaèního
zkreslení a harmonických a tak dosáh-
nout je�tì vìt�í linearitu pøi plném výko-
novém zesílení. Vnitøní pøizpùsobení na
vstupu i výstupu systému k impedanci
50 W není potøebné, co� zjednodu�uje
kontaktování èipu, které pøi pomìrnì
rozmìrných èipech výkonových tranzis-
torù bývá zpravidla obtí�né.

S�

Informace Hewlett-Packard

· · ·

Výkonové GaAs
tranzistory FET
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UCT520 - mikropoèítaè/
terminál do kapsy

Zdá se, �e lidé jsou trvale pronásledováni vizí co nejvìt�í nezá-
vislosti v prostoru i v èase. Staèí pøipomenout, �e právì usilujeme
o to, abychom nebyli odkázáni ani na energetickou sí�, ani na te-
lefonní budky, ani na stoly pod svoje osobní poèítaèe. (Nebo se spí-
�e jedná o dále rostoucí závislost na nových a nových vìcech?)

Ing. Jan Netuka

Mnoho profesí a lidských èinností
mù�e být skuteènì provádìno úèin-
nìji, lépe a pøíjemnìji (nebo dokonce
vùbec) jen se zaøízeními a s pøístroji,
které je mo�né dr�et v ruce, vejdou se
do kapsy a obejdou se, v optimálním
pøípadì, bez jakéhokoliv pøívodního
kabelu.

Nová pøíle�itost

Nabízíme první seznámení s pøí-
strojem, který se vyznaèuje, kromì
zmínìných atributù nezávislosti, i mi-
moøádnou v�estranností a pøíznivými
cenovými relacemi. Struèné pojme-
nování v titulku, mikropoèítaè/terminál
do kapsy, není proto nièím jiným ne�
základní charakteristikou nového zaøíze-
ní. Pøesnìji a úplnìji lze v tradièních
i nových aplikacích nazývat UCT520
takto:
- ovládací, konfiguraèní nebo servisní
terminál (se standardními sériovými
rozhraními vèetnì IrDA),
- programovatelný mikropoèítaè (se
�irokým spektrem programovacích
jazykù a postupù),
- informátor (s výbìrem dat z interní
datové základny),
- sbìraè dat (s ruèním zápisem, sní-
máním èárového kódu, ètením èipo-
vých karet, bezkontaktních identifi-
kaèních prvkù atp.),
- registrátor dat z mìøicích míst (s dlou-
hodobým provozem - a� 1 rok, s nepøe-
ru�itelným a nezávislým napájením),
- øadiè a analyzátor stykových systémù
(RS-232-C, RS-422/485, I2C, CAN
aj.),
- tester (se speciálním rozhraním a
pøípojným místem),
- uèební pomùcka (v cenovì optima-
lizované verzi).

Podrobnosti pozdìji

Uvedený výèet pojmenování není
jistì úplný, dal�í mo�nosti uplatnìní
mohou být odvozeny od hlub�ího po-
znání mikropoèítaèe/terminálu UCT520
(dále pro struènost jen mikropoèítaèe
UCT520), pøedev�ím jeho modularity
a funkèní pøizpùsobitelnosti. Proto�e
rozsah potøebných informací pøíli�
pøesahuje rámec jednoho èlánku,
pøinese podrobný popis mikropoèíta-
èe UCT520 leto�ní 4. (srpnové) èíslo
(modré) èasopisu Konstrukèní elek-
tronika A Radio. V té dobì bude mik-
ropoèítaè UCT520 u�ivatelùm a zá-
jemcùm k dispozici v dostateèném

mno�ství pro pøímé aplikace i pro
úèelová pøizpùsobení, vèetnì potøeb-
ného programového zabezpeèení.

Nyní jen struènì

Základní pøedstavu o vlastnostech
mikropoèítaèe UCT520 a výchozí pod-
nìt k úvahám o jeho pou�ití poskytne
následující struèný popis.

Pouzdro mikropoèítaèe UCT520
z èerného plastu ABS má rozmìry
157 mm x 84 mm x 30 mm. Mù�e být
opatøeno zápìstním poutkem, závìs-
ným pouzdrem, opìrkou, pøíchytkami
pro montá� na panel nebo sponami
pro pøipojení pøídavného modulu.
Standardní fóliovou klávesnici, její�
provedení a umístìní na UCT520 je
na obr. 1, lze jednodu�e nahradit u�i-
vatelskou alternativou se shodným
nebo men�ím poètem kláves. Pokud
je nezbytné, mohou mít klávesy a�
ètyøi významy (na zobrazené klávesni-
ci viz napø. klávesa pro vstup znakù
* P & p). Okam�itý význam klávesy in-
dikují dvì svítivé diody nad klávesnicí.
Vyhrazenou klávesou se UCT520 také
zapíná a vypíná.

Zobrazovaè LCD je grafický s po-
ètem bodù 122 x 32. Kontrast zobra-
zení mù�e být z klávesnice mìnìn
podle aktuálních svìtelných podmí-
nek. Dal�í klávesou se zapíná a vypí-
ná elektroluminiscenèní prosvìtlení
LCD, je-li po�adováno. V základním
textovém módu jsou na zobrazovaèi
umístìny 4 øádky, ka�dý s 20 znaky
(latinka, font 5 x 7). Øadiè grafického
LCD nabízí mo�nost pou�ít, pøípadnì
kdykoliv zavést (i pøes RS-232-C),
alternativní soubor znakù (napø. vìt�í
nebo jinou abecedu) nebo zobrazit
grafickou informaci (funkèní závis-
lost, logo, piktogram).

Vestavìným napájecím zdrojem
mikropoèítaèe UCT520 je akumulátor
NiMH 3,6 V/1200 mAh. Nabíjení aku-
mulátoru proudem 120 mA (nabíjecí
doba vybitého akumulátoru je 14 h)
a externí napájení UCT520 zabezpeèí
bì�ný zásuvkový stabilizovaný zdroj
7,5 V/300 mA.

Pøípojné místo vnìj�ího zdroje je
umístìno na pøivráceném èele pouz-
dra a slou�í i k pøipojení modulu pro
øízené rychlé nabíjení akumulátoru
(bìhem 3 h). Zdrojová soustava za-
ji��uje i bezpeèné nepøeru�itelné na-
pájení mikropoèítaèe UCT520. Pro
dlouhodobý a nezávislý provoz mù�e
být akumulátor nahrazen napø. bì�-

nou lithiovou baterií 6 V/1300 mAh
nebo vhodným externím elektroche-
mickým zdrojem.

Komunikaèním rozhraním mikro-
poèítaèe UCT520 je vyhrazeno od-
vrácené èelo pouzdra. Kromì konek-
torù sériových asynchronních kanálù
RS-232-C a RS-422/485 (pøenosová
rychlost a� 115,2 kb/s) se na nìm na-
chází buï okénko infraèervené pøeno-
sové linky IrDA nebo dal�í konektor,
napø. sbìrnice I2C. Signálem RI roz-
hraní RS-232-C, a proto i prostøed-
nictvím telefonního nebo rádiového
modemu, mù�e být UCT520 dálkovì
zapínán. (Zapnutí UCT520 vyvolají
mj. i vestavìné a pøednastavené ho-
diny reálného èasu.) Na dolní stì-
nì UCT520 je v pøípadì potøeby
umístìn konektor pro roz�íøení mikro-
poèítaèe, napø. o modul vstupních ob-
vodù mìøicích èidel pro dlouhodobou
registraci dat.

Bohatì je dotována pamì� mikro-
poèítaèe UCT520 pro ulo�ení dat (32
a� 512 KB SRAM se zálohovaným na-
pájením) i pro systémové i aplikaèní
programové zabezpeèení (128 nebo
512 KB Flash EPROM). Pro UCT520
jsou pøipravovány �iroké programo-
vací mo�nosti a postupy i jejich pod-
pora (BIOS, rezidentní program MO-
NITOR UCT520 a pomocné programy,
komunikaèní program MITE232, pøe-
kladaèe programovacích jazykù BA-
SIC, C a Pascal).

Do doby vydání vý�e zmínìného
èísla 4 èasopisu Konstrukèní elektro-
nika A Radio nabídne aktuální in-
formace o mikropoèítaèi UCT520
adresa www.mite.anet.cz v síti In-
ternet. Pou�ití mikropoèítaèe/terminá-
lu UCT520 bude mo�né konzultovat
ve stánku firmy MITE Hradec Krá-
lové, s. r. o. na výstavì AMPER �97
(hala 4, stánek G21).

Obr. 1. Klávesnice
mikropoèítaèe/terminálu UCT520
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stìnì v blízkosti kotlù. Na ni je pøi�rou-
bován hlavní stabilizátor IO13 7808.

Mechanické provedení bude zále�et
pravdìpodobnì na mechanických mo�-
nostech a zruènosti realizátorù.

Uvedení do provozu
Desku mikroprocesoru spojíme

s deskou displeje desetivodièovým plo-
chým páskem a vstup analogového
pøevodníku pøipojíme na zem. Zaøíze-
ní pøipojíme ke zdroji 5 V/0,5 A. Po pøi-
pojení by se na displeji mìla objevit
náhodná èísla na v�ech 4 místech (po-
kud je zobrazen èas), nebo na 3 mís-
tech pøi údaji z pøevodníku. Po jedné
minutì se musí vynulovat displej pøi
zobrazení èasu. Nyní mù�eme nasta-
vit hodiny na pøesný èas. Pokud by
hodiny ne�ly (i po resetu), je nutno
zkontrolovat, zda jsou pøítomny impul-
sy 2 Hz na vstupu T1 mikroprocesoru
(vývod 39 IO1). V pøípadì nesvítícího
displeje je nutno zkontrolovat zápiso-
vé impulsy na výstupech P1,4 a� P1,7
(vývody 31 a� 34 IO1). Pokud je v�e
v poøádku, nastavíme otáèením trimru
P3 na displeji nulu (zobrazujeme tep-
lotu). Potom pøipojíme na analogový
vstup známé napìtí (mìøíme multime-
trem) v rozsahu 0 a� 999 mV a otáèe-
ním trimru P4 nastavíme na displeji
údaj shodný s multimetrem. Tím je na-
stavení desky procesoru skonèeno.

Desku èidla nastavujeme oddìlenì
od desky procesoru. Snímací tranzis-
tor pøipájíme zatím na del�í vodièe
a celou desku pøipojíme ke zdroji s na-
pìtím 8 V. Potom zkontrolujeme zápor-
né napìtí na vývodu 4 operaèního ze-
silovaèe IO10 (záporné napájecí
napìtí), které by se mìlo pohybovat
v rozmezí -5 a� -8 V. Dále zkontroluje-
me napìtí na výstupu IO11, 78L05, kte-
ré musí být 5 V. Èidlo nastavujeme støí-
davým ponoøováním snímacího
tranzistoru do vody s ledovou tøí�tí (0
°C), kdy trimrem P2 nastavujeme na
výstupu napìtí 0 V, a do vody se zná-
mou teplotou (mìøíme nejlépe labora-
torním teplomìrem). Pøi teplotì vody
napø. 35,2 °C nastavujeme trimrem P1
na výstupu 352 mV. Postup je nutno
opakovat, proto�e trimry jsou vzájem-
nì závislé. Potom desky propojíme
a zaøízení je pøipraveno k montá�i. Za
provozu potom jemnì nastavíme
trimrem C6 pøesný chod hodin.

Ve výkonové èásti zkontrolujeme,
zda je na výstupu stabilizátoru napìtí
8 V. Po spojení tøívodièovým vedením
zkontrolujeme, zda správnì spínají obì
relé tak, jak mají (u dvoukotlové vari-
anty), v pøípadì nìjakých nedostatkù je
mo�no do ovládacího vodièe zapojit
odporový trimr s odporem 10 kW a jem-
nì nastavit pøechodová napìtí.

Závìr
Zaøízení jsem navrhl s ohledem na

maximální obvodovou jednoduchost
a velmi jednoduché provedení. Tím se
nároènost zaøízení pøesunula do oblasti
napsání vhodného programového vy-

Programovatelný pokojový
termostat

Petr Zapadlo
(Dokonèení)

Obr. 7. Deska s plo�nými spoji pro pøevodník teplota � napìtí

jsou nastavovány pouze regulaèní tep-
loty, ostatní nastavení (èas a teplotní
program) zùstává. Nastavená hystere-
ze je 0,4 °C pro hlavní kotel a 0,3 °C
pro kotel pomocný (hlavní hoøí). Tato
velikost hystereze se v praxi ukázala
jako optimální.

Výpis programu pro mikroprocesor
ve formátu IntelHex je v tab. 1.

Mechanické provedení
Pokojová èást regulátoru byla ve-

stavìna do plastové èerné krabièky za-
koupené v GM electronic pod oznaèe-
ním KM60 (159 x 140 x 60 mm, viz obr.
9 a 10). Deska displeje byla pøi�rou-
bována na horní polovinu krytu tak, �e
displej je ve výøezu v zákrytu s pøední
stìnou. Pod deskou displeje je na
spodní polovinì pøi�roubována deska
procesoru a deska èidla je umístìna
svisle shora dolù na levé stranì za ná-
litky pro stahovací �rouby. Èidlo je
umístìno v plastové trubièce pøilepe-
né na levém boku krabièky tak, �e
pouzdro mìøicího tranzistoru vyènívá
ven. Na horním èele krabièky, co nej-
dál od èidla, je umístìn chladicí profil
stabilizátoru. Jako tlaèítka byla pou�i-
ta klávesnice ze zabezpeèovacího za-
øízení TESLA.

Výkonová èást byla umístìna v hli-
níkové skøíòce (neznámého pùvodu) na

Nastavení programu
Po stisku tlaèítka e displej zhasne

a stiskem tlaèítka t se dostaneme do
zadávání programu. Na displeji se ob-
jeví na prvních dvou místech 00,
oznaèující hodinu, a na dal�ím místì
bude 1, která oznaèuje den v týdnu.
Poslední místo je zatemnìné. Progra-
muje se tak, �e stiskem tlaèítek d a n
zapisujeme do pamìti údaje a záro-
veò se po ka�dém stisku zvìt�uje údaj
hodin o 1. Zároveò se zobrazuje na
svítivých diodách (den a noc) zvole-
ný údaj. Stiskem tlaèítka e prochází-
me programem beze zmìny. To nám
umo�òuje prohlídku zadaného progra-
mu, nebo opravu nìkolika hodnot bez
nutnosti celý program zadávat znova:
stiskem e prohlí�íme program tak
dlouho, dokud nedojdeme na pøíslu�-
nou hodinu a den. Pak tlaèítkem (den/
noc) opravíme údaj a dál pokraèuje-
me opìt tlaèítkem e.

Program automaticky pøepíná po
minutì zobrazení èasu a teploty míst-
nosti. Stiskem pøíslu�ného tlaèítka au-
tomaticky pøejdeme k �ádanému úda-
ji. Dále je nutno nenechávat program
�viset� v zadávacích smyèkách, jeliko�
neprovádí regulaci.

Tlaèítkem reset je mo�no nastavit
chod hodin pøesnì na sekundy (v oka-
m�iku resetu je 0 sekund). Po resetu
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bavení. Výpis pamìti IO1 je ve formátu
IntelHex, zájemci mohou ode mne ob-
dr�et výpis na disketì i se zdrojovým
textem v asembleru po zaslání diskety
3,5" a zpáteèního po�tovného formou
známek na adresu Petr Zapadlo, Osek
nad Beèvou 366, 751 22, okr. Pøerov.

Literatura
[1] Konstrukèní katalog TESLA: Èísli-

cové integrované obvody.
[2] Digitální teplomìr s obvodem

C520D (2). ARB è. 4/86, s. 138.

Seznam souèástek
C1, C6 33 pF
C2, C5 27 pF
C3 330 nF
C4 120 pF
C7, C8, C9 2 µF
C10, C13, C17, C19, C19,
C21, C22, C23, C25, C26 100 nF
C11, C12 20 µF
C14 2,2 nF
C15, C16 100 µF
C20 10 nF
C24 50 mF

(C24 staèí 2,2 mF; pozn. red.)

R1 a� R4, R20, R21, R28 1 kW
R5, R32 1 MW
R6 220 kW
R7 a� R13, R18, R19, R25,
R30, R31, R66, R68, R70,
R73 a� R75 10 kW
R14, R15, R34, R35 12 kW
R16, R17, R22, R23,
R27, R36 a� R64 330 W
R24, R29 56 kW
R26 5,6 kW
R33 100 kW
R65, R67, R69 2,2 kW
R71 3,3 kW
R72 4,7 kW
P1 56 kW
P2 560 W
P3, P4 22 kW

IO1 8748
IO2 a� IO5 4543
IO6 C520D
IO7 4069
IO8 4060
IO9 555N
IO10 741CN
IO11 78L05

Obr. 8. Deska s plo�nými spoji napájecích a výkonových obvodù

IO12 7805
IO13 7808
O1, O2 VQE24
DM1, DM2 B80C800
D1 a� D4 LED
D5, D8 ZD 5,6 V
D6, D7 1N4002
D9 ZD 4,3 V
D10 a� D12 BAT 47
T1 a� T4 BC307

T5, T6 BD437
T7 a� T9 BC548B
Re1, Re2 relé 6 V
X1 krystal 4 MHz
X2 krystal 32,768 kHz
aku1 a� aku4 akumulátory NiCd
dr�ák na 4 tu�kové baterie
plastová krabièka KM60
klávesnice Tesla
transformátor viz text

Obr. 9 a 10. Vnitøní provedení regulátoru teploty

>
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Dìtské radiostanice
Tyto radiostanice asijské výroby se prodávají v prodejnách s hraèkami

za cenu mírnì pøevy�ující 300 Kè a moje dìti je dostaly od Je�í�ka. Neèekal
jsem �ádný zázrak, i kdy� na obalu bylo hrdì napsáno �4 tranzistors�.

Tab. 1. Výpis pamìti procesoru 8748 pro termostat ve for-
mátu IntelHex. (Té� na Internetu � www.spinet.cz/aradio)

:020000000439C1
:10000700D5ABFE67A7F7AEB835B936F017A003C46E
:10001700E633B000230F5EAEF117A103E8E633B174
:1000270000B93BF117A103F8E633B101238862FB5E
:10003700C593B839B93AB012B1162545238862235A
:100047001F3A08A8F7F7F7F7F64908AAF7F7F6519E
:10005700FA530FB937A1F8530FA8B90968E963A88C
:1000670008A9F7F7F7F667F9530F68B938A108A891
:10007700F7F7F7F7F675F8530FA8B90968E983A8F2
:1000870008A9F7F7F7F687F9530F68A9B838F0D931
:10009700964900000008F7F6AAD5FDC5F7F6A804AB
:1000A700F804F0D5FEC5F7F6F0F7F6F8B83BF0A977
:1000B700231D0303E9B9AEB836F0A903F8E6D8F96A
:1000C70003F0F6D2F91E03F8A904D8F91E1E03F0AF
:1000D700A9FEA8F019F7E9DCE6E58A2004E79ADF2C
:1000E700B8392778A8F0AF04FE8A20B93AF1AF04EF
:1000F700FE9ADFB939F1AFB838FF371760F6460A0D
:10010700F7F7F63BF0CFDF961CC8F003F9F6468AFF
:10011700409A7F2448B8380AF7F631CFF0DF962D9A
:10012700C8F003F8F6168AC02448FFB838371760B6
:10013700F616242DCFB838FF371760F616241C9A09
:100147003F0A43E067E650245AD5FE53F04301AE19
:10015700C5248867F665D5FE53F0AEC5248867E6E3
:100167006A2476D5FE530F4380AEBD80C5248867C9
:10017700F685D5FE530F4340AEBD00C5248867E61C
:10018700BED5FEC567E6A6B83CB935F17441FBA0FC
:1001970018FAA019F1744118FBA018FAA024BAB8EC
:1001A7003FB938F17441FAA0FBC8A0C8C9F1A02330

:1001B700FFC8A074540449B83F23FFA0C8A0C8A033
:1001C700C8A07454B8050A67E8CEE6CB0A43E0A98D
:1001D7000301F6D3F9F7F7F7F7E6BAF7F6E7449628
:1001E700F7F6EC44A6F7F6F124F344B6B83F23003C
:1001F700A0C8A0C82301A07454D5BF20C57489BD69
:1002070001BE00D5FFC5A8F0AFB908F7AFF619854D
:10021700441B8595B6219ADF44238A20742FFA67F9
:100227006767F63BFF97A7F7AF8A20F6378544390C
:100237008595446767F64DFF97F7AF9ADFF64985CF
:10024700444B85954467FFB65C97F7AFF6588544EE
:100257005A8595446797A7F7AFF6658544678595EF
:1002670074381EFE7441B83FFAA0C8FBA0C8FD53FE
:1002770007A07454E91BD5FF1FC5A8FFA0FE03E81C
:10028700E692FE6D03E1F6941D4408440A2488743F
:1002970089B8397476B83954F6B839FBA02488740C
:1002A70089B83A7476B83A54F6B83AFBA0248874F9
:1002B70089B8367476B83654F6B836FB03E8E6C91B
:1002C70044B6FBA0B8357476B83554F6B835FB0399
:1002D700C4E6DC44CBFBA0B83B7476B83B54F6B815
:1002E7003BFB03F8F6DEFB03FFE6DEFBA02488F00A
:1002F700AB742FFA0000000067F61A1BFAAEFBADCD
:100307007441B93FFAA1C9FBA123FFC9A1C9A174CF
:1003170054642467F62CCBFAAEFBAD6407FEAAFD46
:10032700AB743844F87438830A43E0AA0301F62F04
:10033700830A43E0DA9640643883BA00BB00C653A9
:10034700AC1BFB03F6E651BB001AEC4883B83CF044
:1003570043803900990F18F043403900990F18F07E
:1003670043203900990F18F043103900990F83F093
:100377007441FAB93FA1FBC9A123FFC9A1C9A1745F
:0A03870054830A43E00301E6898372
:00000001FF

>

>

Jaké v�ak bylo moje pøekvapení,
kdy� místo dosahu 100 m, inzerované-
ho na obalu, byl dosah pouhých nìko-
lik metrù. Proto�e jsem nejprve pøed-
pokládal nìjakou závadu, rozhodl jsem
se je opravit.

Nejprve jsem pøezkoumal zapojení
radiostanice a nakreslil její schéma, viz
obr. 1. Zapojení stanice je velmi jedno-
duché. Jednotranzistorový vf stupeò
pracuje pøi pøíjmu jako superreakèní de-
tektor, následuje regulátor hlasitosti
a pøímovázaný tøístupòový nízkofrek-
venèní zesilovaè. Koncový stupeò nf
zesilovaèe je zapojen ve tøídì A. Dar-
lingtonovo zapojení tranzistorù T3 a T4
zvìt�uje (mírnì) zesílení tohoto stup-

nì. Pøi vysílání (po stisku tlaèítka PTT)
je reproduktor pøipojen na vstup nf ze-
silovaèe a slou�í jako mikrofon. Zesí-
lený signál superponovaný na napáje-
cí napìtí se odebírá z kolektoru T4
a napájí se jím vf stupeò. Tlaèítko �Mor-
se� zavádí kladnou zpìtnou vazbu v nf
zesilovaèi. Po jeho stisku se zesilovaè
rozkmitá. Pøi vysílání pracuje vf stupeò
jako oscilátor, jeho� signál je modulo-
ván (amplitudovì i kmitoètovì) nízko-
frekvenèním signálem. Kmitoèet osci-
látoru pøi vysílání je pøibli�nì 50 MHz.
Vf signál se vede pøes tlumivku, zapo-
jenou jako prodlu�ovací cívka, do an-
tény. Jako anténa je pou�ita �roubovi-
ce z ocelového drátu (pru�ina) v délce

Obr. 1. Zapojení radiostanice. Tranzistor 2SC1417 odpovídá pøibli�nì typu
BF240, tranzistory 2SC3198 a 2SC945 jsou bì�né univerzální nízkofrekvenèní
tranzistory odpovídající typùm KC... èi BC... . Prodlu�ovací cívka má 20 závitù

lakovaným drátem o Ø asi 0,4 mm navinutým samonosnì na Ø 3 mm. Osciláto-
rová cívka je navinuta tenkým drátem o Ø asi 0,3 mm na kostøièce o Ø 8 mm

s feritovým jádrem. Pøepínaèe jsou nakresleny v poloze �pøíjem�.

asi 15 cm, zasunutá do bu�írky a vy-
tváøející ohebný �pendrek�. Vzhledem
k tomu, �e závity pru�iny jsou tìsnì
vedle sebe a dotýkají se, nemù�e �rou-
bovice slou�it jako zkrácená �roubovi-
cová anténa. Úèinnost antény je proto
velmi malá � prakticky se rovná kous-
ku stejnì dlouhého drátu.

Pøi pohledu na schéma zaujme pøe-
dev�ím ponìkud zmatené zapojení vf
stupnì v okolí pøepínaèe pøíjem�vysí-
lání (tlaèítko PTT � Push To Talk). Pù-
vodní zapojení zøejmì obsahovalo krys-
tal, který výrobce v rámci �inovací�
vypustil. Dal�í pozoruhodností je zapo-
jení nf zesilovaèe ve tøídì A. Radiosta-
nice, která by jinak mohla mít spotøebu
jen nìkolik mA (spotøeba superreakè-
ního detektoru je men�í ne� 1 mA), ode-
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bírá pøi pøíjmu asi 30 mA, pøi vysílání
asi 40 mA. K napájení je pou�ita ne prá-
vì levná destièková devítivoltová bate-
rie. Pøi tomto odbìru se v�ak velmi
rychle vybije.

Proto�e reklamace výrobku by patr-
nì nic nevyøe�ila � i jiné radiostanice
stejného typu by pravdìpodobnì praco-
valy stejnì � pokusil  jsem se zapojení
upravit. Nechtìl jsem zvìt�ovat výkon
oscilátoru vysílaèe, nebo� mi pøipadal
dostateèný � ke zmìøení kmitoètu sta-
èilo pøiblí�it anténu stanice ke vstupu
èítaèe [1] opatøenému anténkou dlou-
hou asi 10 cm. Sna�il jsem se proto
upravit superreakèní detektor tak, aby
mìl vìt�í citlivost. Musím se pøiznat, �e
jsem nebyl úspì�ný. Pokou�el jsem se
mìnit hodnoty souèástek, pou�ít jiný typ
tranzistoru, upravit zapojení a nahradit
nìkteré rezistory tlumivkou, leè marnì,
citlivost pøijímaèe se nezlep�ila. Jedi-
ného malého úspìchu jsem dosáhl
zmen�ením vazby na anténu � poèet
závitù cívky L1 jsem zmen�il ze dvou
na jeden. Proto�e s konstrukcí super-
reakèních pøijímaèù mám jen malé zku-
�enosti, doufám, �e nìkterý ze ètenáøù
bude úspì�nìj�í.

A� dodateènì jsem zjistil, �e výkon
vysílaèe je pøece jen velmi malý � na
signál z mìøièe rezonance (GDO) rea-
goval pøijímaè na vìt�í vzdálenost ne�
na signál z druhé radiostanice.

Dal�í úpravy se proto týkaly prodlou-
�ení doby �ivota baterie. Zmen�ení
odbìru asi o 15 mA lze dosáhnout zvìt-
�ením odporu rezistoru v kolektoru T2
z 3,3 na 6,8 kW. Po této úpravì se v�ak
zvìt�í ji� tak dost znaèné zkreslení nf
zesilovaèe.

Moje dìti (2½  a 4½  roku) mají sice
matnou pøedstavu, �e k tomu, aby po-
dobná zaøízení pracovala, je potøebná
jakási �baterka�, av�ak více je je�tì
nezajímá. Nelze proto oèekávat, �e
budou stanice svìdomitì vypínat, po-
kud si s nimi nehrají. Proto jsem je do-
plnil o jednoduchý obvod, který zaji�-
�uje automatické vypnutí.

První èást úpravy spoèívala ve zmì-
nì zapojení stanice tak, abych uvolnil
jeden pøepínací kontakt tlaèítka PTT.
Upravené zapojení vf èásti je na obr. 2.
Pøi úpravì vystaèíme s pùvodními sou-
èástkami (èást nám jich zbude), navíc
je jen kondenzátor 47 pF.

Pouhým zvìt�ením napájecího na-
pìtí vf èásti zaniknou superreakèní
kmity a obvod pracuje jako oscilátor.
Tak jednoduché to v�ak zase není.
Kmitoèet oscilátoru je pak o nìkolik
MHz ni��í ne� je kmitoèet pøijímaného
signálu ve funkci superreakèního detek-
toru. K doladìní na�tìstí staèí zmen�it
kapacitu kondenzátoru ve zpìtné vaz-
bì do báze tranzistoru. Po úpravì je pøi
pøíjmu stanice zapojena zcela shodnì.
Pøi vysílání se zapojení zmìní, jsou vy-
pu�tìny nadbyteèné souèástky. Zmì-
nou kapacity pøidaného kondenzátoru
(47 pF) mù�eme stanice doladit tak, aby
pøijímaný a vysílaný kmitoèet byl shod-
ný. Proto�e pøijímaè není pøíli� selek-
tivní, není pøesné nastavení nutné.

Pøi pokusu o rekonstrukci pøijímaèe
jsem pøi�el na zajímavý jev. Stabilita
kmitoètu oscilátoru velmi závisí na po-
u�itém typu tranzistoru. S originálním
tranzistorem se pøi zmìnì napájecího
napìtí od 6 do 9 V oscilátor rozladil nej-
vý�e o 100 kHz. Podobných výsledkù
jsem dosáhl i s tranzistorem KSY71.
Naopak s velmi podobným tranzistorem
TR12 se oscilátor rozladil o více ne�
1 MHz, stejnì tak jako s BC546.

Druhá èást úpravy spoèívá v dopl-
nìní èasového spínaèe podle obr. 3.
Jako spínaè slou�í uvolnìný kontakt
pøepínaèe PTT. Po krátkém stisku tla-
èítka PTT se kondenzátor nabije a ote-
vøe tranzistor HEXFET. Je-li stanice
v klidu, tj. není-li obèas stisknuto tla-
èítko PTT, vybíjí se kondenzátor pøes
paralelnì pøipojený rezistor. Zmen�í-li
se napìtí na nìm pod 3 a� 4 V, tran-
zistor se uzavøe a odpojí stanici. Od-
bìr radiostanice ve vypnutém stavu je
prakticky nulový. S uvedenými sou-
èástkami se radiostanice vypne za
necelých 30 s.

Je zajímavé, �e úpravu jsem reali-
zoval jen pouhé dva dny pøedtím, ne�
k nám do redakce dorazil pøíspìvek [2],
navíc s prakticky shodným typem tran-
zistoru. Viz také [3].

K uvedeným radiostanicím snad u�
jen jedna poznámka. Uvedený výrobek
bych (i pøes velmi nízkou cenu) bez vá-
hání navrhl do soutì�e o titul ��mejd
roku�. Myslím, �e leckterý radioamatér
by byl schopen zkonstruovat mnohem
kvalitnìj�í radiostanici, ani� by se pøíli�
zvìt�ila slo�itost zapojení. Bohu�el
v�ak nesmí, proto�e by, jak nám sdìlil

ÈTÚ v souvislosti s bezdrátovým mik-
rofonem z [4], poru�il celou øadu záko-
nù [5].

Jaroslav Belza
[1] Zajíc, M.: Èítaè a èíslicová stupnice.

PE 5/96, s. 22.
[2] Hanzal, J.: Jednoduchý èasový spí-

naè. PE 2/97 s. 27.
[3] VH: Senzorový spínaè �árovky. PE

8/96, s. 22.
[4] Martinský, J.: Bezdrátový mikrofon.

PE 4/96, s. 24.
[5] Oprava k èlánku bezdrátový mikro-

fon. PE 6/96, s. 26.

Desky s plo�nými spoji pro
doplòky k èítaèi

V èísle 12 loòského roku jsme uve-
øejnili doplòky k èítaèi z PE 5/96. Desky
s plo�nými pro pøedzesilovaè do 1 MHz

(obr. 1 PE 12/96) a pøedzesilovaè do
30 MHz (obr. 2 PE 12/96) nám poslal
pan Bohumil Novotný.

Obr. 1. Vstupní zesilovaè do 1 MHz

Obr. 2. Vstupní zesilovaè a
pøeddìlièka do 30 MHz

Obr. 2. Upravené zapojení vf èásti

Obr. 3. Obvod pro automatické
vypínaní radiostanice
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Typické aplikace
tohoto procesoru

- Mìøení teploty (øízení, výpoèty, varovná
  hlá�ení),
- mìøení tlaku a zrychlení,
- domácí elektronika,
- inteligentní øadièe klávesnic a displejù,
- èasovaèe s øídicími funkcemi,
- inteligentní subsystémy.

TSS400 je maskou programovatelný
integrovaný obvod, vyrábìný v nìkolika
hardwarových modifikacích a s rùzným roz-
lo�ením vývodù. V�echny modifikace jsou
programovány maskou pøi výrobì podle
potøeb zákazníkù. Interní pamì� ROM má
kapacitu 2 KB, pamì� RAM má 575 bitù or-
ganizovaných v devíti bankách a v ka�dé
z nich je �estnáct ètyøbitových slov.

TSS400 má dal�í tøi velmi zajímavé klo-
ny, a to jsou TSS400-S1, TSS400-S2 a
TSS400-S3. Tyto procesory mají spoleè-
nou vlastnost: jejich pamì� ROM je ji� na-
programována ve výrobì jako interpreter.
Tento interpreter je urèen k provádìní pro-
gramu, který je ulo�en v externí EEPROM
a tyto procesory mohou být tedy zákaznic-
ky programované právì ulo�ením progra-
mu v této pamìti EEPROM. Programování
TSS400 je velmi snadné, proto�e výrobce
vytvoøil velmi výkonné a snadno pochopi-
telné makroinstrukce. V pøípadì tìchto ver-
zí S1, S2 a S3 je tedy jejich hardwarová
konfigurace ji� jednou pevnì daná a ne-
mìnná.

Jeliko� pøedpokládáme, �e velmi prav-
dìpodobnì bude nejvìt�í zájem právì
o verze S1, S2 a S3 (ekonomická série pro
výrobu masky TSS400 je asi 10 a� 20 tisíc
kusù), soustøedíme se na popis právì

tìchto verzí, u nich� si mù�e ka�dý zájem-
ce naprogramovat tøeba jen jediný kus.

Hlavní rysy tìchto procesorù

TSS400S1 - vychází ze TSS400 a na-
víc nese interpreter pro adresování 2KB
externí EEPROM.

TSS400S2 - jako TSS400S1, ale adre-
suje ji� EEPROM do 128 KB a má ve svém
interpreteru implementovánu sbìrnici
MULTISLAVE. Tato sbìrnice umo�òuje
obousmìrnou komunikaci na dvoudrátové
sbìrnici (napøíklad METER BUS). Data
jsou posílána od SLAVE k MASTER na zá-
kladì po�adavku od MASTER. K propojení
modulù SLAVE tvoøených dal�ími TSS400S2
nebo S3 je vhodné pou�ít interfejsový inte-
grovaný obvod TSS721 Texas Instruments.

TSS400S3 - jako TSS400S2, navíc má
implementovanou sbìrnici I2C, UART a in-
dexované adresování. UART má pøedna-
stavenou rychlost pøenosu 300 baudù, lze
ji zmìnit na 75, 110 a 150 baudù. Komuni-
kace pøes UART je poloduplex. Sbìrnice
I2C je kompletní, umo�òuje stavbu otevøe-
ných systémù s rùznými dal�ími pøipojený-
mi zaøízeními - napøíklad dal�í displej LCD,
pøevodník D/A nebo dal�í EEPROM.

Procesor dále integruje dvanáctibitový
pøevodník A/D s ètyøkanálovým vstupním
multiplexerem, obvody pro kontrolu stavu
napájecí baterie, proudový zdroj, který se
dá pou�ít napøíklad pro øízení externích
senzorù, budiè displeje LCD (sedmiseg-
mentový sedmimístný), dva nastavitelné
dekadické èítaèe 00 a� 99, které lze spojit
a dosáhnout tak rozsahu 0000 a� 9999 a
dva typy IO linek: K-porty a R-výstupy.

K-port je ètyøbitový obousmìrný port.
Výstupní data K-portu jsou uschována

v záchytném registru K, vstupní data jsou
pøivedena pøes Schmittovy klopné obvody
do ALU. R-výstup je osmibitový výstupní
registr.

TSS400 dovede pracovat ve tøech mó-
dech: DONE, ACTIVE a OFF.

V módu ACTIVE procesor vykonává in-
strukce. Analogová èást procesoru je na-
pájena jen tehdy je-li aktivován pøevodník
A/D a tedy v tomto pøípadì je proudový od-
bìr procesoru maximální (asi 80 µA/3 V
bez aktivovaného pøevodníku A/D). Je-li
pøevodník A/D v provozu, je odbìr proce-
soru asi 400 µA.

Mód OFF se vyznaèuje minimálním od-
bìrem a v tomto re�imu je napájena pouze
RAM, K-port a R-výstup. Proudový odbìr
v tomto pøípadì je asi 1 µA.

Pøi módu DONE je aktivní pouze displej
a obvody pro udr�ení èasu: proudová spo-
tøeba je asi 4 µA/3 V.

Vývojové prostøedí

K dispozici jsou dva systémy; Jedním
je The Advanced Development Tool (ADT).
Tento nástroj obsahuje i Real Time simulaci
a je velmi komfortní a tedy i dosti drahý -
ostatnì jako v�echny vývojové systémy po-
dobné úrovnì. Pracuje na PC a obsahuje:
- emulátor se speciálním konfiguraèním
   boxem pro pøímé propojení s aplikací,
- komunikaèní kartu do PC pro pøipojení
  emulátoru,
- software,
- manuál.

Druhý nástroj je jakýsi STARTER KIT,
skládá se ze softwarového simulátoru a
hardwarové desky.

Simulátor, který bì�í na PC, umo�òuje
velmi rychlý vývoj programù pro TSS400.
Dostupné jsou v�echny funkce, s výjimkou
hardwarové komunikace se vstupy a výstu-
py. Pro vývoj algoritmù nepotøebujeme ji�
�ádný hardware.

Hardwarová deska obsahuje základ-
ní zapojení TSS400S3, ètyøi pamìti EE-
PROM, klávesnici, sedmimístný sedmiseg-
mentový displej LCD a volnou pozici pro
zapojení integrovaného obvodu TSS721
(Meter bus). Deska se pøipojí k poèítaèi
pøes sériový port.

Tento systém umo�ní odladit program,
nahrát jej do EEPROM, spustit jej a dále
ladit.

Na�e vlastní zku�enosti prokázaly, �e
tento velmi levný systém je zcela dostateè-
ný pro odladìní programu i relativnì dosti
slo�itého. V nìkterém dal�ím èlánku uká-
�eme aplikaci klimatizaèní jednotky, která
byla odladìna velmi rychle právì na tomto
levném starter kitu.

Vlastnosti, cena a dostupnost vývojo-
vého prostøedí procesoru TSS400S1, S2
nebo S3 jsou takové, �e jej lze doporuèit
velmi �irokému pou�ití. Jako pøíklad uvádí-
me zapojení zaøízení pro mìøení tlaku a
teploty - viz obr. 1. Velmi zajímavé jsou
i aplikace, kdy je potøeba mìøit a pøenést
zmìøené údaje i z velmi vzdálených míst
po dvouvodièovém vedení spojením
dvou i více TSS400 za pomocí sbìrnice
METER BUS - viz integrovaný interface
TSS721.

Dal�í informace, katalogy, vzorky, zku-
�enosti a vývojové systémy jsou pro pøí-
padné zájemce dostupné u firmy:

PHOBOS s. r. o., Horní 199 744 01
Fren�tát pod Radh., tel.: 0656/83 69 61 fax:
0656/83 60 11.

Firma Phobos pro firmu Texas Instru-
ments pracuje jako distribuèní a aplikaèní
centrum v Èeské republice.

TSS400 - procesor
pro zpracování

analogových signálù
TSS400 (Texas Instruments) je procesor, který je urèen ke zpracování a

vyhodnocení signálù z rùzných èidel nebo snímaèù (napøíklad teploty, tla-
ku, vlhkosti, napìtí atd...). Proto je v nìm spoleènì s výpoèetní logikou in-
tegrován i pøevodník A/D spolu s øídicími obvody displeje LCD. Celkovì je
architektura procesoru øe�ena a doplnìna o dal�í velmi u�iteèné obvody
tak, �e k realizaci velmi inteligentních zapojení je potøeba ji� jen málo ex-
terních souèástek.

Obr. 1. Schéma zapojení
zaøízení pro mìøení tlaku
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K cenám bude pripoèítaná DPH.

Obr. 1. Èelný poh¾ad na skrinku
UNIMAS typu U 160

Firma BOPLA (SRN) sa dostala do
povedomia kon�truktérov elektronic-
kých a automatizaèných systémov �i-
rokým výrobným programom skriniek a
kon�trukèných systémov pre elektroni-
ku.

Medzi novinkami roku 1996 sa obja-
vil aj skrinkový systém UNIMAS, ktorý
je svojou univerzálnos�ou a  funkènými
vlastnos�ami zvlá�� vhodný aj pre rádi-
oamatérske kon�trukcie.

Skrinky UNIMAS sú urèené na kon-
�trukciu stolných elektronických prístro-
jov, ktoré mô�u by� pou�ívané samo-
statne, ale aj v tzv. ve�ovej zostave.

Rozmery sú prispôsobené súèasnej
úrovni elektroniky,  ktorá umo�òuje kon-
centrova� znaèný rozsah funkcií v ma-
lom objeme. Skrinky pozostávajú
z dvoch krytov tvaru U a èelného a zad-
ného panela, ktoré sú odnímate¾né.
Spodný  a vrchný kryt sa navzájom dajú
zoskrutkova� dvomi skrutkami, ktoré sú
súèas�ou dodávky.

Skrinky sú vyrobené z polystyrolu vo
farbe svetlo�edej, zodpovedajúcej od-
tieòu RAL 7035. Dodávaný plastový
predný panel mô�e  by�  nahradený hli-
níkovým alebo duralovým panelom.
Vrchný aj spodný kryt majú z vnútornej
strany nastreknuté  �tyri ståpiky, ku kto-
rým je mo�né priskrutkova� samorez-
nými skrutkami dosku s plo�nými spoj-
mi. Tieto kryty majú na boèniciach
odstreknuté vodítka, do ktorých je mo�-
né nasunú� subpanely k prednému a
zadnému panelu alebo aj dosky s plo�-
nými spojmi.

V ponuke firmy BOPLA sú 4 rozme-
ry skriniek (tabu¾ka 1).

Na spodný diel mô�u by� nalepené
samolepivé gumové no�ièky priemeru
8 mm s vý�kou 2,5 mm, ktoré zabránia
�mýkaniu skrinky po stole. No�ièky sa
dodávajú samostatne, nie sú súèas�ou
skrinky.

Na obrázku 2 sú uvedené hlavné
rozmery skrinky U 160.

Výhradný obchodný  zástupca firmy
BOPLA pre ÈR a SR, firma ELING
ponúka  tieto  skrinky  pre  rádioamaté-
rov, �koly a iné neziskové organizácie
za �peciálnu �HOBBY� cenu zní�enú
oproti kusovej cene o 25 %. Skrinky

Obr. 2.  Rozmery skrinky
UNIMAS typ U 160
(pod¾a katalógu
BOPLA 1996)

Tab. 1. Rozmery skriniek UNIMAS

Tab. 2. Ceny skriniek UNIMAS

budú trvale vedené na sklade a obra-
tom budú dodávané na dobierku.

Objednávky adresujte:

v ÈR na:

ELING BOHEMIA, s. r. o.,
Na drahách 814,
686 04 Kunovice,
ÈR
Tel.: (0632) 549 935
Fax: (0632) 549 047

v SR na:

ELING, s. r. o.,
Sady Cyrila a Metoda 12,
018 51 Nová Dubnica,
SR
Tel.: (0827) 247 79,
(0827) 238 52,
Fax: (0827) 232 07

ð

Prístrojové skrinky
typu UNIMAS

Vyjádøení redakce:
Skøíòky lze s výhodou pou�ít pro konstrukci
mìøicích pøístrojù a nejrùznìj�ích doplòkù. Po-

nìkud vy��í cena
skøíòky je vyvá�e-
na dobøe promy�-
lenou konstrukcí,
která podstatnì
zmen�í pracnost
výroby va�eho
zaøízení, pøièem�
mù�ete dát své
konstrukci bez
obtí�í profesio-
nální vzhled.
Redakce na�eho
èasopisu doporu-
èuje tyto skøíòky
k pou�ití  v�em
konstruktérùm.

Belza
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Pøi své cestì do �védska v listopa-
du loòského roku jsem se chtìl setkat
se svými dlouholetými pøáteli z amatér-
ských pásem Lennartem, SM6AEN, a
Boem, SM6ASD, z Göteborgu. S obì-
ma se znám z provozu RTTY více ne�
20 let. Bo mì pak po øadu let posílal
èasopis �védské dálnopisné skupiny
SARTG News. Z hotelu jsem zavolal
SM6ASD a výsledkem bylo, �e se pro
mne stavil a strávili jsme nedìli v mu-
zeu, které göteborská odboèka SSA
provozuje v severozápadní èásti mìs-
ta za øekou Göta div, která - nepoèítá-
me-li kanály - dìlí mìsto na dvì èásti.

Muzeum se nachází v objektu firmy
Volvo, která toto muzeum sponzoruje.
Mimochodem není to jediný pøípad. Fir-
ma Volvo financuje i èást bývalého gö-
teborského symfonického orchestru.
Mìsto Göteborg nemá v souèasné
dobì na jeho provoz peníze.

V muzeu je otevøeno dennì. O jeho
provoz se v prùbìhu týdne starají dva
zamìstnanci. Jedná se o handikapova-
né lidi, na které dostává muzeum pod-

Pohled do ham-shacku stanice SK6RM

70 let od prvního dálkového televizního pøenosu

V muzeu dostane-
te na památku pla-
kát, znázoròující
vývoj rádiové ko-
munikace od dob
Heinricha Hertze
(viz obr.) a� po rá-
diové spojení pøes

 dru�ice

Dnes, kdy dennì pøijímáme dva èi
více programù �íøených místními vysí-
laèi èi desítky programù pøená�ených
satelity barevnì a ve �pièkové kvalitì,
mnohdy ani neznáme jména tìch, kdo
se o rozvoj televizní techniky zaslou�i-
li.

Mezi nì patøí bezesporu britský vì-
dec zabývající se vysokofrekvenèní
technikou, John Logie Baird. Narodil se
13. 8. 1888 v mìsteèku Helensburgh
(Skotsko). Byl vynikajícím studentem
na akademii v Larchfieldu, pozdìji na
Královské technické �kole a na univer-
zitì v Glasgow. Od roku 1922 se zabý-
val intenzívnì televizní technikou na
principu rozkladu obrazu, který byl pa-
tentován ji� v roce 1884 Nipkowem.

V lednu 1926 pøedvedl londýnské
královské spoleènosti svùj systém, na-

zvaný pro nás známým slovem �televi-
sor�. Pøenos obrazù tímto systémem mu
tehdy pøinesl velké uznání a populari-
tu. O mìsíc pozdìji se mu dokonce po-
daøil pokus, pøi kterém na veøejnosti
pøedvedl bezdrátový pøenos obrazu,
co� pøimìlo britskou rozhlasovou spo-
leènost BBC, aby mu umo�nila experi-
mentovat i pomocí její techniky.

Díky tomu se 4. 5. 1927, tedy právì
pøed 70 lety, podaøilo pøenést poprvé
30øádkový televizní obraz z Londýna do
Glasgowa - tehdy je�tì po telefonních
linkách. Experimenty v�ak pokraèova-
ly a za Bairdova vedení byl uskuteènìn
první úspì�ný pokus s bezdrátovým
pøenosem televizního signálu mezi Lon-
dýnem a New Yorkem - bylo to 9. úno-
ra 1928, tehdy na krátkých vlnách. Krát-
ce nato byly televizní signály pøijímány

i na parníku Berengaria, který tehdy plul
pøes Atlantik.

Od roku 1928 provádìl Baird poku-
sy s pøenosem jednoduchých barev-
ných obrazù a stereoskopických sním-
kù. Polo�il také základy pro budoucí
pøístroje pro noèní vidìní svým �nocto-
visorem�. V roce 1929 pak pøedvádìl
velkoplo�ný televizní obraz, který byl
slo�en ze 30 øádkù, z nich� v ka�dém
bylo 70 doutnavek spínaných pøes ro-
tující kotouè s 2100 kontakty.

Tehdej�í televizní systémy mìly po-
chopitelnì svá fyzikální i technická
omezení, ov�em pøesto tento vìdec,
jeho� jméno je dnes �ir�í veøejnosti zce-
la neznámé a který zemøel 14. 6. 1946
v hrabství Sussex, pøispìl svými poku-
sy, invencí a prozíravostí k rozvoji tele-
vizní techniky.

OK2QX

Radioamatérské muzeum
v Göteborgu

poru od státu. Bìhem sobot a nedìlí
se ve slu�bì støídají místní koncesio-
náøi. Na plo�e nìkolika stovek ètvereè-
ních metrù je mo�no spatøit nejen zaøí-
zení, která zhotovili a provozovali èelní
�véd�tí radioamatéøi, a v�e, co s pro-
vozem na krátkých a velmi krátkých vl-
nách souvisí, ale i profesionální komu-
nikaèní techniku. Nechybí tam ani èást
prvního vysílaèe, který byl zøízen v Gö-
teborgu, èi staré rozhlasové pøijímaèe.

Z na�eho pohledu má muzeum ne-
dostatek nìmecké techniky z druhé Ing. Milo� Prostecký, OK1MP

svìtové války, která se u nás bì�nì vy-
skytuje (SK10, MWEC apod.). Také
chybí vojenská technika vyrobená
v bývalém Sovìtském svazu. Mají tam
v�ak i velmi populární TRX UW3DI.

Souèástí expozice je i radioamatér-
ská stanice SK6RM, QSL a diplomy,
které �véd�tí radioamatéøi získali pøed
válkou. Muzeum má i sbírku èasopisù
a publikací. Co mne pøekvapilo, byly
mezi nimi zastoupeny i Radioamatér-
ský zpravodaj, AMA a Amatérské radio.

K muzeu patøí i pøedná�kový sál pro
více ne� 100 lidí, ve kterém se kromì
pøedná�ek konají i schùze götebor-
ských radioamatérù. V muzeu  jsem  se
setkal nejen s Lennartem, SM6AEN, ale
i Ulfem, SM6CVE, který je vedoucím
operátorem stanice SK6RM a s kterým
se známe z radioamatérských setkání
ve Friedrichshafenu v Nìmecku. V�em
tìm pak patøí dík za pøíjemnì pro�itou
nedìli ve velmi de�tivém podzimním
�védském poèasí.



Praktická elektronika A Radio - 3/97

lým �umem (LNA) se vstupními rejekè-
ními filtry (pro 2,4 a 10  GHz) jsou pøí-
mo u obou antén (smìrové SBF a v�e-
smìrové GP). Výstupy obou LNA jsou
pøivedeny pøes pøepínaè s diodami PIN
na 3dB rozboèovaè a dále do dvou pøi-
jímaèù s dvojím smì�ováním. Ka�dý
z pøijímaèù má tøi signálové výstupy na
kmitoètu 10,7 MHz - MATRIX, CMD,
RUDAK a dva telemetrické AGC a
TEMP. Napájení v�ech èástí je pro pøí-
pad poruchy zdvojeno. Schéma pøed-
zesilovaèù, u nich� bylo dosa�eno �u-
mového èísla 1,1 dB, je na obr. 3.
Na obr. 4 a 5 jsou pohledy na hotový
pøijímaè  transpondéru. Na obr. 6 je fo-
tografie modulu druhého pøijímaèe vèet-
nì detektoru povelù (detektor je dílem
DJ5KQ).

Údaje pro uplink a downlink uvede-
né v tab. 5 a 6 (PE-AR 2/97) byly sta-
noveny výpoètem za optimálních pøed-
pokladù. V  nìkterých pøípadech mù�e
být skuteènost ponìkud hor�í. Proto�e
dnes ji� známe konkrétní parametry,
mù�eme si na pøíkladu uplinku v pás-

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

(Dokonèení)

pouze pro uplink, odpadá na tomto pás-
mu problém pøepínání antén  (RX/TX).
Celkové uspoøádání pøijímaèù vèetnì
zjednodu�ené kalkulace  úrovní je na
obr. 2 (viz PE-AR 2/97). Koncepce byla
zvolena tak, �e pøedzesilovaèe s ma-

G = 16,60 dB        F = 1,10 dB

Obr. 5. Pøijímaè z obr. 4 ze strany plo�ných spojù  ð

Obr. 4. Pohled na pøijímaè transpondéru pro pásmo 23 cm

Obr. 3. Schéma pøedzesilovaèù

Radioamatérská dru�ice
Phase 3-D

Pøijímaèe pro pásmo L
Na�ím úkolem v rámci tohoto projek-

tu bylo navrhnout a postavit pro dru�ici
P3D dva pøijímaèe pro pásmo 23 cm.
Proto�e pásmo L mù�e být vyu�íváno
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mu 23 cm ukázat, proè bude asi o 2,3 dB
hor�í, ne� bylo pøedpokládáno. Na dru-
�ici bude pro toto pásmo anténa (SBF)
se ziskem asi 17 dBi (místo pøedpoklá-
daných 20 dBi). Tomu odpovídá �íøka
svazku asi 32o. Úhlová �íøka Zemì
z pohledu dru�ice v apogeu je 13,6o.
�umová teplota antény v apogeu po-
tom bude asi 76 K [4]. Pøièteme-li �u-
movou teplotu pøijímaèe170 K (celko-
vé �umové èíslo pøijímaèe F = 2 dB je
pochopitelnì o nìco vìt�í ne� u pøed-
zesilovaèù), dostaneme celkovou �u-
movou teplotu 246 K, tedy naopak
o trochu ni��í (pùvodnì 300 K). Prak-
ticky to znamená, �e potøebný EiRP
bude o nìco ménì ne� dvojnásobný.
K dobrému provozu SSB v pásmu 23 cm
by mìl tedy staèit vysílaè s výkonem
10 W a malá anténa se ziskem 14 dBi.
Pøi srovnání s AO13 (mód L) budou ná-
roky na EiRP pozemských stanic asi
o 10 dB pøíznivìj�í.

Orbita P3D

Z komunikaèního hlediska je velmi
dùle�itá orbita dru�ice. P3D se bude po-
hybovat na vysoké eliptické dráze
s vý�kami v apogeu 47 000 km, v peri-
geu 4000 km a sklonem dráhy k rovní-
ku 63,4o. Z parkovací dráhy po startu
(i=10o, ha=35 000 km, hp=500 km) se
na pøibli�nì definitivní dráhu dostane
pomocí dvou manévrù vlastním moto-
rem s tahem 400 N. Palivo (250 kg) pro
tento motor bude tvoøit víc ne� polovi-
nu startovní hmotnosti dru�ice.

Prvním manévrem se zvedne ha na
47 000 km a druhým, s podstatnì vìt-
�ím impulsem, se zvìt�í sklon na 60o a
hp na 4000 km. Úplnou novinkou v�ak
je druhý motor, zvaný  ATOS. Jedná se
o plazmový motor s tahem 100 mN, kte-
rý umo�ní jemnì doladit orbitu nejen po
startu, ale po celou dobu �ivota dru�i-
ce. Tím budou umo�nìny dlouhodobé
korekce degradace dráhy. Plazmový
motor byl vyvinut na univerzitì ve Stutt-
gartu a v souèasné dobì má za sebou
úspì�né pøedletové zkou�ky.

V normálním re�imu na obì�né drá-
ze bude dru�ice stabilizována ve tøech
osách tak, aby její antény smìøovaly
k  Zemi. To je dal�í ohromný pokrok ve
srovnání s AO13, nebo� odpadne �otá-
èení solárních panelù za Sluncem� a pøi
bli��ích polohách dru�ice bude mo�né

pracovat se skuteè-
ným QRP. [Napø. pøi
vzdálenosti 10 000 km
bude potøeba v obou
smìrech o 12 dB
men�í výkon nebo
zisk antén ve srovná-
ní s apogeem, viz
tab. 5 a 6 (PE-AR è.
2/97, s. 41). Nezapo-
meòte si proto ve
svém zaøízení udìlat
regulaci výkonu]. Tøí-
osá stabilizace bude
podporována GPS
(Global Positioning
System) s 12 anténa-
mi .  Dru� ice tedy
bude znát v ka�dém
okam�iku svoji pøes-
nou polohu i orienta-
ci (také s pomocí èi-
del Slunce a Zemì)
a bude mìøit a udá-
vat vlastní Keplerián-
ská data. Systémy
dru�ice dovolují i sta-
bilizaci polohy rotací
(podobnì jako u AO
13), která bude pou-
�ita pøi manévrování.
Energii pro  v�echny
elektronické systémy budou zaji��ovat
solární panely se �pièkovým výkonem
600 W (!) a tomu odpovídající BCR
(Battery Charge Regulator).

Pøenos digitálních signálù

V�echny pøijímaèe i vysílaèe dru�i-
ce umo�òují kromì analogových signá-
lù pøená�et také digitální signály jako
PR, digitalizovaný hlas nebo obrázky.
Èíslicové pøenosy budou øízeny systé-
mem zvaným RUDAK-U, který bude mít
celkem 12 demodulátorù a 8 modulá-
torù pro rùzné druhy pøenosù. RUDAK-
-U umo�òuje v�echny dosud pou�íva-
né módy PR. Vedle velmi efektivních
1200  Baud BPSK a 9600 Baud FSK
se poèítá i s vìt�ími rychlostmi a� po
256 kb/s pro �PR forwarding� mezi kon-
tinenty. Jednotliví u�ivatelé budou moci
pracovat PR v reálném èase na velké
vzdálenosti. Komunikace STORE &
FORWARD bude sice také mo�ná, ale
s omezením vzhledem k poètu u�iva-
telù a kapacitì pamìti. Dal�ím velmi za-

Obr. 6. Pohled na modul povelového pøijímaèe
v pásmu L, vèetnì detektoru povelù

jímavým experimentem budou dvì ba-
revné kamery s rùzným ohniskem, kte-
ré budou snímat povrch Zemì podob-
nì jako METEOSAT, ale z rùzných
poloh a v barvách. Po kompresi dat bu-
dou obrázky vysílány na Zem. Vysílaè
v pásmu 10 m bude jednopásmovou
modulací sluèitelnou s A3 vysílat bulle-
tiny a zprávy, které lze pøijímat i oby-
èejným pøijímaèem AM. Zprávy v délce
a� 15 minut (!) budou ulo�eny v pamìti
dru�ice.
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Pod tímto názvem se distribuuje pro-
gram, který je zjednodu�enou verzí pro-
gramu SUPER COMPACT, co� je v sou-
èasnosti profesionální standard mezi
programy, které se zabývají simulací line-
árních obvodù.

Oèíslováním jednotlivých uzlù ve sché-
matu a jednoduchým popisem souèástek
mezi nimi získáme mo�nost optimalizovat
jednotlivé souèástky, a to od stejnosmìr-
ných a� po vf obvody, nepøedpokládá se
v�ak analýza obvodù zhotovených tech-
nikou �stripline�.

ARRL Radio Designer umí simulovat
jen lineární obvody. Pokud jsou v zapoje-
ní pou�ity nelineární prvky, pak je zapo-
tøebí nahradit je lineárními a pøedpoklá-
dat, �e v okolí pracovního bodu se
skuteènì chovají jako lineární prvek. Pro
signály s malou úrovní je tento pøedpo-
klad akceptovatelný. Aby bylo mo�né
snadno pracovat i s nelineárními prvky,

programový balík obsahuje knihovnu s ne-
lineárními prvky - napø. s tranzistory zná-
mých firem, tak�e potøebné údaje není tøe-
ba pracnì vyhledávat v katalozích.

Pøi analýze slo�itých obvodù si sché-
ma rozdìlíme do blokù, z nich� ka�dý
mù�e mít nejvý�e 250 uzlù. Vstupù a vý-
stupù do a z bloku mù�e být nejvý�e 30.
Grafický výstup je mo�né získat jednak
v pravoúhlých souøadnicích, nebo jako po-
lární diagram. Výstupní údaj je mo�né
vytisknout nebo ulo�it na disk.

Po�adavky na výpoèetní techniku jsou
dnes pomìrnì snadno splnitelné. PC ale-
spoò s procesorem typu 386, 8 MB RAM
a doporuèen je matematický koprocesor.
Program pracuje v prostøedí Microsoft
Windows verze 3.1 nebo vy��í, na HD je
tøeba mít prostor pro 6 MB.

Program je distribuován na dvou dis-
ketách 3,5" spolu s podrobným popisem
a s pøíklady k øe�ení za 150 $. Více infor-

Program pro PC - ARRL Radio Designer
mací mù�ete získat v Internetu na adrese
http://www.arrl.org/ard.

Podle informace v CQ ZRS Jun 96
zpracoval

2QX

Kresba pøevzata z èasopisu
Break-In è. 12/1996
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Také jsem to dlouho nevìdìl. Vlá-
kal mì do nìho jedné støedy roku 1970
Josef, OK1-9097, v branické �kveslár-
nì�. Aè do té doby pøitahován hlavnì
DXy, odejel jsem jednoho páteèního
odpoledne vlakem do Brna zkusit �tìs-
tí v odvìtví radioamatérského sportu
mnì jen mlhavì povìdomém. Pamatu-
ji si, �e mùj start na Memoriálu OK2BX
nebyl nijak slavný - skonèil jsem spí�e
v dolním konci výsledkové listiny. Stalo
se - nestalo, víceboj mì �chytil�. Tedy
hlavnì ten orientaèní bìh.

Z èeho se rádiový víceboj, který nì-
kolikrát bìhem let zmìnil název i pravi-
dla, sestával? Tak tøeba RTO v sedm-
desátých letech se skládalo ze tøí
disciplín: Receiving - pøíjem telegrafních
textù v rùzných rychlostech, Transmit-
ting - KV závod s radiostanicemi v teré-
nu, Orienteering - orientaèní závod pod-
le mapy.

V naposledy platných pravidlech
MVT (Moderního Víceboje Telegrafis-
tù) soutì�ily 4 kategorie závodníkù:
mu�i, �eny, dorost, �áci. Závody mìly
tøi stupnì. Nejni��í III. stupeò zahrno-
val pøíjem telegrafních textù (písmena
i èíslice) do tempa 90 zn/min, vysílání
na ruèním klíèi (té� písmena a èíslice)
po dobu jedné minuty a orientaèní bìh
s rùznou délkou trati a poètem kontrol-
ních stanovi�� podle vìku soutì�ících.
U II. a I. stupnì se neklíèovalo, byl v�ak
zaøazen hodinový závodní provoz s pøe-
nosnými transceivery v terénu. Doplò-
kovou a tedy nepovinnou disciplínou
byla støelba ze vzduchovky a hod gra-
nátovou atrapou na cíl. Pøi vy��ích sou-
tì�ích se obì tyto disciplíny vynechá-
valy.

V loòském roce v èasopise PE-AR 11/96 na s. 3 jsme vám v èlánku
s nadpisem �Vá�ení ètenáøi� mj. slíbili, �e vám v na�í rubrice �Z radioama-
térského svìta� pøiblí�íme pøehled mo�ností, které nabízejí jednotlivé radio-
amatérské disciplíny. Dnes zaèínáme tento slib plnit. Máme ji� pøipraven
celý seriál na toto téma; o rozhlasovém DXingu, radioamatérských dru�i-
cích, o provozu na KV i VKV, rádiovém orientaèním bìhu atd. Zaèneme v�ak
radioamatérskou disciplínou, která by -  jak to dnes vypadá - spí�e patøila do
rubriky �Rádio nostalgie�. Je jí moderní víceboj telegrafistù, døíve RTO con-
test, disciplina, její� konec se zaèal po sametové revoluci. Vzhledem k osob-
ním zku�enostem s tímto krásným sportem by redakce na�eho èasopisu
ráda (dokud není pozdì) pøispìla k jeho renesanci.

Zábìr z nepovinné disciplíny - støelba ze vzduchovky

Provoz s radiostanicí v terénu  ð

Co je to MVT?

Na trati orientaèního bìhu (Mirek,
OK1FWW)

Kromì pravidel platných pro vnitro-
státní závody platily pro mezinárodní
soutì�e pravidla ponìkud jiná. Tam
v�ak byla úèast omezena jen na spor-
tovce ze socialistických zemí. Rozdíl,
který nás hlavnì trápil, byl v �trafficu�,
který mìl charakter vojenského provo-
zu v síti. Proto jsme se pokusili prosa-
dit na zasedáních IARU pravidla upra-
vená, je� v�ak pøijaly se sympatiemi
pouze severské zemì, kde orientaèní
bìh je národním sportem.

V dobách rozkvìtu bylo v Èeskoslo-
vensku registrováno na 280 vícebojaøù
v�ech kategorií, 110 rozhodèích a té-
mìø 70 trenérù, kteøí byli vìt�inou sou-
støedìni ve 22 tréninkových støediscích.
Pøekvapí jistì velký poèet rozhodèích
a zvlá�tì trenérù - kdepak asi jsou?
Ka�doroènì byly poøádany postupové
soutì�e, na nich vyhla�ováni pøeborní-
ci a mistøi. Organizovala se rùzná sou-
støedìní a tábory s vícebojaøskou nápl-
ní. Výbornou úroveò mìla tréninková
soustøedìní reprezentantù vedená tre-
nérem Karlem Pa�ourkem, OK2BEW,
se znaènými nároky na závodníky. Dob-
ré jméno si získaly také akce pra�ské-
ho radioklubu OK5MVT, který od roku
1977 pøipravoval soustøedìní mláde�e
ÈSR, odkud pak ti nejlep�í odcházeli
do reprezentaèního týmu.

Vìt�ímu zájmu o víceboj bránilo nì-
kolik tì�ko zdolatelných pøeká�ek. Ve
struènosti: nároènost sportu a z toho
dùvodu velká �úmrtnost� nových adep-
tù z øad mláde�e. Dále pak málo dob-
rovolných cvièitelù a trenérù, kteøí by
byli ochotni vìnovat výcviku svùj volný
èas. Jinou komplikací byla materiální a
èásteènì i finanèní nároènost (náklady

na poøádání závodù). Základem byly
klubovny, z výcvikových pomùcek bzu-
èák, magnetofon, pásky s Morseovou
abecedou, nìkolik transceiverù a mapy
IOF (Mezinárodní organizace orientaè-
ních bì�cù) blízkého okolí. Vybavení se
obvykle doplòovalo postupnì. Roz�íøe-
ní MVT bránila i pohodlnost a nechu�
k tìlesnému  pohybu, jimi� je posti�e-
na znaèná èást vyznavaèù radioama-
térského hobby.

Ani dne�ní doba víceboji nepøeje.
Trenéøi podnikají, klubovny sebrali re-
stituenti, peníze jaksi nejsou nikde a na
nic a potenciální mladí zájemci si na�li
zábavu v øadì jiných legálních i ilegál-
ních èinností. MVT vypadlo dokonce
také z Povolovacích podmínek. Posled-
ní vícebojaøský závod se konal v roce
1995. V jeho devátém roèníku si pøipo-
mnìli skalní pøíznivci vznik Èeskoslo-
venska. Pra�ský radioklub OK5MVT
pøe�ívá jen silou vùle zbytku aktivistù,
moravská líheò se zcela rozpadla. Po-
kud by se na�li zájemci o znovuo�ivení
víceboje, napi�te redakci, spojíme se
s vámi.

OK1DVK/OK5MVT
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Setkání radioamatérù
 v �umperku

V pátek 29. listopadu 1996 se v �um-
perku uskuteènilo setkání radioamatérù
ze �umperského okresu a okolí. Naváza-
lo na tradici ka�doroèních odborných se-
mináøù. Skladba semináøe byla zvolena
tak, aby svoji parketu na�el ka�dý radioa-
matér zabývající se od KV a� po provoz
v pásmu 13 cm. V pátek 29. 11. v 16.00
se se�lo v budovì PARS DMN pøes 60
zájemcù z �umperka, Bruntálu, Rýmaøo-
va, ale také z Brna, Olomouce èi Ostravy.
Symbolické vstupné bylo vìnováno Fon-
du u�ivatelù paket rádia, OK0NRS.

Pozvání do �umperka pøijal Franti�ek,
OK1HH, který pøítomné seznámil s tvor-
bou  a  významem  pøedpovìdí  uveøejòo-
vaných v èasopise PE-AR. Následoval
výklad o úloze DX clusteru pøi bì�ném pro-
vozu a závodech. Jako dal�í vystupil Ra-
dek, OK2XDX, s krátkou pøedná�kou
o systému WXSAT doplnìnou praktickou
ukázkou pøijímaèe, konvertoru i animova-
ných sekvencí snímkù. Pavel, OK2UCX,
hovoøil o budoucnosti PR v OK, konkrét-
nì v oblasti �umperka. Po pøestávce se-
známil leto�ní vítìz PD na 13 cm Milan,
OK2BFF, v�echny se svým zaøízením,
zku�enostmi a pou�ívanými anténami.
Oficiální program zakonèil Jarda, OK2JI,
který probral základy anténáøské teorie a
doplnil je praktickými ukázkami antén pro
pásma 2 m, 70 cm i 23 cm, které sám
sestrojil a optimalizoval.

Od 20.00 potom pokraèovala  volná  zá-
bava s hlouèky diskutujících hamù. Pro
pøípadné zájemce byla na sobotu pøipra-
vena exkurze na vrchol �eráku spojená
s prohlídkou nódu  OK0NRS. Bohu�el pro
silný vítr nejela lanovka a tak se skupinka
6 zájemcù vydala v silném vìtru a novém
snìhu pì�ky do vý�ky 1350 m. Odmìnou
jim bylo jasné, by� vìtrné poèasí s výhle-
dem a� do Krkono�. Skvìlý obìd na cha-
tì Sv. Jiøí potom zavr�il celé setkání.

Závìrem dìkuji Franti�kovi, OK2SKU,
který celé setkání zorganizoval a øídil. Za
to mu patøí velký dík v�ech zúèastnìných.
Nezbývá ne� doufat, �e se pøí�tí rok opìt
setkáme pøi podobné akci.

Radek, OK2XDX

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

(Pokraèování)

a� 20., to jest na pásmech 1,3 a� 76
GHz podle odstavce 3. V�eobecných
podmínek pro závody na VKV. Vyhod-
nocovatelem závodu je OK-VHF Club
a deníky  se zasílají na adresu: OK-VHF
Club, Ra�ínova 401, 273 51 UNHO��.

 IARU Region I. - 50 MHz Contest -
koná se v�dy bìhem celého prvního ví-
kendu v mìsíci èervnu, a to pouze
v pásmu 50 MHz. Závod zaèíná v so-
botu ve 14.00 hodin UTC a  konèí v ne-
dìli ve 14.00 UTC. Plné znìní podmí-
nek tohoto závodu bylo naposledy
zveøejnìno v Magazínu AMA è. 2/1995.
Deníky ze závodu v jednom vyhotove-
ní se posílají nejpozdìji desátý den po
skonèení závodu na adresu VKV sou-
tì�ního mana�era, který je pøedhodno-
tí a ode�le v daném termínu na adresu
poøádající zemì. Tímto mana�erem je
v souèasné dobì OK1MG: Antonín Køí�,
Polská è. 2205, 272 01 KLADNO 2.
Plné znìní podmínek bude opìt zve-
øejnìno bìhem mìsíce kvìtna v rubri-
ce ZÁVODY sítì paket  rádia, pøípadnì
oti�tìno v èasopise PE-AR.

 Závod mláde�e - koná se v�dy prv-
ní sobotu v èervnu pouze na pásmu
144 MHz od 11.00 do 13.00 hodin UTC.
Hodnoceny budou stanice obsluhova-
né operátory, kterým v den konání zá-
vodu je�tì není 18 a více let. Plné znì-
ní podmínek bylo naposledy zveøejnìno
v Magazínu AMA è. 2/1995 a v èasopi-
se Amatérské Radio è. 5/1995. Podrob-
né podmínky budou je�tì pøed závo-
dem bìhem kvìtna zveøejnìny v rubrice
ZÁVODY sítì paket rádia. Deníky se za-
sílají na adresu: Antonín Køí�, Polská
è. 2205, 272 01 KLADNO 2

(Pokraèování)

Kalendáø závodù na duben

1.4. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00
5.4. Contest Lario (Italy) 432 MHz 14.00-22.00
6.4. Contest Lario           1,3 GHz a vý�e 06.00-13.00
8.4. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00
8.4. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00
12.4. Contest Lazio (Italy)   50 MHz 07.00-17.00
13.4. Contest Lazio - jen CW 144 MHz 07.00-17.00
15.4. VKV Speed Key Party 144 MHz 18.00-20.00
19.4.  S5 Maraton            144 a 432 MHz 13.00-20.00
19.4. Contest Lazio - jen SSB 144 MHz 13.00-21.00
20.4. Contest Lazio - jen SSB 144 MHz 06.00-10.00
20.4. AGGH Activity  432 MHz a� 76 GHz 07.00-10.00
20.4. Provozní VKV aktiv 08.00-11.00

                        144 MHz a� 10 GHz
20.4. OE Activity      432 MHz a� 10 GHz 07.00-12.00
22.4. Nordic Activity  50 MHz 17.00-21.00
22.4. VKV CW Party                  144 MHz 18.00-20.00

 OK1MG

ð

l 13. mezinárodní setkání zájemcù
o PR: Stejnì jako v pøedchozích letech,
i letos je poøádáno ve dnech 26. a 27.
dubna v prostorách Vysoké �koly tech-
nické v Darmstadtu. Poøadateli jsou
DARC - odboèka Hessen, PR skupina
Rhein-Main a pracovní skupina radioa-
matérù na V� v Darmstadtu. Na pro-
gramu budou pøedná�ky na témata:
nové mo�nosti sítì Flexnet, pøenosové
systémy pro velké rychlosti a vyu�ití
Internetu pro radioamatéry.

Kalendáø závodù
na  bøezen a duben

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
29.-30.3. Holyland DX contest MIX 18.00-18.00
5.4. SSB liga SSB 04.00-06.00
5.-6.4. SP DX contest od 1997 novì !
5.-6.4. Elettra Marconi YL-OM MIX 13.00-13.00
5.-6.4. EA WW RTTY RTTY 16.00-16.00
6.4. Provozní aktiv KV CW 04.00-06.00
9.-11.4. YL to YL DX contest CW 14.00-02.00
12.4. OM Activity CW 04.00-04.59
12.4. OM Activity SSB 05.00-06.00
12.-13.4. DIG QSO Party CW viz podm.
12.-13.4. Trofeo S.M. el Rey MIX 18.00-18.00
13.4. UBA 80 m SSB 06.00-10.00
14.4. Aktivita 160 CW 19.00-21.00
9.-11.4. YL to YL DX contest CW 14.00-02.00
19.4. OK CW závod CW 03.00-05.00
19.-20.4. YU-DX contest MIX 12.00-12.00
20.4. EU Sprint Spring SSB 15.00-19.00
26.-27.4. SP DX RTTY Contest RTTY 12.00-24.00
26.-27.4. Helvetia XXVI MIX 13.00-13.00
23.-25.4. YL to YL DX contest SSB 14.00-02.00
26.4. Hanácký pohár MIX 05.00-06.29

Podmínky jednotlivých závodù uve-
dených v kalendáøi naleznete v tìchto
èíslech èervené øady AR a v loòském
roèníku PE-AR: SSB liga, Provozní ak-
tiv AR 4/94, OM Activity AR 1/97, SSTV
DARC AR 2/94, Union of Club AR 2/95,
Elettra Marconi, Trofeo el Rey a YL to
YL AR 3/95, YU-DX AR 4/95, OK CW
AR 3/94, CQ-WPX a BARTG minulé
èíslo PE-AR, U-QRQ-C a Russian DX
AR 2/96, Holyland, DIG party, EU a
AMA Sprint, Hanácký pohár (oprava -
v sobotu!) a EA WW RTTY AR 3/96.

SP-DX CONTEST
Nové podmínky od roku
1997: Závod se koná ka�-
doroènì první víkend
v dubnu. Úèelem je navá-
zat maximum spojení mezi
polskými amatéry a ama-
téry z ostatních zemí svì-
ta. Zaèátek závodu je
v sobotu v 15.00 UTC a ko-
nec v nedìli v 15.00 UTC.
Závodí se provozem CW a
SSB v pásmech 1,8 a� 28 MHz vyjma
pásem WARC, výzva do závodu od
polských stanic je �CQ TEST�, ostatní
stanice dávají �CQ SP�. Vymìòuje se
RS nebo RST a poøadové èíslo spoje-
ní, polské stanice místo èísla spojení
pøedávají dvoupísmenné oznaèení voj-
vodství. Spojení s polskou stanicí na
ka�dém pásmu se hodnotí tøemi body,
násobièi jsou jednotlivá vojvodství (cel-
kem 49) bez ohledu na pásma a druh
provozu. Kategorie: a) jeden operátor -
v�echna pásma MIX, CW, SSB; b) je-
den operátor - jedno pásmo MIX, CW,
SSB; c) více operátorù - v�echna pás-
ma MIX; d) posluchaèi. Posluchaèi musí
pøi zápise zachytit kód pøedávaný pol-
skou stanicí a znaèky obou korespon-QX

II. subregionální  závod - koná se
v�dy bìhem celého prvního víkendu
v mìsíci kvìtnu. Závod zaèíná v sobo-
tu ve 14.00 hodin UTC a konèí v nedìli
ve 14.00 UTC. Závodí se v kategoriích
1. a� 20. podle odstavce 3. V�eobec-
ných podmínek pro závody na VKV.
Závod vyhodnocuje radioklub OK2KEZ
a deníky se zasílají na adresu OK2JI:
Jaroslav Klátil, Blanická 19, 787 01
�UMPERK.

 Mikrovlnný závod -  koná se  v�dy
bìhem prvního celého víkendu v mìsí-
ci èervnu. Závod zaèíná v sobotu ve
14.00 hodin UTC a konèí v nedìli ve
14.00 UTC. Závodí se v kategoriích 5.
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dujících stanic. Ka�dou polskou stanici
mohou mít zaznamenánu pouze jednou
na ka�dém pásmu a ka�dé zazname-
nané spojení se hodnotí tøemi body; ji-
nak je výpoèet shodný jako u amatérù-
vysílaèù. Deník v obvyklé formì mù�e
být zaslán i v souboru ASCII na diske-
tì. Za spojení bìhem závodu je mo�né
získat kromì diplomu za umístìní i dal�í
diplomy vydávané PZK, pokud bude pøi-
lo�ena �ádost. Deníky musí být odeslá-
ny poøadateli nejpozdìji do 30. 4. na
adresu: Polski Zwiazek Krotkofalow-
cow, SPDX contest committee, P. O.
Box 320, 00-950 Warszawa, Poland.

JA CONTEST
horních pásem probíhá
v�dy druhý víkend v dubnu
a zaèíná v pátek ve 23.00
UTC, i kdy� je tento pátek
prvním v mìsíci. Konèí v ne-
dìli ve 23.00 UTC. Pásma:
14, 21 a 28 MHz, jen CW
provoz. Kategorie: jeden
op.- jedno pásmo, jeden
op.- v�echna pásma, více
op.- jeden vysílaè, jeden
op.- v�echna pásma QRP (do 5 W vý-
konu; stanice musí po celou dobu zá-
vodu svou znaèku lomit QRP). Stanice
OK pøedávají RST a èíslo zóny CQ
(15), japonské stanice RST a èíslo pre-
fektury. Násobièi jsou jednotlivé prefek-
tury. Spojení  v pásmu 14 a 21 MHz se
hodnotí jedním bodem, v pásmu 28
MHz dvìma body. QRP stanice si po-

èítají dvojnásobný poèet bodù za ka�-
dé spojení. Deník musí být odeslán do
poloviny kvìtna na adresu: Five-Nine
Magazine, Box 59, Kamata, 144 Japan.

HELVETIA CONTEST
ka�doroènì poslední víkend v dubnu,
zaèátek v sobotu ve 13.00 a konec
v nedìli ve 13.00 UTC. Spojení se na-
vazují pouze se �výcarskými stanice-
mi. Závodí se v kategoriích: a) jeden
op., b) více op. - jeden vysílaè, c) po-
sluchaèi. Stanice v kategorii a) musí mít
bìhem závodu alespoò �estihodinovou
pauzu, která mù�e být rozdìlena max.
do dvou èástí. Pracovat je mo�né CW
i SSB, a to v pásmech 160 (1810-1850
kHz), 80, 40, 20, 15 a 10 m. S ka�dou
stanicí je mo�né na ka�dém pásmu na-
vázat jedno spojení bez ohledu na druh
provozu. Kód je slo�en z RST a poø.
èísla spojení od 001 a �výcarské sta-
nice navíc pøedávají dvoupísmennou
zkratku kantonu, co� jsou násobièe na
ka�dém pásmu. Ka�dé spojení se hod-
notí tøemi body, v kategorii
c) je hodnocení stejné. De-
níky se pí�í zvlá�� pro ka�-
dé pásmo a je v nich tøeba
vyznaèit ka�dý nový náso-
biè; do 31. 5. se zasílají na
adresu: Michel Berger,
HB9BOI, Case postale 4,
CH-1543 Glandcour, Suis-
se. Vítìzové kategorií
v ka�dé zemi obdr�í di-
plom. Stanice, která bì-

ð hem závodu splní podmínky diplomu
H XXVI, mù�e o diplom za�ádat sou-
èasnì s deníkem ze závodu, pøíp. mù�e
spojení navázaná bìhem závodu dopl-
nit potøebnými QSL lístky. Zkratky kan-
tonù: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE,
GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH,
SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH.

l V loòském roce se spojily dva èa-
sopisy vycházející v Nìmecku - více
technicky zamìøený FUNK a �provoz-
ní� BEAM do jednoho èasopisu, který
dále vychází s názvem FUNK. Spojení
èasopisùm prospìlo, obsahovì mají
nyní jednotlivé rubriky co øíci jak provo-
záøùm, tak technikùm.
l Loòský roèník nìmeckého èasopi-
su CQ-DL poprvé v historii pøekroèil
svým rozsahem 1000 stran redakènì
zpracovávaného textu (tzn. kromì in-
zertní èásti). Jak vidìt, konkurence èa-
sopisu Funkamateur tam hraje pozitiv-
ní roli, v posledním pùlroce se úroveò
CQ-DL velmi zlep�ila.
l V Internetu (http://www.arrl.org/
fasc2out.html) se objevila první zpráva
na téma �budoucnost radioamatérské
slu�by� (FASC - Future Amateur Radio
Service).

OK2QX

Pøedpovìï podmínek �íøení na bøezen

Razantní vzestup sluneèní aktivity vloni v listopadu se na vý�i klouzavého prùmìru
èísla skvrn projevil a� nyní, kdy máme k dispozici údaj za prosinec - tudí� mù�eme
vypoèítat údaj pro loòský èerven. Pøitom se teprve s plnou vahou projeví velký listopa-
dový prùmìr (první a poslední mìsíc z tøináctimìsíèního rozhodného intervalu má pøi
výpoètu váhu polovièní). Výsledné èíslo R12=8,7 je proto vìt�í, ne� pøedcházející (a
zatím nejmen�í) kvìtnové R12=8,3.

Pro základ výpoètu pøedpovìdních køivek na bøezen si mù�eme vybrat mezi opti-
mistickým výhledem (Boulder: R12=17), èi klasiètìj�ími  metodami (Brusel R12=6).
S ohledem na nìkteré vlastnosti ionosféry (sezónní zmìny, hystereze) se patrnì nejlé-
pe pøiblí�íme realitì s R12=14. V prùmìru stoupající sluneèní radiace bude pøíèinou vidi-
telnìj�í zmìny charakteru vývoje v ionosféøe ze zimního na jarní. Krátkovlnná pásma
nad 15 MHz se budou spolehlivìji otevírat jen do ji�ních smìrù - na jih a jihovýchod to ji�
pùjde zhruba po 21 MHz, na Ji�ní Ameriku a� po 24 MHz. Výjimeènì se ov�em mù�e
otevøít i desítka, by� ne na velké vzdálenosti. V pásmech 7-14 MHz se bude celkem
pravidelnì otevírat transpolární trasa a v dolních pásmech lze zejména doporuèit vyu�í-
vání soumrakové zóny.

Jako výteèný indikátor podmínek máme k dispozici synchronní sí� majákù IBP. Bu-
dou-li podmínky �íøení alespoò prùmìrné, usly�íme na kmitoètu 14 100 kHz dopoledne
JA2IGY a odpoledne 4U1UN a ráno i odpoledne YV5B. Zlep�ení poznáme lehce podle
jejich sly�itelnosti i pøi druhé, resp. tøetí èárce, tj. pøi výkonu 10 W, èi 1 W. 4X6TU a CS3B
usly�íme na 14-21 MHz bì�nì i s 0,1 W. ZS6DN, 5Z4B a LU4AA obèas budeme moci
najít i na desítce. V pravidelném pøehledu je na øadì loòský prosinec.

Pøesto�e vìt�ina pøedchozí i následující skvrnové aktivity pocházela z oblastí poblí-
�e sluneèního rovníku, objevily se úvodem men�í skvrny, patøící novému cyklu, ji� 1.
prosince na jihozápadì sluneèního disku. Aktivita ale klesala a od 5. prosince byla opìt
po v�ech stránkách na úrovni minima. Souèasnì byla nízká i aktivita magnetického pole
Zemì. �lo o uklidnìní velmi rychlé, 5.-6. a 19.-20. prosince o klid extrémní. Podmínky
�íøení reagovaly na tyto zmìny v men�í míøe a se zpo�dìním - postupným poklesem.
Ranní otevírání jednotlivých krátkovlnných pásem (zejména del�ích) se den ode dne
opo�ïovala, na èem� spolupracovala i prodlu�ující se noc. Pøesto ale nebylo mo�no
vývoj hodnotit jako �patný. Zejména poèátek mìsíce, s vyvrcholením 2. prosince, byl
nejlep�ím obdobím pro lov stanic DX na dolních pásmech. Uklidnìní geomagnetického
pole, provázené rùstem sluneèní radiace uprostøed mìsíce, pøispìlo ke zlep�ení podmí-
nek velmi viditelnì.

Meteorický roj Geminid, jeho� maximem procházela Zemì bìhem druhého prosin-
cového víkendu, navíc dopomohl k otevøení i nejkrat�ích pásem krátkých vln aktivací
sporadické vrstvy E. Po men�ím kolísání nás èekal klidný, mírnì nadprùmìrný vývoj
o Vánocích s jen mírným zakolísáním v posledních dvou dnech. Z majákù IBP jsme

prakticky dennì sly�eli 4U1UN a JA2IGY na 14 MHz a ZS6DN, 5Z4B, 4X6TU, CS3B,
LU4AA a YV5B na 14, 18 a pøípadnì i 21 MHz. OH2B byl sly�et nepravidelnì na rùz-
ných pásmech, v závislosti na aktivitì aurorální sporadické vrstvy E.

Prùmìrný sluneèní tok v prosinci byl 77,9, jako�to prùmìr denních hodnot 83, 78,
73, 71, 70, 70, 69, 69, 74, 72, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 86, 88, 87, 83, 84, 82, 80, 79, 77,
76, 75, 74, 74, 73 a 72. V závislosti na zmìnách na Slunci byla aktivita magnetického
pole Zemì je�tì men�í ne� v listopadu, tak�e prùmìr indexù Ak z Wingstu èinil pouhých
8,7. Pochází z øady 4, 14, 10, 14, 2, 2, 6, 4, 13, 28, 16, 9, 6, 8, 20, 14, 12, 8, 1, 2, 9, 14,
10, 5, 6, 4, 4, 2, 6, 12 a 6.

OK1HH



Praktická elektronika A Radio - 3/97

POZOR! - VYCHÁZÍ  PØÍLOHA ELECTUS �97
V bøeznu vyjde v omezeném nákladu pøíloha PE  ARadia pod názvem ELECTUS ´97 (cena 40 Kè, 48
Sk), 64 stran zajímavých konstrukcí ze v�ech oborù elektroniky (z obsahu: pøijímaèe GPS, antény,
stereofonní zesilovaè, stabilizovaný zdroj, pøijímaè na VKV, transceiver FM atd.). Pøílohu si mù�ete
objednat tímto objednacím lístkem (nebo jeho xerokopií), který za�lete na adresu: AMARO, Dlá�dìná
4, 110  00 Praha 1, ètenáøi ve Slovenské republice mohou zaslat tento objednací lístek na adresu:
Magnet-Press Slovakia, P. O. Box 169, 830 00 Bratislava. (Pøíloha ELECTUS ́ 97 bude v men�ím mno�ství
v prodeji i na stáncích a v trafikách.)

Objednávám  ....... ks pøílohy PE ARadia Electus ´97.

Jméno ................................................................................................

adresa................................................................................................................, tel ....................................

PSÈ   ..........................                                                                            .....................................................

Na MIRu je také instalován FM pøevá-
dìè v pásmu 70 cm (nìmecký program
SAFEX - Space Amateur Funk EXperi-
ment, koordinuje jej Joerg, DL3LUM)
s kmitoèty :

uplink 435,750 MHz,
downlink 437,950 MHz.
Pøevádìè je v provozu a otevírá se sub-

tónem podle standardu CTCSS 141,3  Hz.
Na rozdíl od pásma 2 m se prostøednic-
tvím tohoto pøevádìèe  nespojíte s posád-
kou, ale s jinou radioamatérskou stanicí.

Amerického astronauta Johna Blahu,
KC5TZQ,  vystøídal na MIRu Jerry  Linen-
ger,  KC5HBR,  který se na MIR pøemístil
pøi letu raketoplánu STS-81.

Pokud chcete zkusit spojení s MIRem
nebo raketoplánem, mìjte na pamìti, �e
pro výpoèet predikce je tøeba pou�ít aktu-
ální kepleriánská data. Oba objekty velmi
èasto manévrují, proto ji� nìkolik dní sta-
ré údaje nemusí být dostateènì pøesné.
Pou�ijete-li star�í data, jde to také, ale
musíte mít více trpìlivosti a hlídat v pod-
statnì vìt�ích intervalech. Raketoplán je
v na�em dosahu pouze, je-li sklon jeho
dráhy vìt�í ne� asi 40o.

RS16
V nejbli��í dobì by mìla být vypu�tì-

na nová ruská radioamatérská dru�ice
RS16. Start by se mìl uskuteènit z nové-
ho kosmodromu Svobodnyj na Dálném vý-
chodì. Pøedpokládaná dráha by mìla mít
vý�ku 500-600 km a sklon 97o. Dru�ice
ponese lineární transpondér:

uplink: 145,915-145,948 MHz,
downlink: 29,415-29,448 MHz

                        (s výkonem 1,2/4 W),
majáky: 29,408, 29,451 MHz,
maják 1: 435,504 MHz
                      (oba s výkonem 1,6 W),
maják 2: 435,548 MHz.

OK2AQK

MIR
V èasopise PE-AR 1/97 jsme vás in-

formovali o kmitoètech, na kterých pracu-
je posádka kosmické stanice MIR v pás-
mu 2 m v rámci programu MAREX (Mir
Amateur Radio EXperiment), který øídí
Sergej, RV3DR. Od 1. 1. 1997 byly zmì-
nìny kmitoèty pro uplink a downlink.
V souèasnosti tedy pou�ívá MIR kmitoèty:

uplink 145,200 MHz,
downlink 145,800 MHz,

pro FM (hlasovou) i PR (datovou 1200 Bd
AFSK) komunikaci. Pro operátora na Zemi
je to bývalý pøevádìèový kanál R8, který
má nyní nové oznaèení RV64 (pozemní-
mi pøevádìèi se neosazuje). Stejné kmi-
toèty jsou pou�ívány i v programu  MIREX
(Mir International amateur Radio EXperi-
ment), který koordinuje Miles, WF1F, a
Dave, N6CO (Educational Activities De-
partment, ARRL, 225 Main St., Newing-
ton, CT 06111, USA). Tento program je
obdobou SAREXu (Shuttle Amateur Ra-
dio EXperiment). Vzhledem k pøítomnosti
amerických astronautù na palubì MIRu se
oba projekty pøekrývají a slou�í nyní ke
spojení posádek se svými rodinami, pøá-
teli a �kolami. Koordinátoøi tohoto progra-
mu mají v seznamu èekatelù 80 �kol.

pit i na jediném disku CD-ROM za pou-
hých 79 DM!
l Pobøe�ní stanice námoøní slu�by
konèí v roce 1999 s telegrafním provo-
zem. Nyní je�tì máte �anci odposlou-
chat zajímavé stanice (a posluchaèi zís-
kat krásné QSL) nad kmitoèty 4225,
6333, 8440, 12 659, 16 064 a 22 446
kHz.
l V knize Radioamatérské diplomy
vydané Èeským radioklubem (Praha,
1995) je obèas tøeba drobných korek-
cí. Napø. seznam zemí 1. oblasti IARU
na str. 46 ji� není platný, k dne�nímu
dni je tøeba doplnit Ugandu, Mali, Mol-
dávii, Tád�ikistán a Tanzánii a �krtnout
Angolu, Mozambik a Zaire.

QX

Kepleriánské prvky

Predám pôvodné programy pre rádioamatérov
a elektronikov: ELBUG (automatický telegrafný k¾úè,
kontrola spojení v závode), ALS (logická sonda,
meraè kmitoètu, meraè periódy, logický analyzátor,
tónový generátor, programovate¾ný generátor im-
pulzov), LCF (digitálny meraè indukènosti, kapacity
a frekvencie). Podrobnej�ie informácie o progra-
moch za�lem na po�iadanie. Adresa: Pavol Kubík,
Lesná 15/8, 034 01 Ru�omberok, SR.
Prodám Mìø. PU120 (500), konc. zesil. TW120
2x 60 W bez skø. (800), nový AM-FM stereo díl
z vì�e Philips (600), autonab. 14 V/4 A bez krytu
(250), sí�. trafa na C jádru 2x 17 V/4 A (150), 52 V/
5 A (200), osaz. desky kor. zes. a konc. stupnì
TW40 (à  200), orig. kov. skøíòky na zesil. TW.. (à
200), elyty 4G7/72 V, potenc. 2x 50 k/M, 2x M1/G,
2x 1M/G (à  25). Ing. Jaroslav Lahodný, �kroupovo
nám. 3, 130 00 Praha 3.
Prodám náhr. elky k transceiveru Drake TR4-CW.
Info v redakci PE-AR.

Seznam èlánkù s elektronickou a elektro-
technickou tématikou byl v prùbìhu roku 1996
doplnìn a roz�íøen, tak�e v souèasné dobì
obsahuje èlánky z èasopisù Praktická elektro-
nika (A-Radio), Konstrukèní elektronika (A-Ra-
dio), AMA-Magazín (od roku 1991), KTE-Maga-
zín (od r. 1992) a pùvodní Amatérské radio øady
A a B, které vy�ly do konce r. 1996. Disketu na
dobírku 284 Kè vèetnì po�tovného (34 Kè) za-
sílá Kamil Donát, Pod sokolovnou 5, 140 00
Praha 4.

l Callbook, jedna z nejznámìj�ích
knih pravidelnì vydávaných pro radio-
amatéry v USA s adresami více jak
1 400 000 radioamatérù na svìtì, má
pro rok 1997 dva díly o celkové váze
více ne� 4 kg, ka�dý (severoamerická
èást + ostatní svìt) stojí v Nìmecku 59
DM. Oba dva díly je ale mo�né zakou-


