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s panem Martinem Farkou,
majitelem firmy MIFA s. r. o.
v Hradci Králové a panem Rad-
kem �ilkou, majitelem firmy
Commet Ro�nov s. r. o. se síd-
lem v Ro�novì pod Radho�tìm.

Jaká je historie va�ich firem?

M. F.: Firma MIFA byla zalo�ena
roku 1992. Hlavní náplní její èinnosti
byl dovoz a prodej barevných obrazo-
vek z bývalého SNS. V dobì, kdy se
rozpadl stávající trh, u nás byla velká
spotøeba tìchto obrazovek vzhledem
k mno�ství televizorù, které byly pro-
dány. Postupnì se sortiment roz�i-
øoval o dal�í polo�ky z oblasti záso-
bování servisù televizních pøijímaèù.
Tento trh se v�ak po urèité dobì za-
èal zmen�ovat a nastala nutnost hle-
dat dal�í perspektivní program. Ale to
u� je souèasnost.

R. �.: Firma Commet Ro�nov s.r.o.
byla zalo�ena rovnì� v roce 1992 a
dokonce i s podobným zamìøením.
V poèátcích se vìnovala prodeji obra-
zovek a náhradních dílù, mimo jiné
dekodérù PAL pro úpravy televizorù
bez této normy. Postupnì se tento
sortiment roz�íøil o satelitní techniku a
spotøební elektroniku znaèek Thom-
son, Panasonic èi  Daewoo.

A jak jste se dostali ke spo-
lupráci?

M. F.: K prvním kontaktùm dochá-
zelo ji� krátce po vzniku na�ich firem.

Zpoèátku se jednalo zejména o vzá-
jemnou výmìnu zbo�í. Vzhledem
k tomu, �e jsme dová�eli podobný
sortiment, mohli jsme jít cestou spolu-
práce a zajistit tak na�im zákazníkùm
trvale �irokou nabídku s cílem poskyt-
nout co nejlep�í servis v jednom místì.

Následoval spoleèný prodej anténní
techniky a sortimentu s ní související-
ho. Soustøedili jsme se na koaxiální
kabely, rozboèovaèe a anténní zásuv-
ky. Díky tomuto sortimentu se rychle
zaèal roz�iøovat okruh zákazníkù ze
specializovaných servisù o maloob-
chodní sí� prodejen s podstatnì vìt�í
nabídkou zbo�í. Právì v této situaci
bylo nutné, pokud jsme chtìli dlouho-
dobì uspìt, pøijít s nìèím novým.

R. �.: Pøi debatách, jakým smìrem
má jít ná� dal�í vývoj, jsme do�li
k rozhodnutí posílit na�e pozice pøe-
dev�ím na trhu s pøíslu�enstvím au-
dio-video. Zároveò jsme chtìli vyu�ít
na�ich dosavadních zku�eností ze
zahranièního obchodu. To vedlo k na-
vázání pøímých kontaktù s výrobci
v Hongkongu, Tchaj-wanu a Singapu-
ru, kde je dnes obrovský hospodáøský
potenciál. Nakupuje zde vlastnì celý
svìt, nevyjímaje USA. O tom jsme se
pøesvìdèili letos v lednu na vlastní oèi
na Consumer Electronics Show v Las
Vegas. Tam jsme na nejnároènìj�ím
trhu svìta hledali dal�í inspiraci pro
obohacení èeského trhu.

Va�e zbo�í nabízíte pod ob-
chodní znaèkou SOLID. Jaký to
má význam?

M. F.: Hledali jsme nìco, co by
spojilo dnes ji� pomìrnì �iroký a rùz-
norodý sortiment. Sna�ili jsme se
odli�it na�e zbo�í od podobného, aè
rùzného pùvodu a jakosti. Chtìli jsme
se dostat do povìdomí �iroké veøej-
nosti. Výsledkem toho bylo vytvoøení
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 Pøipravil ing. Jan Klabal

obchodní znaèky SOLID. Pod touto
znaèkou a logem je nyní dodáváno
zbo�í rùzných výrobcù, jak je to dnes
bì�né nejen na èeském trhu. Na�ím
nejdùle�itìj�ím úkolem a závazkem je
v�ak stále výbìr kvalitního zbo�í za
pøijatelnou a dostupnou cenu.

Mù�ete jmenovat nìkterého
z va�ich partnerù?

R. �.: Jako dobrý pøíklad bych
mohl uvést firmu MINWA ELECT-
RONICS, která dodává sí�ové adap-
téry a nabíjeèky. Dnes je to jeden
z nejvìt�ích výrobcù tohoto sortimen-
tu na svìtì. Jako svého dodavatele si
jej vybrala napø. firma HAMA, která
dodává stejné nebo podobné výrobky
na ná� trh pod svou znaèkou. Kvalitu
potvrzují mimo jiné atesty nejznámìj�í
nìmecké zku�ebny TUV, u nás pak
Státní zku�ebny, kde v�echny výrobky
získaly pøíslu�ná rozhodnutí.

Èím v�ím se nyní va�e firmy za-
bývají?

M. F.: Pokud to vezmeme po po-
øádku, tedy �slu�ebnì� nejstar�í po-
lo�kou v na�í nabídce jsou známé vn
násobièe TPN. Tyto násobièe nyní
dová�íme díky dlouholetým kontaktùm
s firmou MIFLEX jako jeden ze dvou
výhradních dovozcù pro Èeskou re-
publiku a Slovensko. Z anténní tech-
niky máme na skladì �irokou nabídku
témìø tøiceti typù antén, vèetnì antén-
ních zdrojù, pøedzesilovaèù, zesilova-
èù pro TV a R rozvody, výbìr z deseti
typù koaxiálních kabelù. Prodáváme
kabely 50 W a 75 W v rùzných prove-
deních, pokud jde o dielektrikum, izola-
ci a opletení. Novinkou je pak prodej
známých úèastnických zásuvek AN-
KARO, které jsou schváleny pro pou-
�ití v kabelových televizních rozvodech
Èeským telekomunikaèním úøadem.

Samostatnou kapitolu si mo�ná za-
slou�í ji� zmiòované výrobky od firmy
MINWA.

R. �.: Souhlasím s Vámi, nebo� se
domnívám, �e se nám podaøilo zajistit
ucelený sortiment jak sí�ových adap-
térù, tak i nabíjeèek. Navíc jsme jako
jedni z mála dovozcù uspìli pøi nároè-
ných zkou�kách ve Státní zku�ebnì.

Zku�enosti, které jsme získali, nám
umo�nily uskuteèòovat i dodávky sí-
�ových zdrojù pro prùmysl. Jsme
schopni podle po�adavku zákazníka
dodat i nestandardní typy, pøesnì
podle jeho potøeb. Dodání objednané-
ho zbo�í vèetnì schválení trvá zhruba
2 mìsíce. Tím je pochopitelnì mínìna
první objednávka. Dal�í jsou pøirozenì
vyøizovány rychleji a ji� jednou dove-
zený adaptér zùstává v trvalé nabídce
firmy a je k dispozici dal�ím zákazní-
kùm. Jako pøíklad bych uvedl pomìr-
nì èasto pou�ívaný nestabilizovaný
zdroj 12 V, 500 mA. Výhody tohoto
øe�ení jsou jak v usnadnìní a zjedno-
du�ení výroby, tak i ve sní�ení ceny
celého zaøízení a následné zvý�ení
konkurenceschopnosti.

Do maloobchodní sítì dodáváme
øadu adaptérù od 1,5 do 12 V; 300 a�
1000 mA, nyní i s výmìnnými napáje-
cími konektory pro pøístroje SONY a
PANASONIC.

Z na�í nabídky nabíjeèek baterií
NiCd dodáváme sortiment osmi typù
od nejlevnìj�ího modelu MW 1298
pro ètyøi tu�kové èlánky, pøes klasic-
kou univerzální nabíjeèku MW 398, a�
po �pièkovou nabíjeèku ve své kate-
gorii - model MW 9798. Toto je univer-
zální automatická pulsní rychlonabí-
jeèka s vybíjením, øízená speciálnì
pro tento úèel vyvinutým mikroproce-
sorem. A co je hlavní: je urèena pro
nabíjení èlánkù nejen NiCd, ale i NiMh.
To ocení zejména zákazníci z øad ma-
jitelù stanic CB a v�ech, kteøí potøebují
nabíjet baterie èastìji a ocení jejich
prodlou�enou dobu �ivota a zvìt�e-
nou kapacitu.

A co dal�í sortiment?

M. F.: V souèasné nabídce samo-
zøejmì nechybí celá øada rùzných ko-
nektorù, jako jsou konektory IEC, F,
cinch, DIN, jack, repro, scart, napáje-
cí, banánky èi krokosvorky. Nechtìl
bych opomenout oblíbené �kovové�
hybridní sluèovaèe a rozboèovaèe.
V neposlední øadì bych upozornil na
výbìr z asi 18 druhù úèastnických
�òùr, jejich� prodej stále stoupá. To
svìdèí spolu s minimálním mno�stvím
reklamací o velmi dobré kvalitì. A to
nás pøirozenì velmi tì�í.

Jak je to u vás se zárukou?

R. �.: Záruka je u adaptérù i na-
bíjeèek 12 mìsícù, pøípadné rekla-
mace, pokud se nejedná o mechanic-
ké po�kození, se øe�í výmìnou za
nový kus. U ostatního sortimentu
pak obvykle 6 mìsícù, pokud není
v na�em katalogu èi ceníku uvedeno
jinak.

Zmínil jste se o katalogu.

R. �.: Ano, pro potøeby na�ich part-
nerù jsme vydali barevný katalog, který
obsahuje nabídku aktuální k listopadu
1996, s podrobnými informacemi a
obrázky jednotlivých výrobkù. Usnad-
òuje tak komunikaci pøi objednávání
zbo�í a pochopitelnì podporuje i jeho
prodej. Nový katalog se chystá na léto
a budou v nìm zaøazeny novinky, kte-
ré pøipravujeme a mìly by být zároveò
na skladì.

Mohli byste prozradit ètenáøùm,
jaké novinky se na léto chystají?

M. F.: Ne v�echny, to by asi nebylo
nejmoudøej�í, ale ètenáøe va�eho èa-
sopisu, kteøí tradiènì mají dùvìrnìj�í
vztah k elektronice a dobrému zvuku
snad potì�ím, �e v dohledné dobì
uvedeme na trh kvalitní reprokabely
japonské firmy HITACHI, a to ve velmi
pøijatelných cenách ve srovnání se
souèasnou nabídkou.

Co zákazníci na Slovensku?

R. �.: I tady se sna�íme nezùstat
pozadu. V loòském roce bylo v Makovì
otevøeno samostatné zastoupení - fir-
ma SOLID Slovakia s.r.o., která zá-
kazníkùm nabízí toto�ný sortiment
jako v Èechách a na Moravì. Kontaktní
osobou je spolumajitel firmy p. Jozef
Kubaèka. V�em slovenským zákaz-
níkùm doporuèujeme obracet se pøí-
mo na toto zastoupení. Samozøejmos-
tí jsou návody ve sloven�tinì a atesty
u výrobkù, které byly dány do prodeje.

Jakým zpùsobem zaji��ujete
distribuci?

M. F.: Zákazníci si mohou zakoupit
celý sortiment pøímo ve firmách MIFA
s.r.o., COMMET s.r.o., SOLID Slova-
kia s.r.o. nebo vyu�ít sítì velkoobcho-
dù, které fungují jako na�e regionální
zastoupení.

Dìkuji Vám za rozhovor.

· · ·

Takzvané pamì�ové obvody TSRAM
(Tunneling-based Static Random Ac-
cess Memories) odebírají v pohoto-
vostním provozním stavu men�í pøí-
kon o èinitel 200 ne� bì�né statické
pamìti RAM. Tím se prorazila omeze-
ní pro pou�ívání pamì�ových obvodù
v pøenosných pøístrojích, osazených
polovodièovými souèástkami, prohlá-
sil Paul van der Wagt, èlen skupiny
Nanoelectronics Group výzkumné la-
boratoøe Texas Instruments.

Jak pracují nové souèástky? Jed-
nak jsou kombinovány na bázi integro-
vaných obvodù resonanèních tune-
lových diod s heterostrukturou polem
øízených tranzistorù, co� vedlo k vìt�í
hustotì struktury èipu. Jednomegabi-
tová pamì� SRAM, vyrobená touto
technikou, proto nyní zabírá plochu
pouze jednoho cm2. Èip této pamìti
navíc není vyroben na bázi køemíku.
Funkci nové souèástky demonstrovali
výzkumní in�enýøi na èipu vyrobeném
na bázi fosfidu india, který je v souèas-
né dobì málo pou�ívaný materiál pro
výrobu èíslicových obvodù.

Podle vyjádøení vìdeckých pracov-
níkù není problémem vyrobit tyto
struktury na bázi arzenidu galia. Døíve
nebylo mo�né integrovat vìt�í pamìti
s krátkou dobou pøístupu na proceso-
rový èip z arzenidu galia. Nové øe�ení
na bázi arzenidu galia to v�ak umo�-
òuje, míní van der Wagt. Ne� se v�ak
popsané novì øe�ené souèástky do-
stanou do komerèních pøístrojù, uplyne
zcela jistì nìjaký èas. Firma TI poèítá
s tím, �e rychlé integrované èíslicové
signální procesory na bázi arzenidu
galia najdou své uplatnìní do roku
2005 v radarových zaøízeních, výhle-
dovì do roku 2010 pak jeden jediný
èip bude hlavní souèástkou superpo-
èítaèe na bázi nové techniky.

S�
Informace Texas Instruments

Pamì�ové obvody
Super-SRAM
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SEZNAMUJEME VÁS

Ruèní mìøiè otáèek
s digitální indikací

RS 163-5348
Celkový popis

Pro dne�ní test jsem vybral mo-
derní pøístroj, kterým lze mìøit rych-
lost otáèení a to nejen kontaktním, ale
i bezkontaktním zpùsobem. Pro kon-
taktní mìøení se èidlo mìøicího pøí-
stroje spojuje s rotující souèástkou
nìkolika druhy pry�ových spojek a pro
nekontaktní mìøení je vyu�íván odraz
od reflexního prou�ku, který se nalepí
na rotující souèástku. Mìøicí pøístroj
je pro druhý pøípad mìøení vybaven
vlastním svìtelným zdrojem, kterým je
odstøi�ený a nalepený prou�ek osvìt-
lován. Kromì mìøení rychlosti otáèení
lze té� pøístroj vyu�ívat k mìøení ob-
vodové rychlosti.

Jak praví návod, pøístroj umo�òuje
té� podr�et namìøené údaje v pamìti
a kdykoli zobrazit nejvìt�í, nejmen�í
a koneènou rychlost otáèení (pokud
otáèky kolísají a u�ivatel si pøeje tyto
diference pøesnì zjistit).

Na tìlese mìøidla jsou dvì tlaèítka
a jeden posuvný ètyøpolohový pøepí-
naè. Tlaèítkem na boku pøístroje se
stisknutím pøístroj zapíná a uvolnìním
pøístroj opìt vypíná. Tlaèítkem na èel-
ní stìnì pøístroje se zobrazuje údaj
mìøení, který byl ulo�en do pamìti.
Ètyøpolohovým pøepínaèem na èelní
stìnì mù�eme volit: bezkontaktní mì-
øení otáèek, kontaktní mìøení otáèek,
kontaktní mìøení obvodové rychlosti
v metrech nebo kontaktní mìøení ob-
vodové rychlosti ve stopách.

K napájení mìøièe slou�í ètyøi su-
ché èlánky tu�kového provedení (typ
AA), které se do pøístroje vkládají po
povolení dvou �roubkù a odejmutí
krycího víèka na zadní stìnì. Pøi
kontaktním mìøení odebírá ze zdro-
je pøístroj asi 8 mA, pøi bezkontaktním
mìøení (v dùsledku spotøeby osvìt-
lovací �árovky) asi 150 mA. Pokud by
byl pøístroj èastìji pou�íván k bez-
kontaktnímu mìøení, bylo by vhodné
pou�ívat alkalické èlánky. Lze té�
pou�ívat akumulátory v tu�kovém pro-
vedení.

Základní technické údaje

Rozsah kontaktního mìøení:
0,5 a� 19999 otáèek za minutu.

Rozsah bezkontaktního mìøení:
5 a� 99999 otáèek za minutu.

Rozsah obvodové rychlosti:
0,05 a� 1999,9 metrù za minutu.

Pøesnost mìøení otáèek:
±0,05 % (+1 digit).

Èetnost indikace kontaktního mìøení:
1 s (nad 6 otáèek za minutu).

Èetnost indikace
bezkontaktního mìøení:

1 s (nad 60 otáèek za minutu).
Volba mìøicích rozsahù: automatická.
Napájení: 6 V (4 tu�kové èlánky).
Rozmìry pøístroje:

21,5 x 6,5 x 3,8 cm.
Hmotnost pøístroje:
asi 300 g (vèetnì napájecích èlánkù).

Dodávané pøíslu�enství:
Pouzdro. Reflexní pásek

(délka asi 60 cm, �íøka asi 1 cm).
Adaptérový nástavec (CONE).
Adaptérový nástavec (FUNEL).

Koleèko pro mìøení obvodové rychlosti.
Návod k obsluze.

Funkce pøístroje

Pøístroj má pìtimístný displej LCD,
jeho� èíslice mají vý�ku 10 mm a jsou
velmi dobøe èitelné. Tìchto pìt indi-
kovaných míst sice odpovídá udávané
pøesnosti mìøení 0,05 %, patrnì to
v�ak nebude v praxi vyu�itelné, pøede-
v�ím vlivem nepøesností pøenosu pøi
kontaktním mìøení. Ale není pochyby,
�e to bezkontaktní (optická) technika,
vzhledem ke krystalem øízeném hodi-
novém kmitoètu, mù�e zvládnout.

Jak jsem se ji� v úvodu zmínil, mì-
øení lze realizovat buï mechanickým
pøenosem tak, �e rotující høídel pro-
pojíme s mìøidlem pomocí pry�ové
spojky, nebo, co� nespornì pøiná�í
pøesnìj�í výsledky, pou�ijeme op-
tický zpùsob, který je bezkontaktní a
vyu�ívá odraz svìtla od reflexní plo�-
ky, která se nalepí na otáèející se
pøedmìt. Svìtelný zdroj, který plo�ku
osvìtluje, je vestavìn v mìøicím pøí-
stroji.

Pøesnost, která je v návodu uvádì-
na, jsem bohu�el nemìl mo�nost ovì-
øit, proto�e není k dispozici tak pøesný
normál, který by kontrolu umo�òoval.
Tak nezbývá jen vìøit údaji výrobce.
Výstup pro kontaktní mìøení je na jed-
né stranì pøístroje, snímací prvek pro
bezkontaktní mìøení na druhé stranì.
Proto pøi jednom z obou mìøení mu-
síme dr�et pøístroj obrácenì a údaj na
displeji by byl vùèi pozorovateli tedy
otoèený o 180°. To je u tohoto mìøièe
velmi vtipnì vyøe�eno tak, �e se údaje

na displeji vùèi pozorovateli v�dy zob-
razují ve správné poloze. To znamená,
�e je údaj na displeji (podle zvolené-
ho zpùsobu mìøení) v�dy automaticky
otáèen o 180°.

Mìl bych je�tì pøipomínku k tomu,
�e nástavce pro kontaktní mìøení mají
ve stìnì válcové koncovky, kterou se
nasazují na høídel mìøidla, celkem
ètyøi podélné záøezy. Dva protilehlé
jsou dlouhé a slou�í k odpru�ení pøi
zasunutí nástavce a dva dal�í jsou
krat�í a slou�í k aretaci nástavce a
souèasnì k jeho dorazu na výstupek
v høídeli vycházející z pøístroje. Trefit
se do pøíslu�ného výøezu je ponìkud
obtí�né, proto�e nástavec jde nasou-
vat na høídel pomìrnì ztuha a jakmile
ho zasuneme tøeba jen kouskem, ne-
lze ho pootoèit tak, aby zapadl do vý-
stupku v høídeli, proto�e høídel není za
co podr�et. Tak�e nástavec musí u�i-
vatel ji� od okam�iku, kdy ho na høídel
zaène nasunovat, naprosto pøesnì
nasmìrovat (krat�ím výøezem proti vý-
stupku na høídeli). A je�tì malièkost:

ñ
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kdyby byl nástavec nasmìrován omy-
lem del�ím (pru�ícím) výøezem, co�
lze snadno zamìnit, lze jej zasu-
nout tak daleko, �e zablokuje otáèení
høídele tím, �e se opøe o stìnu pøí-
stroje.

Je sice zøejmé, �e se nástavec pøí-
li� èasto nevymìòuje, av�ak patrnì
by postaèilo roz�íøit vstup do krat�ích
výøezù pilníèkem tak, aby se do nich
výstupek snáze zavedl. Souèasnì by
bylo zcela jasné, do kterých výøezù se
výstupek na høídeli mìøidla musí za-
sunout. Nástavec pro mìøení obvodové
rychlosti je tvoøen kotouèkem s pry�o-
vým oblo�ením, který se rovnì� nasune
na høídel pøístroje. Údaj o obvodové
rychlosti lze na displeji zobrazit buï
v metrech nebo ve stopách za minutu.

Podstatnou výhodou tohoto mìøièe
oproti mechanickým mìøièùm otáèek
je (pøi kontaktním mìøení) to, �e jejich
snímací prvek neklade mìøené sou-
èástce prakticky �ádný odpor a pro-
to minimálnì ovlivòuje výsledek mì-
øení. Mechanické mìøièe otáèek toti�
mívaly tento odpor pøi nastaveném
nejmen�ím rozsahu (v dùsledku pøe-
vodù v mechanismech) nìkdy dosti
velký.

Aèkoli je v návodu zmínka o mo�-
nosti zjistit pøi pøípadné zmìnì otá-
èek nejvy��í otáèky, nejni��í otáèky a
otáèky v okam�iku ukonèení mìøení,
nepovedlo se mi tuto funkci pøi nejlep-
�í vùli realizovat.

Závìr

Pøístroj, který jsem zkou�el, byl za-
koupen v zahranièí, tak�e jsem mìl
k dispozici návod pouze v anglické
øeèi. Zcela shodný výrobek (pod ty-
povým oznaèením DT 2236) v�ak
u nás prodává firma Micronix asi za

129e
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Kolektiv autorù: 269 integrovaných
obvodù, vydalo nakladatelství
HEL, rozsah 240 stran formátu
A5, obj. èíslo 120855, MC 178 Kè.

Podrobný konstrukèní a u�ivatel-
ský pøehled 269 nejpou�ívanìj�ích in-
tegrovaných obvodù (62 lineárních -
nf, audio, video, stabilizátory, indikátory,
budièe, operaèní zesilovaèe, speciální
obvody apod., 131 TTL, 76 CMOS)
nejvýznamnìj�ích svìtových výrobcù.
Pro ka�dý IO je uveden struèný popis
funkce, vlastnosti, pøednosti i rizika,
mezní hodnoty, elektrické charakteris-
tiky, uspoøádání vývodù a vnitøní za-
pojení v�ech výrobních variant (rùzná
pouzdra), aplikaèní schémata a rady
pro u�ivatele. Na tuto publikaci navá-
�e �269 integrovaných obvodù HC-
MOS, audio a mikroprocesorù�.

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

Jedlièka, P.: Pøehled obvodù
øady TTL 7400, díl I., vydalo na-
kladatelství BEN - technická lite-
ratura, rozsah 288 stran formátu
B5, obj. èíslo 180034, MC 199 Kè.

První díl �Pøehled obvodù øady TTL
7400� se zabývá obvody 7400 a� 7499.
Volnì tak navazuje na oba díly pøíruèky
�Pøehled obvodù øady CMOS 4000�,
které vy�ly pøed èasem. Uvádí zapoje-
ní vývodù pouzder DIL, SOIC a PLCC.
Detailnì popisuje nejen logickou funk-
ci obvodù a funkèní schémata, ale
uvádí i potøebné funkèní tabulky, ta-
bulky typických zpo�dìní prùchodu
signálem, typický napájecí proud pro
nízké kmitoèty a pøípadnì èasové prù-
bìhy. Na závìr jsou u vìt�iny obvodù
uvedeny nìkteré aplikace.

5370,- Kè a dová�í ho té� firma Alfat-
ronic (adresy viz inzertní pøíloha v PE
3 a 4/97).

I kdy� se jeho cena mù�e zdát na
první pohled pomìrnì velká, nesdílel
bych tento názor, proto�e vzpomínám,
�e ji� v �edesátých letech byl u nás
prodáván mechanický mìøiè otáèek
tehdej�í východonìmecké produkce
VEB Messgeräte und Armaturenfabrik,
Magdeburg asi za 1900,- tehdej�ích
Kès, který vùbec bezkontaktní mìøení
neumo�òoval. Ve srovnání s cenou
tohoto nesrovnatelnì kvalitnìj�ího vý-
robku, která není ani tøikrát vy��í (co�
by bylo zcela logické), se mi tento pøí-
stroj, vzhledem ke svým vlastnostem,
jeví spí�e jako relativnì levný.

Adrien Hofhans

Sdìlení ètenáøùm

V mém oboru pùsobí také pan Jan
Hofhans, jeho� pøíjmení je shodné
s mým, a který jedná (pøevá�nì telefo-
nicky) s nejrùznìj�ími organizacemi
a pracovníky, s nimi� jsem i já pøi-
cházel nebo dosud pøicházím do styku.
Jeho zpùsoby bývají bohu�el nepøí-
li� slu�né a èasto pøi jednání pou�ívá
i znaènì nevybíravé výrazy.

Tak dochází k velice trapnému
omylu, proto�e dotyèní, pokud se jim
telefonicky pøedstaví pouze pøíjme-
ním, jsou uvádìni v omyl, nebo� se
domnívají, �e jde o mou osobu. Tato
skuteènost mne, vzhledem ke zpùso-
bu, kterým jedná, velmi po�kozuje.

Rád bych se proto od jeho zpù-
sobù co nejdùraznìji distancoval
a ty, kdo s jeho osobou pøijdou do styku,
bych rád poprosil, aby si v�dy zjistili
jeho celé jméno, aby vìdìli, s kým
mají tu èest.

Adrien Hofhans

11. Mezinárodní veletrh a kongres pro
integraci systémù v mikroelektronice se
letos koná opìt ve veletr�ním støedisku
v Norimberku ve dnech od 22. do 24.
dubna 1997. Souèasnì s veletrhem se
uskuteèní ji� po jedenácté odborný kon-
gres ES&S v rámci poøádaného veletrhu.
Pod pøedsednictvím prof. Dr.-Ing. Herber-
ta Reichla z Technické univerzity v Berlí-
nì a prof Dr.-Ing. Alfreda Edera z odborné
vysoké �koly v Augsburku budou bìhem
tøí dnù veletrhu k dosa�ení v�echny infor-
mace o novinkách, trendech a vývojo-
vých pracích v oboru èipových karet.

Aktuální témata jsou rozdìlena do �esti
skupin: systémové aspekty, vývoj a návr-
hy desek s plo�nými spoji a multièipové
moduly, vývoj desek s plo�nými spoji
s ohledem na �ivotní prostøedí, spolehli-
vost návrhù, problematika vzniku tepla,
zákaznické integrované obvody ASIC
a koneènì syntéza VHDL. Jako doplnìk
kongresu se uskuteèní diskuse k nej�ha-
vìj�ím tématùm jako k aktuálnímu návrhu
desek s plo�nými spoji a k syntéze VHDL
zvlá�tì pro FPGA.

Paralelnì s kongresem se uskuteèní
odborný veletrh SMT, ES&S, Hybrid 97,
na kterém se bude podílet více ne� 560
vystavovatelù z prùmyslu a obchodu. Vy-

Radiální vn hliníkové elektrolytické
kondenzátory nové øady RLH151, vyvinu-
té v rakouském závodì Philips Compo-
nents and Semiconductors v Klagenfurtu,
se pøes své malé vnìj�í rozmìry vyzna-
èují vy��ím provozním napìtím (a� do
450 V), vy��í provozní teplotou do 105 °C
a dlouhodobou stabilitou (3000/4000 h pøi
105 °C, vèetnì vlo�ené slo�ky stø. proudu).
Pou�itím nových kondenzátorù je mo�né
dosáhnout i v moderních kompaktních
zaøízeních se srovnatelnì vy��í vnitøní
teplotou velmi dlouhé zaruèené doby �ivota
pøístroje, jak to vy�adují podmínky na øídi-
cí pøístroje svìtelných zdrojù, malé sí�ové
profesionální proudové zdroje nebo mìni-
èe napìtí s vìt�ím výstupním napìtím.

S�

SMT, ES&S,
Hybrid 97

soce kvalifikovanému publiku v oboru
elektronických systémù zde pøedstaví
prùmysl, výzkumné instituce a instituty
vysokých �kol a univerzit nejnovìj�í pro-
dukty a vývojové práce, technologická øe-
�ení obvodù a nástrojù pro jejich vývoj
v technice ASIC vèetnì automatizace je-
jich návrhù.

  Vít. Støí�

· · ·
Dlouhodobì stabilní

elektrolytické
kondenzátory

ñ
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Ty mají trvalý magnet, mezi jeho�
póly je válcová mezera, v ní� se otáèí
lehká plochá cívka na obdélníkovém
rámeèku s mnoha závity tenkého drát-
ku. S touto cívkou je pevnì spojena
ruèka mìøidla. Cívka je upevnìna na
høídeli opatøené hroty, které jsou ulo-
�eny v lo�iskách (podobnì jako je
tomu v hodinkách). Cívka s ruèkou je
vyvá�ena jemnými pru�inkami, který-
mi se do ní obvykle také pøivádí proud.

Obr. 8. Princip uspoøádání
magnetoelektrického mìøidla

(a, b) a skuteèné provedení (c): M -
 - magnet , n

1
, n

2
 - pólové nástavce,

l1, l2 - lo�iska, u - ruèka, p - vyva�o-
vací záva�í na ruèce, v1, v2 - pru�né

spirály, b - magnetický boèník,
r - válcová cívka na otoèném jádøe

V klidu je ruèka na nule stupnice.
Pøivedeme-li do cívky stejnosmìrný
proud, vytvoøí se kolem ní magnetické
pole a cívka s ruèkou se vychýlí. Vý-
chylka bude úmìrná procházejícímu
proudu - bude-li tedy výchylka ruèky
pøi urèitém proudu 4 dílky stupnice,
pak pøi dvojnásobném proudu bude
dvojnásobná: 8 dílkù stupnice. U pøí-

ka jeho ruèky. Pøedstavme si nyní, �e
chceme zmìøit napìtí mezi body A a B
(obr. 9). Pokud bude vnitøní odpor (tzn.
odpor samotné cívky mìøidla) malý, od-
por oznaèený R1 omezí procházející
proud a my namìøíme proud, který ne-
odpovídá skuteèné velikosti proudu v
dobì, kdy mìøidlo není pøipojené. Èím
v�ak bude vnitøní odpor mìøidla vìt�í,
tím pøesnìj�í údaj získáme. Kdy� si
domyslíme detailnì v�echny mo�né
pøípady, které mohou nastat, zjistíme,
�e vlastnì nikdy nezmìøíme napìtí
zcela správnì, proto�e to by bylo mo�-
né pouze pøi nekoneènì velkém vnitøní-
m odporu voltmetru. To je ov�em neu-
skuteènitelné technologicky, takovou
cívku nelze vyrobit a pak - tehdy by ob-
vodem neprocházel vùbec �ádný
proud, tak�e bychom ani nemohli nic
namìøit.

V praxi se tedy sna�íme o to, aby
vnitøní odpor Ri  pøístroje byl co nejvìt�í.

Obr. 9. Vliv R
i
 na mìøení

V praxi ov�em potøebujeme znát i
jiný údaj, ne� je vnitøní odpor mìøidla, tj.
odpor cívky mìøidla. Dùle�itý je proud,
protékající cívkou, pro plnou výchylku
ruèky. U tzv. cejchovaných pøístrojù,
které mají stupnici pøímo v mA nebo
v µA, je to jednoduché. Je-li napø. pøí-
stroj cejchován v µA a jeho stupnice
má 100 dílkù, pak plná výchylka odpo-
vídá proudu 100 µA.  Kdy� budeme
chtít sestrojit voltmetr, který bude mít
plnou výchylku pøi napìtí 5 V, potom
musíme do série s mìøidlem zaøadit
tzv. pøedøadný odpor, který omezí
proud pøi napìtí 5 V právì na 100 µA.
Z Ohmova zákona víme, �e odpor ce-
lého obvodu pro plnou výchylku ruèky
pøi napìtí 1 V bude

V tomto pøípadì bude mít pøístroj
vnitøní odpor 10 kW/V (deset kiloohmù
na volt). Voltmetry pro bì�né pou�ití
by nemìly mít vnitøní odpor men�í,
ne� 1 kW/V. Aby ruèka mìøidla mìla
plnou výchylku ne pøi jednom, ale pøi
pìti voltech, musíme mìøidlu pøedøadit
odpor 5x vìt�í, tedy rezistor s odpo-

AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
Základy

elektrotechniky
 III. lekce
(Pokraèování)

Odpovìdi na otázky z minulého
èísla:
1a, c - 2c - 3 az, bx, cy - 4bx - 5a,c -
6 nic - 7b - 8a - 9b

strojù, které mají nulu uprostøed stup-
nice, je lhostejné, na kterou svorku
pøístroje pøipojíme kladný pól napìtí a
na kterou pól opaèný. Ruèka se podle
toho vychýlí buï do prava nebo do
leva. Pokud je �nula� na stupnici napø.
vlevo, pak pøi správném pøipojení se
ruèka vychýlí do prava, pokud bychom
zmìnili polaritu napìtí, ruèka se vy-
chýlí vlevo - jak øíkáme �za roh�. Ne-
zmizí, ale zùstane �viset� na jedné ze
zará�ek, které jsou na obou koncích
stupnice.

Kdybychom pøipojili místo stejno-
smìrného proudu na svorky takového
pøístroje støídavý proud, pak by se
v rytmu zmìn jeho polarity kývala i
ruèka mìøídla. Proto�e má celý mìøicí
systém mechanickou setrvaènost,
není ruèka schopna rychle kmitat
z jedné strany stupnice na druhou a
obvykle zùstává na nule (pøípadnì
mù�eme pozorovat, �e se chvìje).
Støídavá napìtí lze ov�em po úpravì
(napø. po usmìrnìní) tímto druhem
mìøidla mìøit také - o tom pozdìji.

Je v�ak je�tì øada mìøidel i mìøi-
cích pøístrojù, pracujících na jiném prin-
cipu: napø. pøístroje tepelné (prùcho-
dem proudu se ohøívá a prodlu�uje
kovové vlákno, tento pohyb se pøená�í
na ruèku pøístroje),  elektromagnetické
(�elezné jádro je vtahováno do cívky,
kterou prochází proud), pøístroje vyu-
�ívající termoelektrický jev, elektrody-
namická mìøidla (dvì cívky - pevná a
otoèná, pevná prùchodem proudu vy-
tváøí elektromagnet, funkce otoèné
cívky zùstává shodná - takto uspoøá-
daná mìøidla se pou�ívají hlavnì
k mìøení výkonu) aj.

A� doposud jsme pojednávali stále
o ruèkových pøístrojích, kterým také øí-
káme analogové. Ty jsou v posledních
letech stále více vytlaèovány pøístroji
digitálními, u nich� se velikosti mìøe-
ných velièin pøímo zobrazují na disple-
ji. Jejich princip je zcela odli�ný a po-
pis funkce vy�aduje hlub�í znalosti
èíslicových (digitálních) obvodù.

Jak digitální, tak ruèkové pøístroje
mají své opodstatnìní a nelze jedny èi
druhé zavrhovat - digitální pøístroje
jsou vhodnìj�í napø. tehdy, potøebuje-
me-li jednoznaènì urèit momentální
velikost mìøené velièiny, analogové
jsou vhodnìj�í kdy� zji��ujeme chová-
ní mìøené velièiny v èase (napø. pøi
nastavování její velikosti na maximum
èi minimum).

Po�adavky na vlastnosti
Základním pøístrojem pro mìøení

v elektrotechnice je voltmetr. Ponìkud
paradoxnì nyní bude znít tvrzení, �e i
voltmetry vlastnì mìøí nikoli napìtí,
ale proud, procházející pøístrojem. To
jen stupnice je cejchována ve voltech,
nebo má urèitý poèet stejných dílkù
(napø. 40, 50, 100 ap). Èím vìt�í proud
mìøidlem prochází, tím je vìt�í výchyl-

R = 
U

 =      
1 V

      = 10 000 W
        I     0,000 1 A
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rem 50 kW. Pøitom neuva�ujeme vlast-
ní odpor cívky mìøidla, který je ve
srovnání s  odporem pøedøadného re-
zistoru zanedbatelný.

Pokud jsme v�ak získali levnì mì-
øidlo, které není cejchované a má napø.
stupnici se 40 dílky, musíme postupo-
vat jinak. Pomocí jiného cejchovaného
miliampérmetru zmìøíme proud proté-
kající mìøidlem pøi plné výchylce ruè-
ky - bude to napø. 0,6 mA. Dal�í výpo-
èet je pak ji� stejný jako v pøedchozím
pøípadì

Obr. 10. Základní zapojení voltmetru
(a) a boèníku k ampérmetru (b)
Pokud je stupnice rozdìlena na 40

dílkù, pak by mìøicí rozsah do 5 V byl
velmi nepraktický, zjistit skuteènì na-
mìøené napìtí by pøi výchylce ruèky
napø. 28 dílkù vy�adovalo vzít papír,
násobit a dìlit ... Proto se radìji roz-
hodneme pro rozsah 4 V nebo 8 V
podle toho, jaká maximální napìtí bu-
deme mìøit. Pokud to budou napìtí
vìt�í ne� 4 V, zvolíme rozsah pro pl-
nou výchylku ruèky 8 V.

Odpor pøedøadného rezistoru (na-
zývá se také pøedøadník)  bude 8 x
1666,6 = 13332,8 W. Ponìvad� rezis-
tor s tímto odporem nese�eneme, mu-
síme zapojit nìkolik rezistorù do série,
za sebou. Bude to napø. 10 kW a 3,3
kW, zbylých 32,8 W mù�eme zaned-
bat. Pokud bychom ov�em chtìli se-
strojit voltmetr pro pøesná mìøení, pak
bychom si museli obstarat laboratorní
voltmetr s pøesností alespoò 0,5 %,
pøipojit jej k na�emu voltmetru paralel-
nì a rezistory vybírat z vìt�ího mno�-
ství tak dlouho, a� by se podaøilo najít
kusy s takovým odporem, aby oba vol-
tmetry ukazovaly stejné napìtí.

Na obr. 11 je znázornìn jednodu-
chý voltmetr se tøemi rozsahy, které si
mù�eme zvolit podle vlastního uvá�e-
ní. V�dy se sna�íme, aby urèení veli-
kosti mìøené velièiny bylo co nejsnaz�í,
tj. aby  poèet dílkù odpovídal �rozumné-
mu� násobku mìøeného údaje - pøi
stupnici s 50 dílky by tedy mìly být
rozsahy mìøicího pøístroje napø. 0,5 -

5 - 50 V, nebo 0,5 - 1 - 5 - 10 - 50 V
ap.

Pøi mìøení s pøístrojem, který má
nìkolik rozsahù, postupujeme v�dy
tak, �e zaèínáme mìøit na nejvy��ím
rozsahu a teprve tehdy, je-li výchylka
ruèky pøíli� malá, pøecházíme na ni��í
rozsah. Tento postup jednak chrání
pøístroj pøed po�kozením nadmìrným
proudem, jednak se zvìt�í pøesnost
mìøení.

Pozor pøi urèování polohy ruèky
mezi dílky! Na stupnici se musíme dí-
vat v�dy kolmo. U pøístrojù, které mají
tzv. no�ovou ruèku a pod ní je�tì zr-
cátko, se musíme v�dy dívat tak, aby
se ruèka kryla se svým obrazem v zr-
cátku. Pøed zaèátkem mìøení je také
tøeba ruèku pøístroje nastavit pøesnì
na nulu (obvykle �roubkem uprostøed
spodní poloviny mìøidla).

Pøi mìøení proudu v elektrickém ob-
vodu máme dvì mo�nosti - buï mìøit
tzv. pøímou metodou, tzn. zaøadit pøímo
do obvodu, v nìm� chceme proud mì-
øit, pøístroj zvaný ampérmetr, nebo
nepøímou metodou, pøi které musíme
mìøit úbytek napìtí na rezistoru se zná-
mým odporem, kterým protéká celý
proud obvodu a proud pak vypoèítat
z Ohmova zákona.

Obr. 12. Mìøení proudu pøímou (a)
a nepøímou (b) metodou

Obì mo�nosti jsou na obr. 12a, b.
V mnoha pøípadech pou�íváme nepøí-
mou metodu, proto�e pøi ní není nutné
obvod rozpojovat, co� - obzvlá�tì u
obvodù na deskách s plo�nými spoji -
nebývá pøíli� snadné. U ampérmetru
jsou po�adavky na jeho vnitøní odpor
oproti voltmetru zcela opaèné. Kdyby-
chom toti� zaøadili do obvodu, kterým
protéká proud napø. 1 A mìøicí pøístroj,
jeho� vnitøní odpor bude napø. 10 W,
pak by byl úbytek napìtí na nìm 10 V !
Ampérmetry musí mít proto vnitøní od-
por co nejmen�í, napø. desetiny, pøí-
padnì setiny ohmu, aby úbytky napìtí
na nìm byly co nejmen�í. Proto také
nikdy nesmíme mìøit napø. �proud
akumulátoru� pøipojením ampérmetru
paralelnì k akumulátoru! Vzhledem
k malému vnitønímu odporu ampérme-
tru bychom vlastnì akumulátor zkrato-
vali a pokud by byl akumulátor dosta-
teènì �tvrdým� zdrojem, pak by se
z pøístroje jen zakouøilo...

 Základní rozsah ampérmetru lze
roz�íøit pøipojováním rezistorù nikoli
do série k mìøidlu jako u voltmetru,
ale paralelnì. Takto pøipojeným rezis-
torùm se té� øíká boèníky. Pøi mìøení
proudù vìt�ích ne� 1 A musíme dbát i
na dostateèné výkonové dimenzování
rezistorù (èi odporových drátù) tvoøí-
cích boèník, nebo� boèníky se prùcho-
dem vìt�ích proudù budou zahøívat
(èím� se kromì jiného bude mìnit i je-
jich odpor).

Pro mìøení odporù se pou�ívá
ohmmetr. Opìt se v podstatì mìøí
proud, procházející pøi známém na-
pìtí mìøeným odporem. Ohmmetry se
vyznaèují tím, �e pøi mìøení nulovéhoObr. 11.

Obr. 14 Znaèky na mìøidlech; 1 - magne-
toel. systém, 2 - toté� s usmìrñovaèem,
3 - elektromagn. systém, 4 - pro stej-
nosm. a 5 - pro støídavý proud, 6 - pro
svislou a 7 - pro vodorovnou polohu

(Pokraèování)

. systém

odporu - tedy zkratu - je výchylka ruè-
ky ohmmetru maximální.

Dejme tomu, �e máme voltmetr
s rozsahem 3 V; pøipojíme k nìmu dva
èlánky baterie, tzn. 3 V - pokud nebu-
de v obvodu zaøazen �ádný odpor,
ruèka voltmetru bude ukazovat maxi-
mální výchylku, tedy 3 V. Èím vìt�í
odpor bude zaøazen v sérii s baterií a
voltmetrem, tím men�í bude výchylka
ruèky voltmetru. Takto mù�eme se-
strojit jednoduchý ohmmetr - na stup-
nici si vyznaèíme nìkolik orientaèních
odporù - napø. 100, 500, 1000 W, 5,
10, 50 kW. Pøibli�nì pak mù�eme od-
hadovat odpory mìøených rezistorù
mezi vyznaèenými orientaèními odpo-
ry, pøípadnì pøístroj pøesnì ocejcho-
vat pomocí tzv. odporové dekády. Pøí-
klad je ov�em �èítankový�, obvykle se
ohmmetr zhotovuje s napájením jed-
ním èlánkem (napìtí 1,5 V) a mìøí se
na rozsahu nejblí�e ni��ím (napø.
1 V). �Nula� ohmmetru se nastavuje
promìnným odporem, který je zaøa-
zen do série s baterií (obr. 13).

Znaèky na mìøicích pøístrojích
Vìt�ina cejchovaných mìøídel  má

obvykle z pravé èi levé strany pod stup-
nicí (popø. uprostøed stupnice) je�tì
znaèky, které sdìlují základní údaje o
vlastním pøístroji. Uprostøed bývá ob-
vykle písmeno, které urèuje, k mìøení
jaké velièiny byl pøístroj výrobcem ur-
èen (V, A, W, W ap.), znaèky (viz obr.
14) udávají typ pøístroje, popø. polohu,
pro kterou je pøístroj cejchován (nale-
�ato, nastojato). Barevná hvìzdièka
udává napìtí, pro které je pøístroj zkou-
�en (vnitøní èásti proti kostøe): èerná
500 V, èervená 2 000 V, zelená 5 kV.
Nìkdy je místo barevné hvìzdièky na-
psáno ve hvìzdièce èíslo, které pak
znamená napìtí v kilovoltech. Samo-
statné èíslo pak udává pøesnost pøí-
stroje v procentech pro plnou výchylku
ruèky: 2,5 znaèí 2,5 % ap.

    Obr. 13. Mìøení velkých (a)
        a malých (b) odporù

R = 
U

 =      
1 V

      = 1666,66 W
        I     0,000 6 A



Praktická elektronika A Radio - 4/97

Generátor zvuku sirén
Zapojení tohoto univerzálního ob-

vodu, v nìm� lze pøepnutím vývodù
N1 a N2 IO UM3561 volit zvuk policej-
ní sirény, hasièù, sanitek èi støílejícího
samopalu, je na obr. 1.

 Zapojení vychází z doporuèeného
zapojení výrobce integrovaného obvo-
du. Po peèlivém osazení desky s plo�-
nými spoji podle obr. 2 a dodr�ení pra-
videl pro práci s obvody CMOS musí
zapojení pracovat na první zapojení.

Napájecí napìtí nesmí pøekroèit 5 V.
Druh zvuku se volí zapojením vývodù 1
(N2) a 6 (N1) IO takto:

policejní siréna    ne N1          ne N2
hasièi                   N1 na +       ne N2
sanitka                N1 na 0 V    ne N2
samopal        ne N1          N2 na +
ne ... nezapojen

Kdybychom chtìli zvuky mìnit èas-
tìji, je vhodnìj�í, ne� spojovat vývody
N1 a N2 drátem, pøipojit na nì tøípolo-
hový pøepínaè (napø. P-B069C od GM).

Jednoduchá zapojení
pro volný èas

Jako obsah dne�ní rubriky jsme vybrali dvì zapojení, které nám
poslal ètenáø  Mgr. Ladislava Havelky ze Senice na Hané, a jednu
radu od Josefa Hanzala z Prahy.

Ultrazvukový odpuzovaè
hlodavcù

Schéma zapojení tohoto stále �á-
daného pøístroje je na obr. 1. V zapo-
jení je pou�it známý obvod 555 v pro-
vedení CMOS. Lze pochopitelnì (za
cenu vìt�ího odbìru proudu) pou�ít i
bì�nou verzi 555, zkrátí se tím pouze
doba �ivota napájecí baterie.

Rezistory R1, R2 a kondenzátory
C1, C2 urèují kmitoèet výstupního sig-
nálu (pøi souèástkách podle schématu
je v oblasti 18 a� 20 kHz). Signál je
pro èlovìka na prahu (èi tìsnì za pra-
hem) sly�itelnosti. Jako zvukový mì-
niè je pou�it piezoelektrický èlen PEM
(levný typ, lze pou�ít i PEM napø. z ne-
funkèních �digitálek�). Vzhledem k po-
u�ití PEM není �akustický� výkon pøíli�
velký (rezonanèní kmitoèet PEM bývá
v oblasti 3 kHz), pro ochranu bì�nì
velkého sklepa v�ak postaèí. Kdo by
chtìl chránit vìt�í prostor, musel by
pou�ít zesilovaè (napø. s MBA810) a
výstup 3 IO 555 navázat pøes konden-
zátor (asi 100 nF) na vstup zesilova-
èe.

Zapojení nemá �ádné záludnosti,
deska s plo�nými spoji podle obr. 2
musí pracovat na první zapojení. Tro-
chu vìt�í opatrnosti je pouze tøeba
dbát pøi pájení PEM (èistý hrot pájeè-
ky, pájet rychle).

Obr. 1. Schéma zapojení odpuzovaèe

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji
odpuzovaèe a deska, osazená

souèástkami

Obr. 1. Zapojení generátoru zvuku
sirén

Seznam souèástek
R1 22 kW, miniat.
R2 68 k , miniat.
C1 680 pF, keram.
C2 100 nF, keram.
PEM piezoel. mìniè, disk,

napø. KDI2734

IO C555 (CMOS), popø.
�klasická� 555

destièková baterie 9 V

Èervená fólie pro displej LED
- a zdarma

Málokdy se stane, �e dostanete nìco
zadarmo, ale nìkdy pøece. Pøed èasem
jsem potøeboval nìkolik okének z tmavì
èerveného organického skla pro displej
s LED. Rozhodl jsem se stávající okénko
v krabièce s èirým organickým sklem
pouze pøelepit, nechtìlo se mi ho odstra-
òovat a vyøezávat nové. A kde jsem do-
stal fólii? Tmavoèervená fólie se pou�í-
vá v témìø ka�dé ofsetové tiskárnì pøi
sesazování filmových pøedloh. Tiskaøi jí
øíkají montá�ní fólie a malý odstøi�ek vì-
nují za �pìknì dìkuju�. Pro zelené a �lu-
té displeje je bohu�el stále tøeba vyøezá-
vat organické sklo.

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji
generátoru zvuku sirén

INFORMACE, INFORMACE ...
Na tomto místì Vás pravidelnì informujeme o nabídce

knihovny Starman Bohemia, Konviktská 24, 110 00 Praha
1, tel./fax (02) 24 23 19 33, v ní� si lze prostudovat, za-
pùjèit èi pøedplatit cokoli z bohaté nabídky knih a èaso-
pisù, vycházejících v USA (nejen elektrotechnických, elek-
tronických èi poèítaèových).

Dnes pøedstavujeme 60stránkový mìsíèník, vìnovaný
otázkám elektronických kamer a v�emu, co s nimi souvisí.
Roèní pøedplatné tohoto reprezentaèního èasopisu je 65
dolarù, jedno èíslo stojí 15 dolarù.
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Elektrické ohradníky se bì�nì
pou�ívají v zemìdìlství, na pøíklad
k ohrazení pastevních ploch pro hovì-
zí dobytek, koòských výbìhù a jiných
u�itkových ploch. K napájení tìchto
ohrad (s délkou i desítek kilometrù)
nabízejí specializované firmy rùzné
zdroje, jejich� cena se pohybuje vìt�i-
nou mezi pìti a� deseti tisíci korun.
Pro napájení nepøíli� rozsáhlých ohrad
mù�eme pou�ít zdroj podle tohoto ná-
vodu. Jeho stavba, která z technické-
ho hlediska není pøíli� nároèná, mù�e
být z hlediska finanèního velmi zají-
mavá, proto�e náklady na material do-
sáhnou nejvý�e nìkolika set korun,
mohou v�ak být je�tì výraznì ni��í,
jak uvidíme dále.

Návrh zaøízení, u kterého je pøímý
kontakt s vodièem pod napìtím v pod-
statì provozní událostí, je z hlediska
bezpeènosti mimoøádnì citlivá zále�i-
tost. Elektrické ohrady se obyèejnì
napájejí z �mìkkého� impulsního zdro-
je. Jedna výstupní svorka se spojuje
se zemí pomocí kovového kolíku, druhá
svorka se pøipojí k vlastnímu ohrad-
níku. Ohradník je pak tvoøen holým
vodièem (bì�nì se u�ívá pozinkova-
ný ocelový drát), zachyceným na izo-
látorech z plastické hmoty (napø.
polyamid). Tyto izolátory se upevòu-
jí obvykle na døevìné kùly do potøeb-
né vý�ky nad zemí (podle potøeby a
úèelu hrazení). V dùsledku velkého
vnitøního odporu zdroje mù�e být na
vodièi ohradníku napìtí o velikosti de-
sítek, stovek nebo i tisícù voltù. Závisí
to na vlastnostech ohrady jako zátì�e.

Pokud bude vodiè ohradníku po
celé své délce dobøe izolovaný od
zemì, pak se energie, obsa�ená v im-
pulsu, vyu�ije jen k nabití kapacity
ohradníku a napìtí na nìm se bude
blí�it (u men�ích ohrad) výstupnímu
napìtí zdroje bez odporové zátì�e.
Pokud v�ak budou po délce ohrady
�roztrou�eny� rùzné svody (mohou to
být vadné izolátory, prorùstající travi-
ny nebo køoví atd.), pak se bude na-
pìtí na ohradníku zmen�ovat. V kraj-

ním pøípadì se pak mù�e stát, �e tøe-
ba za vlhkého poèasí (po de�ti nebo
pøi mlhách) bude napìtí v dùsledku
pøíli� velkých svodù tak malé, �e celý
ohradník bude nefunkèní.

V prvních vìtách úvodu jsem se
zmínil pouze o pou�ití pøi takovém
ohrazování, u kterého se brání zvíøa-
tùm opustit urèitý prostor. Nabízejí se
v�ak i jiné mo�nosti. Pokud máte na
pøíklad uvnitø bì�nì oploceného po-
zemku tøeba záhony se zeleninou nebo
okrasnými rostlinami, urèitì tì�ko
sná�íte jinak roztomilé dovádìní va-
�eho psa (zejména jde- l i  o vìt�í
rasu), kdy� se vyválí mezi karafiáty
v rozpuku. Takové záhonky mù�eme
snadno ochránit s pou�itím tenkých
ohebných vodièù (pou�ívají se textilní
�òùry, propletené kovovým vláknem),
nata�ených mezi nízkými tyèkami
z plastické hmoty, které jednodu�e
zapíchneme do hlíny. Je zøejmé, �e
pro takové pou�ití nemusí mít napá-
jecí zdroj ohradníku zdaleka tak vel-
ký výkon, jako zdroj pro napájení
ohrady s délkou stovek metrù. Proto
jsou uvedeny dvì varianty zdrojù,
jedna slab�í pro ohrady asi do sta
metrù délky a druhá s vìt�ím výko-
nem pro del�í ohrady a také pro vìt�í
zvíøata.

Dal�í pole vyu�ití se nabízí v oblas-
ti, která postupem èasu získává na ak-
tuálnosti a� naléhavosti. Urèitì mnohé
napadlo, �e se jedná o støe�ení ob-
jektù pøed nezvanými náv�tìvami.
To u� ale pøenechám samotným ète-
náøùm.

Popis zaøízení

Definice problému je zmínìna ji�
v úvodu tohoto èlánku. Pro napájení
ohradníku potøebujeme zdroj, který
generuje impulsy pomìrnì vysokého
napìtí s malým energetickým obsa-
hem. Shrneme-li po�adavky bezpeè-
nosti, pak musí být konstrukce zdroje
taková, aby pøi jeho bì�né èinnosti ani
pøi poru�e nemohl být jakkoli ohro-

�en �ivot nebo zdraví osob (v tomto
pøípadì také zvíøat), které se dotknou
vodièù, spojených s výstupními svor-
kami zdroje.

Podoba po�adavkù na vlastnosti
zdroje pro napájení elektrických ohrad-
níkù s vlastnostmi obvodù bateriových
zapalovacích soustav zá�ehových
motorù je nápadná a tato podobnost
byla té� vyu�ita pøi øe�ení klíèové èásti
zapojení zdroje. Jde o výstupní im-
pulsní transformátor. Pou�il jsem zde
bì�nou zapalovací cívku, kterou lze
bez potí�í koupit v prodejnách s ná-
hradními díly k automobilùm nebo
motocyklùm. Je to sice nejnákladnìj�í
díl celého zaøízení, av�ak pou�ití jinak
zcela bì�nì dostupné souèástky je na
tomto místì opodstatnìné. Úspì�nou
amatérskou výrobu takového transfor-
mátoru si lze jen tì�ko pøedstavit a
proto ji nepøedpokládám a ani nedo-
poruèuji.

Èinnost zapojení

Zapojení zdroje pro napájení elek-
trického ohradníku je na obr. 1. Jeho
jednoduchost je témìø zárukou snad-
né a úspì�né realizace. Èasovaè 555
(IO1) pracuje v základním zapojení
astabilního multivibrátoru a generuje
pravoúhlé impulsy. Doba trvání impulsu
a mezery je dána odporem rezistorù
R1 a R2 a dále kapacitou kondenzáto-
ru C2. Vzorce pro výpoèet souèástek
ve vztahu k èasovému prùbìhu impul-
sù na výstupu èasovaèe 555 byly ji�
mnohokrát publikovány, viz tøeba [1].
Výstupní impulsy multivibrátoru násle-
dující tranzistor T1 invertuje. Na jeho
kolektoru a tedy té� bázi T2 mù�eme
osciloskopem vidìt kladné pulsy s do-
bou trvání asi 3 milisekundy, opakova-
cí doba impulsù je asi 0,8 sekundy.
Emitorový sledovaè T2 proudovì budí
bázi výstupního tranzistoru T3, co� je
vysokonapì�ový spínací tranzistor,
jaký se bì�nì pou�ívá v koncových
stupních øádkových rozkladù u televi-
zorù. Kolektor koncového tranzistoru
je napojen pøes primární vinutí výstup-
ního transformátoru (zapalovací cívky)
na kladný pól napájecího napìtí. Pøí-
chod kladné hrany impulsu na bázi T2
tento tranzistor otevírá, co� dál vede
k otevøení T3.

Indukènost primárního vinutí pù-
sobí na prùbìh proudu, který teèe
z kladného pólu napájecího zdroje
pøes uvedené vinutí, tranzistor T3 a
rezistor R6 do zemì. Velikost tohoto
proudu má v èase pøibli�nì exponen-
ciální prùbìh a� do stavu, kdy se na-
sytí jádro transformátoru. Potom se ji�
velikost proudu nemìní a je dána pod-
le Ohmova zákona velikostí napájecí-

Elektrický ohradník
Èlánek pøiná�í návod na stavbu zdroje elektrických impulsù, kte-

rým je mo�né napájet elektrické ohradníky a podobná zaøízení, ur-
èená k vymezení a ochranì urèitého prostoru.

Jiøí Zuska

Obr. 1. Schéma zapojení zdroje pro ohradník
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ho napìtí (zmen�enou o úbytek napì-
tí na sepnutém tranzistoru T3), dìleno
souètem èinného odporu primárního
vinutí zapalovací cívky a rezistoru R7.
Optimální doba trvání budicího impulsu
je taková, pøi které se vypne tranzis-
tor T3 tìsnì pøed dosa�ením nasy-
ceného proudu. Potom bude energe-
tická úèinnost zaøízení nejvìt�í, co�
má význam zejména pøi bateriovém
napájení (doba chodu zaøízení pro
jedno nabití napájecí baterie bude nej-
del�í).

Po vypnutí tranzistoru T3 (pøeru�e-
ní proudu primárním vinutím) se ener-
gie, akumulovaná v jádru zapalovací
cívky, mìní na energii elektrickou. Tím
se na velkém poètu závitù sekundár-
ního vinutí indukuje vysokonapì�ový
impuls, který se pøivede na vodiè, tvo-
øící ohradník.

Celý dìj je ov�em ve skuteènosti
mnohem slo�itìj�í. Podrobnìj�í a
pøesnìj�í popis najde ètenáø v literatu-
øe [2].

Ideální ohradník je vlastnì konden-
zátorem, jeho� kapacita je dána dél-
kou vodièe (ohrady), dále jeho prùmì-
rem (uva�uje se vodiè kruhového
prùøezu) a vý�kou nad zemí, v ní� je
drát veden. V praxi mù�eme pøi pou-
�ití drátu o prùmìru kolem 2 mm, za-
vì�eného asi 1 metr nad zemí, poèítat
s kapacitou asi 400 pF na 100 metrù
délky. U reálných ohradníkù pak musí-
me poèítat s urèitými ztrátami, zpùso-
benými nedokonalou izolací vodièe
ohradníku vùèi zemi - viz úvod.

Kondenzátor C6 pøipojíme paralel-
nì k výstupním svorkám dovnitø kra-
bièky, jeho úkolem je  omezit napìtí
na výstupu pøi odpojené zátì�i. Pokud
pracuje ohradník �naprázdno�, dosa-
huje napìtí bez C6 desítek tisíc voltù
a vznikají pøeskoky uvnitø cívky, kte-
rá by to nemusela dlouho vydr�et.
Kondenzátor musí být napì�ovì di-
menzován alespoò na 10 kV, takové
se pou�ívaly v obvodech vysokého
napìtí u star�ích typù televizorù. Po-
kud zajistíme, aby byl ohradník pøi za-
pnutí v�dy zatí�en, mù�eme konden-
zátor C6 ze zapojení vypustit.

Stavba zaøízení

V úvodu bylo zmínìno více mo�-
ností vyu�ití popisovaného zaøízení a
k tomu byla vázána té� informace
o dvou variantách. Obì varianty se li�í
jen ve tøech detailech. Mìní se typ po-
u�ité zapalovací cívky, velikost napá-
jecího napìtí a kapacita èasovacího
kondenzátoru obvodu IO1. U varianty
výkonnìj�í, která je vhodná pro vìt�í
ohrady, pou�ijeme na místì výstupní-
ho transformátoru cívku, bì�nì pou�í-
vanou v zapalovacích soustavách
osobních automobilù. Napájecí na-
pìtí +Ub této varianty je 12 V, co�
umo�òuje snadno napájet ohradník
i v místì, kde není k dispozici rozvod
elektrické sítì. Jen pro hrubou orien-
taci - bì�ný automobilový akumulátor
s kapacitou kolem 40 ampérhodin za-
jistí èinnost ohradníku pøibli�nì na tý-
den.

Druhá varianta poèítá s pou�itím
cívky, urèené pùvodnì pro zapalovací
soustavy motocyklù. V tomto pøípadì
je napájecí napìtí +Ub men�í, asi 8 a�
10 V. Proto�e tato cívka má trochu
men�í indukènost (její jádro se nasytí
za krat�í dobu), zkrátíme té� dobu ote-
vøení výkonového tranzistoru zmen�e-
ním kapacity kondenzátoru C2. Chrá-
nìné prostory, uva�ované pro tento
pøípad, se vyskytují prakticky v�dy
v blízkosti obytných objektù a proto je
zde mo�né poèítat spí�e s napájením
pøes sí�ový zdroj, jeho� obvody jsou
souèástí zapojení ohradníku.

Sí�ový napájecí zdroj obsahuje
dvoucestný usmìròovaè. V obvodu
dvojitého sekundárního vinutí jsou
zapojeny dvì levné diody. Filtraèní
kondenzátor má velkou kapacitu, aby
vytvoøil dostateènou zásobu energie a
aby se v okam�iku sepnutí výkonového
tranzistoru napájecí napìtí pøíli� ne-
zmen�ilo. Navíc je je�tì napájecí okruh
astabilního multivibrátoru oddìlen dio-
dou D3, tak�e pokles napìtí se do nìho
nepøená�í. Pro 1. variantu pou�ijeme
transformátor s dvojitým sekundárním
vinutím s napìtím 2 x 9 V, pro 2. vari-
antu s napìtím 2 x 6 V nebo 2 x 7,5 V.

Dal�í mo�nost spoèívá v pou�ití
komerèního sí�ového adaptéru, pak
bychom mohli u�etøit výdaje za trans-
formátor. Je ov�em tøeba vyzkou�et,
zda tento adaptér pøi provozu s ohrad-
níkem dává potøebné napìtí.

Stavba obvodù elektrického ohrad-
níku je opravdu velmi jednoduchá, po-
u�ité souèástky jsou bì�nì dostupné.
Do vyvrtané desky s plo�nými spoji
zapájíme nejdøíve pasivní souèástky,
potom tranzistory a nakonec inte-
grovaný obvod. Máme-li tu mo�nost,
zkontrolujeme pomocí osciloskopu
èinnost multivibrátoru.

Zapalovací cívka je pøilepena epo-
xidovým lepidlem na nosnou desku.
Je zhotovena ze sklolaminátu (staré
nepou�itelné desky s plo�nými spoji)
nebo podobného materiálu tlou��ky
asi 1,5 a� 2,5 mm. Desku s plo�nými
spoji umístíme spolu se zapalovací
cívkou do krabièky, která by mìla
odpovídat prostøedí, ve kterém bude
zaøízení provozováno. Pro venkovní
prostøedí je potøeba pou�ít vodotìsnou
krabièku, proto�e voda je úhlavním
nepøítelem jakéhokoliv elektrického
zaøízení, zejména pak vysokonapì�o-
vého.

Obì varianty ohradníku byly insta-
lovány do dvoudílných plastových kra-
bièek BOPLA typu ET 236 - LP, vý-
kres nosné destièky cívky pro obì
varianty je nakreslen na obr. 4. Dopo-
ruèuji tyto krabièky pou�ít, i kdy� ne-
jsou nejlevnìj�í, proto�e jsou pro ten-
to úèel velmi vhodné. Jsou v nich
pøipraveny výstupky pro pøipevnìní
nosné destièky zapalovací cívky, na-
víc mají pøedlisovaná vodítka, jimi� je
v krabièce fixována poloha desky
s plo�nými spoji. Hlavní je v�ak to, �e
v  drá�ce mezi obìma se�roubovaný-
mi díly krabièky je vlo�eno tìsnìní ze
silikonová pry�e. Sí�ový pøívod (kruho-
vého prùøezu) je provleèen speciální
prùchodkou (také výrobek BOPLA),
která je umístìna na èele spodní èásti
krabièky, a také naprosto spolehlivì
tìsní. Výstupní �roubovací svorky
pro pøipojení drátu ohradníku jsou
na protilehlém èele krabièky. Ohrad-

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji Obr. 3. Rozmístìní souèástek
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ník se uvádí do provozu zasunutím vi-
dlice sí�ového pøívodu do zásuvky.
Obyèejný páèkový sí�ový spínaè by
urèitì u zaøízení tohoto druhu dlouho
nevydr�el, nehledì na to, �e v obcho-
dech se souèástkami nejsou bì�nì
dostupné typy vhodné pro uva�ované
provozní podmínky. Z bezpeènostních
dùvodù je nutné pou�ít pro pøipojení
k sí�ovému rozvodu 3vodièový pohybli-
vý pøívod a pøipojit ochraný vodiè pod-
le obr. 1.

Na závìr nìkolik poznámek k pou-
�itým souèástkám. Prosím ètenáøe,
aby je brali v úvahu pouze jako tech-
nická doporuèení a informaci o jejich
dostupnosti: Miniaturní sí�ové trans-
formátory od firmy Hahn jsou kon-

struovány tak, �e snesou neomezenì
dlouhou dobu zkrat v okruhu sekun-
dárního vinutí. Tyto transformátory,
homologované v ÈR, je mo�né zakou-
pit u firmy FK Technics. Doporuèenou
skøíòku BOPLA (viz pøedchozí odsta-
vec) je mo�né i s kabelovou prùchodkou
objednat u firmy ELING Bohemia, cena
kompletu je kolem 430 Kè. Informace
o adresách zmínìných firem najdeme
snadno v inzertní èásti èasopisu.

Pøi nákupu zapalovacích cívek
�ádejme tuzemské výrobky, jejich
kvalita je pro daný úèel zcela dostaèu-
jící a cena je nìkdy proti zahranièním
pouhým zlomkem. Nejlépe na tom bu-
dou motoristé - kutilové, kteøí jistì nì-
jakou zapalovací cívku objeví ve sta-
rých zásobách. V takovém pøípadì
pak poøizovací náklady na ohradník
mohou být opravdu velmi nízké. Dal�í
mo�ností je nákup cívky v bazaru, kde
mají pou�ité automobilové souèástky,
ceny se tam pohybují kolem 100 Kè.

Ostatní komponenty a díly jsou
bì�nì dostupné v prodejnách elektro-
nických souèástek

Seznam souèástek

Rezistory
R1 820 kW

 Obr. 4.  Nákres nosné destièky
zapalovací cívky

R2 2,7 kW
R3 12 kW
R4 2,7 kW
R5 1,5 kW
R6 100 W
R7 1W
Kondenzátory
C1 4,7 µF/16 V
C2 680 nF (470 nF - viz text)
C3, C4, C5 1 mF/16 V
C6 50 a� 100 pF  - viz text
Polovodièové souèástky
IO1 555 (èasovaè)
T1 KC239 apod.
T2 KF508 apod.
T3 BU508A
Ostatní souèástky
zapalovací cívka - viz text
krabièka BOPLA ET 236 - LP,
prùchodka BF 7 s maticí GM 7
sí�ový transformátor - sekundární na-
pìtí  2x 9 V (pro první variantu), 2x 6 V
nebo 2x 7,5 V (pro druhou variantu)
svorky �roubovací  - èervená, èerná
sí�ový pøívodní kabel (flexo�òùra)

Literatura

[1] Amatérské radio, øada B, 5/94.
[2] ��astný J.; Remek, B.: Autoelektri-
ka a autoelektronika. Nakladatelství
T. Malina: Praha 1995.
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Znalost technických dat, ale nìkdy
jen zapojení pouzdra integrovaného ob-
vodu èi jiné polovodièové souèástky,
jsou nezbytné nejen pro návrháøe elek-
tronických obvodù, systémù a techniky
zabývající se jejich opravami, av�ak i pro
ty, kterým se elektronika stává, èi ji� je,
�ivotní zálibou. Pryè jsou doby, kdy v�em
muselo staèit to, co se stále rostoucím
skluzem stíhaly napodobit (klobouk dolù)
TESLA Ro�nov a Pie��any, doplnìné
o dovoz ze SSSR a SZ (socialistických
zemí), pøípadnì co ti ���astnìj�í� získali
ze silnì omezených a patøiènì dopøedu
plánovaných a zdùvodòovaných dovozù
z KS (kapitalistických státù) nebo koupili
za horentní sumy v nìkterých bazarech.
Jak dlouho si u� nepamatujeme, �e na-
víc pro nás je�tì existovalo embargo na
ty opravdu �pièkové technologie.

Problém je nyní opaèný, mù�eme mít
cokoli co nabízejí vedoucí svìtoví výrobci
a je tøeba jen si vybrat to, co nejlépe
z technického a souèasnì ekonomické-
ho hlediska splòuje ná� zámìr, pøípadnì
se jen dovìdìt potøebné o souèástce,
kterou podezíráme jako pøíèinu závady
existujícího zaøízení. Málokdo má ov�em
po ruce soubory katalogù alespoò hlav-
ních výrobcù, které by naplnily pøi-
nejmen�ím knihovnu solidní velikosti. Po
ruce je samozøejmì i informaèní studni-
ce Internetu, kde bychom patrnì hleda-
ná data nalezli (napø. v Chip Directory na
adrese http://www.xs4all.nl/~ganswijk/
chipdir). Av�ak i zde platí: je to ono, a�
na... Jednak u nás stále je�tì pøipojení
k Internetu není bì�né ani na øadì pra-
covi��, nato� u soukromých osob, a po-

kud ji� patøíme k tìm ��astnìj�ím, není
ani pak vyhráno a tato cesta za hleda-
ným obvodem se díky pøetí�ení sítì
mù�e nejen prodra�it, av�ak je èasto
i pøíli� zdlouhavá.

Operativní a ménì nákladná cesta
(osobní poèítaè s mechanikou CD-ROM
je stále bì�nìj�í) k �ádané informaci
v�ak pøece jen existuje, nebo� svazky
objemných katalogù ji� èasto nahrazuje
nìkolik diskù CD-ROM, které vedle tech-
nických  informací ve vhodném formátu
obsahují i program, který usnadní nale-
zení katalogového listu �ádané souèást-
ky podle rùzných kritérií, jeho prohlédnu-
tí na monitoru a pokud je tøeba, umo�ní
i jeho vyti�tìní na tiskárnì. Disky nìkte-
rých firem, napø. SGS-Thomson - Data
on DISC, Siemens, èi disky obsahující
data souèástek více firem, jsou ke koupi,
tøeba v prodejnì technického nakladatel-
ství BEN, profesionálové v oboru mají
�anci je od nìkterých firem obdr�et z po-
chopitelných dùvodù a ke vzájemné spo-
kojenosti obou stran zdarma nebo za
malý poplatek.

Dále jsou struènì uvedeny tituly od tøí
z významných výrobcù, které, z dùvodù
zamìøení autora tohoto èlánku spí�e na
analogovou techniku, patøí firmám, které
jsou orientovány mimo jiné i tímto smì-
rem. Firma Texas Instruments vydala
CD-ROM Designer�s Guide and Data-
book - Mixed-Signal & Analog, orientova-
ný na její produkty pro zpracování a ge-
neraci analogových signálù a související
s jejich pøevodem do èíslicové domény,
pøípadnì opaènì. Na disku lze, pomocí
rovnì� tam se vyskytujícího vyhledáva-

cího  programu, nalézt mezi daty 2000
souèástek tu, která optimálnì vyhoví
dané aplikaci. Postaèí samozøejmì, zná-
me-li jen její typové oznaèení. Disk obsa-
huje informace z 15 000 stran klasických
manuálù, ale i aplikaèní listy s vzorovými
øe�eními a adresáø míst, kde lze získat
technickou podporu pro aplikaci souèás-
tek TI.

Na LinearView CD-ROM firmy Linear
Technology lze nalézt  technické specifi-
kace v�ech výrobkù dal�ího známého
výrobce analogových a komunikaèních
obvodù nebo souèástek pro realizaci
lineárních a spínaných zdrojù, av�ak
i senzorù a jiných speciálních kompo-
nent. Velmi cenné informace obsahují na
disku rovnì� ulo�ené aplikaèní a návrho-
vé listy (Application, Design Notes) . Sa-
mozøejmì je pøítomen i pøíslu�ný prohlí-
�eè a vyhledávaè.

K nejvýznamnìj�ím svìtovým výrob-
cùm, zvlá�tì lineárních IO, které zaji��ují
zpracování informací z reálného prostøe-
dí (pøíslu�ná èidla poskytují údaje povìt-
�inou v analogovém tvaru) a pochopi-
telnì IO pro napájecí zdroje a sériová
rozhraní, patøí firma Maxim. V prùbìhu
12 let vyvinula pøes 800 souèástek
z uvedených oborù. Technická data k nim,
nezbytná pro jejich aplikaci v nejrùznìj-
�ích elektronických zaøízeních, jsou ob-
sa�ena v sedmi objemných katalozích.
CD-ROM Programm �96, který vydala fir-
ma SE Spezial Electronic, distribující
i u nás obvody MAXIM, obsahuje ve�ke-
ré její katalogové listy ve formátu PDF.
Na disku je rovnì� k jejich vyhledávání,
prohlí�ení a pøípadnému vyti�tìní po-
tøebný program Acrobat Reader 2.0. Pro
práci s tímto CD-ROM je tøeba PC ales-
poò s procesorem 486, RAM 4 MB, vol-
nými 2 MB na pevném disku, mechani-
kou CD-ROM a grafickou kartou VGA
s doporuèeným rozli�ením 800 x 600 a
256 barevnými odstíny.

KONSTRUKÈNÍ KATALOGY
ELEKTRONICKÝCH SOUÈÁSTEK

NA CD-ROM

JH
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Minipøijímaè VKV
s automatickým ladìním

Tomá� Flajzar

O pøijímaèích VKV toho bylo na stránkách odborných èasopisù napsáno
u� skuteènì mnoho. V následujícím èlánku bych Vás chtìl seznámit s dal-
�ím zajímavým zapojením pøijímaèe VKV, osazeného integrovaným obvo-
dem TDA7088T. Tento pøijímaè oproti jiným vyniká malými rozmìry, malým
napájecím napìtím (pracuje ji� od 1,7 V) a zejména automatickým ladìním.
Dále bude popsán stereofonní dekodér, vhodný pro pøipojení k tomuto pøijí-
maèi a koncový zesilovaè s výkonem 0,5 W.

velké mno�ství silných stanic (napø.
velká mìsta a jejich okolí), bych dopo-
ruèoval ladìní pomalej�í, aby slab�í
stanice nebyly �pøeskoèeny� (C7 vìt�í
ne� 100 nF).

Cívky L1 a L2 jsou vzduchové (bez
kostøièky) a jsou vyrobeny z mìdìného
lakovaného drátu o prùmìru 0,5 mm.
Vnitøní prùmìr cívek je 3 mm. L1 má
7,5 závitu a L2 9 závitù.

Nízkofrekvenèní signál z pøijímaèe
(vývod 2 IO1) je zesílen tranzistorem
T1 (KC238) a vyveden na konektor jack
3,5 mm pro pøipojení sluchátek. Ve zku-
�ebních vzorcích byla pou�ita sluchát-
ka urèená k walkmanùm (impedance
asi 2x 21 W). V pøípadì, �e nf signál bu-
deme dále zpracovávat ve stereodeko-
déru nebo zesilovat nf výkonovým ze-
silovaèem, je nutné uzavøít kolektorový
obvod T1 rezistorem R5 s odporem
1,5 kW (je souèástí stavebnice) pøipo-
jeným na +5 V.

O�ivení a nastavení pøijímaèe je vel-
mi jednoduché. Po osazení v�ech sou-
èástek pøipojíme anténu (napø. drát
dlouhý asi 1 m) a dùkladnì pøekontro-
lujeme, zda jsme pøi pájení neudìlali
na desce s plo�nými spoji zkrat. Pokud
se zdá být v�e v poøádku, pøipojíme na-
pájecí napìtí (3 V) a sluchátka (popø.
nf zesilovaè). Po stisku tlaèítka RESET
a následovném stisku RUN musí pøijí-
maè �umìt a najít nìjakou stanici. Roz-
tahováním a stlaèováním závitù cívky
L2 �usadíme� pøijímaè do po�adované-
ho kmitoètového rozsahu (87,5 a�
108 MHz). Obdobnì doladíme cívku L1
na maximální citlivost. Po nastavení
cívky zakápneme napø. voskem, aby se
nerozladily.

Pøijímaè je svou miniaturní konstruk-
cí a pomìrnì kvalitním pøijmem vhod-
ný i k dodateèné vestavbì do walkma-
nù, které nemají pøijímaè.

Deska s plo�nými spoji pøijímaèe
o rozmìrech 31 x 32 mm a rozmístìní
souèástek je na obr. 2.

Stereodekodér
Nf výstup z pøijímaèe je mo�né pøi-

pojit ke vhodnému stereodekodéru. Na

Obr. 1. Zapojení pøijímaèe s automatickým ladìním

Jak ji� bylo napsáno v úvodu, pøijí-
maè je osazen integrovaným obvodem
TDA7088T v pouzdøe SMD, ostatní
souèástky jsou z dùvodu snadné mon-
tá�e v klasickém provedení.

Integrovaný obvod v sobì sdru�uje
ve�keré dùle�ité èásti pøijímaèe a vnì
je doplnìn pouze dvìma cívkami a ma-
lým mno�stvím pasivních prvkù. Zapo-
jení pøijímaèe je velmi jednoduché
(obr. 1) a proto i popis konstrukce ne-
bude pøíli� obsáhlý.

Nejprve struèný popis automatické-
ho vyhledávání stanic.

Ladìní se ovládá pomocí dvou tla-
èítek - RUN a RESET. Po stisku tlaèít-
ka RESET se pøijímaè naladí na zaèá-
tek rozsahu (v na�em zapojení asi na
87,5 MHz). Následuje stisk tlaèítka
RUN, který pøeklopí vnitøní obvod R-S
a pøijímaè zaène vyhledávat první sta-
nici. Jakmile ji najde, zastaví se v mís-
tì nejkvalitnìj�ího pøíjmu této stanice.
Po dal�ím stisknutí tlaèítka RUN je vy-
hledána následující stanice, a to se
opakuje a� do 108 MHz (konec rozsa-
hu). Ladicí obvod tvoøí vnì IO1 varikap
D1, kondenzátor C4 a cívka L2. Tìmi-
to souèástkami je urèeno kmitoètové
pásmo pøijímaèe (v na�em zapojení
87,5 a� 108 MHz). Zmìnou kapacity C7
mù�eme ladìní zrychlovat nebo zpo-
malovat (èím vìt�í je kapacita C7, tím
je ladìní pomalej�í). V místì, kde je

Integrovaný obvod TDA7088T je
vhodný ke konstrukci pøijímaèù AM
a FM v kmitoètovém rozsahu od 0,5 do
110 MHz. Umo�òuje automatické nebo
mechanické ladìní s automatickým
doladìním (AFC). Má obvod pro uml-
èení výstupu (MUTE) a ochranu proti
pøepólování napájecího napìtí.

Technické údaje integrovaného
obvodu TDA7088T

Kmitoètový rozsah: 0,5 a� 110 MHz.
Napájecí napìtí: 1,7 a� 5 V (typ. 3 V).
Napájecí proud:

4,2 a� 6,6 mA (typ. 5,2 mA).
Citlivost vstupu (vývod 11 a 12):

typ. 3 µV.
Výstupní napìtí nf (vývod 2): 85 mV.
Pracovní teplota: -10 a� +70 °C.
Pouzdro: SOT109A (SMD), 16 vývodù.

Vnitøní zapojení tohoto integrované-
ho obvodu je na obr. 1.

Technické údaje pøijímaèe VKV
Kmitoètový rozsah: 87,5 a� 108 MHz.
Napájecí napìtí: 3 V.
Výstupní napìtí nf: mono, 20 mV na

konektoru jack 3,5 mm k pøipojení
sluchátek nebo nf zesilovaèe.

Ladìní: automatické (viz dále).
Rozmìry desky s plo�nými spoji:

31 x 32 mm.
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Obr. 2.
Deska s plo�nými

spoji v mìøítku 2:1 a
rozmístìní souèástek

pøijímaèe. Pozor �
rozmístìní souèástek

je nakresleno ze
strany spojù.

Obr. 4. Stereodekodér pro  pøijímaè s automatickým ladìním

Obr. 3. Zvìt�ený pohled na osazenou
desku s plo�nými spoji pøijímaèe

Obr. 6.
Pohled na

osazenou desku
s plo�nými spoji
stereodekodéru

>

Obr. 5.Deska s plo�nými spoji
v mìøítku 2:1 a rozmístìní souèástek
stereodekodéru. Pozor � rozmístìní
souèástek je nakresleno ze strany

spojù.

ným obvodem LM386 s napájecím na-
pìtím 4 a� 18 V.

Zapojení zesilovaèe je na obr. 6
a deska s plo�nými spoji na obr. 7. Po-
kud zùstanou vývody 1 a 8 nezapojeny,
je zesílení obvodu LM386 20 (26 dB),
s èlenem RC R1 a C1 je zisk a� 46 dB.
Rezistor R2 a kondenzátor C3 zabra-
òují rozkmitání zesilovaèe. Na vstupu
je pøipojen potenciometr P1, kterým lze
nastavit hlasitost. Kondenzátor C6 není
na desce s plo�nými spoji � pou�ijeme

obr. 4 je stereodekodér s integrovaným
obvodem TA7342P firmy TOSHIBA.
Obvod je doplnìn malým mno�stvím
pasivních souèástek. Trimrem R4 se
nastavuje kmitoèet oscilátoru fázového
závìsu dekodéru. Stereofonní signál je
signalizován LED. Výstup ze stereode-
kodéru je vyveden na konektor jack 3,5
mm.

Deska s plo�nými spoji pro stereo-
dekodér je na obr. 5.

Nízkofrekvenèní zesilovaè
Proto�e výstup z pøijímaèe není mo�-

né pøipojit pøímo na reproduktor, uvá-
dím i zapojení jednoduchého nf zesilo-

vaèe s výkonem 0,5 W,
který je vhodný pro na-
pájení z baterie. V pøípa-
dì pøipojení za stereo-
dekodér potøebujeme
pro streofonní poslech
zesilovaèe dva. Zesilo-
vaè je osazen integrova-
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jej jen u monofonního pøijímaèe, proto-
�e na výstupu stereodekodéru ji� od-
dìlovací kondenzátory jsou.

Stavebnici pøijímaèe (290,-Kè), ste-
reodekodéru (195,-Kè) i zesilovaèe
(159,-Kè), pøípadnì hotový pøijímaè
v krabièce vèetnì sluchátek (330,-Kè)
je mo�né objednat na adrese: Flajzar
Tomá�, Øadová 1375, 696 42 Vracov,
tel:0629/94540. Uvedené ceny jsou
vèetnì DPH. Lze objednat i o�ivené
a nastavené moduly.

Obr. 6. Deska s plo�nými spoji nf
zesilovaèe v mìøítku 2:1 a

rozmístìní souèástek

C6 10 µF/16 V - radiální
C7, C13, C8 100 nF
C9 3,3 nF
C10 180 pF
C11 3,9 nF
C12 330 pF
C14 470 pF
C15 22 nF
C16 220 nF
IO1 TDA7088T
T1 KC238
D1 varikap KB105Z
L1 a L2 viz text
miniaturní mikrospínaèe 2 ks
konektor jack 3,5 mm stereo, ST-001

Stereodekodér
V�echny rezistory jsou subminiaturní
s rozteèí vývodù 5 mm. Elektrolytické
kondenzátory jsou radiální, ostatní ke-
ramické.

R1 5,6 kW
R2 1 kW

R3 10 kW
R4 10 kW trimr PT6V
R5 330 W
C1 10 µF/16 V
C2, C5 1 µF/16 V
C3, C8, C9 4,7 µF/16 V
C4 1 nF
C6, C7 10 nF
C10 220 µF/16 V
IO1 TA7342P
LED Ø 3 mm, èervená

Zesilovaè
Rezistory mají rozteè vývodù 10 mm.
Elektrolytické kondenzátory jsou radi-
ální, C2 a C3 keramické.

R1 1,2 kW
R2 50 W
C1 10 µF/25 V
C2, C3 100 nF
C4, C5 220 µF/25 V
IO1 LM386

Funkce �HOLD�
u obvodu ICL7107
Obvod ICL7107 je pomìrnì známý

analogovì-digitální pøevodník s výstu-
py pro pøímé buzení 3½ místného dis-
pleje LED (lit. [1], [2], [3]). Pøesto�e jej
firma Intersil vyrábí ji� bezmála dvì
desítky let, je dodnes pou�íván jak
v profesionálních, tak i dosti èasto
v amatérských konstrukcích a díky
svým vlastnostem a zejména nízké
cenì si jistì svou pozici je�tì nìjaký
èas udr�í.

Vìt�ina novìj�ích typù pøevodníkù
A/D je vybavena vstupem s funkcí
HOLD - umo�òujícím zastavit mìøení
a poslední namìøený údaj ponechat na
displeji zobrazený po neomezenì dlou-
hou dobu. Obvod 7107 sice vstup
HOLD nemá, ale lze jej touto funkcí
vybavit. Zpùsob, jakým to lze udìlat, je
zcela jednoduchý � staèí zastavit zdroj
taktovacího kmitoètu � oscilátor.

Pøi bli��ím pohledu na vnitøní zapo-
jení èásti digitální sekce obvodu 7107
(obr. 1) zjistíme, �e toho lze dosáhnout
pøipojením vývodu 40 (vstup invertoru,
oznaèený OSC1) na digitální zem (di-
gital ground) - vývod 21. Propojení a tím

Obr. 1. Doplnìní funkce
HOLD u ICL7107

i následné vybavení funkce HOLD je
mo�no realizovat napøíklad klasickým
mechanickým spínaèem (a), bipolárním
tranzistorem n-p-n (b) nebo spínacím
tranzistorem D-MOS (napø. KSN05 � c)
pro pøímé pøipojení na výstup logiky TTL
èi CMOS. Ze ètyø hradel NAND obvodu
4011 nebo z jedné poloviny obvodu
4013 lze sestavit jednoduchý klopný
obvod R-S, ovládaný jedním mikrospí-
naèem.

Upozoròuji, �e uvedený princip není
mo�no aplikovat na obvod ICL7106.
Displej LCD toti� musí být buzen støí-
davým napìtím, a pokud pøestane kmi-
tat oscilátor, objeví se na displeji stej-
nosmìrné napìtí. To by vedlo pøi déle
zablokovaném oscilátoru ke znièení dis-
pleje LCD. V tomto pøípadì je mo�né
pou�ít místo obvodu 7106 obvod 7116,

který funkci HOLD má, stejnì tak jako
obvod 7117 místo 7107. Nevýhodou
7116/7117 je, �e kromì ji� zmínìné
funkce nic dal�ího nenabízejí, jsou
dra��í a li�í se rozmístìním vývodù, tak-
�e je potøeba upravit desku s plo�nými
spoji.

Popsaným roz�íøením mo�ností pøe-
vodníku 7107 o funkci HOLD je mo�no
doplnit i stávající pøístroje, nebo� úpra-
va vy�aduje jen minimální zásah do
zaøízení, a zlep�it tak komfort obsluhy.

Literatura
[1] AR-B4/81, s. 122 a� 125
[2] AR-B3/85, s. 110 a� 113, Obvody

pro DVM
[3] Firemní literatura INTERSIL

Karel Bartoò

Obr. 5. Nízkofrekvenèní zesilovaè pro
pøijímaè s automatickým ladìním

Seznam souèástek
Pøijímaè
V�echny rezistory jsou subminiaturní
s rozteèí vývodù 5 mm. V�echny kon-
denzátory jsou keramické s rozteèí vý-
vodù 2,5 mm (s výjimkou C6).

R1, R3 10 kW
R2 5,6 kW
R4 100 kW
R5 1,5 kW
C1 82 pF
C2 68 pF
C3 220 pF
C4 330 pF
C5, C17 10 nF
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zesilovaèi radiostanice (viz obr. 2). Úro-
veò signálu (hlasitosti) lze nastavit
trimrem R5. Nastavením úrovnì log. 0
(uzemnìním) na vývodech 11 a 13 IO2
(port B, bity 6 a 7) se zapíná Roger
Beep a vybírá druh vyzvánìní, kterým
radiostanice odpovídá pøi správném
vyhodnocení tónové volby. Tyto vývo-
dy jsou v klidovém stavu nastaveny do
úrovnì log. 1 pøes R8 (odporová sí�).
Tranzistor T2 ovládá klíèování radio-
stanice pøi odpovídaèi nebo Roger
Beepu. Báze T2 je ovládána pøes R7 z
IO2 (port B, bit 4). Úrovní na vývodu
11 IO2 (port B, bit 5), která je v úrovni
log. 1, si mikrokontrolér testuje stav
PTT. Pokud je stisknuto tlaèítko PTT,
objeví se zde pøes D1 úroveò log. 0.

Napájecí èást tvoøí stabilizátor IO3,
dioda D2 a blokovací kondenzátor C6.
Blokové schéma pøipojení modulu do
radiostanice na obr. 2 a zapojení vý-
stupního konektoru na obr. 3.

Èinnost modulu

Selektivní volba je po zapnutí radio-
stanice vypnuta, zapne se krátkým dvo-
jím zaklíèováním. Dvojí zaklíèování je
voleno proto, proto�e k jednomu zaklí-
èování mù�e dojít omylem. Jednotlivé
dr�ení PTT nesmí být del�í ne� 1 s,
mezera mezi prvním a druhým zaklíèo-
váním nesmí být také del�í ne� 1 s. Po-
kud bude tento èas pøekroèen, selek-
tivní volba se nezapne a je znovu
uvedena do poèáteèního stavu. Správ-
né zapnutí selektivní volby je potvrze-
no akustickým signálem a následným
umlèením radiostanice.

Nyní mohou nastat dva pøípady:
� po pøíjmu signálu se správným kódem
tónové volby zaène radiostanice  vyzvá-
nìt a odpovídat. Po skonèení je opìt
radiostanice potichu a selektivní volba
je pøipravena znovu pøíjímat kód;
� je stiskuto tlaèítko PTT. Tím se selek-
tivní volba vypne a po uvolnìní PTT je
�odblokován� nf zesilovaè (normální
stav).

Na noèní kód lze selektivní volbu
pøepojit pouze tak, �e pøi stiskutém PTT
souèasnì zapneme radiostanici. Správ-
né pøepnutí je po uvolnìní PTT akus-
ticky potvrzeno.

Programování mikrokontroléru

Podrobný výklad èinnosti mikro-
kontroléru je zbyteèný a zdlouhavý,
proto uvedu pouze programování vlast-
ních pøístupových kódù (denní/noèní).
Proto�e datová sbìrnice dekodéru IO1
je pøipojena pouze k polovinì portu B
(bity 0 a� 3) mikrokontroléru IO2 a k to-
mu jì�tì zrcadlovì, je tedy obsazena
jenom polovina bytu, zbývající (druhá)
polovina se doplní nulami. Kód znaku
pak je 0000xxxx v binárním, resp. 0x
v hexadecimálním kódu). Sedmý (nej-
vy��í) bit je nastaven na 1, pokud jde
o poslední znak pøístupového kódu
(1000xxxx binárnì, resp. 8xH). Jed-
notlivé znaky je nutno naprogramovat
podle tabulky 1.

Selektivní volba pro CB
Petr Bittnar, OK1MPE

Pojem �selektivní volba� není pro vìt�inu u�ivatelù radiostanic nový. Se-
lektivní volba umo�òuje, aby radiostanice byla stále na pøíjmu a pøitom byla
�zticha�. Popisovaný modul pou�ívá standardní tónovou volbu DTMF (stej-
ná jako v telekomunikacích apod.).

Popisù (a návodù na stavbu) modu-
lù selektivní volby bylo ji� uveøejnìno
nìkolik, vìt�inou v�ak chybìl hexade-
cimální výpis pro naprogramování pa-
mìtí, mikrokontrolérù apod. Proto jsem
se rozhodl uvìøejnit zapojení, které
jsem navrhl pøibli�nì pøed dvìma roky.
Nejedná se o �ádnou super novinku,
ale o zapojení se standardními funkce-
mi potøebnými pro selektivní volbu.

Základní technické parametry
Napájení:  10 a� 15 V.
Spotøeba: men�í ne� 10 mA.
Max. délka trvání tónu: libovolná.
Max. mezera mezi tóny: 3 s.
Poèet kódù: 2.
Max. poèet znakù kódu: 40.
Rozmìry desky: 35 x 32,5 mm,

klasická montá�.

Popis funkce
Celé zapojení obsahuje pouze 2 in-

tegrované obvody a nìkolik podpùrných
souèástek. Dekodér tónové volby (IO1)
vyhodnocuje, zda pøijímaný signál ne-
obsahuje tónovou volbu. Mikrokontro-
lér PIC (IO2) øídí ve�kerou zbývající èin-
nost modulu.

Popis zapojení

Celkové schéma zapojení je na
obr. 1. Signál z demodulátoru radiosta-
nice je pøiveden pøes C1, R2 a R1 do
dekodéru IO1, který je v doporuèeném
zapojení. Minimální doba trvání tónu
DTMF pro vyhodnocení dekodérem
IO1 je nastavena èlánkem R3, C2. Ma-
ximální doba trvání tónu je nastavena
programovì v mikrokontroléru IO2.
Oba obvody jsou taktovány stejným
�telefonním� krystalem 3,579545 MHz,
pøipojeným k IO1. Hodinový signál pro
mikrokontrolér IO2 je odebírán pøes
kondenzátor C3 (jeho kapacita není kri-
tická).

Komunikaci mezi IO1 a IO2 zaji��u-
je 4bitová datová sbìrnice (IO2 port B,
bity 0 a� 3) a jeden øídicí signál z IO1
(IO2 port A, bit 3). Tranzistor T1 uml-
èuje nf cestu radiostanice pøi zapnuté
selektivní volbì. Báze tohoto tranzis-
toru je ovládána pøes rezistor R4 z IO2
(port A, bit 2). Vývod 18 IO2 (port A,
bit 1) generuje akustický signál pro od-
povídaè, který je pøes èlen R6, C5 pøi-
pojen k modulaci radiostanice. Obdob-
ný signál je i na vývodu 17 (port A,
bit 0), který je pøipojen pøes R5, C4 k nf

Obr. 3. Umístìní vývodù na
desce s plo�nými spojiObr. 2. Pøipojení modulu do radiostanice

Obr. 1. Schéma zapojení modulu selektivní volby
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Tab. 1. Programování tónù DTMF

NyG

'70)
� � � � � � � � � �  � $ % & '

NyG

3,&
� � & � $ � ( � � � ' � % � ) �

Pøíklad:
pøístupový kód DTMF 1 2 3 odpovídá
naprogramování 08 04 8C,
pøístupový kód DTMF # 1 9 9 6 odpoví-
dá naprogramování 03 08 09 09 86.

Denní kód zaèíná na adrese 051H,
noèní kód na adrese 081H.

Závìr
Vzhledem k rozmìrùm desky s plo�-

nými spoji jsou pou�ité souèástky umís-
tìny blízko sebe a na stojato. Doporu-
èuji proto svìøit montá� zruènìj�ím
amatérùm. Pro obvod IO2 doporuèuji
z vlastní zku�enosti pou�ít objímku. Pøi
správné montá�i není tøeba modul o�i-
vovat. Místo konektoru lze pøipojit pøí-
mo vodièe. Naprogramovaný mikrokon-
trolér (za 200 Kè) lze objednat na tel.:
(02) 3113127, pøípadnì pøes PR. Ko-
merèní výroba je bez svolení autora
zakázána.
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:100330002900530C2D00000C3100C60C2F00010CBD
:1003400030002009750C2D00020C31008F0C2F009D
:10035000010C30002009E902990B3C0C2B001A0912
:10036000EB02AF0BE802970B86041A091A09490B36
:10037000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0F0D
:10038000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFD
:10039000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FED
:1003A000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FDD
:1003B000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FCD
:1003C000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FBD
:1003D000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FAD
:1003E000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0F9D
:1003F000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0F000B90
:080400000F000F000F000F00BE
:021FFE00FF0FD3
:00000001FF

Pozn. red.: Ve výpisu je podtr�ením vyznaèeno místo pro
vepsání kódu pro denní volbu DTMF (podle tab. 1), kurzívou
a podtr�ením místo pro vepsání noèního kódu. Aby to neby-
lo tak jednoduché, je potøeba v øádcích, ve kterých byla zmì-
na, opravit i kontrolní souèet. Kontrolní souèet jsou poslední
dva hexadecimální znaky na konci ka�dého øádku. Vzhle-
dem k tìmto obtí�ím je výhodnìj�í zadat kód a� po nata�ení
programu do programátoru s vyu�itím jeho editoru tìsnì pøed
naprogramováním mikroprocesoru. Výpis tohoto programu
(a nìkteré dal�í) lze nahrát pøímo z Internetu. Odkaz nalez-
nete na pøíslu�né www stránce na�eho èasopisu.

Adresa na titulní stránku: http//www.spinet.cz/aradio/

Seznam souèástek

IO1 UM92870A
IO2 PIC16C54A
IO3 78L05
D1, D2 KA..., univ. Si
T1, T2 BC..., univ. n-p-n
R1, R2 100 kW
R3 270 kW
R4, R7 4,7 kW
R5 10 kW, miniaturní trimr

R6 680 kW
R8 rezistorová sí� 4x 10 kW
C1, C2, C4, C6 100 nF
C3 33 pF
C5 10 nF
X krystal 3,579545 MHz

Literatura

[1] Katalogové listy fy UMC.
[2] Katalogové listy fy MICROCHIP.

Obr. 4. Deska s plo�nými spoji
selektivní volby ve skuteèné velikosti

a rozmístìní souèástek na desce

Tab. 2. Výpis programu selektivní volby v modifikovaném Intel-HEX formátu pro mikroprocesor PIC16C54A bez naprogra-
movaných kódù DTMF
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Univerzální nf zesilovaè

Napájení: 13,8 V.
Klidový proud: 3,2 mA.
Vstupní impedance: vìt�í ne� 1 MW.
Výstupní impedance: vìt�í ne� 32 W.
Výstupní výkon: 75 mW pøi 4,5 V.
Zesílení: pøibli�nì 26 dB.
Rozmìry: 23 x 30 x 6 mm.

Popisovaný nízkofrekvenèní zesi-
lovaè nalézá pou�ití v�ude tam, kde je
nutné ve stávajících zaøízeních doda-
teènì zesílit nf signál nebo jej navíc
vyvést pro dal�í pou�ití.

Pøíkladem je vyvedení nf signálu
z transceiveru pro dnes hojnì roz�íøe-
ný zpùsob provozu Packet Radio. Vy-
vedený signál pro napájení TNC má
mít konstantní úroveò, nezávislou na
nastavené hlasitosti. Pou�itím vesta-
vìného miniaturního zesilovaèe s vy-
zkou�enou a pevnì nastavenou úrovní
odpadá zdlouhavé nastavování hlasi-
tosti pøed ka�dým pou�itím. Vestavì-
ním stejného zesilovaèe do rùzných
zaøízení je lze bez problémù v�echny
provozovat se stejným TNC.

Pøi vývoji bylo vycházeno z násle-
dujících po�adavkù: miniaturní prove-
dení, vhodné pro vestavení i do pøe-
nosných zaøízení, malý klidový proud,
mo�nost vyvedení nf signálu s nasta-
vitelnou konstantní amplitudou bez
ohledu na postavení bì�ce regulátoru
hlasitosti.

Pro konstrukci byl zvolen integro-
vaný zesilovaè TDA7050T, který po-
tøebuje jen minimum externích sou-
èástek, co� pøíznivì ovlivòuje celkové
rozmìry nf zesilovaèe.

Ze zapojení na obr. 1, pøevzatého
z [1], je vidìt, �e je pou�ita jen jedna
polovina stereofonního zesilovaèe
(druhá polovina má vstupy uzemnì-
ny).

Vlastní integrovaný obvod lze na-
pájet napìtím 1,6 a� 6 V. Proto�e je
napájecí napìtí vìt�iny transceiverù
13,8 V, je pro zmen�ení napájecího
napìtí pro zesilovaè pou�it integrova-
ný stabilizátor napìtí 78L05.

Na vstupu zesilovaèe je zapojen
trimr, kterým lze pøizpùsobit zesilovaè
rùzným úrovním nf signálu stávajících

zaøízení. Vstupní signál se odebírá
pøímo z horního vývodu regulátoru
hlasitosti (nikoli z bì�ce!) stávajícího
zaøízení, tak�e odpadá pájení na des-
ce pøístroje (mnohdy na nesnadno pøí-
stupných místech). Trimrem P1 se na-
staví po�adovaná velikost výstupního
signálu.

Na obr. 2 je deska s plo�nými spoji
s rozmìry 29,5 x 23 mm a na obr. 3 je
rozmístìní souèástek univerzálního nf
zesilovaèe.

Seznam souèástek

IO1 TDA7050TSMD
IO2 78L05SMD
C1, C2, C3 1 nF
C4, C6 47 µF, tantal
C5 4,7 µF, tantal
R1 1 kW
P1 25 kW

Pro ty, kteøí by potøebovali stereo-
fonní zesilovaè, je na obr. 4 firmou do-
poruèené stereofonní zapojení nf zesi-
lovaèe TDA7050T. Desku s plo�nými
spoji a popis konstrukce miniaturního
stereofonního zesilovaèe byl ji� uve-
øejnìn v [2].

Mikrofonní pøedzesilovaè

Napájení: 5 a� 15 V.
Odbìr: 4 mA.
Vstupní impedance: 600 W/47 kW.
Zesíení: 40,8 dB.
Odstup signálu od �umu:

vìt�í ne� 60 dB.
Kmitoètová charakteristika:

15 Hz a� 30 kHz (-3 dB).
Rozmìry: 40 x 20 mm.

Popisované zapojení mikrofonního
pøedzesilovaèe s malým �umem je
pøevzato z [3]. Je vhodné pro v�echny
druhy mikrofonù jak kondenzátoro-
vých, tak i dynamických. Nepatrné
rozmìry dovolují zesilovaè vestavìt
i do stávajících zaøízení nebo amatér-
ských konstrukcí.

Místo drahých kondenzátorových
mikrofonù jsou èasto pou�ívány mik-
rofony elektretové s vestavìným im-
pedanèním mìnièem. Ten potøebuje
pro provoz napájecí napìtí a proto je
popisovaný mikrofonní pøedzesilovaè
konstruován tak, �e dodává elektreto-
vým mikrofonùm potøebné napájení.
Lze pøipojit jak dvouvývodové, tak i tøí-
vývodové elektretové mikrofony.

Zapojení mikrofonního pøedzesilo-
vaèe je na obr. 5. Zesilovaný signál se
pøivádí na vstupní zdíøku A. Vstupní
impedanci lze nastavit podle druhu
mikrofonu mùstkem m2. Je-li mùstek
m2 spojen, je vstupní impedance
malá (pøibli�nì 600 W), je-li mùstek
m2 rozpojen, je vstupní impedance
velká (pøibli�nì 47 kW).

Pro provoz elektretových mikrofo-
nù s vestavìným impedanèním mìni-
èem je na vývodu B napájecí napìtí.
U dvouvývodových elektretových mik-
rofonù je vedeno napájecí napìtí spo-

vstup

výstup IO2 IO1

C1

C3 C5

P1

0 V

0 V

UB +

-

C6 R1

C1

C4

Nf zesilovaèe s SMD
Miniaturní nízkofrekvenèní zesilovaèe lze s výhodou konstruovat

technikou povrchové montá�e SMT (surface mounted technology),
tedy se souèástkami povrchové motá�e SMD (surface mounted de-
vice), zejména kdy� je nutné vestavìt je do ji� stávajících zaøízení.

Obr. 1. Zapojení univerzálního nf zesilovaèe

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji
univerzálního nf zesilovaèe

Obr. 3. Rozmístìní souèástek SMD
univerzálního nf zesilovaèe

Obr. 4.
Stereofonní
zapojení nf
zesilovaèe
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krofonu 2 se vstupem zesilovaèe (vý-
vod A), vývod 3 se spoleèným vodièem
(vývod 0), mùstek m1 nechat rozpoje-
ný a vynechat R3.

Pro pøipojení kondenzátorového
nebo dynamického mikrofonu se pøi-
pojí vnitøní vodiè na vstup zesilovaèe
(vývod A), stínìní na vývod 0 a mùs-
tek m1 zùstane rozpojen. Podle impe-
dance mikrofonu se mùstek m2 buï
propojí (impedance 600 W) nebo zù-
stane rozpojen (impedance 47 kW).

Na obr. 8 je deska s plo�nými spoji
mikrofonního pøedzesilovaèe, na obr. 9
pak rozmístìní souèástek SMD. Pøi
osazování se doporuèuje souèástky
nejprve pøipájet za jednu plo�ku a
teprve po kontrole správného osazení
zapájet druhý vývod. Zejména je nutné
dbát na správnou polohu integrované-
ho obvodu (skosená hrana u vývodu 1)
a na polaritu tantalových elektrolytic-
kých kondenzátorù (kladný pól je ozna-
èen prou�kem). Po osazení v�ech
souèástek se zapájí do pøedvrtaných
dìr propojka a podle druhu pou�ití se
pøípadnì propojí mùstky m1 a m2.

Poznámka: autor pùvodního pøí-
spìvku pou�ívá v konstrukci (zøejmì
ze setrvaènosti) stále je�tì drátové
mùstky, aèkoli by bylo mo�né s výho-
dou pou�ít mùstky SMD s nulovým
odporem (vypadají jako rezistory, mají
v�ak oznaèení 000) místo drátových
mùstkù, pro které je potøeba vrtat díry
a jsou pak na jinak prázdné druhé
stranì desky s plo�nými spoji (zbyteè-
nì zvìt�ují rozmìry).

Seznam souèástek

IO1 TL072SMD
C1, C5, C6, C8 2,2 µF/16 V, tantal
C2 10 µF/20 V, tantal
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Obr. 5. Zapojení mikrofonního pøedzesilovaèe

Obr. 6. Zapojení
dvouvývodového

elektretového mikrofonu
(EM - elektretový

mikrofon,
IM - impedanèní mìniè)

Obr. 7. Zapojení
tøívývodového
elektretového

mikrofonu
(EM - elektretový

mikrofon,
IM - impedanèní

mìniè)

Obr. 8. Deska s plo�nými spoji
mikrofonního pøedzesilovaèe

Obr. 9. Rozmístìní souèástek SMD
mikrofonního pøedzesilovaèe

C3 220 nF
C4, C7 470 pF
R1, R2 2,2 kW
R3 680 W
R4 47 kW
R5, R10 1 kW
R6, R7, R8, R11 10 kW
R9 100 kW

Literatura

[1] Schoch, D., DF1TY: Universeller
SMD-NF-Verstärker. cq DL 1996 è. 5,
s. 371.
[2] JOM: Konstrukce se SMD. AR A
1993 è. 5, s. 20-22.
[3] SMD-Mikrofonverstärker. ELV 1996
è. 1, s. 58-49.

        JOM

lu se signálem a mùstek m1 musí být
spojen (R3 se v tomto pøípadì neosa-
zuje). R1, R2 a kondenzátor C1 slou�í
k potlaèení pøípadného ru�ení.

Ze vstupu pøicházející signál se
dostává pøes vazební kondenzátor C3
na neinvertující vstup operaèního ze-
silovaèe (vývod 3), jeho� zesílení je
dáno pomìrem R6 a R5:

zisk zesilovaèe je tedy 20,8 dB.
Kondenzátor C5 slou�í pouze ke

stejnosmìrnému oddìlení invertující-
ho vstupu.

Signál z výstupu prvního operaèní-
ho zesilovaèe (vývod 1) je veden pøes
R10 na invertující vstup druhého OZ
(vývod 6) a je je�tì jednou zesílen
o 20 dB (10krát). Zesílení je dáno po-
mìrem R6 a R5:

Celkový zisk mikrofonního pøedzesi-
lovaèe je:

20,8 dB + 20 dB = 40,8 dB.
Pøes oddìlovací kondenzátor C8

se dostává signál na výstup zesilova-
èe (vývod C). Pracovní bod obou ope-
raèních zesilovaèù je nastaven napì-
�ovým dìlièem R7, R8 na polovinu
napájecího napìtí.

Pro pøipojení elektretového mikro-
fonu se dvìma vývody podle obr. 6 je
nutné spojit vývod mikrofonu 1 se
vstupem zesilovaèe (vývod A), vývod
2 se spoleèným vodièem (vývod 0),
spojit mùstek m1 a vynechat R3.

Pro pøipojení elektretového mikro-
fonu se tøemi vývody podle obr. 7 je
nutné spojit vývod mikrofonu 1 s na-
pájecím napìtím (vývod B), vývod mi-

 A = 1 + �� = 1 + ��� = 11;R6
R5

10 k
1 k

 A = �� = ��� = 10 V
R10
R11

10 k
1 k
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Elektronická hrající hrací kostka
Pøi svém seznamování s mikroøadi-

èi PIC jsem byl postaven pøed problém,
na jaké aplikaci se uèit jejich progra-
mování. Mìla to být aplikace s jedno-
duchým hardwarem (kvùli cenì i prac-
nosti výroby), prakticky pou�itelná (tj.
motivující k zakoupení mikroøadièe a ke
svému dokonèení), pøitom v�ak nikoliv
pøíli� jednoduchá z hlediska programo-
vání (aby byl splnìn pùvodní úèel). Zvo-
lil jsem hraèku pro svoji pìtiletou dceru
� hrací kostku s LED, hrající nìkolik
èeských lidových melodií. Tato �aplika-
ce� kombinuje zaøízení kdysi v Amatér-
ském radiu nìkolikrát popisovaná, døí-
ve na bázi obvodù malé integrace,
pozdìji i s obvody vy��í integrace - me-
lodický zvonek a rùzné svíticí hady, bli-
kající vánoèní stromky, popø. té� hrací
kostky. Novìji bylo v [5] popsáno øe�e-
ní hrací kostky s jediným zákaznicky
programovatelným obvodem typu GAL.
Ukázkové programy pro �kolní kuføíko-
vé mikropoèítaèe TEMS-80, �MS-
VÚVT a TEMS-49 v období kampaòo-
vitého zavádìní malé výpoèetní
techniky 80. let zase hrály melodie z pa-
mìti nebo klávesnice. Souèasné mik-
roøadièe umo�òují realizovat takovou
hraèku po stránce obvodové velmi jed-
nodu�e.

Funkce a technické parametry
Rozsah vý�ky tónù:

c1 a� d2 (15 pùltónù).
Pøesnost ladìní: lep�í ne� ±2 centy.
Délka tónù a pomlk: 1/1 a� 1/32.
Volba tempa: 58 a� 230 ètyøètvr-

�ových dob za minutu, v 7 stupních.
Mezera mezi tóny (vázání): 6 % a�

40 % z délky tónu, ve 4 stupních.
Délka melodie: celkem max. 193 tónù.
Napájení: 4,5 V (3 tu�kové èlánky).
Odbìr: max. 25 mA, v klidu max. 1 µA.
Rozmìry: 68 x 57 x 44 mm.

Hraèka se ovládá jediným tlaèítkem.
Nemá spínaè napájení, proto�e v klido-
vém stavu odebírá naprosto zanedba-
telný proud, který nezkracuje dobu �i-
vota baterie, jaká by byla pøi pouhém
skladování. To pova�uji za znaènou
pøednost, nebo� na vypnutí napájení
nelze u obsluhy, zvlá�tì dìtské, vùbec
spoléhat.

Stiskem tlaèítka se rozsvítí støední
LED a po 1 sekundì zaène hrát melo-
die z vestavìného piezoelektrického
reproduktoru. Souèasnì se postupnì
dokola rychle rozsvìcují a zhasínají
LED v rozích obrazce ok, co� navozuje
dojem míchání. Po uvolnìní tlaèítka
a dohrání tónu (popø. a� po dohrání
melodie) se rozsvítí náhodná kombina-
ce 1 a� 6 ok. Melodie dohraje a� do
konce. Po 30 sekundách pak LED zhas-
nou a zaøízení se uvede do klidového
stavu, a to i v pøípadì stále stisknuté-
ho tlaèítka. Novým stiskem tlaèítka se
kdykoliv bìhem hraní pùvodní melodie
pøejde na dal�í �míchání� a novou me-
lodii. Ve srovnání s nejjednodu��ími
obvody a programy mù�e hraèka hrát
rùzné melodie v rùzném tempu, s od-

Mikroøadièe PIC

Mikroøadièe jsou jednoèipové mikro-
poèítaèe, tzn. mají pamìti programu
i dat integrovány na èipu spoleènì
s procesorovou a aritmetickologickou
jednotkou a se základními periférními
obvody (vstupnì/výstupními porty, èíta-
èi/èasovaèi, sériovým rozhraním, pøe-
vodníkem A/D aj.). Pou�ívají tzv. har-
vardskou poèítaèovou architekturu, tj.
pamìti programu a dat jsou oddìlené
a jejich buòky (slova) mohou mít roz-
dílnou bitovou �íøku. Mikroøadièe jsou
urèené pøevá�nì pro øídicí aplikace
v nejrùznìj�ích zaøízeních prùmyslové,
telekomunikaèní nebo spotøební elek-
troniky. Umo�òují realizovat po�adova-
nou funkci èasto i bez jakýchkoliv dal-
�ích integrovaných obvodù.

Mikroøadièe øad PIC16/17 americké
firmy Microchip Technology Inc. se ji�
pøed èasem objevily jak na na�em trhu,
tak i v tuzemských aplikacích. Nejsou
to v�ak klony nìjaké �zaslou�ilé� rodi-
ny mikroøadièù, jako tomu je napø.
u mikroøadièù Dallas (DS8xCxxx) a
Atmel (AT89Cxxxx), které jsou kompa-
tibilní s rodinou Intel MCS-51, nýbr� vý-
konné 8bitové mikroøadièe s architek-
turou RISC, orientovanou na provádìní
jednodu��ích instrukcí z omezeného in-
strukèního souboru v nìkolika málo
hodinových cyklech, co� vede ve svém
dùsledku ke zvý�ení výpoèetního výko-
nu i pøes nutnost nahrazovat slo�itìj�í
instrukce nìkolika jednodu��ími.

Nejjednodu��í a tudí� také nejlev-
nìj�í mikroøadièe PIC mají oznaèení
PIC16C5x. Jejich pamì� programu
EPROM je v�ak pouze jednou progra-
movatelná (typ OTP - nelze ji v plasto-
vém pouzdru smazat!) a má rozsah 512
a� 2048 slov o 12 bitech. Pamì� dat má
25 nebo 72 bajtù. Oboje se mù�e zdát
málo, ale pøesto se dají v asembleru
naprogramovat do relativnì slo�itých
aplikací. Nevýhodou této øady je chy-
bìjící mechanismus pøeru�ení. Podle
toho, zda jsou v pouzdru s 18 nebo 28
vývody, mají 12 nebo 20 vstupnì/vý-
stupních bitù, programovatelných jed-
notlivì jako vstup nebo výstup. Výstup
mù�e spínat proud a� 20 mA, a to, na
rozdíl od rodiny MCS-51, i v úrovni
log. 1. Dal�ími perifériemi jsou 8bitový
èítaè/èasovaè RTCC a obvod watch-
dog, oba s mo�ností pøipojit pøeddìliè
s programovì volitelným dìlicím pomì-
rem 1:2 a� 1:256.

Obvody PIC jsou dodávány s jedním
popø. se dvìma ze 4 mo�ných typù ge-
nerátoru hodinového signálu. Jedná se
o krystalové oscilátory jednak do 4 MHz,
jednak od 4 MHz do 20 MHz, dále o osci-

látor s malým pøíkonem, urèený pøede-
v�ím pro hodinkový krystal 32 kHz a o
generátor RC s levnými externími sou-
èástkami. Zpracování jedné bì�né in-
strukce (instrukèní cyklus) trvá 4 hodino-
vé cykly, pouze instrukce vìtvení
programu spotøebují 2 instrukèní cykly.

Mikroøadièe PIC nevy�adují externí
obvod resetu. Jsou schopné rozli�it stu-
dený start (po pøipojení napájení) od
teplého startu (impulsem na vstupu
MCLR) a od probuzení watchdogem
z re�imu spánku (sleep). Mají �iroký
rozsah napájecího napìtí (od 2,5 V do
6 V � podle generátoru hodin) a velmi
malou proudovou spotøebu jak za cho-
du (2 mA pøi 5 V a 4 MHz, 20 µA pøi 3 V
a 32 kHz), tak v re�imu spánku (jednot-
ky mikroampér).

Redukovaný instrukèní soubor obsa-
huje pouhé 33 instrukce. Aritmeticko-
logické instrukce pracují s pracovním
registrem W a libovolným z 32 registrù
nebo s bezprostøední konstantou. Fle-
xibilitu instrukcí zvy�uje volba cílového
registru operace - mù�e jim být jak zdro-
jový registr, tak registr W. Do pamìti dat
(registrù) jsou mapovány i speciální
funkèní registry (obsluha periférií). Pa-
mì� dat o rozsahu 72 bajtù je stránko-
vána. Nepøímé adresování zaji��uje
vyhrazený registr FSR. Zásobník je ur-
èen výhradnì pro uschování návrato-
vých adres podprogramù, a to pouze do
druhé úrovnì vnoøení. Program mù�e
být vìtven podle libovolného bitu kte-
réhokoliv registru, a to instrukcí testu
bitu s pøeskokem dal�í instrukce pøi
log. 0 nebo log. 1, následovanou in-
strukcí nepodmínìného skoku. Stavo-
vý registr obsahuje mj. pøíznaky nulo-
vého výsledku a pøenosu aritmetické
operace. Bajt tabulky konstant, ulo�e-
né v pamìti kódu, se získává pomocí
zvlá�tního postupu, vyu�ívajícího ope-
rand instrukce návratu z podprogramu.

Pro vývoj programového vybavení je
k dispozici firemní asembler (zdarma na
[4]), popø. i jazyk C, k ladìní pak pro
profesionální práci obvodový emulátor,
pro jednodu��í aplikace simulátor (té�
[4]) a verze mikroøadièù v keramickém
pouzdru s mazatelnou pamìtí EPROM
- ty jsou v�ak asi 3x dra��í ne� typy OTP.
Zkrácení ladicího cyklu té� v nìkterých
pøípadech umo�ní typ PIC16C84
s elektricky mazatelnou pamìtí EE-
PROM. V ka�dém pøípadì v�ak potøe-
bujeme buï jednoduchý firemní progra-
mátor obvodù PIC, nebo naopak drahý
univerzální programátor v�ech dostup-
ných programovatelných obvodù.

Bli��í údaje o mikroøadièích Micro-
chip PIC lze kromì firemní literatury
nalézt v [1], [2], [3] a [4].

Hrající hrací kostka
Mikroøadiè PIC �hraje na druhou�

Ing. Ivan Dole�al, CSc.
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li�ným vázáním tónù (základní relativ-
ní mezerou mezi tóny, ov�em shodnou
pro celou melodii) a s pøízvukem na
první dobì taktu. Pokud by nás zvuk
ru�il pøi høe, je mo�no jej spínaèem vy-
pnout.

Popis zapojení
Schéma na obr. 1 ukazuje, �e zapo-

jení je velmi jednoduché. Je pou�it
nejmen�í (a nejlevnìj�í) mikroøadiè
øady PIC16Cx - typ 16C54 v pouzdru
DIL18 s jedním 8bitovým portem RB
a 4bitovým portem RA. Vzhledem k po-
�adavku na stálost ladìní je konfigu-
rován s generátorem hodin øízeným
krystalem 4 MHz. Obrazec ok na hrací
kostce má, jak známo, 7 pozic, tak�e je
pou�ito 7 LED se sériovými rezistory,
omezujícími proud na 4 mA. Reproduk-
tor je pøipojen do mùstku, tvoøeného
výstupními tranzistory vývodù portu RA.
Dosáhne se tak dvojnásobného napìtí
na nìm a tudí� i vìt�í hlasitosti. Nevy-
u�ité bity portu RA jsou spojeny do páru,
tak�e by mohl být získán vìt�í výstupní
proud napø. pro pøipojení klasického
reproduktoru s impedancí okolo 100 W.
Dioda D1 chrání integrovaný obvod
pøed náhodným pøepólováním napáje-
ní, kondenzátor C3 s pomìrnì velkou
kapacitou tlumí �pièky odbìru proudu
pøi pøepínání LED v dobì, kdy vybitá
baterie má ji� vìt�í vnitøní odpor.

Za zmínku stojí obvod tlaèítka
START. V klidovém stavu (kontakty roz-
pojeny) je na reset vstupu MCLR neak-
tivní úroveò log. 1 a kondenzátor C5 je
vybit pøes rezistory R8 a R9. Stiskem
tlaèítka se pøivede na vstup MCLR de-
rivaèním èlánkem C5-R8 impuls reset
o maximální délce asi 1 ms a mikroøa-

diè se �probudí� ze �spánku�. Zároveò
se nabíjí kondenzátor C5. Úvodní pro-
gramové zpo�dìní 10 ms zajistí, �e se
neuplatní opakování resetu, zpùsobe-
né zákmity tlaèítka pøi stisku. Program
pak bì�í a na sedmém bitu portu RB
testuje, zda ji� nebylo tlaèítko uvolnì-
no. Zákmity tlaèítka pøi uvolnìní nemo-
hou reset vyvolat, nebo� kondenzátor
C5 je plnì nabit a opìt se vybíjí pøes
R8-R9 a� pøi uvolnìní tlaèítka, ov�em
s del�í èasovou konstantou (100 ms).

Programové vybavení
Programové vybavení je pomìrnì

slo�itìj�í, pøesto�e se skládá jen z 309
instrukcí (nepoèítaje v to tabulku melo-
dií). Bez výpomoci systému pøeru�ení
toti� bì�í a� 4 procesy: odmìøení pùl-
period tónu, odmìøení doby trvání tónu,
pøepínání LED pøi �míchání�, generová-
ní náhodného poètu ok.

Pùlperiody tónu, mezi kterými se pøe-
píná mùstek, budící reproduktor, odmì-
øuje programová smyèka, následující za
aktivní èástí kódu, který je nutno vyko-
nat v ka�dé pùlperiodì. Pøi hodinovém
kmitoètu 4 MHz (nejvy��í výrobcem za-
ruèený pro daný subtyp mikroøadièe)
trvá instrukèní cyklus právì 1 µs, tak�e
se délka smyèky dobøe poèítala. Trvá-
ní jednoho prùbìhu minimální èasova-
cí smyèky je 3 instrukèní cykly. Tomu
odpovídá nejistota èasování ±1,5 µs,
co� u pùlperiody 851,4 µs nejvy��ího
tónu d2 (587,3 Hz) pøedstavuje chybu
0,18 %. Stocentový interval mezi pùl-
tóny pøedstavuje 5,95 %, tak�e chyba
ladìní je nejvý�e 3 centy. Pøitom je mo�-
no úpravou délky aktivní èásti kódu
s krokem 1 instrukèního cyklu pøesu-
nout zaokrouhlovací chybu smìrem

k ni��ím tónùm, tak�e se pøesnost la-
dìní je�tì zvìt�í. Uvádí se, �e chyba
ladìní pod 5 centù je ji� témìø nepo-
støehnutelná.

Pomìr kmitoètù nejvy��ího a nejni�-
�ího tónu 2,245, délka pùlperiody nej-
ni��ího tónu 1911 µs a délka aktivní
èásti kódu vedou k tomu, �e u ka�dé-
ho tónu je ve smyèce zaøazeno jedno
pevné zpo�dìní a u tónù do dis1 vèet-
nì 2 pevná zpo�dìní, daná trváním nej-
del�í jednoduché smyèky (256 x 3 µs =
= 768 µs), a teprve délka druhého resp.
tøetího zpo�dìní je rozdílná podle hod-
noty ulo�ené v tabulce. Pokud bychom
toti� pou�ili del�í smyèku s 16bitovým
èítaèem cyklu, zvìt�ila by se nejistota
èasování a tím i chyba ladìní.

V  nepøízvuèné dobì zùstává jedna
polovina mùstku trvale sepnuta v log. 0,
tak�e se výstupní napìtí zmen�í na po-
lovinu, tj. hlasitost klesne o 6 dB.

Zbývající 3 procesy jsou èasovány
volnì bì�ícím èasovaèem RTCC se
zaøazeným maximálním stupnìm pøed-
dìlièe, tj. s periodou inkrementace
256 µs. S výhodou je vyu�ito skuteè-
nosti, �e pomìr sousedních délek tónù
je 1:2 (prodlou�ení noty o polovinu není
mo�né), tak�e délka tónu se volí výbì-
rem bitu èasovaèe, jeho� zmìny úrov-
nì jsou testovány a programovì odpo-
èítávány. Poèet cyklù je pak dán
zvoleným tempem melodie, korigova-
ným podle zvoleného stupnì vázání
tónù. Bì�ící oka �míchání� se pøepínají
s periodou 64 ms.

Náhodný stav poètu 1 a� 6 �hoze-
ných� ok je zaji�tìn asynchronním uvol-
nìním tlaèítka, pøi kterém je pøeèten
stav èasovaèe RTCC. Rovnì� opako-
vaný reset, zpùsobený zákmity tlaèít-
ka, zvy�uje náhodnost údaje èasova-
èe, nebo� ten není pøi resetu nulován.
Problémem je, �e 8bitový èasovaè
RTCC má 256 stavù, co� je èíslo, které
není dìlitelné �esti po�adovanými sta-
vy kostky. Zbytek po dìlení �esti pøís-
nì náhodného 8bitového èísla je tedy
o nìco èastìji èíslo 0 a� 3 ne� 4 a 5.
Ke zlep�ení rovnomìrnosti rozdìlení
pravdìpodobnosti se postupnì odeète-
né stavy èasovaèe pøièítají do promìn-
né modulo 768, co� je první násobek
256, dìlitelný �esti. Aktuální stav pro-
mìnné se pak dìlí �esti a zbytek po
dìlení, zvìt�ený o jednotku, je ji� ná-
hodnì �hozeným� poètem ok kostky. Po
sobì jdoucí stavy jsou tak ponìkud zá-
vislé, ale celkovì se rovnomìrnost roz-
dìlení zlep�í.

Obr. 2.
Deska s plo�nými
spoji a rozmístìní
souèástek. Deska
má rozmìry 65 x

51 mm.

Obr. 1.
Schéma zapojení

hrající hrací kostky
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Èást programu � spí�e jako ilustra-
ce asembleru PIC � je uvedena v tab.
1. Tóny jsou kódovány do 1 bajtu v bi-
tovém formátu SDDDPPPP pomocí
maker asembleru. Bity PPPP urèují vý�-
ku, bity DDD délku tónu, bit S zname-
ná pøízvuk (vìt�í hlasitost) tónu. Nulo-
vá hodnota PPPP znamená pomlku,
nulová hodnota DDD znamená zvlá�t-
ní kód zaèátku melodie ve formátu
L000LTTT, kde TTT je stupeò tempa
a LL stupeò vázání tónù melodie. Kód
se v�emi bity nulovými oznaèuje konec
tabulky melodií.

Uveïme si pøíklady zápisu polo�ek
tabulky melodií :

mtempo  3,4 ; zaèátek melodie s tem-
pem è. 3 a vázáním è. 4

ns c,_2 ; nota c1 pùlová, s pøízvu-
kem

n cis1,_8 ; nota cis2 osminová

Maximální poèet melodií je dán jejich
délkou; opakují se dokola. Konkrétní
hraèka obsahuje melodie: Vyletìla ho-
lubièka; Ovèáci, ètveráci; Malièká sú,
husy pasu; Kdy� jsem jel do Prahy pro
hrách; �el tudy, mìl dudy; Nechoï tam,
pr�í tam a Bì�í li�ka k táboru.

Stavba hraèky
Deska s jednostrannými plo�nými

spoji je na obr. 2. Její rozmìr je dán
jednak rozmìrem dr�áku na 3 tu�kové
èlánky, jednak prùmìrem piezoelektric-
kého reproduktoru. Díry uprostøed des-
ky slou�í právì pro pøi�roubování dr�á-
ku èlánkù pod desku.

Mikroøadiè se vkládá do objímky,
krystal a elektrolytický kondenzátor C3
jsou pøihnuté naplocho k desce. LED

jsou ponechány na tak dlouhých vývo-
dech, aby mohly být prostrèeny spolu
s hmatníkem tlaèítka dìrami v horním
panelu. Pøívody napájení a k reproduk-
toru se pájejí zespoda.

Mo�né konstrukèní øe�ení krabièky,
spájené na míru z kuprextitu, je nazna-
èeno na obr. 3. Jednu èást tvoøí horní
panel a v�echny boky. Pod panelem
jsou ve 3 rozích pøipájené pøíchytky
s maticemi M3, o které se zespoda opøe
deska spojù a pøi�roubuje se k nim.
Teprve pak je k ní mo�no pøi�roubovat
prázdný dr�ák èlánkù. Reproduktor je
pøilepen ke dnu, v nìm� jsou díry pro
prùchod zvuku. Ve výøezu dna je té�
vlepen spínaè DIL k odpojení reproduk-
toru.

Dno je opatøeno vysokými pry�ový-
mi no�kami, aby se zvuk mohl �íøit po-
dél podlo�ky, aby bylo místo pro výstu-
pek spínaèe a zároveò aby se hraèka
pøi ovládání neposouvala. Dno se pøi-
pevòuje k horní èásti ètyømi �rouby M3,
zapu�tìnými do dolního okraje dvou
bokù. �rouby se za�roubovávají do
matic, pøipájených na nízkých postra-
nicích, které jsou pøipájené kolmo na
okrajích dna.

Orientace obrazce ok kostky je ta-
ková, �e se pøedpokládá natoèení kost-
ky tlaèítkem vpravo, ale poloha mù�e
být v podstatì libovolná.

Závìr
Zvuk kostky je pøi napájení 4,5 V pøe-

kvapivì silný � po nìkolika �hodech� za
sebou se zdá a� pøíli�. Namìøený klido-
vý odbìr konkrétního kusu je neuvìøitel-
nì malý � pouhých 140 nanoampér. Kost-
ka je funkèní a� do minimálního napìtí
1,9 V � pak je ji� ov�em svit LED velmi
slabý a nerovnomìrný a té� hlasitost zvu-
ku je mnohem men�í. Nicménì napájecí
èlánky se vyu�ijí a� nadoraz.

U  takovéto jednoduché hraèky, kte-
rá by mohla být vyrábìna sériovì, ne-
mù�e amatérská výroba ani cenovì, ani
vzhledem konkurovat profesionálnímu
výrobci. Východoasijský výrobce by jis-
tì pou�il plnì zákaznický integrovaný
obvod, malou plastovou krabièku s me-
talizovaným povrchem a k napájení dva
miniaturní knoflíkové èlánky. Prodejní
(nepøedra�ená) cena by pak nemusela
pøekroèit 100 Kè. Máme tu v�ak dvì
standardní nevýhody takovýchto výrob-

kù. Pøednì by hraèka hrála �mezinárod-
ní�, tj. anglické melodie, a dále napáje-
ní z malých knoflíkových èlánkù, èasto
zatì�ovaných naplno, je dosti drahé.
Nicménì jsem si zatím hrající hrací
kostky v �ádném hraèkáøství nev�iml.

Pokud by si nìkterý ze ètenáøù chtìl
hraèku postavit, mohu mu za 290 Kè
poslat naprogramovaný mikroøadiè,
s deskou plo�ných spojù za 330 Kè (+
po�tovné). V principu je mo�né i napro-
gramování jiných melodií tabulkou, po-
slanou v souboru na disketì.

Závìrem bych se rád omluvil za pøí-
padné chyby v pou�ité terminologii
z oboru hudební nauky, nebo� jsem
v této oblasti naprostý laik.

Adresa: Ivan Dole�al, Mlýnská 46A,
466 02 Jablonec nad Nisou.

Seznam souèástek
IO1 PIC16C54A-04/P

naprogramovaný ELDIE V3.3
D1 a� D7 LED èervená  Ø 3 mm,

nejlépe s malým pøíkonem,
napø. L-HLMP-1700 (GM)

D8 usmìròovací Si dioda 1 A,
napø. KY130/xx

R1 a� R7 820 W
R8 4,7 kW
R9 470 kW
C1, C2 15 pF, keram. (rozteè  5 mm)
C4 47 nF, keram. (rozteè  5 mm)
C3 100 µF/6,3 V, elektrolytický
C5 220 nF, fóliový (rozteè 5 mm),

napø. CF1 (GM)
X1 krystal 4 MHz HC-49  (GM)
Rp piezoelektrický reproduktor

50 mm KPB 5075 (GM)
Tl1 tlaèítko DT6RT (GM)
S1 dvojitý spínaè DIP
dr�ák na 3 tu�kové èlánky (GM)
objímka DIL18 obyèejná
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Tab.1.  Èást programu kostky jako pøíklad asembleru PIC

..... ; øádky dekódování kódu noty a pauzy pro vázání
ptst: andlw 0Fh ; test kódu pomlky

movlw 11111b ; konstanta vypnutí repro
btfss Z ; pøeskoè pøi pomlce
movlw 10000b ; konstanta zapnutí repro
tris trisa ; nastav výstupy pro repro
movf rtcc,w
movwf rtcc0 ; ulo� poèáteèní stav RTCC

pulse: movlw 1111b
xorwf sndout ; zmìna polarity na repro
movf sndout,w ; ...ulo�ena
btfss ncode,7 ; test pøízvuku noty
andlw 1100b ; 1 výstupní úroveò na log.0
movwf porta ; vlastní nastavení výstupu
btfsc KEYRLS ; test vlajky uvolnìní tlaèítka
goto pdone ; skoè, kdy� ji� bylo uvolnìno
btfss KEY ; test okam�itého stavu tlaèítka
goto pdone ; skoè, jestli�e stále stisknuto
bsf KEYRLS ; nastav vlajku - konec míchání

movf rtcc,w
movwf rtcc1 ; ulo� náhodnou hodnotu èasovaèe

pdone: clrf dlyct
pitdly ; makro základního zpo�dìní
..... ; øádky pøíp. pøídavného zpo�dìní pro nízké tóny
rtctest ; makro testu zmìny èasovaèe
btfsc rtcxch,7 ; 7.bit zmìny RTCC: perioda 32 ms
incf dispct ; inkrementuj èítaè míchání
rrf dispct,w ; posuò pro periodu 64 ms
andlw 3 ; vyber 2 LSB bity
call getdisp ; podprog. vrací ve W obrazec ok
btfss SETDIE ; test vlajky ukonèení hodu
movwf portb ; zobraz míchání není-li hod
movf ndmbit,w ; promìnná s bitem délky noty
andwf rtcxch,w ; vyber pøíslu�ný bit zmìny RTCC
btfsc Z ; test bitu NDMBIT ve zmìnì RTCC
goto pulse ; skoè, kdy� není pøíslu�ná zmìna
decfsz notdur ; dekrementuj èítaè délky noty
goto pulse ; opakuj pulsy - není konec noty
..... ; pokraèuje kód ukonèení noty

Obr. 3. Schématický pøíèný øez hrací
kostkou
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dekodéru. Proto�e displej vy�aduje
podstatnì vìt�í napájecí napìtí, násle-
duje za dekodérem je�tì pøevodník
úrovnì. Synchronnì s pøepínáním
vstupních signálù se møí�ky jednotli-
vých èísel na displeji pøipojují pøes spí-
nací tranzistory ke zdroji napájecího
napìtí. Napájecí napìtí je nutno podle
pou�itého displeje (stejnì jako technic-
ké parametry displeje) buï znát nebo
pøedem pøezkou�et. Segment displeje
(tj. anoda) svítí pouze tehdy, je-li na nìj
a souèasnì na møí�ku pøíslu�ející da-
nému místu displeje pøivedeno kladné
napìtí. Napìtí jsou vzta�ena ke kato-
dì, kterou je v tomto pøípadì �havicí
vlákno displeje. Z toho je zøejmé, �e
v urèitém okam�iku svítí v�dy jen jed-
na èíslice s odpovídajícím obsahem na
pøíslu�ném místì. Aby nebylo støídání
míst viditelné, musí být sled pøepína-
cích impulsù rychlej�í ne� je setrvaè-
nost vnímání lidského oka. To lze spl-
nit ji� pøi pøepínacím kmitoètu 50 Hz.
Prakticky volíme pøepínací kmitoèet
vy��í ne� 50 Hz tak, aby displej nepo-
blikával. K øízení pøepínaèù se pou�í-
vá generátor hodinových impulsù (ge-
nerátor taktu).

Dvojitý pøepínaè Pø v blokovém
schématu na obr. 1 je ve skuteènosti
realizován elektronicky z logických ob-
vodù (multiplexerù) a diskrétních prv-
kù (v na�em pøípadì ze spínacích tran-
zistorù). Proto�e pøi dynamickém
provozu displeje nesvítí najednou ni-
kdy v�echny èíslice, ale v�dy jen jed-
na v krátkém intervalu, je mo�né støed-
ní proud v�ech segmentù pøíslu�nì
zvìt�ít (nutno pøedem pøezkou�et pod-
le pou�itého displeje).

Podrobné zapojení èásti obvodù
fluorescenèního displeje je na obr. 2.
Elektronický pøepínaè møí�ek jednotli-
vých èísel displeje je sestaven z deko-
déru (7442), invertorù s otevøeným ko-
lektorem (7405) a osmi tranzistorù.
Invertory zaji��ují potøebnou úpravu na-
pì�ové úrovnì signálù. Multiplexor na
vstupu dekodéru BCD/7seg. není za-
kreslen - pou�ijeme vhodný typ podle
potøeby. Invertory na výstupu dekodé-
ru BCD/7seg. spolu s pøíslu�nými re-
zistory a tranzistory zaji��ují potøebné
zvìt�ení napì�ové úrovnì signálù pro
segmenty displeje. Invertory jsou nut-
né je�tì z jednoho dùvodu. Zatímco
výstupy dekodéru místa a dekodéru
segmentù jsou aktivní v úrovni L, po-
tøebujeme k rozsvícení segmentu klad-
né napìtí na segmentu i møí�ce.

Na závìr snad ji� jen poznámka, �e
v èlánku uvedené øe�ení pou�ití fluo-
rescenèního displeje v impulsním pro-
vozu vy�aduje ji� urèitou zku�enost pøi
práci s integrovanými obvody a proto
jeho realizaci musí zájemci s men�ími
zku�enostmi (nebo dokonce zaèínají-
cí) dùkladnì zvá�it. To platí zejména
pro pøípad, kdy bude pøípadný zájem-
ce chtít vyu�ít uvedený a pøezkou�ený
zpùsob zapojení s obvody TTL a LS
v aplikaci s energeticky úspornými in-
tegrovanými obvody CMOS.

Pøipojení
fluorescenèního displeje

Ing. Jan Karas

Pøi domácí inventuøe ��uplíkových zásob� jsem objevil desetimístný dis-
plej, urèený kdysi zøejmì jako náhradní díl pro kalkulaèku, dále øadu ger-
maniových spínacích tranzistorù, èíslicové obvody TTL apod. Z takto obje-
vených, dnes ji� z vìt�í èásti technicky pøestárlých dílù jsem podle známého
sloganu �na�el jsem knoflík, u�il jsem si k nìmu kabát�, sestavil èítaè a mì-
øiè frekvence s fluorescenèním displejem v multiplexním zapojení s vyu�i-
tím osmi míst na displeji.

Obr. 2. Zapojení fluorescenèního displeje a pøevodníkù úrovnì

Ne �e bych volal po paleolitu tranzis-
torové techniky, ale domnívám se, �e
zapojení fluorescenèního displeje by mo-
hlo být inspirací pro toho, kdo by chtìl
trochu experimentovat a vyu�ít doma
nebo v bazarech se vyskytující nefunkèní
kalkulaèku, u ní� je zpravidla displej v po-
øádku. V AR B4/86 (s.152) bylo ji� uve-
deno zapojení fluorescenèního displeje
s pøevodníkem C520D, ten lze v�ak
v multiplexu pou�ít jen pro tøi èísla.

Multiplexní zapojení fluorescenèní-
ho displeje má oproti zapojení disple-
je, sestaveného ze sedmisegmento-
vých zobrazovacích jednotek se
svìtelnými diodami LED, nespornou
výhodu ve spotøebì energie, která se
promítne jak do ekonomie provozu, tak
do potøebného výkonu zdroje a násled-
nì i ztrát. Tak napø. v daném pøípadì
u èítaèe s osmi místy displeje pøi prù-
mìrné provozní spotøebì jedné èísli-
covky 30 mA (a to není �ádný pøehna-

ný údaj, spí�e spodní mez - viz rùzné
firemní katalogy) by celková spotøeba
jen samotného displeje èinila 240 mA.

I v technice platí, �e nic není zadar-
mo, jinak té�, �e v�dy je �nìco za
nìco�. Men�í spotøeba fluorescenèní-
ho displeoproti displeji z jednotlivých
sedmisegmentovek vy�aduje u fluo-
rescenèního displeje vìt�í slo�itost
zapojení, spoèívající v nutnosti pou�ít
generátor taktu a spínaèe k synchro-
nímu spínání jednotlivých èísel na dis-
pleji spolu s jejich obsahem. A koneè-
nì i dvojí napájecí napìtí � 5 V pro
napájení IO a 10 a� 25 V pro napájení
fluorescenèního displeje (podle druhu).

Blokové zapojení vícemístné fluo-
rescenèní jednotky pracující v multi-
plexním re�imu je na obr. 1. Vstupní
informace (napø. z desítkových èítaèù)
má tvar tetrády v desítkovì dvojkovém
kódu BCD. Následuje pøepínaè, který
pøepíná jednotlivé výstupy na vstup

Obr. 1. Blokové zapojení fluorescenèního displeje v multiplexním provozu

>
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Sí�ová kontrolka
dvoubarevnì blikající

napájecího napìtí tak velké, �e
multivibrátor nepracuje. Pou�ití kon-
denzátoru s vìt�í kapacitou není na zá-
vadu. Kapacita kondenzátorù C3 a C4
urèuje kmitoèet blikání, který je pøi ka-
pacitì 22 µF asi 1,2 Hz. Elektrolytické
kondenzátory staèí na 16 V, rezistory
mohou být miniaturní.

Kontrolku mù�ete postavit na des-
ce s plo�nými spoji podle obr. 2. Desku
je mo�né navrhnout i men�í, uvedená
slou�í spí�e jen pro demonstraèní úèe-
ly. Budete-li si navrhovat vlastní, dbej-
te na dostateèné vzdálenosti mezi pá-
jecími body zvlá�tì u R1, R2 a C1.

Zapojení je galvanicky spojeno se
sítí a tak jeho stavbu nelze doporuèit
ménì zku�eným konstruktérùm. Blikaè
lze samozøejmì pou�ít i samostatnì,
napájený z baterií nebo jiného zdroje.
Pøi napájení malým støídavým napìtím
(4 a� 9 V) vynechte C1 a rezistory R1
a R2 nahraïte propojkou. Pøi napájení
stejnosmìrným napìtím vynechte i di-
ody D1 a� D4 a napájecí napìtí pøi-
veïte pøímo na C2. Napájecí napìtí
pak volte (s ohledem na prùrazné na-
pìtí pøechodu b-e a LED) maximálnì
12 a� 15 V.

Jaroslav Belza

LED do emitorù tranzistorù. Lze pak
pou�ít tranzistory n-p-n a bì�né dvou-
barevné LED, které mají uvnitø pouz-
dra spojené katody.

Kondenzátor C1 je svitkový, nejlé-
pe typ pøímo urèený pro sí�ové napìtí
(~250 V), pøípadnì pro stejnosmìrné
napìtí nejménì 400 V, lépe 630 V. Dio-

dy D1 a� D4 mohou být napø.
typu 1N4001 (KY130), pøípad-
nì lze pou�ít usmìròovací blok
(zapájený na místì D2 a D3).
Lze pou�ít i diody pro malé
proudy napø. 1N4148 (KA...),
pak je v�ak vhodné zvìt�it od-
por rezistoru R2 na 2,2 kW.
Tranzistory postaèí libovolné
s proudovým zesilovacím èinite-
lem alespoò 50. Kapacita kon-
denzátoru C2 je nejmen�í mo�-
ná. Má-li tento kondenzátor
kapacitu jen 22 µF, je zvlnìní

Rád bych tímto pøíspìvkem doplnil
èlánek �Sí�ová kontrolka s LED� (PE11/
/96). Výrazné indikace lze dosáhnout
se zapojením podle obr. 1. Zapojení je
vlastnì blikaè s tranzistory T1 a T2 za-
pojenými jako multivibrátor a doplnì-
ný o jednoduchý �kondenzátorový�
zdroj proudu. Zvlá�tností je zapojení

Obr. 3. Pøevodník úrovnì s MH2009 Obr. 4. Mìniè pro napájení displeje

dítkem mù�e být následující postup.
Ohmmetrem nebo zkratomìrem nalez-
neme vývody �havení. �havení pøipo-
jíme k regulovatelnému zdroji napìtí
a napìtí pomalu zvìt�ujeme. Pro prv-
ní pøiblí�ení nastavíme �havicí napìtí
tak, aby vlákno ve tmì nepatrnì �hnu-
lo. �havicí napìtí je zpravidla 1,5 nebo
3 V. V�echny ostatní vývody displeje
(vývody segmentù a møí�ek) spojíme
a pøipojíme ke kladnému pólu dal�ího
regulovatelného zdroje. Záporný pól
spojíme s jedním vývodem �havení. Ji�
pøi napìtí 5 a� 10 V by se mìly slabì

rozsvítit v�echny segmenty displeje.
Optimální napájecí napìtí by podle
typu mìlo být 15 a� 25 V. Nakonec je�-
tì zkusíme upravit velikost �havicího
napìtí. Pøi pøíli� malém �havení klesá
jas displeje, pøi velkém vlákno viditel-
nì �hne. V obou pøípadech se podstat-
nì zkracuje doba �ivota displeje. �ha-
vicí napìtí volíme co nejmen�í, ale tak,
aby se jas displeje pøíli� nezmen�il.

Fluorescenèní displej z kalkulaèky
jsem kdysi pou�il u jednoduchého mi-
kropoèítaèe na bázi PMI80. Jako pøe-
vodník úrovnì jsem pou�il obvody
MH2009 (obr. 3). Prahové napìtí tran-
zistorù MOS s kanálem P je 3 a�
4 V a vyhovovuje logickým úrovním na
výstupu portu s obvodem MHB8255,
ke kterému je displej pøipojen. Jistým
nedostatkem zapojení je potøeba zá-
porného napájecího napìtí a napìtí
pro �havení displeje, které je vzta�eno
k zápornému napájecímu napìtí. Pro-
blém jsem vyøe�il jednoduchým mìni-
èem podle obr. 4. Transformátor je na-
vinut na hrníèkovém jádøe o prùmìru
10 mm, poèty závitù bude tøeba upra-
vit podle konkrétního displeje. Napìtí
pro �havení není tøeba usmìròovat.

Jaroslav Belza

Poznámka redakce:
Podstatného zmen�ení spotøeby ob-

vodù displeje lze dosáhnout nejen po-
u�itím obvodù øady 74LS, ale zvlá�tì
pak s obvody CMOS. Vzhledem k za-
nedbatelné spotøebì vlastního disple-
je jsou zbyteèné i emitorové sledova-
èe na výstupu invertorù. Tranzistory lze
vypustit a displej pøipojit pøímo k inver-
torùm. Pak je vhodné zmen�it odpor
rezistorù ve výstupech invertorù.

Dal�í mo�ností je pou�ít logické ob-
vody CMOS øady 4000 pøi napájecím
napìtí 15 V. Toto napìtí dostaèuje pro
nìkteré typy displejù a není tøeba po-
u�ít pøevodník úrovnì.

Jistým problémem mù�e být zji�tì-
ní parametrù neznámého displeje. Vo-

Obr. 1. Sí�ová kontrolka
 blikající dvoubarevnì

Obr. 2.
Deska s plo�nými spoji a
rozmístìní souèástek pro
blikající sí�ovou kontrolku

>
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Èeská televize v�ak navázala øád-
kový a barvonosný kmitoèet vysílání
obou programù na èeský státní etalon
a tím jej dala k dispozici �iroké veøej-
nosti trvale, s výjimkou nìkolika noè-
ních hodin. �pièkové zaøízení druhot-
ného kmitoètového etalonu, odvozeného
z vysílání Èeské televize, které vyu�í-
vá témìø úplnì pøesnost státního eta-
lonu [1], je urèeno pro metrologické
a vìdecké úèely. Výraznì skromnìj-
�ím nárokùm bì�né potøeby labora-
toøe mù�e slou�it i zcela jednoduchý
TV signálem øízený zdroj kmitoètù,
který bude dále popsán a jeho� pù-
vodním urèením byla externí náhrada
nepøíli� stabilního oscilátoru èítaèe.

Popisovaný kmitoètový zdroj vy�a-
duje ke své funkci blízkost TV pøijíma-
èe. Regulaèní smyèka porovnává vy-
dìlený kmitoèet základního oscilátoru
zdroje s TV øádkovým kmitoètem a do-
laïuje jej na jmenovitou velikost. Úpl-
né zapojení je na obr. 1.

Feritová anténa L1, vyladìná kon-
denzátorem C1 a kapacitou souosého
kabelu délky asi 1,5 m na 15 625 Hz,
je umístìna v poli vychylovacích cívek
televizoru naladìného na ÈT1 nebo
ÈT2. Nakmitané napìtí je zesíleno a

omezeno tranzistorovým zesilovaèem
T1 a� T5. Potøebnou amplitudu obdél-
níkových impulsù na výstupu indikuje
svit zelené diody D2 �TV 15 625 Hz�.
Základem zdroje kmitoètù je krystalo-
vý oscilátor 10 MHz v bì�ném Col-
pittsovì zapojení s tranzistorem T6,
dolaïovaný varikapem D3 (KB109G
z kanálového volièe). Øetìzcem dvojitých
dekadických dìlièù IO2 a� IO5, dìlících
2x a 5x je vytvoøeno dal�ích 16 kmito-
ètù - 5 MHz, 1 MHz atd. a� 0,1 Hz.

Malým nedostatkem je, �e pouze
�pìtkové� výstupy jsou symetrické ob-
délníky, zatímco �desítkové� mají èini-
tel plnìní 20 %. Kmitoèet 1 MHz je na-
víc vydìlen dvojkovým dìlièem IO6 na
15 625 Hz. Z obvodu IO1 (4046) vyu-
�íváme pouze druhý kmitoètovì-fázo-
vý komparátor, porovnávající kmitoèet
a fázi signálu pøijímaèe øádkového TV
kmitoètu se zmínìným výstupem dìli-
èe IO6. Podle okam�ité odchylky je
výstup komparátoru pøepínán na na-
pájecí napìtí +5 V nebo zem, pøi sho-
dì je odpojen. Následující dolní pro-
pust tento impulsní prùbìh vyhladí na
stejnosmìrné napìtí, dolaïující vari-
kapem 10 MHz oscilátor. Dimenzová-
ní této propusti je dùle�ité z hlediska

rychlého ustálení a stability regulaèní
smyèky. Obvod s IO7 hlídá funkci zá-
vìsu, pøi výpadku se rozsvítí èervená
dioda �Porucha závìsu�. Výbìr vý-
stupních kmitoètù je zú�en na 12 �nej-
atraktivnìj�ích� 12polohovým pøepí-
naèem. Výstupní signál se odebírá
z invertorù IO8. K napájení byl pou�it
napájeè 9 V pro pøenosné pøijímaèe
s konektorem 2,5 mm, maximální odbìr
pøi výstupu 10 MHz zatí�eném 50 W
nepøesáhl 70 mA. Diodový mùstek
pøed stabilizátorem 5 V vyluèuje ne-
bezpeèí zámìny polarity.

Deska s plo�nými spoji je zhotove-
na na míru plastové krabièky U-KM50
(GM electronic), která byla uvnitø vyle-
pena alobalem a pùvodní panel na-
hrazen hliníkovým s otvory pro pøepí-
naè, napájecí a výstupní konektor a
obì svítivé diody. Malá plochá feritová
anténa, pùvodem z kapesního pøijíma-
èe, navinutá nìkolika stovkami závitù,
se ve�la do válcového pouzdra od
kinofilmu. Rozmístìní souèástek na
desce s plo�nými spoji je na obr. 3,
pro nedostatek místa jsou vývody jed-
notlivých kmitoètù oznaèeny pouze
èísly pøíslu�ných vývodù IO. Kontrolní
bod regulaèní smyèky je oznaèen �A�.
Na desce je celkem 11 drátových pro-
pojek. Vývod 6 IO2 je nezapojen - fólii
plo�ného spoje kolem nìho je nutné
�odfrézovat�. Alespoò IO1 je úèelné
umístit do objímky.

Pro o�ivení je vhodný osciloskop,
èítaè a televizor, naladìný na ÈT1
nebo ÈT2. Nejprve naladíme obvod
feritové antény umístìné v blízkosti
TV pøijímaèe na maximální amplitudu
signálu na kolektoru T5 (hrubì zmì-
nou C1, jemnì posouváním vinutí -
pøitom vzdalujeme anténu od televizoru).
Pøi plném svitu zelené diody by mìly
být na výstupu èisté obdélníkové
impulsy. Vyjmeme IO1 z objímky, do
bodu �A� pøivedeme postupnì ss napì-
tí 0 a� 5 V a promìøíme èítaèem ladicí
charakteristiku oscilátoru 10 MHz.

Pøesný kmitoèet
z televize

Ing. Oldøich Novák

S kalibrací elektronických mìøicích pøístrojù bývají potí�e nejen
v podmínkách amatérských laboratoøí. Potøebných sekundárních
etalonù èi spolehlivých kalibraèních zaøízení se zpravidla nedostává.
Jinak je tomu v oblasti kmitoètu nebo èasu: vhodné radiové signály
nesoucí potøebnou informaci pøicházejí za námi �a� do domu�. Done-
dávna k tomuto úèelu dobøe slou�il èeský vysílaè etalonového kmito-
ètu OMA 50 kHz, dnes v�ak mù�eme pouze vzdát èest jeho památce.

Obr. 1. Schéma zapojení
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Nastavením C5 umístíme støed cha-
rakteristiky na 10 MHz. Pøíklad: ladicí-
mu napìtí 0 V odpovídá 9 999 795 Hz,
napìtí 5 V - 10 000 235 Hz, tak�e pøi
asi 2,5 V kmitá oscilátor na 10 MHz.
V pøípadì nutnosti zmìníme C7, pøí-
padnì pøidáme C6. Je-li v�e v poøád-
ku, vlo�íme IO1 do objímky, fázový
závìs zaène pracovat a èervená di-
oda �Porucha závìsu� zhasne. Tato
dioda se rozsvítí napø. pøi vypnutí
televizoru nebo výpadku vysílaèe.
V tomto stavu je oscilátor 10 MHz na-
ladìn na nejni��í kmitoèet ladicí cha-
rakteristiky.

Jak bylo uvedeno, cílem bylo zís-
kat stabilní oscilátor 10 MHz pro èítaè,
u nìho� by odpadla starost o stálost
kmitoètu následkem teplotních vlivù a
èasových zmìn souèástek. To se po-
daøilo, omezujícím èinitelem je krátko-

dobá stabilita následkem fázových
fluktuací vlivem nedokonalosti regu-
laèní smyèky. Pomocí stabilního ter-
mostatovaného oscilátoru a èítaèe byla
zji�tìna stabilita v intervalu 1 s lep�í
ne� 1x 10-7, v intervalu 10 s asi 3x 10-8,
pokud není TV signál pøíli� ru�en.
Zlep�it krátkodobou stabilitu by bylo
mo�né zkrácením ladicí charakteristi-
ky a dokonalej�ím vyøe�ením regulaè-
ní smyèky.

Pøi pøíjmu programù Nova nebo
Premiéra je nutné poèítat s chybou vý-
stupního kmitoètu asi 1x 10-6.

Literatura

[1] �ojdr, L.; Pelc, A.: Sekundární eta-
lon kmitoètu s fázovým závìsem na
TV signál. Sdìlovací technika 4/96, s.
16.

Obr. 3. Rozmístìní souèástek

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji Seznam souèástek

R1, R4 2,2 kW
R2 4,7 MW
R3, R9 4,7 kW
R5, R6,
R11, R17 100 kW
R7 2,7 kW
R8, R18 3,3 kW
R10 680 kW
R12 150 kW
R13 100 kW
R14 1 kW
R15 82 kW
R16 560 W
R17 47 W
C1 10 nF, viz text
C2 82 nF
C3 33 nF
C4, C14,
C16 100 nF
C5      2 a� 45 pF, CKT 2-45, (GM)
C6 viz text
C7, C8 330 pF
C9 100 pF
C10 8,2 pF
C11 10 nF
C12 220 µF/35 V
C13, C15 220 µF/16 V
D1, D4 1N4148
D2 zelená LED, 2 mA
D3 KB109G
D5 èervená LED, 2 mA
D6 B250C800
T1 BF256
T2 a� T5 BC548C
T6, T7 BF199
IO1 4046
IO2 a� IO5 74HC290
IO6 4024
IO7 4001
IO8 74HC04
IO9 7805
Q1 10 MHz, pouzdro HC 49
L1 ferit. ant. asi 8,4 mH
Pø 12polohový DS1-B (GM)
K1 SCD-016A, 2,5 mm, vidl.
K2 konektor BNC, panel
krabice U- KM50 (GM)
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O�ivení a nastavení

Základním kamenem ka�dého za-
øízení je napájecí zdroj. Pøi osazování
a o�ivování by nemìly vzniknout  �ádné
problémy. Voltmetrem zkontrolujeme
napìtí na výstupu IC301 a IC302.

Dal�í o�ivování je nejvhodnìj�í za-
èít deskou interfejsu. Osadíme mik-
roprocesor IC103, obvody pøevodníku
AD, stabilizátoru a zdroje záporného
napìtí. Neosazujeme zatím obvody
demodulátoru a filtru (IC105 a IC106).

Po zapnutí napájení bychom mìli
vidìt na pøipojeném osciloskopu ko-
munikaci mezi mikroprocesorem a
poèítaèem, na vývodu 2 IC101 v úrov-
ních TTL a na vývodu 3 potom v úrov-
ních RS232. Pøi stisknutí tlaèítka na
JP104 se musí na JP101 objevit po-
sloupnost impulsù, kdy� mikroproce-
sor po�le nové údaje do displeje a
syntezátoru.

Na vstup IC108 (napøíklad na vý-
vod 5 nezapojeného IC106) pøipojíme
regulovatelný zdroj napìtí od 0 do  5 V.
Staèí trimr 100 kW mezi 5 V a GND.
Propojíme JP103 pøes konektor Can-
non na sériový port poèítaèe PC a
spustíme správnì nakonfigurovaný
program JVFAX (viz dále).

Zvolíme polo�ku FAX a objeví se
prázdná obrazovka s jednoduchým
analyzátorem (vypíná se pomocí me-
zerníku). Na regulovatelném zdroji
nastavíme napìtí 2,5 V. Na analyzáto-
ru bychom mìli vidìt svislou èáru pøi-
bli�nì v polovinì  rozsahu. Vyzkou�í-
me mìnit napìtí mezi 0 a� 5 V. Èára
se musí pohybovat po stupnici od B
(èerná, nejmen�í napìtí) a� po W
(bílá, napìtí kolem 4,5 V). Mù�eme
je�tì spustit zobrazování naètených
dat klávesou A a na obrazovce se za-
ènou objevovat odpovídající stupnì
�edi. Tím jsme oveøili správnou funk-
ci pøevodníku AD a komunikace inter-
fejsu s poèítaèem.

Nyní mù�ete osadit zbývající sou-
èástky a na vstup J102 pøipojit  signál
z generátoru o kmitoètu 2400 Hz. Pod-

le zmìny amplitudy signálu se bude
mìnit demodulované napìtí na vývo-
du 14 IC105 a také stupeò �edi na
obrazovce. Jeliko� se jedná o jedno-
duché zapojení, které pøi pou�ití dob-
rých souèástek pracuje napoprvé,
mù�eme tento test pøeskoèit.

Na desce pøijímaèe osadíme nej-
prve v�echny souèásti pøijímací èásti,
mimo mf filtrù F1 a F2! Dále nf zesilo-
vaèe a napájecí obvody. Zatím ne-
osazujeme obvody kolem syntezátoru.

Dal�í o�ivovací postup závisí na
dostupném pøístrojovém vybavení.
Na vývod 7 IC1 pøipojíme pøes vazeb-
ní kondenzátor signál o 455 kHz, nej-
lépe frekvenènì modulovaný. Pøipojí-
me osciloskop na vývod 13 IC1 a
cívkou L4 naladíme maximální ampli-
tudu demodulovaného signálu. Po-
kud mù�eme mìnit zdvih modulace
FM, postupnì jej zvìt�ujeme a pozo-
rujeme zmìnu velikosti demodulova-
ného napìtí. Zmìnou R6 se sna�íme
dosáhnout alespoò 30 kHz �iroké li-
neární èásti demodulátoru (køivky S).

Pøi pou�ití generátoru bez regula-
ce zdvihu mìníme vstupní kmitoèet
po 1 kHz na obì strany a do grafu vy-
ná�íme výstupní ss napìtí na vývodu
13. Z grafu potom pøeèteme �íøku li-
neární èásti køivky S. Poslední mo�-
ností je odpor rezistoru R6 urèit experi-
mentálnì, doporuèený odpor je 15 kW.

Dále zapájíme filtr F1 a na anténní
vstup pøipojíme výstup z generátoru
rozmítaèe nebo analyzátoru. Vstup pøíjí-
maèe rozmítaèe pøipojíme na vývod 19
IC1. Na obrazovce  nyní uvidíme cha-
rakteristiku vstupního dílu, která není
ovlivnìna kapacitou sondy. Rezisto-
rem 50 W zatlumíme L1 a doladíme
pásmovou propust s L2 a L3 na
137,5 MHz. Pøípadnì zmìnou C6
upravíme vazbu rezonanèních obvodù
na kritickou nebo mírnì nadkritickou.
Odstraníme tlumení L1 a doladíme ji
také na kmitoèet 137,5 MHz.

Pokud nemáte k dispozici rozmítaè,
staèí na anténní vstup pøipojit libovol-

ný generátor na 137,5 MHz (napøíklad
transceiver s útlumovým èlánkem) a
rezonanèní obvody naladit vý�e uve-
deným zpùsobem na minimum �umu
v demodulovaném signálu. Ov�em
a� po o�ivení syntezátoru (viz. dále).

Nyní osadíme filtr F2 a v�echny
souèástky syntezátoru. Propojíme ko-
nektory JP1 s JP101 na desce inter-
fejsu (pozor na propojení jednotlivých
vývodù!) a zapneme napájení. Volt-
metrem kontrolujeme ladicí napìtí
na vývodu 23 IC1. Pokud je v�e v po-
øádku, musí být napìtí stabilní a musí
se pohybovat mezi 0,4 a 4,3 V. V opaè-
ném pøípadì se sna�íme otáèením
jádra L5 dosáhnout zachycení smyè-
ky PLL. Pro pøijímaný kmitoèet 137,5
MHz (oscilátor kmitá na 126,80 MHz)
nastavíme napìtí kolem 1,5 V. Èíta-
èem potom zkontrolujeme pøesný
kmitoèet oscilátoru a pøípadnì jej
zmìnou C39 doladíme.

Kdy� �e se smyèka PLL nech-
ce zachytit, zkontrolujeme èítaèem
není-li kmitoèet oscilátoru mimo roz-
sah. Pokud se ladicí napìtí pohybuje
kolem spodního dorazu (asi 0,3 V),
kmitá oscilátor pøíli� vysoko a na-
opak. Staèí tedy vhodnì zmìnit C21.
V�e ov�em za pøedpokladu bezchyb-
ného propojení syntezátoru a øídicího
mikroprocesoru.

Pøi osazování desky displeje je
potøeba dodr�ovat maximální pozor-
nost, nebo� se jedná o nejslo�itìj�í
desku (z hlediska mo�ného výskytu
chyby). Je potøeba zapájet peèlivì
v�echny vývody souèástek z obou
stran a pøed zapoèetím osazování
zkontrolovat spoje ohmmetrem. V tom-
to pøípadì by byla nejvhodnìj�í des-
ka s prokovenými otvory. Av�ak i des-
ku bez nich lze s trochou trpìlivosti a
kvalitní mikropájeèkou zapájet a zpro-
voznit. Je nutné oba øadièe displejù
umístit do kvalitních objímek. Pøed
zapoèetím osazování si nejdøíve øádnì
promyslete postup. Souèástky jsou
toti� umístìny i pøes sebe a na obou
stranách desky.

Doporuèuji nejprve osadit objímky
na øadièe, potom bargraf z LED, v�echny
sedmisegmentovky a nakonec tlaèít-
ko. Pøipojíme odpovídající napájení a
signály CLK a DATA z JP106 na des-
ce interfejsu. Po zapnutí napájení pøí-
stroje se musí na displeji objevit po-
èáteèní kmitoèet 137,50 MHz. Pøi
ka�dé zmìnì kmitoètu tlaèítkem na
JP104 se zmìní i zobrazovaný údaj.

Nyní mù�eme v�echny desky na-
pevno vestavìt do krabièky. K po-
slednímu doladìní je ji� potøeba sig-
nál ze satelitu. Pokud máte k dispozici
konvertor pro pøíjem z geostacionár-
ního METEOSATU, máte výhodu  stá-

Pøijímaè a interfejs
pro pøíjem

meteosatelitù
(Dokonèení)

Obr. 23. Pøední panel Obr. 24. Zadní panel

Detail - D

Ing. Radek Václavík, OK2XDX
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lého signálu. V opaèném pøípadì mu-
síte vyèkat pøíletu nìkterého orbitální-
ho satelitu. Propojíme výstup nf zesi-
lovaèe se vstupem interfejsu (J102),
spustíme program JVFAX a P1 na-
stavíme optimální jas obrázku. Tím je
nastavení celého zaøízení ukonèeno.

JVFAX

JVFAX je vynikající program pro
pøíjem v�ech typù meteosnímkù a map
od Eberharda Backeshoffa, DK9JV.
Radioamatéøi mohou také vyu�ívat
èást pro pøíjem a vysílání SSTV. Je
urèen pro poèítaèe PC kompatibilní
s verzí DOS 3.0 a vy��í a s grafickou
kartou VGA. JVFAX také podporuje
SVGA karty v 16 nebo  256barevném
módu a s rozdílným rozli�ením. Ob-
sahuje drivery pro 8/9 nebo 24 jehliè-
kové tiskárny a pro HP-Laserjet. Mini-
mální konfigurace pro plné vyu�ití
v�ech funkcí programu je PC AT386
s SVGA grafickou kartou a nejménì
4 MB RAM. Podrobný popis programu
je velice rozsáhlý, proto se zamìøím
jen na pasá�e potøebné k prvnímu
pøijatému obrázku z meteosatelitu.
Manuál je dodáván ke ka�dé kopii
programu v angliètinì nebo nìmèinì.

JVFAX tedy zpracovává a zobrazuje
data, která obdr�el z externího hard-
ware. Zpùsobù, jak �dostat� data do
programu, je mnoho. Ve vý�e popsa-
ném interfejsu je vyu�íván asynchron-
ní pøenos osmibitových slov (s úda-
jem o jasové slo�ce signálu) pøes
sériový port. V øídicím programu mik-
roprocesoru je nastavena rychlost
pøenosu 57600 Bd. Pou�ívá se for-
mát 8N1 (tedy 8 bitù, �ádná parita a 1
stopbit). Za 1 sekundu se tedy pøene-
se 5760 bodù. Maximální po�adovaný
poèet bodù za 1 s je pøi pøíjmu ze sate-
litù NOAA 3800, co� interfejs s rezer-
vou splòuje. Na obrázku 25 je zachy-
ceno dekódování snímku ze satelitu
METEOSAT 5.

Základní konfigurace programu
Po spu�tìní programu se stisknu-

tím C dostanete do konfiguraèního
menu. Pro popsaný typ interfejsu je
potøeba nastavit:
Demodulátor: 8 bit serial port/ser.
Adresa: odpovídající bázová adresa
sériového portu.
Bdrate: 57600.

Dále se podle konfigurace poèíta-
èe zvolí odpovídající grafické rozli�e-
ní, typ pøipojené tiskárny, pracovní
adresáø a pøípadnì volací znaèka.
Stisknutím CTRL a ENTER se potvrdí
vlo�ené údaje a program se vrátí do
hlavního menu.

V hlavním menu zvolíme polo�ku
FAX. Objeví se prázdná obrazovka
s malým analyzátorem dat. Stisknu-
tím  M zvolíme odpovídající re�im pro-
vozu, napøíklad Met CH1 pro pøíjem
z 1. kanálu METEOSAT, nebo NOAA
S-N pro pøíjem z orbitálních satelitù
NOAA pøi prùletu z jihu na sever apod.

Pøi pøíjmu z geostacionárního ME-
TEOSATU rozpozná program auto-
maticky zaèátek a konec snímku.
Vykreslování obrázku lze kdykoliv za-

pnout ruènì stisknutím A. Program
doká�e rozpoznat i digitální hlavièku,
která je obsa�ena v ka�dém snímku,
a podle ní zvolí automaticky barevnou
masku pod snímek. Výsledkem je
potom �fale�nì� barevný obrázek, kdy
jsou moøe modrá, pevnina hnìdá a
oblaènost bílá. Velký význam to má
pøi pøíjmu snímkù povrchu Zemì
v zimì, kdy se teploty moøe a pevniny
pøíli� neli�í a snímek tak ztrácí pøe-
hlednost. Originální snímek METEO-
SAT je tedy pouze èernobílý.

Pøi pøíjmu orbitálních satelitù, kdy
nemá snímek pøi pøíjmu v na�ich ze-
mìpisných �íøkách zaèátek ani ko-
nec, analyzuje program signál a pøi
pøekroèení urèité hladiny �umu zapne
automaticky vykreslování snímku. Lze
jej také kdykoliv ruènì zapnout stisk-
nutím klávesy A.

Pøijaté snímky lze ukládat na HD
klávesou F2 a pozdìji je pou�ít napøí-
klad pro animaci (viz polo�ka Movie
Options). JVFAX není ani shareware
ani public domain. Mù�e se zdarma
volnì �íøit. Komerèní vyu�ití je v�ak mo�-
né pouze s písemným svolením autora.

Kde, co a za kolik

Jeliko� jsou v zapojení pou�ity
souèástky od rùzných dovozcù, v ná-
sledujících øádcích bude uveden struè-
ný pøehled firem, u nich� se dají kon-
krétní typy zakoupit.

MC3362 nabízí napøíklad GES
Electronic nebo PS Electronic za 90
a� 200 Kè. SAA1057 stejné firmy za
150 a� 400 Kè, LM386 je dostupný ve
v�ech prodejnách elektronických  sou-
èástek (GM, SOS,...) za cenu mezi 10
a 20 Kè. MAX292 nabízí podle po-
sledních informací ECOM Èeské Me-
ziøíèí za necelých 300 Kè, MAC198
napøíklad AGB Elektro, HADEX za 30 Kè,
LM311 je bì�nì dostupný za 12 Kè.
M5451 pro øízení displeje nabízí ERA
Components za 130 Kè, HDSP5601
lze zakoupit u GM Electronic za 27 Kè,
stejnì tak jako MC1488 za 12 Kè.
Ekvivalent pro MAC198 nebo MAC398
jsou obvody LF198 a LF398.

Nejvìt�í problém jsou keramické
mezifrekvenèní filtry. Na místì F2 je
mo�né pou�ít místo 30 kHz �irokého
filtru bì�ný filtr pro VKV pøijímaèe
(�íøka asi 180 kHz). F1 je keramický
filtr pro 455 kHz se �íøkou nejlépe 30 kHz

(oznaèení firmy MURATA je B). 20 kHz
�iroký filtr (oznaèený písmenem D)
se dá koupit v SRN u firmy Andy�s
Funkladen za 8 DM. U nás jsem za-
tím neobjevil �ádnou firmu, která by
se dovozem tìchto souèástek zabý-
vala. Pøi pou�ití u��ího filtru jsem ne-
pozoroval pøi pøíjmu METEOSATU
zmìnu v kvalitì obrázku. Projevil se
pouze teplotní drift konvertoru, který
nemá krystal teplotnì stabilizován.
Naprogramovaný mikroprocesor je
mo�né si za 290 Kè + po�tovné ob-
jednat na adrese autora.

MC3362
Obvod firmy MOTOROLA MC3362

je kompletní pøijímaè pro úzkopás-
movou FM s malou spotøebou. Obsa-
huje 2 oscilátory, 2 smì�ovaèe, kvad-
raturní diskriminátor a výstup pro S-metr
a detekci nosné. Poskytuje také vý-
stupy prvního i druhého lokálního os-
cilátoru (pro pou�ití PLL) a kompará-
tor pro FSK. Vyznaèuje se:
- kompletní pøijímaè s dvojím smì�ováním,
- nízké napájecí napìtí Vcc je 2 a� 6 V,
- malá proudová spotøeba (3,6 mA pøi Vcc = 3 V),
- vynikající citlivost, 0,6 V(ef) pro 12 dB SINAD,
- funkce detekce nosné, nastavitelná externì,
- potøeba malého poètu externích souèástek .
Typické zapojení obvodu je patrné ze schématu
zapojení pøijímaèe.

MAX 292
Obvody firmy MAXIM MAX291, MAX

292, MAX295 a MAX296 jsou 8násob-
né filtry typu dolní propust se spínaný-
mi kondenzátory (obr. 25). Mezní kmi-
toèet pøenosové charakteristiky mù�e
být od 0,1 Hz do 25 kHz (MAX291,
292) a od 0,1 Hz do 50 kHz (MAX295,
296). Obvody MAX291 a MAX295 jsou
Butterworthovy filtry s maximálnì plo-
chou charakteristikou v propustném
pásmu a MAX292, MAX296 jsou Bes-
selovy  filtry. Mezní kmitoèet pøenoso-
vé charakteristiky filtru se nastavuje
zmìnou hodinového kmitoètu obvodu.
U MAX291 a MAX292 je pomìr hodi-
nového kmitoètu ku meznímu kmito-
ètu pøenosové charakteristiky 100 : 1
a u MAX295 a MAX296 pak 50 : 1. Ob-
vody obsahují interní oscilátor, jeho�
kmitoèet lze øídit zmìnou kapacity
externího kondenzátoru. V pouzdøe je

Obr. 25. Obrazovka JVFAXu
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také operaèní zesilovaè (s uzemnì-
ným neinvertujícím vstupem), který je
mo�né pou�ít pro dodateènou filtraci
nebo pro antialiasing filtr.

Zku�enosti z provozu
a stavby

Jeliko� jsou v pøístroji pou�ity sou-
èástky od rùzných dodavatelù, dopo-
ruèuji místo bìhání a psaní objedná-
vek pou�ít nabízenou stavebnici, která
obsahuje v�echno potøebné vèetnì
desek s plo�nými spoji a filtrù.

Stavebnice i hotové pøijímaèe
dodává firma EMGO, Areál VÚH�,
73951 Dobrá.

Ve stavebnici naleznete zapojení
upravené po konstrukèní stránce. In-
terfejs a pøijímaè jsou umístìny na
spoleèné desce s plo�nými spoji. Od-
padá tak pracné propojování jednotli-
vých modulù a shánìní vhodných ko-
nektorù. Na desku byl pøidán také
stabilizátor napìtí, tak�e se dá pøijí-
maè napájet z nestabilizovaného
externího zdroje. V�e je dodáváno
s podrobným stavebním návodem a
s programem JVFAX.

Závìr

Popsané zaøízení vyu�ívá øadu no-
vých integrovaných obvodù, s nimi�
lze snadno sestrojit kvalitní pøístroje
s minimem externích souèástek a je-
jich� o�ivení neskýtá �ádné záludné
problémy. Pøi pou�ití kvalitních sou-
èástek pracují v�echny popsané díly
na první zapojení. Samotný pøijímaè
meteorologických snímkù lze pou�ít
v øadì lidských èinností, ve kterých je
dobré znát pøedpovìï povìtrnostní
situace, napøíklad na malých leti�tích èi
v cestovních kanceláøích. Mù�e to  být
i dobrý pomocník Horské slu�by nebo
zemìdìlcù. Z vlastní zku�enosti mohu
øíci, �e se jedná o koníèek, který se
hned tak neomrzí. Stále  se vydr�ím
dívat na tu rozmanitou �kálu snímkù,
které utváøí pøíroda. Snímky jsou jiné
v létì, v zimì, ráno èi v podveèer. Mezi
lahùdky patøí sledování hurikánù nebo
tajfunù. Kdy� ráno vstávám, pustím si
aktuální snímek, sbalím de�tník a
uháním do zamìstnání.

V nìkterém z dal�ích èísel bude
uveøejnìn stavební návod na konver-
tor pro pøíjem z geostacionárního sa-
telitu METEOSAT.

Adresa autora - pouze písemnì:
Ing. Radek Václavík, Bezruèova 7,
787 01 �umperk. Sítí Packet Radia:
OK2XDX @ OK0PBB.TCH.EU
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Upozornìní

Èlánek má slou�it jako stavební
návod pro individuální zhotovení pøí-
stroje. Výroba pøístroje k obchodním
úèelùm je mo�ná jen s písemným
souhlasem autora.
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Seznam souèástek

Pøijímaè

R1, R2 100 kW
R3 47 W
R4 10 kW , *viz text
R5 10 kW
R6 15 kW, *viz text
R7 10 kW
R8, R9 4,7 kW
R10 180 W
R11 10 kW
R12 180 kW
R13 2,2 W
P1 100 kW, trimr
P2 50 kW,potenciometr
C1 3,3 pF
C2 6,8 pF
C3 47 nF
C4 12 pF
C6                      0,5p (2x 1 pF SMD v sérii)
C7 12 pF
C8 5,6 pF
C9 150 pF
C10 47 pF
C11 a� C13 100 nF
C14                       * podle pou�ité cívky L4
C15 100 µF/12 V
C16, C17, C19 47 nF
C18 4,7 nF
C20, C24 10 nF
C21 10 pF
C22 47 nF
C23 2,2 nF
C25 47 µF/6 V
C26 330 nF
C27, C29, C31, C32 100 nF
C28 47 nF
C30 100 µF/12 V
C33 10 µF/6 V
C34 100 µF/6 V
C35, C36, C41, C42 100 nF
C38 10 nF
C39 20 pF, trimr
C40 47 nF
C43  220 nF
D2 1N4007
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Obr. 26. Zapojení MAX29x

IC1 MC3362
IC2 LM386
IC3 LM386
IC4 SAA1057
IC5 7805
T1 BF981
L1, L2, L3 a L5 3 a 1/4 závitu na

kostøièce 8 x 8 mm
s krytem, jádro N01P

L4 demod. 455 k
L6 100 µH
L7 100 µH
X1 10.245 MHz
X2 4.000 MHz
F1 10.7MHz, 180kHz
F2 455 kHz, 30kHz

Interfejs

R101 39 kW
R102 10 kW
R103 8,2 kW
R104 100 kW
R105, R106 39 kW
R107 200 kW
R108 100 kW
R109 330 kW
R110 180 W
R111 a� R113 10 kW
R114 a� R121 110 kW
R122 a� R129 220 kW
R130 8,2 kW
R131 18 kW
R132 3,3 kW
RN101 8x 10 kW
C101 100 nF
C102 22 nF
C103, C104 2,2 nF
C105 330 pF
C106 270 pF
C107, C108,
C119 a� C124 100 nF
C109 1 nF
C110 10 µF/6 V
C111, C112 12 pF
C113 33 nF
C114 47 µF/12 V
C115, C116 100 pF
C117 47 µF/12 V
C118, C125 100 µF/6 V
D101 a� D104 1N4001
D105 8V2
D106, D107 1N4001
IC105 TL064N
IC101 MC1488
IC102 LM311N
IC103 89C2051
IC104 555N
IC106 MAX292
IC107 7805
IC108 MAC198
X1 11.0592MHz

Displej

R201               15 kW, podle jasu segmentù
R202 *podle jasu bargrafu
R203 470 W
R204 1,2 kW
C201, C202 100 nF
D201 a� D205 HDSP5501
IC201 M5451
IC202 LM3914
LED LED bargraf

Zdroj

C301 4700 µF/25 V
C302, C303 100 nF
C304 1000 µF/16 V
C305, C306 100 nF
D301                    1 A usmìròovací mùstek
IC301 7812
IC302 7805
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Bezkontaktní identifikaèní systém TIRIS Te-
xas Instruments je zalo�en na principu rádiového
pøenosu dat mezi snímaèem (vysílaèem) a po-
hybujícím se objektem (osoba, automobil, palety
ve skladu atd...). Objekt musí být vybaven tak-
zvaným transpondérem (RFID tag), co� je elek-
tronický obvod, který obsahuje pøijímací/vysílací
anténu, nabíjecí kondenzátor a pamì� a nepotøe-
buje napájení z baterie. V zásadì celý systém
pracuje jako dvouanténní, jedna je v transpondé-
ru a jedna je pøipojena ke snímaèi.

Transpondéry mohou být v rùzném provede-
ní - vìt�inou podle charakteru aplikace (napø.
karty velikosti kreditních karet, sklenìné tyèin-
ky, plastové disky, válce atd...)

Princip èinnosti spoèívá v tom, �e vysílaè
(snímaè) periodicky vysílá pulsy prostøednictvím
antény do okolí. Jakmile se v dosahu antény ob-
jeví transpondér, pøes jeho vlastní anténu pøijme
signál a ten vyu�ije k nabití svého kondenzátoru
energií, která je dostateèná k jeho aktivaci a ná-
sledné odpovìdi zpìt snímaèi. Ten signál od
transpondéru pøijme a po jeho vyhodnocení
(ochranné kódy atd..) jej pøedá k dal�ímu zpra-
cování. Data mohou být pøedána ihned poèítaèi
ke zpracování, nebo mohou být ulo�ena v pamì-
ti pøenosných èteèek a pozdìji nahrána do poèí-
taèe.

Technický popis systému TIRIS

Èteèka vysílá výkonový impuls 134,2 kHz
o délce asi 50 ms (obr. 1). Impuls je pøijat anté-
nou transpondéru, která je naladìna na stejnou
frekvenci. Tato pøijatá energie je usmìrnìna a
vzniklým napìtím je nabit interní kondenzátor.
Po ukonèení vysílaného impulsu transpondér
okam�itì vy�le svá data zpìt. K napájení trans-
pondéru bìhem jeho vysílání slou�í právì toto
napìtí nastøádané na vnitøním kondenzátoru
(obr. 2).

Délka pøená�ených dat je 128 bitù, vèetnì
zabezpeèovacího kódu a pøenos trvá 20 ms.
Tato data jsou zachycena anténou pøijímaèe
(èteèky) a dekódována. Poté je kondenzátor
transpondéru vybit a oèekává se dal�í nabití a
ètení. Perioda mezi dvìma cykly je mezi 20 a�
50 ms a je závislá na nastavení systému (obr. 1).

Pøenos dat je zalo�en na principu FSK (Fre-
quency Shift Keying) s frekvencemi 134,2 kHz a
124,2 kHz. Tento zbùsob klíèování má relativnì
dobrou odolnost vùèi ru�ení �umem a cenovì
vychází pøijatelnì.

Transpondéry

Transpondéry existují v nìkolika provede-
ních li�ících se jak tvarem, tak i funkcí: plasto-
vé karty (velikosti klasické kreditní karty), plas-
tové disky (prùmìr 30 mm, tlou��ka 8,5 mm),
sklenìné tyèinky (prùmìr 3,85 mm, délka 23 mm
a 32,5 mm), válcové provedení (prùmìr 21mm,
délka 115 mm) a mnohé dal�í. Konkrétní výbìr
transpondéru závisí na aplikaci. Mezi dal�í vlast-
nosti transpondérù patøí také jejich mo�ná pøe-
programovatelnost.

Co se týèe funkce, existují typy urèené pou-
ze pro ètení ulo�eného kódu (transpondéry R/O),
stejnì jako typy s mo�ností naprogramování

kódu vlastního o délce 64 bitù do interní
EEPROM (transpondéry R/W) a také jsou do-
stupné typy s interní pamìtí EEPROM o kapaci-
tì 1024 bitù (transpondér MPT).

Transpondéry R/O jsou u�ívány jako jedineè-
né a nekopírovatelné. Ka�dý takovýto transpon-
dér obsahuje unikátní kód, neexistují tedy dva
stejné transpondéry. Tyto souèástky jsou �iroce
pou�itelné ve v�ech aplikacích zabývajících se
velkými databázemi s nezámìnnými polo�kami.

Transpondéry R/W jsou urèeny mimo jiné pro
ukládání dat, nebo pro u�ivatelsky definovatelné
identifikaèní kódování. Mohou být programová-
ny, èteny a mìnìny tisícekrát. Programování se
dìje rovnì� bezkontaktnì, pouze elektromagne-
tickým polem vytváøeným snímaèem. U�ivatel
si tak mù�e sám tvoøit kódy ke snadné integraci
s jeho poèítaèovým systémem zpracování dat.
Nebo napøíklad pøi aplikacích ve výrobním pro-
cesu lze do transpondérù R/W zapisovat výsled-
ky operací bìhem zpracování výrobku.

Jistou modifikací transpondéru R/W je trans-
pondér MPT (Multipage), který obsahuje u�ivate-
lem programovatelnou pamì� o kapacitì a� 1024
bitù. Pamì� je stránkována do 64bitových strá-
nek. Ka�dá stránka mù�e být individuálnì pro-
gramována a ètena. Navíc, transpondér MPT
má tzv. stránku è. 1, která je naprogramována
výrobcem a je nemìnná. Ka�dá stránka mù�e
být nevratnì uzamèena a stává se tak stránkou
umo�òující pouze ètení. Toto se vyu�ívá pøede-
v�ím pro bezpeènostní úèely.

Ètecí vzdálenost

Jedna z nejvìt�ích pøedností systému TI-
RIS Texas Instruments je extrémnì velká ètecí
vzdálenost pøi zachování vysoké spolehlivosti
ètení. Ètecí vzdálenost je závislá na mnoha kri-
tériích: typu transpondéru, elektromagnetickém
ru�ení, orientaci transpondéru a typu antény.
Obecnì, standardní sklenìný transpondér s vý-
konnou èteèkou a velkou anténou lze èíst do
vzdálenosti asi 1 m (viz obr. 3 a 4). Vìt�í
transpondéry lze èíst asi do dvou metrù.
Malá èteèka (handheld) dovede èíst na vzdá-
lenosti krat�í, typicky asi 0,5 m pro sklenìný
transpondér.

Orientace transpondéru

Orientace transpondéru vzhledem k anténì
je také velmi významná. Nevhodná orientace
zpùsobí zkrácení ètecí vzdálenosti (viz obr. 3 a
4).

Rychlost pohybu transpondéru

Mnoho aplikací vy�aduje, aby byl transpon-
dér pøeèten za pohybu.  Jeliko� ètecí cyklus pøi
standardním nastavení je asi 120 ms, musí se
transpondér nacházet ve ètecím poli antény ale-
spoò po tuto dobu. Jeliko� tvar ètecího pole an-
tény je promìnlivý, nelze obecnì stanovit, jak
rychle se mù�e transpondér pohybovat.

Typicky lze øíci, �e sklenìný transpondér
32 mm se mù�e pohybovat rychlostí asi 3 m/s,
je-li dostateènì blízko antény (viz obr. 5). Je nì-
kolik zpùsobù, jak pøizpùsobit standardní konfi-
guraci vìt�ím rychlostem pohybu transpondéru.
Jedním z nich je zkrácení nabíjecího èasu trans-
pondéru, jiný pøedpokládá rozdìlení jedné antény
do dvou - vysílací a pøijímací. Z praxe lze øíci,
�e pøi velké anténì bylo dosa�eno rychlosti po-
hybu transpondéru asi 65 m/s (240 km/h).

Aplikace

Jednou z mnoha aplikací systému TIRIS
Texas Instruments je pøipojení k elektrickým
dveøním zámkùm.

Jiné aplikace realizují docházkový systém,
elektronickou platbu na dálnicích, automatické
úètování svozu odpadkù (i podle hmotnosti), øí-
zené skládky odpadu, ly�aøské vleky, úètování
jízdného v MHD, imobilizéry pro automobily,
identifikaci dobytka a domácích zvíøat, geodetic-
ké aplikace - triangulaèní a nivelizaèní body,
identifikaci a vyhledávání telekomunikaèních ve-
dení v zemi, identifikaci pneumatik pro nákladní
vozy, registraci bì�cù (maratónský bìh, orien-
taèní bìh), pou�ití na Olympijských hrách v At-
lantì, bankovnictví (noèní trezory, bezpeènostní
boxy atd...)

Srovnání s jinými systémy

Vedle Bezkontaktních Identifikaèních Systé-
mù (BIS) existují i dal�í systémy pro identifikaci.
Mezi nejznámìj�í patøí Magnetický Identifikaèní
Systém (MIS) a Optický Identifikaèní Systém
(OIS). Pokusíme se o srovnání jejich vlastností
a aplikaèního nasazení.

MIS

Pou�ívá se prakticky pouze ve spojení
s identifikaèními kartami velikosti kreditních ka-
ret, pou�ití jiného provedení je prakticky nemo�-
né. Karty jsou velmi levné, zato v�ak podléhají
opotøebení, které je zpùsobeno protahováním
karty snímaèem, vzniká mechanické po�ko-
zení no�ením karty v kapse nebo v obalu a také
pøítomností magnetických polí. Kopírovatelnost
karet je rovnì� velmi snadná. Cena vlastního
snímaèe ve stejné kategorii jako u ostatních
systémù bývá o nìco vy��í. Velkou nevýhodou
je nutnost umístit snímaè tak, aby byl dobøe a
volnì pøístupný pro vlo�ení karty a tedy je i vol-
nì pøístupný také vandalùm. Rovnì� samotný
fakt, �e pøi ka�dém prùchodu èi pøíjezdu musí-
me vytahovat kartu a protahovat ji snímaèem,
není pøíjemný. Automatická identifikace (napø.
sklady, automatické parkovi�tì, automatická
identifikace osob) je v tomto systému nemo�ná.
Spolehlivost ètení bývá velmi èasto malá - napøí-
klad v hotelích vybavených pokojovými zámky
na principu magnetických karet  je bì�né, �e po-
koj otevíráme i na deset pokusù.

OIS

Jako identifikaèní prvek je zde pou�it èárový
kód, tedy cena takové karty je prakticky zane-
dbatelná. Zato pro okopírování karty s èárovým
kódem staèí obyèejné kopírka - zde tedy nelze
hovoøit o jakémkoliv zabezpeèení. Mechanické

Bezkontaktní identifikaèní
systém TIRIS (Texas Instruments)

Obr. 1 Obr. 2

ñ

Transpondér

Èteèka
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opotøebení karty je velmi malé, cena snímaèe je
asi stejná jako u MIS a o jeho umístìní a pou�ití
platí toté� co u MIS. Automatická identifikace je
o nìco snadnìj�í ne� u MIS - existují optické
snímaèe, které dovedou pøeèíst èárový kód i na
vìt�í vzdálenost - jsou v�ak také samozøejmì
podstatnì dra��í. Fyzické umístìní èárového
kódu na snímaném objektu musí být v dané apli-
kaci automatické identifikace pøesnì definované
a dodr�ované.

BIS
Jak ji� bylo øeèeno, transpondéry u tohoto

systému mohou být jakéhokoliv provedení (tøeba
v pøívìsku na klíèe), jsou neopotøebovatelné a
prakticky neznièitelné. Kopírovatelnost je témìø
nemo�ná. Cena srovnatelného snímaèe vychází
o nìco men�í ne� u pøedchozích systémù, cena

karet je v�ak vy��í. Umístìní snímaèe mù�e
být libovolné, tøeba i za stìnou nebo v ní. Mù�e
být umístìn dokonce i zcela mimo identifikaèní
místo, kde bude namontována pouze anténa.
Takto lze snímaè bezpeènì ochránit pøed vandaly.

Pøi prùchodu osob pak pøi vhodnì umístìné
anténì a transpondéru není tøeba vùbec kartu
vytahovat a pøesto k identifikaci dojde - takzva-
ný FREEHAND systém. Velkou výhodou je
mo�nost automatické identifikace - transpondéry
mohou být na snímaném objektu umístìny sko-
ro kdekoliv, snímaè je dovede identifikovat (pod-
le provedení) i na nìkolik metrù.

Pøíklady konkrétních aplikací vyvinutých fir-
mou Phobos: Autonomní zámek pro jedny dveøe
PHZ001, èteèka bezkontaktních karet s pøipoje-
ním na poèítaè PC - PHZ002, docházkový sys-
tém, �hotelový� zámek PHZ004, inteligentní zá-
mek PHZ005.

 Závìr
Jak vyplývá z pøede�lého popisu, je bezkon-

taktní identifikaèní systém TIRIS firmy TEXAS
INSTRUMENTS �iroce pou�itelný prakticky v�u-
de, kde je potøeba objekty sledovat, identifiko-
vat, klasifikovat a tam, kde se jedná o zabezpe-
èovací systémy omezením pøístupu.

Pokraèováním tohoto èlánku budou stavební
návody na elektronické bezkontaktní zámky
PHZ004, PHZ 005 a snímaè PHZ 002. Ve�keré
dal�í informace, ceny, jednotlivé komponenty,
technickou pomoc a literaturu obdr�íte na vy�ádá-
ní u firmy PHOBOS, spol. s r.o. (Horní 199, 744
01 Fren�tát pod Radho�tìm, tel.: 0656/83 69 61,
fax: 0656 /83 60 11), která slou�í pro firmu
TEXAS INSTRUMENTS jako konzultaèní a dis-
tribuèní centrum pro Èeskou a Slovenskou Re-
publiku.

Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5

ñ

 Integrovaný obvod LM1830 od firmy Natio-
nal Semiconductor je ideálním základem pro
systémy, jejich� úèelem je zji�tìní pøítomnosti
elektricky vodivých kapalin. Pou�ití nachází jak
pøi bodovém mìøení hladiny v akváriích, praè-
kách, zásobnících vody, boilerech, tak i pøi øíze-
ní zavla�ovacích systémù nebo rùzných èerpa-
del. Nìkteré kapaliny, jako napø. benzín, olej,
brzdová kapalina, alkohol, destilovaná voda jsou
bohu�el nevodivé.

Technologicky je LM1830 monolitický bipo-
lární integrovaný obvod. Jeho funkèní blokové
schéma je na obr. 1. Nezávislost funkce na na-
pájecím napìtí obvodu zaji��uje v rozsahu 10 a�
28 V vnitøní stabilizátor napìtí. Napìtí z vnitøní-
ho oscilátoru prochází pøes interní referenèní re-
zistor RREF a kondenzátor C na rezistor R sym-
bolizující odpor snímací sondy instalované
v prostoru, ve kterém má být pøítomnost kapali-
ny zji��ována. Díky napájení sondy støídavým
proudem nedochází na ní k elektrolytickému vy-
luèování nebo naopak k jejímu postupnému roz-
pou�tìní, obvyklým pøi pùsobení stejnosmìrného
proudu.

Pøekroèí-li odpor sondy vùèi zemi jistou veli-
kost, napìtí na ní dosáhne úrovnì, pøi které je
aktivován vnitøní detekèní obvod a poté výstupní
tranzistorový spínaè. Ten je schopen sepnout
svítivou diodu, relé nebo vybudit reproduktor
akustické signalizace. Jak je v obrázku naznaèe-
no, frekvenci oscilátoru urèuje vnì pøipojený kon-
denzátor C1. Jeho obvyklá kapacita je 1 nF, pøi
ní je kmitoèet pøibli�nì 6 kHz. Pøímý výstup os-
cilátoru je na vývodu 5. Vìt�inou se se u�ívá vý-
vodu 13, na který je pøipojen pøes rezistor 13 kW.
Amplituda výstupního napìtí oscilátoru je tako-
vá, �e výstup je sepnutý, kdy� odpor sondy vùèi
zemi je pøibli�nì rovnì� 13 kW.

Není-li v konkrétní aplikaci následkem vlast-
ností mìøené kapaliny a provedení sondy tento
odpor vhodný, vytvoøí se jiný dìliè napájený
z pøímého výstupu oscilátoru. Bez zapojení fil-
traèního kondenzátoru mezi vývod 9 a zem, je
na výstupu, pøekroèí-li odpor sondy 13 kW, pøi-
bli�nì symetrický pravoúhlý signál, co� staèí

v pøípadì akustické nebo svìtelné indikace re-
produktorkem èi svítivou diodou, pøipojenými pøí-
mo na výstup. Je-li tøeba dvouhodnotové funkce
výstupu èi pøi indukèní zátì�i, je nutné konden-
zátor (20 µF) pou�ít.

K typické aplikaci obvodu patøí kontrola mini-
mální vý�ky hladiny vody v nádr�i. Nejjednodu�-
�í situace nastává, je-li i nádr� vodivá, kdy ji sta-
èí spojit se zemí obvodu a pou�ít jednoduchou
kovovou snímací sondu (obr. 2). Poklesne-li
hladina pod úroveò sondy rozsvítí se svítivá dio-
da. Je-li materiál nádr�e nevodivý, je tøeba u�ít
dvojitou sondu, a jednu spojit se zemí obvodu.
Jednodu�e lze takovou sondu vytvoøit pomocí
dvou paralelních páskových vodivých drah na
destièce z materiálu pro plo�né spoje. Na obr. 3

je naznaèena aplikace, která nevyu�ívá pro na-
pájení sondy vnitøní sériový rezistor. Obvod
LM1830 lze z hlediska principu jeho funkce pou-
�ít s výhodou i k vyhodnocení signálu ze senzo-
rù jiných velièin, napø. fototranzistorù, fotorezis-
torù, termistorù, jak tomu je v obr. 4. Zde ji� je
senzor pøipojen pøímo, bez kondenzátoru a vý-
stup je aktivní, pøesáhne-li jeho odpor 1/3 RREF.
Maximální napájecí napìtí LM1830 je 28 V, ode-
bíraný proud do 10 mA. Maximální proud výstup-
ního tranzistoru je 20 mA, rozsah pracovní teploty
je od -40 do +85 °C. Obvod je v pouzdøe DIL 14.

JH

[1] LM1830 Fluid Detector. Katalogový list TL/H/
5700 National Semiconductor Corporation 1995.

Obr. 1. Zku�ební
zapojení LM1830

Obr. 2. Základní
zapojení pro
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Obr. 4. Dal�í
mo�ná vyu�ití
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Obr. 3. Zapojení s externím
referenèním rezistorem
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Vá�ená redakce,
sledoval jsem se zájmem v A-Radiu rubriku pro zájemce CB s tím, �e �to bude je�tì

zajímavé�. Bylo jen otázkou èasu, kdy zaène souboj o �anténní pravdu� mezi jednotli-
vými skupinami pøíznivcù CB. �el, musím pøiznat, �e na toto téma je v na�í literatuøe
velmi málo pøesných a praktických informací. To, co není v na�í literatuøe, je ale dávno
publikováno v literatuøe zahranièní. Autory tìchto publikací jsou vìt�inou lidé, kteøí se
léta zabývají uvedenou tematikou a mají bohaté praktické a teoretické znalosti. Mezi ty
nejznámìj�í patøí ing. Orr, W6SAI, a velmi známý M. W. Maxwell, W2DU. Doporuèuji
Vám publikovat pøeklady èlánkù W2DU z èasopisù QST 1973, 1974, 1975 a jsem
pøesvìdèen o tom, �e by nìkteré zále�itosti kolem antén a jejich problematiky byly
pøíznivcùm  CB, ale i radioamatérùm vysílaèùm jasnìj�í.

(z dopisu Josefa, OK1HE)

Redakce PE-AR nyní plní svùj slib, daný ètenáøùm v PE-AR è. 12/1996 na s. 40:

Jindra Macoun, OK1VR

Podnìtem k úvahám na toto vìèné a �vdìèné� téma byla �ádost redakce o komen-
táø k této problematice i zpùsobu, jak byla v rubrice CB report nedávno opakovanì
publikována [1], [2], [3]. Sdílím stejný názor jako ing. J. Pulchart, OK1PRT [4]: �... �e
tyto pøíspìvky obsahují jen nìco málo ponìkud osobité teorie a neøíkají vlastnì nic
o teorii a praxi mìøení PSV, a ...�e se autoøi sna�í cosi vysvìtlit a nìjak se jim to
nedaøí� atd.

Autoøi se sna�í, nepochybnì v dobré víøe a s dobrými úmysly cosi vysvìtlit. Zdánli-
vì svým pøíspìvkùm dodávají vìrohodnosti pou�íváním rádoby odborné terminologie,
ov�em zpùsobem, který za skuteènou odborností ponìkud pokulhává. Pravdìpodob-
nì nepokládají za nutné si zopakovat �vysokofrekvenèní násobilku�, která zahrnuje
i základní znalosti o anténách a jejich napájení [5], [6], [7]. Zájemci o amatérské vysí-
lání na pásmech KV, VKV i v pásmu CB si svá zaøízení vèetnì antén dnes vìt�inou
kupují a pak se zabývají ji� jen vlastním provozem, bez hlub�ího zájmu o technickou
nebo konstrukèní stránku. Nicménì pøizpùsobení antény, resp. �mìøení ÈSV� pova�ují
za nezbytné.

Nabízí se zde jistá paralela s amatéry - øidièi. Vìt�ina z nich nezná princip elektro-
nického zapalování, mnozí neví, jak se li�í dvoutakt od ètyøtaktu, své automobily si ji�
sami neopravují, alespoò obèas si v�ak pøekontrolují tlak v pneumatikách a sna�í se jej
udr�et na správné úrovni. Vìdí, �e má vliv na jizdní vlastnosti vozu.

Zatímco zku�ený øidiè pozná pøi jízdì odchylku v tlaku o desetinu atmosféry, tak
zku�ený operátor nepozná pøi provozu ani vìt�í zmìnu v pøizpùsobení antény, nato�
rozdíl mezi ÈSV = 1 a ÈSV = 2! Má smysl honba za desetinkami ÈSV? Co je reflekto-
metr a co umí? Jak pracují ostatní �mìøièe ÈSV�? - atd. atd. Otázkami tohoto druhu by
se mìl zabývat tento èlánek a jeho pøípadné pokraèování.

Nikoli v�ak v rozsahu a stylu èlánkù, které zmiòuje OK1HE. Ostatnì tzv. �anténní
pravdu�, pokud dobøe chápu, co tím autor míní, nelze naèerpat z omezených rozsahù
èasopiseckých èlánkù a tím spí�e CB reportu, ale jen prostudováním odborných kni�-
ních publikací, co� nepochybnì vá�nìj�í zájemci o tuto problematku èiní.

Nikdo dnes ji� nepochybuje o tom, �e
anténa je nezbytnou èástí ka�dé radioko-
munikaèní trasy. Jestli�e �bez spojení není
velení�, pak �bez antény není spojení�!

Anténu na libovolné kmitoètové pásmo
charakterizují èetné elektrické a mecha-
nické vlastnosti. Vìt�inu z nich lze struè-
nì vyjádøit èíselnými údaji - parametry.
Elektrické vlastnosti mù�eme v podstatì
rozdìlit na záøivé (smìrový diagram, zisk)
a napájecí (impedance, pøizpùsobení -
ÈSV).

Støedem na�í pozornosti budou vlast-
nosti napájecí, struènì vyjádøené tzv. èi-
nitelem stojatých vln. K pøesné definici
tohoto pojmu se vrátíme pozdìji. Také im-
pedanci pova�ujme zatím zjednodu�enì
za jakýsi �vnitøní odpor� antény, který pro-
støednictvím napájeèe - souosého kabelu
zatì�uje koncový stupeò vysílaèe radio-
stanice. Prakticky by jej mìl zatì�ovat tak,
aby koncový stupeò dodával do antény
v�echen vf výkon.

Víme, �e podmínkou pro optimální pøe-
nos vf energie je vzájemné pøizpùsobení,
tzn. úplná shoda impedancí mezi radio-

stanicí, napájeèem a anténou. (Co�
ov�em nevyluèuje pou�ití napájeèe s od-
li�nou charakteristickou impedancí - ale
o tom také a� pozdìji (nebo viz èlánek
v [8], [9]).

Výrobci v�ech radikomunikaèních za-
øízení respektují mezinárodní normu, kte-
rá pro tento obor stanovila impedanci 50 W.
Je dána charakteristickou impedancí sou-
osého kabelu, kdy se 50 W pova�uje za
kompromis mezi po�adavky na minimální
útlum (ten je pøi impedanci 77 W), maxi-
mální pøenesený výkon (pøi 30 W), maxi-
mální prùrazné napìtí (pøi 60 W) a mini-
mální ohøev vnitøního vodièe (pøi 37 W).

 I kdy� je vzájemná shoda impedan-
cí v�ech èástí pøenosového øetìzce
zpravidla garantována technickou do-
kumentací radiostanice, souosého na-
pájeèe i antény, existuje v praxi men�í
èi vìt�í nepøizpùsobení obvykle mezi
napájeèem a anténou, které se napáje-
èem pøená�í a� na výstup vysílaèe,
pøesto�e se výstupní impedance vysí-
laèe (50 W) s charakteristickou impe-
dancí napájeèe (50 W) shodují.

Pøíèiny tohoto nepøizpùsobení bývají
rùzné:
l Nìkdy jsou to nepravdivé údaje o im-
pedanci antény, kdy se udávaný ÈSV ne-
shoduje se skuteèným, popø. se mu pøi-
bli�uje jen na jednom kmitoètu nebo
v malé èásti pracovního pásma.
l Dále to mù�e být nevhodné umístìní
antény, pøi kterém se ji� uplatòuje vliv blíz-
kých objektù, vodièù, sto�árù nebo zemì.
l Nepøíznivì se mù�e projevit i dlouho-
dobé pùsobení vnìj�ích klimatických pod-
mínek, kdy se v konektorech èi ochran-
ných krytech anténních svorek èasem
shromá�dí voda. U nìkterých typù antén
zhor�í pøizpùsobení námraza.
l Daleko nejèastìji to jsou v�ak hrubé
chyby a nedbalost pøi montá�i konektorù
a napájeèe, kdy bývají úplnì zkratovány
nebo naopak pøeru�eny vodièe souosého
kabelu. Tyto závady nejsou obvykle zjev-
né na první pohled, tak�e je neodhalí ani
kontrolní prohlídka pøed instalací antény.
Èasto se objeví a� po del�í dobì, popø.
se nepravidelnì opakují, napø. pøi výky-
vech teplot, pøi vìtru urèitého smìru apod.

Proto je úèelné kontrolovat prùbì�-
nì pomìry mezi radiostanicí a anténou
s napájeèem a vylouèit tak vèas dùsled-
ky jakékoli poruchy.

(Na�e úvahy zatím nezahrnují vliv pøí-
davných pøizpùsobovacích obvodù - trans-
matchù, které mohou být souèástí vf pøe-
nosové trasy mezi vysílaèem a anténou.
Pou�ívají se zpravidla na pásmech KV.)

Ihned za vysílaè se proto zaøazuje
vhodný indikátor, který tento úkol plní.
Svou pøítomností by nemìl ovlivòovat po-
mìry na kontrolované trase. Nemìl by do
ní vná�et dal�í útlum, tzn., �e by z ní ne-
mìl znatelnì odebírat vf energii a nemìl
by tak mìnit ani pøizpùsobení.

(Dokonèení na s. 47)

Proè a jak mìøíme ÈSV
(PSV) - (1)

Obr. 1. Stupnice �provozních� reflektome-
trù, kterými se prùbì�nì kontroluje pøizpù-
sobení na výstupu radiostanic, mají spí-
�e informaèní charakter. Nezále�í ani tak
na pøesném ÈSV (SWR) jako spí�e na mi-
nimální výchylce. (Oznaèení SWR je od-
vozeno z anglického Standing Wave

 Ratio - pomìr stojatých vln)
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OLR DE  OLP = NAZDAR SOUDRUZI,
BRATØI, KAMADÁDI! JSME RÁDI, �E
MÁME S OSTRAVOU SPOJENÍ = QTC

Praha dává první telegram. Je pro
Ane�ku Kuèerovou z Karvinné od její-
ho syna, zahranièního vojáka. Násle-
dují dal�í.

Král vypátral a získal je�tì jiné radi-
otelegrafisty, do Ostravy byl dodán dru-
hý vysílaè (volací znaèka OLO) a rozjel
se nepøetr�itý provoz na tøi smìny.

V srpnu 1945 se v kavárnì Elektra
zúèastnil schùze, na které byla obno-
vena pováleèná èinnost ÈAV v Ostra-
vì, 6. øíjna 1947 udìlal zkou�ku a 3.
listopadu tého� roku získal koncesi
OK2OQ. Byl prvním dr�itelem této znaè-
ky, která nebyla obsazena ani pøed vál-
kou. Následovala bohatá èinnost na
amatérských pásmech, sbírání zón,ze-
mí a diplomù, úèast v závodech a pøi
takových podnicích jako �estidenní
motocyklová soutì�, ostravský trojúhel-
ník, letecké dny aj.

Odborné znalosti, dlouholetá praxe,
èestný charakter a smysl pro spravedl-
nost ho pøivedly do èela Krajského kon-
trolního sboru. Nìjakou dobu byl veli-
telem spojové �koly SNB ve Zbirohu,
ale v r. 1955 pøe�el na ostravský tele-
vizní vysílaè, na kterém doslou�il a po-
kraèoval i jako penzista na 5 hodin den-
nì, tak�e mu zbýval èas nejen na
vysílání, ale i na konstrukce a opravy
jako v èervnu 1974, kdy� mu bouøka
znièila anténu. Oldøichu Královi se po-
daøilo nìco, po èem marnì tou�ili a tou�í
mnozí amatéøi: Vzbudit zájem o radio-
amatérství u svého syna Jiøího, OK2RZ,
který dosáhl vynikajících úspìchù.

Olda mìl mnoho pøátel. Opustil je 13.
února leto�ního roku. Ode�el jeden
z úèastníkù dìjinných událostí èeské
radiotelegrafie, jeden z tìch, kdo byli
u klíèe v osudových chvílích na�eho ná-
roda. Jeho v�dy se strojovou pøesností
vysílaná znaèka OK2OQ umlkla (do
doby, ne� se jí s po�ehnáním úøadù
zmocní nìjaký lovec dvoupísmenné
znaèky), ale jeho dílo �ije a bude se dále
rozvíjet.

Dr. Ing. Josef Dane�, OK1YG

Silent key OK2OQ
Druhá svìtová válka skonèila na

Moravì.  Do poslední chvíle se tam støí-
lelo, je�tì i po kapitulaci Nìmecka byli
mrtví a ranìní. Váleènými událostmi
byly naru�eny telegrafní a telefonní spo-
je a nebylo mo�no se dovolat nebo po-
slat telegram do Prahy ani do jiných
míst v Èechách. Pomohli amatéøi  vysí-
laèi, kteøí narychlo sestavili vysílací a
pøijímací zaøízení a zprostøedkovali po-
�tì dopravu telegramù pro obyvatel-
stvo, podniky a pro úøady. Jednalo se
pøedev�ím o Brno a tehdej�í  okresy Bo-
skovice, Zlín a Ostravu. I po�ty si vybu-
dovaly prozatímní náhradní krátkovln-
né spojení.

Jeho základem byla ru�ièka v Praze
na Letné, její� vysílaèky zbylí èe�tí za-
mìstnanci Ing. �kop, Rotter, Knébl,
Knápek pøeladili na radiotelegrafní pro-
voz a 10. kvìtna 1945 zahájili èinnost
pod znaèkou OLP. Pøijímací stanice
byla na Bílé Hoøe, kde slou�ili �ídlo,
Kri�tof, Sochùrek a dal�í. Brnìnská sta-
nice OLB byla v øeditelství po�t a tele-
grafù na Kounicovì ulici. Tam byla
i vysílaèka OK2Y, která spolupracova-
la s amatérskou sítí (mìl ji na starosti
Ing. Krèma). Následujícího dne se
ozvaly Èeské Budìjovice, OLC, a Bra-
tislava, OLS, kde byl u klíèe Ferdinand
Ïurica. V Ostravì pracoval Antonín Ma-
cháò, OK2MA, který udr�oval spojení
s pra�skou stanicí Ing. Pe�ka, OKX.
Texty dvaceti telegramù se zachovaly.
Macháò byl uèitel a ke klíèi se dostal
v�dycky a� pozdì veèer ve volném
èase. V pásmu 80 m bylo v té dobì
mnoho ru�ení od sovìtských vojen-
ských  stanic, spojení s pøíkonem 8 W
bylo obtí�né a pro takové prùmyslové
centrum jako Ostrava nestaèilo.

17. kvìtna 1945 pøistálo na leti�ti
v Ostravì vojenské letadlo. Pilot, poru-
èík Milan Èeský (OK1CW, tehdy se jme-
noval Bajer), spìchal na policii, která
mìla sídlo v domì vedle radnice.

�Pøivezl jsem vysílaèku, aby mìla
Ostrava spojení se svìtem. Prosím vás,
pomozte mi ji slo�it a nìkde nainstalo-
vat.�

�Jsem vojenský radiotelegrafista�
pøihlásil se mladý policista Oldøich Král.
��est let jsem nemìl sluchátka na
u�ích, ale zas do toho pøijdu.�

Oldøich Král se narodil 22. záøí 1911.
K rádiu se poprvé dostal, kdy� mu bylo
sedmnáct. Jeho bratr si stavìl jedno-
lampovku a Olda mu vyrobil ze skleni-
èek na krém anodovou baterii. Pøístroj
fungoval a první stanice, kterou zachy-
tili, byly Katowice. Kdy� byla uvedena
do provozu rozhlasová stanice Morav-
ská Ostrava, postavili si ka�dý jeden
krystalový pøijímaè a poslouchali na re-
produktor.

Po odvodu do armády podal �ádost,
opatøenou dvacetikorunovým kolkem,
o zaøazení k letectvu, ale 1. øíjna 1932
musel nastoupit k telegrafnímu prapo-
ru do Trnavy. (Kdyby byl po�ádal o pøi-
dìlení k telegrafnímu vojsku, tak by byl
asi zaøazen nìkam jinam. Tehdy se to
tak praktikovalo.) U radioroty v Trnavì
se seznámil s Karlem Brù�kem,
OK1KB, a Jozefem Krèmárikem,

Ohlas na Rádio �Nostalgie�

V rubrike �Rádio nostalgie�,  AR7/96 s.
43 h¾adá pán Franti�ek Vojáèek zo Svìt-
lej nad Sázavou kontakt na pamätníkov
prístrojov W.S.a-30-50-80. Ja vlastním
jedno z týchto vysielacích zariadení, a to
typ W.S.a-30 s príslu�enstvom a nejaké
náhradné diely...
(z dopisu Juraje Ïurèanského ze �ili-
ny)

Prosíme pana F. Vojáèka ze Svìtlé nad
Sázavou, aby se redakci PE-AR ozval, ne-
bo� ji� nemáme k dispozici jeho adresu,
abychom ji pøedali panu J. Ïurèanskému.

O K 3 D G .
Pak do toho
pøi�lo tele-
grafní uèili�-
tì v Turnovì
a od 9. led-
na 1933 ná-
stup na vo-
jenskou ra-
d i o s t a n i c i
do Luèence
a zaøazení
do CRS, co� znamenalo �cvièná radi-
ostanice�, ve skuteènosti odposlouchá-
vání korespondence vojenských stanic
sousedních státù, zamìøování jejich po-
lohy a pøedávání zachyceného materi-
álu k rozlu�tìní. Chytala se také kore-
spondence policejních rádiových sítí a
- co� bylo pro dal�í �ivot èetných vo-
jenských radiotelegrafistù rozhodující -
provoz stanic amatérských.

Zá�itky na radiostanici v Luèenci
mocnì ovlivnily i Oldøicha Krále. V roce
1935 se pøihlásil do ÈAV, dostal èíslo
RP 861 ale, proto�e jako déleslou�ící
bydlel v kasárnách, nesmìl provozovat
amatérské vysílání a ne�ádal tedy
o koncesi.

Èeskoslovenské úøady zaèaly praco-
vat na vybudování policejní rádiové sítì,
hledaly personál mezi vojenskými tele-
grafisty a volba padla i na Oldøicha Krá-
le, který nastoupil 31. ledna 1938 do
policejní �koly v U�horodì. Dramatic-
ké události let 1938 a 1939 zhatily tyto
plány. Mobilizace, okupace Sudet, oku-
pace Èech a Moravy. Král byl pøidìlen
ke Strá�i obrany státu a konal slu�bu
na hranicích. Po odtr�ení Slovenska se
na Podkarpatské Rusi ujala moci vláda
Msgre Volo�ina, která v�ak fungovala
jen nìkolik dnù. Podkarpatskou Rus ob-
sadilo maïarské vojsko, Oldøich Král byl
zajat a internován v U�horodì. Po nì-
kolika týdnech vìznìní se pøes Rakous-
ko dostal do Protektorátu a na�el mís-
to u èeské policie v Ostravì.

Vysílaè, který pøivezl poruèík Èeský,
umístili v Mariánských Horách, pøijímaè
nainstalovali ve III. patøe ostravské rad-
nice. Ta práce zabrala asi tøi dny. Jak-
mile to bylo hotovo, Král se od pøijíma-
èe nehnul. Poslouchal Prahu, OLP, a
Brno, OLB na 4100 kHz, aby poznal
jejich provoz a aby si osvì�il morseov-
ku. V tom usly�el, �e Praha hlásí Brnu:
�V 18 hodin poslouchejte Ostravu a po-
mozte nám navázat spojení. Nemù�e-
me se Ostravy dovolat�. Ostrava mìla
vysílat na 3750 kHz.

Vysílaè na Mariánských Horách byl
Lorenz 100 W s analogovým ladìním
a jediný mìøicí pøístroj byla doutnavka.
Pøijímaè byl Forbes s pøesnou stupnicí
a mezi pøijímaèem a vysílaèem byly
k dispozici dvì telefonní linky, jedna au-
tomatická a jedna na místní baterii. Ol-
døich Král navádí vysílaè na stanovený
kmitoèet a poslechem pomáhá pøi jeho
naladìní.

18.00 SEÈ:
OLR OLR OLR DE OLP OLP OLP
ZHC?
OLP OLP OLP DE OLR OLR OLR ZOK
GA

l V Euerdorfu (Bavorsko) existuje
muzeum vlajek rozhlasových stanic.
V souèasné dobì je jich vystaveno asi
1500, z toho 300 z oblasti Støední a Ji�-
ní Ameriky. Muzeum je otevøeno den-
nì, vstup volný. Náv�tìv u je mo�no do-
hodnout pøedem na adrese: Andreas
Schmid, Postfach 61, 97715 Euerdorf,
SRN, tel. 00 34 9704 7794.
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Ing. Miroslav Kasal, CSc.
PR: OK2AQK@OK0PBB, E-mail: ok2aqk@amsat.org

ð

Dru�icový provoz �inou polárních dráhách, které jsou vhod-
né zejména pro digitální komunikaci. Nì-
které z nich (RS a FO) mají také lineární
transpondéry pro provoz SSB a CW a jsou
zvlá�tì vhodné pro zaèáteèníky a ménì
vybavené stanice.

Pøi práci s dru�icemi LEO a HEO je tøe-
ba umìt predigovat polohu dru�ice pro sta-
novení komunikaèního okna a smìrování
antén. K tomu máme dnes k dispozici øadu
programù, zejména pro PC. Výpoèet po-
lohy vychází z Keplerových zákonù a vý-
chozí poloha, od které je predikce odvo-
zována, je dána souborem kepleriánských
prvkù dráhy (efemeridy):

Satellite: FO-20 ; název dru�ice
Epoch time: 96205.09364400 ; èas ve dnech
Inclination: 99.0247 deg ; sklon dráhy k rovníku
RA of node: 223.1208 deg ; délka vzestupného uzlu
Eccentricity: 0.0541194 ; výstøednost dráhy
Arg of perigee: 43.1803 deg ; argument perigea
Mean anomaly: 321.0439 deg ; støední anomálie
Mean motion: 12.83234434 rev/day ; støední pohyb
Decay rate: 1.30E-07 rev/day^2 ; zrychlení stø. pohybu
Epoch rev: 30249 ; èíslo obletu

Tyto  parametry  je  tøeba  do  progra-
mu vlo�it a èas od èasu je aktualizovat,
aby pøesnost predikce byla dostaèující.
Nejrychleji se mìní nízké obì�né dráhy,
kdy je dru�ice br�dìna zbytky atmosféry.
Soubor kepleriánských prvkù bývá dopl-
òován èíslem dru�ice v katologu (NASA),
èíslem souboru a kontrolním souètem.
Tyto údaje v�ak nejsou z hlediska výpo-
ètu podstatné. Mù�eme se také setkat
s rùznými formáty dat - dvouøádkový
(NASA), jednoøádkový (UOSAT). Kepleri-
ánské prvky lze získat v PR BBS, v Inter-
netu nebo v odborných èasopisech.

3. Provoz pøes dru�ice
s lineárním transpondérem

Pøes tyto dru�ice se pracuje zásadnì
SSB nebo CW. I kdy� by provoz AM nebo
FM byl principiálnì také mo�ný, nelze je
pou�ít pro nesrovnatelnì vìt�í po�adav-
ky na �íøku pásma a energii dru�ice. Pod-
le pásem pro uplink (spoj Zemì - dru�ice)
a downlink (spoj dru�ice - Zemì) rozli�u-
jeme provozní módy :

Mód      Uplink [MHz]  Downlink [MHz]
A (VA)  145 29
B (UV) 435 145
J (VU) 145 435
K (KV) 21 145
L (LU) 1269 435
S (US) 435 2400

Provoz je podobný provozu na KV. A�
na úplné výjimky se pracuje QZF (na stej-
ném kmitoètu). Na kmitoèet volané stani-
ce se pøesnì naladíme pomocí vlastního
downlinku. Nemìli bychom v�ak pásmo
transpondéru  �zametat�  sem  a  tam. Vli-
vem Dopplerova posuvu není obvykle kmi-
toèet vysílaèe pøesnì shodný s vypoète-
ným z kmitoètového plánu transpondéru.
Dopplerùv posuv mù�e být i nìkolik kHz
a závisí na pou�itém módu, popø. kon-
strukci transpondéru (obvykle se Dopple-
rùv posuv z jednotlivých pásem odèítá).

Obr. 1.
Dru�ice AMSAT
OSCAR 10, která je
stále je�tì aktivní

cové komunikace pro radioamatéry dnes
i v budoucnosti. Prakticky v�echny vý-
znamné DX expedice pracují také pøes
dru�ice a splnìní podmínek diplomu
DXCC je zcela reálné. Bohu�el, OK sta-
nic je zatím na tìchto dru�icích málo, co�
neodpovídá na�im aktivitám v jiných ob-
lastech. Na jedné stranì je to pochopitel-
né, nebo� výbava nutná k úspì�nému dru-
�icovému provozu je slo�itìj�í, ne�
standardní vybavení na�ich hamù - dvì
komunikaèní zaøízení schopná pracovat
duplexnì, smìrovky natáèené v azimutu
i elevaci a poèítaè s vhodnými programy
jsou nezbytné. V tomto smìru se v�ak
na�e podmínky rychle zlep�ují.

Právì v tomto období se pøipravuje
start dosud nejvìt�í radioamaterské dru-
�ice s pøedstartovním oznaèením P3D,  na
jejím� vývoji jsme se podíleli (FEI VUT
Brno) stavbou dvou pøijímaèù pro pásmo
L (23 cm). Transpondér této dru�ice je
øe�en zcela novou technologií, s matico-
vým pøepínáním pøijímaèù a vysílaèù na
v�ech amatérských pásmech VKV a� do
24 GHz. O dru�ici P3D jsme podrobnì
informovali v PE-AR 2 a 3/97.

2. Sledování dru�ic

Profesionální komunikaèní dru�ice jsou
konstruovány nejèastìji jako geostacio-
nární (GEO) a známe je i z pøíjmu pøímé-
ho dru�icového rozhlasového a televizní-
ho vysílání. Dru�ice GEO zatím nejsou
øe�ením pro amatérskou dru�icovou slu�-
bu, nebo� k pokrytí celého zemského po-
vrchu by byly tøeba alespoò tøi s vzájem-
ným propojením. Jejich provoz je velmi
nákladný a dru�ice mají velkou hmotnost
(palivo pro stabilizaci).

Rozumným kompromisem pro hlaso-
vou, telegrafní a èíslicovou komunikaci je
dru�ice s vysokou eliptickou dráhou (HEO)
s ka�dodenním nìkolikahodinovým komu-
nikaèním oknem pro stanice na severní
polokouli, podobná AO10, AO13 i pøipra-
vované P3D. Stále se v�ak konstruují a
vypou�tìjí i dru�ice na nízkých (LEO), vìt-

1. Úvod

Provoz pøes radioamatérské dru�ice
patøí k onìm fenoménùm, které s sebou
pøinesl technický pokrok poslední tøetiny
dvacátého století. Hlavní smysl nejen pro-
fesionální, ale i radioamatérské dru�ico-
vé slu�by spoèívá ve vyu�ití nepomìrnì
�ir�ího spektra decimetrových a centime-
trových vln (ve srovnání s vlnami deka-
metrovými) pro rádiovou komunikaci na
velké vzdálenosti a také velká spolehlivost
spojení.

Radioamatéøi patøili v�dy mezi nosite-
le pokroku s velmi pìkným vztahem k ex-
perimentování a mají ve svých øadách
i významné odborníky. Nelze se proto di-
vit, �e se ji� 12. 12. 1961, ètyøi roky po
vypu�tìní prvního Sputniku, dostal na
obì�nou dráhu kolem Zemì také první
OSCAR (Orbiting Satellite Carrying  Ama-
teur Radio).

Koncem �edesátých let byla zalo�ena
mezinárodní organizace AMSAT, která si
vzala za cíl dru�icový program cílevìdo-
mì rozvíjet. Byly zkonstruovány a úspì�-
nì vypu�tìny první dru�ice II. fáze (se
solárními èlánky jako zdrojem primární
energie) - OSCAR 6 a OSCAR 7 (AO6,
AO7). Právì tehdy se dru�icovému pro-
vozu zaèali vìnovat radioamatéøi ve vel-
kém poètu a zaèalo být jasné, �e vzniklo
nové pole na�í pùsobnosti, navazující na
nejlep�í tradice radioamatérského hnutí,
zalo�ené na experimentování, sebevzdì-
lávání a intenzívní mezinárodní spoluprá-
ci.

Ani my jsme tehdy nezaostávali. Jme-
nujme alespoò OK1BMW a ex OK3AU
(OM3AU), kteøí dru�icový provoz nejvíce
propagovali. Pøes AO6 a AO7 pracovaly
desítky OK stanic na velmi dobré technic-
ké i provozní úrovni. Dru�ic pøibývalo, po
AO8 se objevily ruské RS1 a� RS8.

Nástup osobních poèítaèù podstatnì
zkvalitnil sledování dru�ic. V roce 1981
byla vypu�tìna UO9, která naznaèila je-
den z dal�ích smìrù vývoje - byla to ex-
perimentální dru�ice nesoucí pomìrnì
rozsáhlou aparaturu pro fyzikální mìøení
s digitálním pøenosem.

Amatérský dru�icový program pøispìl
k novým poznatkùm a zaèal být respekto-
ván i profesionální komunitou. Napø. nì-
které zku�enosti s AO6 a AO7 byly vyu�i-
ty v záchraných systémech KOSPAS/
SARSAT. Kromì laboratoøí AMSAT se na
vývoji dru�ic podílí i øada univerzitních pra-
covi�� - tehdy pøedev�ím v Marburgu (DL)
a v Surrey (G).

Dal�í zlom nastal po startu AO10
(1983) - první dru�ice na vysoké eliptické
dráze s dobou obletu 11 hod, umo�òující
pohodlnou duplexní komunikaci s témìø
polovinou svìta najednou. Je�tì dokona-
lej�í AO13 se ètyømi  komunikaèními módy
pak ji� definitivnì ukázal mo�nosti dru�i-
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Kalendáø závodù na kvìten

3.-4.5. II. subregionální závod 1) 14.00-14.00
144 MHz-76 GHz

6.5. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00
13.5. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00
13.5. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00
17.5. Cont. VHF Call Area (I)  144 MHz 14.00-22.00
18.5. AGGH Activity  432 MHz-76 GHz 07.00-10.00
18.5. OE Activity 432 MHz-10 GHz 07.00-12.00
18.5. Provozní aktiv  144 MHz-10 GHz 08.00-11.00
27.5. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00
27.5. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00

1) Podmínky viz AMA 1/1997 a  PE-AR2/
1997, deníky na OK2JI.

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

(Pokraèování)

Polní den mláde�e na VKV - koná se
v�dy první sobotu v mìsíci èervenci, a to
od 10.00 do 13.00 hodin UTC. Katego-
rie: 1) 144 MHz - single op.; 2) 144 MHz -
multi op.; 3) 432 MHz - single op.; 4) 432
MHz - multi op. Výkon vysílaèe - podle
Povolovacích podmínek. Hodnoceny bu-
dou pouze stanice obsluhované operáto-
ry, kterým v den konání závodu je�tì není
18 a více let. Závodí se z libovolného sta-
novi�tì a s libovolným napájením zaøíze-
ní. Jinak platí V�eobecné podmínky pro
závody na VKV. Na titulním listì deníku
ze závodu musí být zapsán seznam ope-
rátorù, kteøí stanici v dobì závodu obslu-
hovali, a data jejich narození. Neuvedení
tohoto seznamu bude dùvodem pro dis-
kvalifikaci stanice. Vyhodnocovatelem zá-
vodu je radioklub OK1KKD a deníky ze
závodu se zasílají na adresu: Antonín Køí�,
OK1MG, Polská è. 2205, 272 01 KLAD-
NO 2.
Polní den na VKV - III. subregionální
závod - koná se v�dy bìhem celého prv-
ního víkendu v mìsíci èervenci. Závod
zaèíná v sobotu ve 14.00 hodin UTC a
konèí v nedìli ve 14.00 UTC. Závodí se
v kategoriích 1. a� 20. podle odstavce 3.

3.1 Vybavení pozemní stanice (by� na jiném pásmu) vyzaøuje souèasnì
mnoho wattù vf výkonu. Dobrý downlink
se vyznaèuje pøedev�ím tím, �e naprosto
neru�enì monitorujeme vlastní signály
pøes dru�ici. U nìkterých módù, napø. J
(kdy mù�e ru�it 3. harmonická), se nevy-
hneme speciálním filtrùm na vstupu pøijí-
maèe (pøedzesilovaèe). Nezbytnou je
pøesná stupnice pøijímaèe.

(Pokraèování)

výkonu vysílaèe pøivedeného na vstup an-
tény a zisku antény. Doporuèenou hod-
notu EIRP bychom nikdy nemìli pøekra-
èovat.

Pøijímaè pro downlink musí mít výbor-
nou citlivost (malé �umové èíslo), které se
dosahuje nejlépe kvalitním pøedzesilova-
èem pøímo u antény. Dùle�itá je rovnì�
dobrá odolnost pøijímaèe vùèi silným sig-
nálùm, nebo� sousední vysílací anténa

 Pro provoz pøes dru�ici musíme mít
pro daný mód, na kterém dru�ice pracu-
je, odpovídající pøijímaè (downlink), vysí-
laè (uplink) a antény. Ka�dá dru�ice má
pro daný mód doporuèený vyzáøený vý-
kon pozemní stanice - EIRP (Effective
Isotropic Radiated Power). Je to souèin

ð

Kalendáø závodù
na duben a kvìten

14.4.  Aktivita 160        CW     19.00-21.00
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
23.-25.4. YL to YL DX contest SSB 14.00-02.00
26.4. Hanácký pohár MIX 05.00-06.29
26.-27.4. SP DX RTTY Contest RTTY 12.00-24.00
26.-27.4. Helvetia XXVI MIX 13.00-13.00
1.5. Journée Française 10 m MIX 00.00-24.00
1.5. AGCW QRP CW 13.00-19.00
3.5. SSB liga SSB 04.00-06.00
3.-4.5. OZ SSTV contest SSTV 00.00-24.00
3.-4.5. ARI Int. DX contest MIX 20.00-20.00
4.5. Provozní aktiv KV CW 04.00-06.00
10.5. OM Activity CW 04.00-04.59
10.5. OM Activity SSB 05.00-06.00
10.-11.5. Aless. Volta RTTY DX RTTY 12.00-12.00
10.-11.5. CQ MIR MIX 21.00-21.00
12.5. Aktivita 160 CW 19.00-21.00
17.5.        World Telecommun. Day MIX 00.00-24.00
17.5. EU Sprint CW 15.00-19.00
17.-18.5 Baltic contest MIX 21.00-03.00
18.5. LF FONE WAB SSB 09.00-18.00
24.-25.5. CQ WW WPX contest CW 00.00-24.00

Podmínky jednotlivých závodù uvede-
ných v kalendáøi naleznete v tìchto èís-
lech èervené øady AR a v loòském roèníku
PE-AR: SSB liga, Provozní aktiv AR 4/94,
OM Activity PE-AR 1/97, YL to YL AR 3/
95, YU-DX AR 4/95, OK CW AR 3/94, CQ
WPX PE-AR 2/97, EU Sprint, Hanácký po-
hár (viz oprava v PE-AR 4/96 - v sobotu!)
PE-AR 3/96, Helvetia viz minulé èíslo PE-
AR. YL to YL AR 3/95, YU-DX AR 4/95,
AGCW QRP (pozor, zmìna adresy: Anto-
nius Recker, DL1YEX, Gustav-Mahler-
Weg 3, D-48147 Münster, Germany) a ARI
Int. PE-AR 4/96, Journée Franç. AR 4/94,
OZ SSTV AR 4/95, WTD AR 5/95.

Závody WAB
Od roku 1997 platí nové pod-
mínky pro závody WAB. Je
jich 6 na VKV pásmech, co�
pro OK stanice není pøíli� za-
jímavé, ale ètyøi jsou i na KV
pásmech (první byl v lednu).
Pøiná�íme velmi zhu�tìnì jejich obsah:
Termíny:
160, 80 a 40 m FONE 18. 5. 1997 09.00-18.00 UTC
160, 80 a 40 m CW 26. 10. 1997 09.00-18.00 UTC
20, 15 a 10 m FONE 6.-7. 12. 1997 12.00-12.00 UTC
Úèelem závodù je navázat maximum spo-
jení s rùznými ètverci WAB a zemìmi
DXCC. Kategorie: jeden op. (nikdo dal�í
se nesmí na práci ani zápisem deníku po-
dílet), více operátorù (jejich jména a znaè-
ky musí být na sumárním listu uvedeny) a
posluchaèi (mù�e být pou�it jeden pøijímaè
v ka�dém okam�iku). Vymìòuje se kód
slo�ený z RST, poø. èísla spojení od 001,
ètverec WAB, county a èíslo knihy WAB.
Stanice, le�ící mimo britské ostrovy dávají
RST, poø. èíslo spojení a zemi DXCC.
V�echna spojení v jednom závodì se èís-
lují prùbì�nì (nikoliv na ka�dém pásmu
zvlá��). Bodování: 5 bodù za ka�dé spo-
jení. Spojení s mobilní stanicí na brit. ost-

V�eobecných podmínek pro závody na
VKV. Vyhodnocovatelem závodu je OK-
VHF Club a deníky je tøeba zaslat na ad-
resu: OK-VHF Club, Ra�ínova 401, 273 51
UNHO��.
QRP závod na VKV - koná se v�dy v ne-
dìli v prvním celém víkendu mìsíce srp-
na, a to pouze na pásmu 144 MHz. Zá-
vod zaèíná v 08.00 hodin UTC a konèí ve
14.00 UTC. Podrobné podmínky závodu
byly naposledy oti�tìny v Magazínu AMA
è. 3/1996 a v èasopise Amatérské Radio
è. 5/1995. Budou je�tì zveøejnìny v rubri-
ce ZÁVODY v síti paket rádia bìhem mì-
síce èervence. Závod vyhodnocuje radio-
klub OK1KKD a deníky je tøeba zaslat na
adresu OK1MG: Antonín Køí�, Polská è.
2205, 272 01 KLADNO 2.
IARU Region I. - VHF Contest - koná se
v�dy bìhem celého prvního víkendu mì-
síce záøí. Závod zaèíná v sobotu ve 14.00
hodin UTC a konèí v nedìli ve 14.00 UTC.
Závod se koná pouze na pásmu 144 MHz
v kategoriích 1. a 2. podle odstavce 3.
V�eobecných podmínek pro závody na
VKV, které platí i ve v�ech ostatních bo-
dech v plném rozsahu. Národní poøadí
v obou kategoriích bude sestaveno ze sta-
nic, které soutì�ily z území Èeské repub-
liky. Deníky budou po pøedhodnocení ode-
slány do zemì hlavního poøadatele tohoto
mezinárodního závodu. Vyhodnocovate-
lem závodu je radioklub OK1KKD a dení-
ky je tøeba zaslat na adresu OK1MG:
Antonín Køí�, Polská è. 2205, 272 01
KLADNO 2.
(Pokraèování)                             OK1MG

Blahopøejeme!
Èlenové radioklubu OK1KIR navázali

první spojení mezi ÈR a Alja�kou v pás-
mu 1296 MHz EME se stanicí NL7F dne
16. 2. 1997.

V záøí loòského roku se podaøilo navá-
zat nìkolik rekordních spojení (první QSO
OK-SP) v pásmech milimetrových vln Pav-
lu �írovi, OK1AIY:

14. 9. 1996 v pásmu 5,6 GHz spojení
OK1AIY/p - SP6MLK/p;

v pásmu 24 GHz spojení OK1AIY/p -
SP6GWB/6;

v pásmu 47 GHz spojení OK1AIY/p -
SP/OK1UFL/p.

OK1VAM

Detail ozaøovaèe
paraboly OK1KIR

s vlnovodovým
pøepínaèem a

pøedzesilovaèem
pøi zkou�kách

OK1DAK
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Pøedpovìï podmínek �íøení KV na duben
Poloha, magnetická polarita i vývoj skupin skvrn na Slunci jsou nadále typické pro období

minima jedenáctiletého cyklu - se vzájemnì opaènou polaritou defilují buï v bezprostøední blíz-
kosti, anebo naopak znaèné vzdálenosti od sluneèního rovníku. Prùmìrné èíslo skvrn v lednu
bylo spoèteno na R=6,5 a poslední známá vyhlazená hodnota za loòský èervenec je R12=8,6.

Vìt�ina pøedpovìdních metod produkuje pro pøí�tí mìsíce obvykle indexy zvolna rostoucí a
tak se zdá být pøimìøeným výchozím èíslem skvrn pro konstrukci dubnových pøedpovìdních køi-
vek R12=15. Sluneèní radiace má nadále mírnì stoupat a její úèinek na dubnovou ionosféru sèítat
s dùsledky del�í doby osvitu ionosféry severní polokoule Zemì. Bude pokraèovat prodlu�ování
intervalù otevøení tras, vedoucích zhruba podél rovnobì�ek.

Tento jev bude markantní zatím spí�e jen v pásmech 14 a 18 MHz (která budou ji� napøesrok
bohatì pøekonána patnáctkou - a za dal�í rok koneènì i desítkou). Desítka sice je�tì letos nebu-
de pøíli� �ve formì� ani pro �íøení do ji�ních smìrù, ale vedle patnáctky tu nebudou výjimkou
dobøe vyu�itelné intervaly otevøení v pásmu 24 MHz - zejména bìhem geomagnetických poruch.
Pokud pøece jen ob�ivne desítka, bude na tom mít èásteènou zásluhu sporadická vrstva E, tedy
jev víceménì vrtkavý.

K tomu, abychom se mohli rychle zorientovat v tom, co se dìje, nám stále lépe pomáhá
synchronní sí� majákù IBP (které udìlala výteènou reklamu lednová expedice VK0IR). Sice jen
na kmitoètu 14 100 kHz vysílá JA2IGY a v pásmech WARC zatím nesly�íme KH6WO a W6WX,
ale zato byl (kromì pásma 18 MHz) ji� v lednu spu�tìn 4S7B (time slot +1�30") a tìsnì pøed
uvedením do provozu byly VK6RBP (+0�50") a ZL6B (+0�40") - s nimi� stoupne poèet majákù
v provozu na patnáct.

V pravidelném pøehledu je na øadì leto�ní leden. První tøi dny bylo Slunce beze skvrn a malá
byla i aktivita magnetického pole Zemì. Úroveò sluneèní radiace pak velmi zvolna stoupala.
Pomìrnì intenzívní a rozhodnì nepøehlédnutelná porucha magnetického pole Zemì 10.-11. led-
na byla provázena kladnými fázemi a otevíráními v�ech pásem vèetnì desítky. Na del�í vzdále-
nosti, a zejména podél rovnobì�ek, se pásma otevírala znaènì náhodnì, tím náhodnìji, èím byla
pøeklenutá vzdálenost vìt�í. Signály na vy��ích pásmech byly, navzdory poru�e pøekvapivì dob-
ré.

Z poruchy ale urèitì nemìla radost spoleènost AT&T. Proudy a generovaný rádiový �um
v oblaku energetických èástic, vyvr�eném ze Slunce o ètyøi dny døíve, výraznì zmìnily parametry
sluneèního vìtru, který spolu s magnetickými poli sluneèního pùvodu stlaèil a rozkmital zemskou
magnetosféru natolik, �e se magnetopauza ocitla pod geostacionární dráhou. V maximu poruchy
11. ledna prùchod touto excitovanou oblastí �nepøe�ila� dru�ice Telstar 401.

Celá porucha trvala jen do 12. ledna a po ní bylo magnetické pole Zemì pøevá�nì klidné.
Nìkolikrát se velmi dobøe otevøela dolní pásma KV (napøíklad 14. ledna a 16.-18. ledna).
K otevøení horních pásem pøispívala tu a tam sporadická vrstva E (napøíklad 20. ledna, kdy její
pøítomnost signalizoval signál majáku OH2B). Poslední porucha zaèala 26.ledna veèer výraznou
kladnou fází vývoje s otevøením trasy mezi Evropou a Severní Amerikou. Na desítce bylo východ-
ní pobøe�í, na dvanáctce stanice z centrálních èástí USA a na patnáctce i ze západního pobøe�í.

rovech je mo�né opakovat, pokud pracuje
z nového ètverce. Násobièe: a) Ka�dý
majitel knihy WAB jednou na pásmu, b)
ka�dý ètverec WAB jednou na pásmu, c)
ka�dá county jednou na pásmu, d) ka�dá
zemì DXCC jednou na pásmu. Poslucha-
èi mají podmínky stejné, musí zazname-
nat pøedávané údaje od jedné stanice a
její protistanici. Pokud zachytí pøedávané
údaje od obou stanic, mají dva platné po-
slechy. K závodu byly vydány speciální su-
mární listy, které musí být vyplnìny ve
v�ech rubrikách (obdr�íte za SASE +
známku 1 Kè u OK2QX). Deník musí mít
tyto rubriky: znaèku, reporty, èísla spojení,
ètverce WAB, county nebo zemì DXCC,
èíslo knihy WAB. Deníky musí být odeslá-
ny do 21 dnù po závodì, pokud �ádáte
zaslání výsledkù, tedy spoleènì s 1 IRC a
SASE. Diplom obdr�í ka�dá stanice, kte-
rá navá�e alespoò 25 kontrolovatelných
spojení. Adresa mana�era: Graham Ridge-
way, G8UYD, 6 Rosewood Avenue, Black-
burn, Lancashire, BB1 9SZ England.

Baltic Contest 97 (98 atd.)
poøádá litevská federace radiosportu
(LRSF) k podpoøe aktivity radioamatérù
baltských republik. Úèelem je navázat ma-
ximum spojení s radioamatéry Estonska,
Litvy a Loty�ska. Závod se poøádá v�dy
pøedposlední víkend v kvìtnu, zaèátek
v sobotu ve 21.00 UTC, konec v nedìli
v 03.00 UTC, závodí se provozem CW a
SSB v kategoriích: A - jeden operátor CW
i SSB, B - jeden operátor CW, C - jeden
operátor SSB, D - stanice s více operáto-
ry, E - posluchaèi. Závodí se v pásmu
80 m, a to provozem CW na kmitoètech
3510-3600 kHz, provozem SSB 3600-
3650 a 3700-3750 kHz. Výzva do závodu

Hanácký pohár -
KV soutì�, sponzorovaná
redakcí èasopisu PE-AR

Zveme vás k úèasti v leto�ním roè-
níku této tradièní soutì�e. Pro ka�-
dého úèstníka je pøipraven krásný
barevný diplom s obrázky od Jose-
fa Mánesa.
Termín konání: 26. dubna 1997,
05.00 a� 06.29 UTC.

Magnetické pole Zemì pak zùstalo do konce mìsíce neklidné a� naru�ené a ve
vývoji poruchy pokraèovala fáze záporná, tak�e podmínky �íøení krátkých vln zùstaly
pomìrnì �patné. Prùmìrný sluneèní tok v lednu byl 74,0, coby prùmìr denních hod-
not 72, 72, 73, 74, 74, 73, 73, 74, 74, 75, 74, 75, 75, 75, 76, 75, 74, 75, 75, 77, 74, 73,
74, 74, 73, 74, 74, 73, 75, 74 a 72. V závislosti na zmìnách na Slunci byla aktivita
magnetického pole Zemì opìt men�í, ne� v listopadu i prosinci, tak�e prùmìr indexù
Ak z Wingstu èinil pouhých 9,2. Pochází z øady 4, 6, 4, 4, 4, 3, 12, 9, 8, 26, 14, 12, 7,
4, 4, 3, 2, 5, 5, 9, 9, 8, 4, 6, 8, 22, 19, 26, 10, 20 a 9,

OK1HH

je telegraficky TEST BC, na SSB CQ Bal-
tic Contest. Vymìòuje se kód slo�ený
z RS(T) a poøadového èísla spojení poèí-
naje 001, ka�dé spojení se hodnotí jed-
ním bodem a násobièe nejsou. Vítìzná
stanice v ka�dé zemi ka�dé kategorie ob-
dr�í diplom, celkoví vítìzové jednotlivých
kategorií trofej. Deníky musí být odeslány
do konce èervna na adresu: BALTIC Con-
test, P. O. Box 210, 3000 Kaunas, Lithua-
nia - Litva, i ve formì ASCII na adresu E-
mail: Gediminas.Daubaris@rf.ktu.lt

OK2QX
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O èem pí�í  jiné
radioamatérské

èasopisy ?

SA - øíkám, øeknìte
SA - Ji�ní Amerika
SAE - obálka se zpáteèní adresou
SASE -obálka se zpáteèní adresou

    a známkou
SEC - sekunda
SAT - sobota
SAT - satelit, dru�ice
SEÈ - støedoevropský èas (èeská)
SECOND - druhý
SED - øekl
SEND - poslat, zaslat
SENT - poslán, zaslán
SEPT - záøí
SEZ - øíká
SGD - dnes (ruská)
SH - superhet
SHACK - vysílací kout, hamovna
SHF - pásma super vysokých kmi-

    toètù (3000 a� 30 000 MHz)
SHORT - krátký
SIG - podpis
SIGS - signály, znaèky
SK - konec spojení
SKED - dohodnuté spojení
SKIP - pásmo poslechu odrazem
SLD - dùkladnì, solidnì
SN - brzo
SNOW - sníh
SOLID - solidní, dùkladný
SOME - nìjaký, trochu
SOS - tísòové volání
SOUTH - jih, ji�ní
SPB - dìkuji (ruská)
SPELL - hláskovat
SPK - mluviti
SRI - bohu�el, lituji
SSB - telefonie s jedním postran-

    ním pásmem
SSTV - amatérská �pomalá� televi-

    ze
STAMP - po�tovní známka
STDI - stabilní, stálý
STN - stanice
STRONG - silný
SUM - nìco, nìkolik
SUN - nedìle
SUNNY - sluneèno
SURE - urèitì, jistì
SW - krátké vlny
SWL - krátkovlnný posluchaè
SWR - èinitel stojatého vlnìní (PSV)
TAKE - brát, pøijmout
TBS - elektronky
TCVR - transceiver
TDA - dnes
TELL - øíci, sdìlit
TEMP - teplota
TEN - desetimetrové pásmo
TEST - zkou�ka, soutì�
TFC - provoz
TG - telegrafie, telegrafní
TGM - telegram
THEN - potom, pak
THERE - tam
THRU - skrz
THU - èvrtek
THUNDER - hrom, hømìní
TIL - a�, a� po
TIME - èas

Upozornìní

TK - vzít, brát
TKS - dìkuji
TKU - dìkuji vám
TMR, TMW  - zítra
TNG - vìc, pøedmìt
TNK - myslím
TNX - dìkuji
TO - pro, a� do
TONE - tón, zvuk
TONITE - dnes veèer
TOO - pøíli�, velmi; také
TOP - vrchní, horní
TOP BAND - pásmo 160 m
TOW - soudruh (ruská)
TP - telefonie
TR - tam
TRB, TRUB  - porucha
TRI, TRY - zkuste, zkou�ím
TRX - transceiver
TU - dìkuji vám
TUBE - elektronka
TUE - úterý
TV - televize
TVI - ru�ení televize
TX - vysílaè
TXT - text
U - vy, vás
UFB - výbornì
UHF - VKV, velmi vysoký kmito-

   èet
UKW - ultrakrátkovlnný (ruská)
UNKN - neznámý
UNLIS - nekoncesovaný
UNSTDI - nestálý, kolísavý
UP - nahoru; na vy��í kmitoèet
UR - vá�
URS - va�e
USB - horní postranní pásmo
USW - velmi krátká vlna
UTC - jednotný svìtový èas
V - volt
VAR - promìnný
VFB - výborný, skvìlý
VFO - promìnný oscilátor
VHF - velmi vysoký kmitoèet (30

    a� 300 MHz)
VIA - pøes, prostøednictvím
VISIT - náv�tìva
VMTR - voltmetr
VOICE - hlas, øeè
VT - elektronka
VXO - promìnný krystalový osci

    látor
VY - velmi, mnoho
        (Pokraèování)

73, Josef, OK2-4857

   Q-kódy a zkratky
(Pokraèování)

V èasopise PE-AR è. 11/96 na s.
46 jsme zveøejnili pod titulkem �Do-
stupné KV pøijímaèe� informaci o fir-
mì Hlavatý & Va�íèek z Pardubic,
která nabízí levné radioamatérské
pøijímaèe. Nìkolik na�ich ètenáøù na
adresu této firmy napsalo a zjistili,
�e na uvedené adrese �ádná taková
firma neexistuje. V�em na�im ètená-
øùm se omlouváme.

(Dìkujeme za upozornìní A. Pazde-
rovi ze Suchdola nad Odrou a dal�ím
ètenáøùm.)

 CQ-DL 1/1997, Baunatal: Rozhodování
(úvodník k novému zákonu o amatérském vy-
sílání a k volbám do pøedstavenstva DARC).
DARC na Internetu. Zasedání IARU-Region I.
v Tel Avivu. Spi dál, amatére! (O vetøelcích
v amatérských pásmech.) Správnì instalovat
techniku pro mobilní provoz. Levná výroba
desek s plo�nými spoji. Amatérská televize
v pásmech GHz. Nové knihy (reedice radio-
technické literatury ze ètyøicátých let). Tøípás-
mový transceiver QRP 14 (10 m, 20 m, 40 m).
Napøed nasimulovat, potom stavìt - výpoèty
magnetických antén (mìli by èíst na�i kouzel-
níci, kteøí si  pøedstavují, �e magnetická anté-
na je jakákoliv anténa, pøichycená nìkde mag-
netem). Kobold (3), malý koncový stupeò pro
70 cm. Pøehled amatérských zpravodajských
vysílání (Rundspruchplan).  Amatérské vysílá-
ní v republikách Støední Asie. Na Midway je
cesta  dlouhá. 62 hodin - IOTA contest na Ork-
nejích. Spletry být nemusí. Tropo-DX na pás-
mu 144 MHz se dvìma watty. Radioamatéøi
z Wolfsburgu s elektromobilem na expedici na
144 MHz a na 10 GHz.

CQ HAM RADIO 1/1997, Tokio: Navigátor
- 40 stran encyklopedického výkladu odborných
pojmù, které se v loòském roce ocitly na strán-
kách èasopisu. Lineární zesilovaè na 50 MHz
s jednou elektronkou 3CX800A. Pøevodník
morseovky na optické signály. Filtr pro deko-
dér CW. Pøístroj, který umo�òuje sly�et vlastní
hlas a domlouvat se i se sluchátky na hlavì.
Videosignál z pøijímaèe FRG 965. QRP Plus,
verze 2. Alkalické akumulátory Pure energy
(kanadské obchodní oznaèení). GUPPY-ADC
(analogovì-digitální konvertor, adaptér k mì-
øení pomocí poèítaèe). Elektromagnetická in-
terference. Software Windows 95 pro SSTV.

FUNK 1/1997, Baden-Baden: Komunikaè-
ní  pøijímaè  AR-5000. Xplorer Optoelectronics
30 MHz a� 2 GHz. Transceiver FT-4700-H pro
70 cm. Nf filtr Timewave DSP-599ZX. Starto-
vací struktura ve Windows 95. Jednoduchý  im-
pulsní generátor. Yagi pro 10 m. QRP - výsled-
ky s malým výkonem (7. pokraèování). Collins
PropMan - problémy �íøení. Velké magnetické
antény v praxi. Kvalitativní kriterium u paket
rádia: zabezpeèení dat. Systém mobilních sto-
�árù pro profesionály. Enigma, bezpeèný �if-
rovací stroj - prasklý mýtus. Zákon o teleko-
munikacích a zákon o telekomunikaèních
zaøízeních.

FUNKAMATEUR 1/1997, Berlin: FT-8000R,
transceiver pro mobilní provoz na 2 m a 70 cm.
Pøenosný vysílaè/pøijímaè pro 2 m a 70 cm
ICOM IC-W32E. Target HF3, levný pøijímaè od
30 kHz do 30 MHz. Dekodér Morse s MRP37.
Nostalgie: Vývoj elektronek. Mìøit, zkou�et, pøi-
zpùsobovat: pøídavné pøístroje pro ,síbíèkáøe�.
Ukládání dat na CD. Malý v�eumìlec: tiskárna
LED FS-400 firmy Kyocera. Automatická vý-
hybka faxu s pøipojením na PC. Simulace a
zkou�ení digitálních zapojení (2. pokraèování).
Mìøiè audio-dBm se správným mìøením efek-
tivního napìtí. Funkce a pou�ití diody PIN.
Univerzální zku�ební pøístroj pro krátkovlnné
rozsahy (2. pokraèování). Velmi úèinná Yagi
pro 2 m. Krátkovlnný preselektor BCC. Program
Windows XPWIN: dálnopis s komfortem.

OK1YG
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Cena øádkové inzerce: za první øádek 75 Kè,
za ka�dý dal�í i zapoèatý 30 Kè.

Prosím o zapo�ièanie tech. dokumentácie FTP ZA-
NUSSI 26 ZT 534, dohodou, è. t. (0842) 38919.
ALCOMA spol. s r. o., jeden z nejvìt�ích èeských vý-
robcù radioreléových systémù, hledá pro vývoj a výrobu
odborníky pro tyto profese:
Servisní mechanik v oboru elektro - vyuèení nebo
SP� elektro, praxe nejlépe v oboru pøenosové techniky;
specialisté v oborech telekomunikaèní technika,
radiotechnika, elektronika se zamìøením na mikro-
vlny, elektroniku, hardware.
Pøíle�itost pro leto�ní absolventy V�, SP� a SOU i od-
borníky s dlouhodobou praxí. Nást. plat od 8000 do 15000
Kè dle vzdìlání, praxe a znalostí. Informace na tel.: (02)
66 10 71 69 a (02) 68 83 923, pí. Kroupová.

Nabízím katalog na disketì 3,5�, info o 50 000 polo-
vodièù. IO - anal., TTL; T, Ty, D, rezistory, bar. kódy,
zobrazení, piny, funkce, náhrady atd. Cena 350 Kè +
po�tovné. Tel.: (0417) 62 794.

Hledám odborníky s praktickými znalostmi
v oblasti elektronického mìøení ionizace
vzduchu a fotonásobièù s mo�ností podílet
se na velmi zajímavém výzkumu. Jiøí Hlinka,
Vý�kovická 168, 700 30 Ostrava - Vý�kovice,
tel.: (069) 37 97 21.

(Dokonèení ze s. 32)

ð

Tyto po�adavky velmi dobøe splòu-
je reflektometr, ve své nejjednodu��í
podobì indikátor vf energie odra�ené
nepøizpùsobenou (ale i zkratovanou
nebo nepøipojenou) anténou.

Èidly reflektometru jsou smìrové va-
zební obvody, zpravidla ve formì smyèek.
Jsou to vlastnì sondy do vf napájeèe,
odkud dodávají napìtí úmìrné vysílané-
mu a odra�enému výkonu. Pomìr tìchto
napìtí pak vyjadøuje míru pøizpùsobení èi
nepøizpùsobení zátì�e - antény. Tolik tedy
zatím k podstatì reflektometru.

Ve své nejjednodu��í �provozní� úpra-
vì bývá èasto vestavìn pøímo do radio-
stanice a ve spojení s ochranným zaøíze-
ním vypíná vysílaè nebo zmen�uje jeho
výkon pøi pøekroèení urèité úrovnì odra-
�ené energie, tzn. pøi jistém, spí�e vìt�ím
ÈSV, zpùsobeném náhlou poruchou an-
tény (obr. 1 a, b). Stupnice takového re-
flektometru sice neumo�òuje zcela pøes-
né zji�tìní ÈSV, provozním úèelùm v�ak
plnì vyhovuje. Prakticky jde o minimální
výchylku a ne o pøesný ÈSV. Pohybuje-li
se ruèka mìøidla v první tøetinì stupnice,
je to dostateènou informací o vyhovují-
cím pøizpùsobení. Do stejné kategorie jako
reflektometry vestavìné øadíme i malé,
pomìrnì levné samostatné reflektometry,
které se instalují a trvale provozují ihned
za anténním konektorem radiostanice
(obr. 1 c). Ty ov�em neovládají �ádné
ochranné zaøízení.

V obou pøípadech zpravidla plní reflek-
tometr i funkci wattmetru - mìøièe vf vý-
konu, dodávaného za daných podmínek
do zátì�e, tzn. do systému napájeè-anté-
na. Re�im wattmetru (W) a reflektometru
(ÈSV) se volí pøepínaèem. Stupnice re-
flektometru není a principiálnì ani nemù-
�e být cejchována v W. V ohmech se
ov�em uvádí jeho impedance, která se
musí shodovat s výstupní impedancí vy-
sílaèe, jeho� vf výstupní zatí�ení reflekto-
metr kontroluje.

Z pomìrù na vedení lze vypoèítat ve�-
keré ztráty,vznikající pøi pøenosu vf ener-
gie. Útlum napájeèe a nepøizpùsobení
k nim pøispívají pøedev�ím. Následující ta-
bulka uvádí pouze ztrátu výkonu nepøizpù-
sobením:

ÈSV Odra�ený výkon   Odra�ený výkon
                  [%] [dB]

1 0 0
1,1 0,25 -0,01
1,2 1 -0,04
1,5 4 -0,18
2 11 -0,5
2,5 18 -0,9
3 25 -1,3

Tak�e slovy: I pøi ÈSV = 2 èiní ztráta vf
výkonu pouze -0,5 dB, co� nelze zaregis-
trovat ani pøi pøíjmu nejslab�ích signálù,
uvìdomíme-li si, �e jeden stupeò S odpo-
vídá zmìnì o 5 a� 6 dB. Pøi vysílání se
tedy zmen�í výkon o 11 % proti stavu pøi
optimálním pøizpùsobení, kdy je ÈSV = 1.

Právì uvedená èísla platí pro �bezú-
tlumový�, resp. krátký napájeè. Jeho vlast-
ní útlum ztráty nepøizpùsobením, tzn. sto-
jatými vlnami dále zvìt�uje. Napøíklad pøi
ÈSV = 2 na vstupu souosého kabelu
s vlastním útlumem 2 dB jsou celkové ztrá-
ty 2,9 dB. Zvìt�í-li se útlum kabelu o 1 dB,
tzn. na 3 dB, zvìt�í se celkové ztráty o 2 dB,
èili na 5 dB.

Podrobný výpoèet tìchto ztrát je slo�i-
tìj�í a vymyká se z rámce na�ich úvah.
Praktické pøípady se v�ak snadno øe�í
graficky (viz CB report v AR-A è. 8/93 a 9/
93 - [10]).

Z uvedeného je ji� ale nyní zøejmé, �e
malá nepøizpùsobení do ÈSV = 2 zmen-
�ují úèinnost pøenosu mezi vysílaèem a
anténou zpravidla ménì, ne� útlum napá-
jeèe, zvlá�tì pak na pásmech VKV a UKV.
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Grigoleit, Uwe: Internet - kompletní
prùvodce. Praha 1997. 390 Kè, 420 s.

Pøeklad velice úspì�né publikace je
urèen v�em, kteøí se s Internetem ji�
seznámili a kterým jen struèné a po-
v�echné informace ze zaèáteènických
pøíruèek  nestaèí. Ètenáø  této publikace
se dozví, jak se má k síti pøipojit, jak zvo-
lit optimálního providera internetovských
slu�eb, seznámí se s ménì u�ívanými
slu�bami Internetu. Souèástí knihy je
také tematicky øazený seznam zajíma-
vých adres, výkladový slovník a spousta
jiných pøíloh.
Horný, Stanislav: Od DTP k pre-pres-
su. Praha 1997. 295 Kè, 312 s.

Zdání klame - podle názvu této knihy
lze soudit, �e je urèena výhradnì typo-
grafickým odborníkùm. Opak je pravdou
- v�dy� ka�dý z nás alespoò obèas zpra-
covává jakýkoliv dokument. A� u� jde
o obyèejný dopis, firemní ceník, prezen-
taci nového produktu nebo webovskou
stránku vlastní firmy... To v�e od nás
oèekává dodr�ování alespoò základních
pravidel. Autor knihy vyuèuje �publiková-
ní od stolu� na vysoké �kole a doká�e
tento obor pøiblí�it poutavou formou i sku-
teèným laikùm.
Adamec, Franti�ek: MS Project - øíze-
ní projektù. Praha 1997. 290 Kè, 248 s.

Pomìrnì známá situace: dùle�itý pro-
jekt se úspì�nì rozjel, v�ichni se s nad-
�ením vrhli do práce, a najednou se ob-
jevil neèekaný problém... To se v�ak
nestane u�ivateli produtku Microsoft
Project for Winfows 95, verze 4.1, co� je
program, který se stává významným ná-
strojem a standardem spolupráce na
spoleèných projektech. Kniha Franti�ka
Adamce je první èeskou publikací, která
u�ivatele seznámí s programem samot-
ným, ale poskytne mu mnohem více in-
formací, ne� pouhá pøíruèka. Ke knize
lze koupit také diskety se soubory po-
skytujícími èeskou podporu plánování a
øízení projektù a ovládání programu.

Uvedené knihy mù�ete dostat na adre-
sách:

GRADA Publishing
U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7,
tel.: (02) 20 386 401,
fax (02) 20 386 400
E-mail: grada@login.cz

Prodejny:

Dlouhá 39, 110 00 Praha 1,
tel.: (02) 231 0051

Divadelní 6, 657 46 Brno
tel.: (05) 4221 3787

Nám. Svatopluka Èecha 1,
702 30 Ostrava - Pøívoz
tel.: (069) 224 509

Laurinská 14, 811 08 Bratislava
tel.: (07) 332 164

Moyzesova 34, 040 01 Ko�ice
tel.: (095) 622 07 35


