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V TOMTO SE�ITÌ

NÁ� ROZHOVOR
významným podílem na trhu v Èeské
republice.

V roce 1996 jsme dosáhli pìtiná-
sobku obratu, pìtadvacetinásobku
prodaných polo�ek a dvaadvacetiná-
sobku poètu vydaných faktur oproti
roku 1992. Jen v loòském roce jsme
prodávali souèástky od 134 dodava-
telù a 442 výrobcù. Poèet zákazníkù
se zvý�il na více ne� sedminásobek.

Kdo jsou va�i zákazníci ?

Jak je zøejmé z pøede�lé odpovì-
di, mezi na�e první zákazníky patøily
firmy mnoha na�ich pøátel a bývalých
kolegù, kteøí zaèínali zakládat svoje
firmy zhruba ve stejné dobì, v ní�
vznikla i na�e firma. V této dobì v ÈR
pùsobilo velmi málo spolehlivých
dodavatelù elektronických souèás-
tek, z nich� mnozí tì�ili stále ze své-
ho postavení z doby �na vìèné èasy a
nikdy jinak....�. Rovnì� komunikace
s velkými pøe�ívajícími státními pod-
niky jako s potencionálními zákazní-
ky byla mnohdy zcela nedùstojná.
Proto jsme se sna�ili pomáhat novì
vznikajícím firmám obstarat tì�ko do-
stupné souèástky a technické údaje.
Mnohé z tìchto firem dnes patøí mezi
na�e nejlep�í zákazníky.

V�dy jsme se sna�ili roz�iøovat
okruh zákazníkù soubì�nì s rùstem
firemního zázemí, abychom se ne-
dostali do situace, kdy nebudeme
schopni zodpovìdnì vyøizovat do�lé
objednávky a doufám, �e se nám to
daøí i dnes. V souèasné dobì se
na�e firma vìt�inou orientuje na prù-
myslové zákazníky v Èechách i na
Slovensku, podaøilo se nám najít zá-
kazníky na Ukrajinì, v Bulharsku, ale
tøebas i v USA. Velice dobrou spolu-
práci máme také s mnoha  lokálními
prodejci elektronických souèástek,
kteøí jsou známí i z inzerce ve va�em
èasopise. Nemáme �ádnou prodej-
nu ani zásilkovou slu�bu a ve�keré
dodávky zbo�í jsou expedovány z na-
�eho skladu v Praze 4 � Modøanech.
Abychom zabezpeèili kvalitní odbave-
ní objednávek, pou�íváme systém,
kdy má ka�dý zákazník svého pøidì-
leného prodejce, který zpracovává
ve�kerou agendu poptávek a objed-
návek.

Ing. Petr Souèek a Michal Mánek, spoleèníci firmy Ryston Electronics s. r. o.

s Michalem Mánkem, spolu-
majitelem firmy Ryston Electro-
nics s.r.o.

Proto�e se ètenáøi seznamují
s firmou RYSTON ELECTRO-
NICS s.r.o. na tomto místì
poprvé, pøedstavte nám, pro-
sím, v krátkosti historii va�í
firmy.

Firma RYSTON Electronics s.r.o.
vznikla poèátkem roku 1992. Zalo�ili
ji tøi spoleèníci: Ing. Petr Souèek, Ing.
Tomá� Navrátil a Ing. Jiøí Matras.
V prùbìhu léta 1992 jsem se ke
spoleènosti pøipojil jako ètvrtý spo-
leèník já, a od roku 1994 je nás po
pøíchodu Ing. Václava Svobody pìt
spolumajitelù. Od poèátku se zabý-
váme vývojem a výrobou elektroniky
a distribucí elektronických souèás-
tek. V�ichni majitelé se vìnovali
elektronice profesionálnì dlouhou
dobu pøed vznikem firmy. Star�í ète-
náøi èasopisu si mo�ná vzpomenou
na úspì�ný seriál o elektronických
souèástkách v roce 1981, který pøi-
pravoval Ing. Petr Souèek.  Zakládají-
cí spoleèníci firmy byli jako vývojáøi
èasto konfrontováni se zoufalým ne-
dostatkem moderních souèástek pro
své konstrukce, a tak bylo èasto nut-
né si tyto komponenty zaji��ovat své-
pomocí.  A kdy� u� si byli schopni za-
ji��ovat souèástky pro sebe, byla by
�koda je nenabídnout i spøáteleným
firmám. Na podzim roku 1991 nav�tí-
vili nìkolik distributorù souèástek
v USA a po návratu bylo rozhodnuto.

Za  pìt let èinnosti se nám poda-
øilo vybudovat firmu se spolehlivým
kádrem zamìstnancù, fungujícím zá-
zemím, velmi dobrými  dlouhodobý-
mi obchodními vazbami s mnoha
dodavateli, skladem �irokého sorti-
mentu elektronických souèástek (asi
16 tisíc polo�ek trvale na skladì) a
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Jaký sort iment  e lektronic-
kých souèástek nabízíte ?

Odpovìdìt na tuto otázku není
jednoduché. Mnoho distributorù sou-
èástek vydává katalogy, v nich� jsou
zveøejnìny nabízené souèástky. �íøe
takové nabídky je v�ak mnohdy velmi
omezená, a èasto ani nejobsáhlej�í
katalogy nejvìt�ích svìtových distri-
butorù neobsahují v�echny jimi na-
bízené souèástky a nemohou tedy
nahradit originální dokumentaci vý-
robcù souèástek.

Na�e firma dodává témìø jaké-
koliv elektronické souèástky. Nedo-
dáváme tedy jen souèástky, které
standardnì dr�íme skladem, ale
sna�íme se v rámci mo�ností uspo-
kojit i po�adavky po jakýchkoliv ostat-
ních souèástkách, eventuálnì nalézt
náhradní technická øe�ení. Pracuje-
me s �virtuálním skladem� mnoha
na�ich dodavatelù, v�echny nabídky
a skladové databáze jsou prùbì�nì
zadávány do na�eho poèítaèového
systému, co� nám umo�òuje mít
okam�itý pøehled o dostupnosti po-
ptávaných souèástek. Skladový sorti-
ment bì�ných polo�ek se obnovuje
ka�dý týden.

Dáváme si zále�et na tom, aby do-
dací lhùty, které sdìlujeme na�im zá-
kazníkùm, byly pravdivé a reálné. Ke
v�em dodávaným souèástkám jsme
v�dy schopni poskytnout podrobnou
technickou dokumentaci výrobce.
Na�e firma disponuje rozsáhlou
technickou knihovnou. Zájemcùm na
pøání poskytujeme katalogové listy,
pøípadnì vybíráme a nabízíme funkè-
nì obdobné souèástky podle zákaz-
níkem zadaných parametrù pro
usnadnìní rozhodování pøi vývoji no-
vých výrobkù. Nejefektivnìj�ím zpra-
cováním po�adavkù na�ich zákazníkù
je forma písemných poptávek zasíla-
ných faxem.

Témìø tøi ètvrtiny na�eho obratu
tvoøí polovodièové souèástky � zej-
ména populární procesory øad 89C,
87C, 68HC,16C, signálové proce-
sory DSP, pamìti SRAM, EPROM,
EEPROM, FLASH, obvody pro spína-
né zdroje, interface, telekomunikace,
operaèní zesilovaèe, hybridní zesilo-
vaèe pro vysokofrekvenèní aplikace,
øady logiky CMOS a TTL, stabilizátory,
ochranné prvky proti pøepìtí (transil,
sidactor, transguard), tranzistory, tria-
ky, diody, LED a displeje atd.  Z pa-
sivních souèástek bì�nì dodáváme
elektrolytické, keramické a fóliové
kondenzátory, varistory, metalizované
rezistory 0207, 1206, 0805 v øadì
E12 a 0207 také v øadì E96. Dále ja-
zýèková a elektromechanická relé pro
prùmysl a telekomunikace,  displeje
LCD, tepelné tiskárny pro prùmyslové
aplikace, bì�ný sortiment konektorù
a magnetické materiály.

Náøadí, mìøicí techniku, poèítaèo-
vé komponenty, elektronické staveb-
nice a podobné výrobky a� na výjimky
nenabízíme.

Se sortimentem velmi úzce souvi-
sí ná� vlastní systém evidence a ex-
pedice zbo�í, který pracuje v souladu
s po�adavky norem øízení kvality a ja-

kosti. Pro tuto oblast jsme u� od po-
èátku na�í èinnosti stanovili velmi
pøísná kritéria. Ka�dá polo�ka, která
pøichází na ná� sklad je evidována
oddìlenì podle znaèení výrobce,
data výroby, typu balení a dal�ích kri-
térií, aby se zabránilo chybné mani-
pulaci. Na�e firma v�dy uvádí na
svých dodacích dokladech kompletní
oznaèení výrobce, datum výroby, vý-
robní sérii a mnoho dal�ích údajù
dùle�itých pro bezchybnou identifika-
ci dodávaného zbo�í, co� je dùle�ité
pro mnoho zákazníkù, kteøí pøechá-
zejí na øízení jakosti a kvality podle
ISO 9001. Ka�dá dodávka je po pøi-
pravení k expedici kontrolována dal�í
nezávislou osobou a teprve poté ex-
pedována. I kdy� je prodej na celé
balicí jednotky výhodný pro dodavate-
le i odbìratele, nejsme tím nijak
omezeni, a v pøípadì potøeby dodá-
váme jakékoli mno�ství.

Ve va�í oblasti pøibývá v po-
slední dobì mnoho nových
distributorù, kteøí pøicházejí
ze zahranièí. Jak vidíte per-
spektivy firmy?

Pøibývající konkurence mù�e trhu
jenom prospìt a nám nedovoluje
usnout na vavøínech. Nejsme odká-
záni pouze na pøímé vztahy s výrobci
souèástek, a tak èasto mù�eme po-
skytnout nìco navíc. V�dy nabízíme
flexibilní alternativu pøi øe�ení aktuál-
ních po�adavkù � skladové zásoby
souèástek, ke kterým máme okam�i-
tý pøístup, a které mù�eme bìhem
nìkolika dnù dodat na�im zákazní-
kùm, jsou nìkolikanásobnì vìt�í
nì� samostatný sklad jednoho, by�
sebevìt�ího distributora.

Nestaví vás to v�ak do role
pouhých pøekupníkù ?

V �ádném pøípadì. Jak ji� bylo
zmínìno v úvodu, na rozdíl od pøe-
kupníkù disponujeme dobøe zásobe-
ným skladem souèástek, které jsou
v�em zákazníkùm na území Èeské
republiky v pøípadì potøeby k dispozi-
ci nejpozdìji do 24 hodin. Navíc k vìt-
�inì dodávaných produktù poskytuje-
me plnou technickou podporu.

Mnoho firem dnes nabízí do-
dávky cenovì velmi zajíma-
vých souèástek z východní
Asie. Jak je to u Vás ?

Kontakty s výrobci a dodavateli
z Tchajwanu, Hongkongu, Singapuru
a Ji�ní Koreje úspì�nì rozvíjíme od
roku 1993. V tìchto zemích je velké
mno�ství výrobcù, av�ak je�tì vìt�í
mno�ství obchodních firem, které na-
bízejí výrobky z Èíny, u nich� je stá-
lost kvality dodávek èasto problema-
tická. Jsou èasto velmi propastné
rozdíly mezi výrobními linkami vel-
kých nadnárodních firem s velmi dù-
slednou kontrolou kvality a lokálních
výrobcù, kde je tato kvalita deklarová-
na pouze na papíøe. Spolupracuje-
me s výrobci, které jsme si mìli
mo�nost dobøe provìøit, a to jak po
stránce kvality vyrábìných souèás-
tek, spolehlivosti a flexibility dodá-

vek, tak i ochoty øe�it pøípadné nad-
standardní technické po�adavky na-
�ich zákazníkù (zákaznické LED a
displeje, displeje LCD, fóliové klá-
vesnice, kabelové svazky apod.).
Mnohé z na�ich dodavatelù v této ob-
lasti jsme osobnì nav�tívili, abycho-
m se ujistili, �e kvalita dodávaných
souèástek je kontrolována a zaruèe-
na. Díky vybudovaným a provìøeným
obchodním vztahùm s tìmito výrobci
nejsme v�dy nuceni vy�adovat platby
pøedem od na�ich zákazníkù, co�
èasto významnì usnadòuje splnìní
objednávek v co nejkrat�ím mo�ném
termínu.

Loòský rok byl pøelomem
v roz�íøení vyu�ití Internetu.
Pøipravujete nìco v této ob-
lasti?

Slu�eb Internetu vyu�íváme ji�
dlouhou dobu pro komunikaci se zá-
kazníky prostøednictvím elektronické
po�ty. V nedávné dobì jsme se roz-
hodli pro instalaci pevné datové linky
64 kb/s a ji� tou�ebnì oèekáváme
její brzké zprovoznìní. Doufáme, �e
tato linka zabezpeèí kvalitní propo-
jení do Internetu. Pøipravujeme pro-
vozovat Web server, díky nìmu�
bude mo�no èasem získávat neje-
nom technické informace a odkazy
na výrobce elektronických souèástek,
sledovat aktuální cenovou nabídku
populárních souèástek, ale i zadávat
dotazy a objednávky konkrétních po-
lo�ek  v reálném èase. Zároveò se
zefektivní komunikace s na�í firmou
prostøednictvím rychlej�ího odbavení
elektronické po�ty.

V úvodu jste se zmínil o va-
�ich vývojových aktivitách.
Mù�ete nám je pøiblí�it?

Pøevá�nì se zabýváme vývojem
elektroniky na zakázku, zejména
aplikací pro telekomunikace. Od po-
èátkù existence na�í firmy máme vel-
mi úzkou spolupráci s firmou 2N
s.r.o., která je známá jako významný
tuzemský výrobce telefonních ústøe-
den a pøíslu�enství. Pro tuto firmu
jsme formou zakázkové práce øe�ili
mnoho vývojových úkolù z  analogové
i digitální oblasti. Významnì jsme se
podíleli napøíklad na vývoji telefon-
ních ústøeden ATEUS.

Jako dílèí dodavatelé o�ivených
celkù elektroniky se výrobnì podílí-
me na nìkterých dal�ích projektech
(napø. elektronika pro myèky aut, vý-
roba spínaných zdrojù pro telefonní
ústøedny atd). Nìkteøí na�i zákazníci
vyu�ívají i mo�nosti naprogramování
u nás zakoupených programovatel-
ných obvodù v na�í vývojové labora-
toøi. Vzhledem k novým rozpracova-
ným projektùm si chceme v blízké
dobì poøídit osazovací automaty pro
povrchovou montá� � SMT. Na�e vý-
vojová a výrobní èinnost zaznamená-
vá v posledních dvou letech uspoko-
jivý rozvoj a zdá se, �e tento rùst kráèí
ruku v ruce se zvy�ující se úrovní tu-
zemské produkce elektroniky.

Dìkuji vám za rozhovor.
Pøipravil Jaroslav Belza
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SEZNAMUJEME VÁS

ñ

Celkový popis
Omlouvám se na�im ètenáøùm, �e se

v dne�ním testu opìt vracím k televizorùm,
ale o televizní pøijímaèe je trvale mimoøád-
ný zájem a navíc se v tomto pøípadì jedná
o dva pøístroje, o nich� si myslím, �e by
mìla být veøejnost informována. Tyto tele-
vizory jsou novými výrobky firmy OTF a. s.
v Ni�né.

Oba pøístroje, s typovým oznaèením
500 a 501, jsou toto�né, li�í se pouze tím,
�e typ 500 je vybaven funkcí PIP, tedy
mo�ností vyvolat k sledovanému obrazu
je�tì men�í obraz jiného, libovolnì zvole-
ného vysílaèe (typ 501 tuto mo�nost nemá).
Ve v�ech ostatních funkcích jsou oba typy
zcela shodné.

Pro výrobu se pøipravují identické mo-
dely 63B503 a 63B502, které budou dodá-
vány v �ir�ích skøíních a s reproduktory
umístìnými èelnì po obou stranách obra-
zovky. Dále se pøipravují i typy s oznaèe-
ním 70B504 (s obrazovkou 70 cm, èelními
reproduktory a s funkcí PIP) a s oznaèe-
ním 70B505 (s obrazovkou 70 cm, èelními
reproduktory, ale bez funkce PIP). Tyto pøí-
stroje v�ak v souèasné dobì je�tì nejsou
na trhu.

Oba popisované televizory jsou monito-
rového provedení a mají samozøejmì plo-
chou obrazovku s ostrými rohy obrazu (typ
Black Matrix). Úhlopøíèka obrazovky je
63 cm. K ladìní vysílaèù je pou�ita kmitoè-
tová syntéza a ladìní se realizuje volbou
kmitoètu (nikoli televizních kanálù) v celém
televizním pásmu, vèetnì zvlá�tních pá-
sem. Vysílaèe lze samozøejmì naladit i
automaticky nebo ruènì a ka�dý vysílaè,
podle místní potøeby, i jemnì doladit. Vysí-
laèùm, které byly naladìny automatikou a
rovnì� automaticky ulo�eny na urèitá pro-
gramová místa, je pak mo�né jednodu�e
zmìnit èíslo programového místa podle
vlastního uvá�ení. Pøi automatickém ladìní
vysílaèù lze zvolit i jejich ukládání od urèi-
tého èísla programového místa smìrem
nahoru. To znamená, �e mù�eme napøí-
klad stanovit, aby se automatikou naleze-
né vysílaèe ukládaly na programová místa
od 50 vý�e, aby pak pøi jejich roztøídìní na
definitivní programová místa (od èísla 1
vý�e) tyto vysílaèe �nepøeká�ely�. K ulo�e-
ní vysílaèù je k dispozici 100 programo-
vých míst a ka�dému programovému mís-
tu lze navíc pøidìlit název nebo zkratku
názvu vysílaèe, který byl na toto místo ulo-
�en. Název nebo jeho zkratka mù�e mít a�
pìt znakù. Èíslo programového místa je in-
dikováno na displeji LED (zelené barvy),
umístìném na èelní stìnì pod obrazovkou.
Pøístroj umo�òuje pøíjem vysílaèù v sousta-
vì PAL, SECAM a (za urèitých okolností)
i pøíjem v soustavì NTSC.

Televizor je vybaven obvodem CTI (pro
zlep�ení barevných pøechodù) a obvodem
BLACK STRETCHER (pro zlep�ení orien-
tace v obraze pøi tmavých scénách). Ve
tøech stupních lze té� volit odstín zabarvení
obrazu (studený, normální a teplý). Jednot-
livé funkce i jejich volba jsou indikovány na

obrazovce (OSD), av�ak ke zmìnám nì-
kterých hlavních parametrù tj. jasu, kontra-
stu, barevné sytosti, ostrosti obrazu, hlou-
bek, vý�ek, vyvá�ení kanálù a hlasitosti ve
sluchátkách není tøeba vyvolávat �ádné
menu a tím ne�ádoucím zpùsobem zakrý-
vat èást obrazu.

Pøipomínám, �e hlasitost v reprodukto-
rech lze pochopitelnì øídit pøímo k tomu ur-
èenými tlaèítky. Hlasitost ve sluchátkách je
mo�né øídit nezávisle na hlasitosti v repro-
duktorech, kromì toho lze pøi poslechu
dvojího zvukového doprovodu volnì volit,
který z obou zvukových doprovodù bude ve
sluchátkách a který bude v reproduktorech.
Zvukový doprovod lze volit buï stereofonní
(pokud je vysílán) èi nucenì monofonní,
nebo první èi druhý doprovodný zvuk pøi
dvoukanálovém vysílání zvuku a kromì
toho lze volit i zvuk s roz�íøenou stereofon-
ní základnou nebo kvazistereofonní zvuk.
Pøístroj pochopitelnì umo�òuje pøíjem ste-
reofonního nebo dvoukanálového zvuku
v obou normách (CCIR D/K i CCIR B/G).

Televizor je vybaven dekodérem tele-
textu, který umo�òuje pøijímat teletext
v systému FLOF nebo TOP a má pamì�
pro 10 teletextových stran. Pøístroj je té�
vybaven èasovaèem, který umo�òuje na-
programovat zapnutí nebo vypnutí televizo-
ru za urèitou dobu (a� do 240 minut), pøí-
padnì dobu zapnutí nebo vypnutí stanovit
vlo�ením reálného èasu.

V pøípadì, �e si pøejeme vyu�ít televi-
zor pouze pro poslech zvukového doprovo-
du nebo k pøíjmu rozhlasového vysílání
z dru�icových transpondérù, lze vypnout
obvody obrazovky a ponechat v èinnosti
pouze obvody pro pøíjem zvuku. K dispozici
je té� tzv. rodièovský zámek, který umo�-
òuje zablokovat pøíjem urèitých vysílaèù
buï trvale nebo v urèitém èasovém úseku.
Pøístroj je navíc doplnìn hodinami, jejich�
údaj je v pohotovostním stavu indikován na
displeji pod obrazovkou. Ten se pøi pøíjmu
vysílaèù zmìní na indikaci zvoleného pro-
gramového místa, o èem� ji� byla zmínka.
K údaji hodin se v�ak lze i v tomto pøípadì
kdykoli vrátit.

Typ 63M500 je navíc vybaven obvo-
dem, který umo�òuje realizovat funkci PIP
(Picture In Picture), tedy zobrazení malého
obrázku souèasného programu jiného vysí-
laèe. Do obrazu naladìného vysílaèe lze
vlo�it men�í obrázek poøadu vysílaèe, ulo-
�eného na libovolném jiném programovém
místì, ani� by k tomu byl potøebný dal�í
podpùrný pøístroj (napøíklad videomagneto-
fon), proto�e televizor je pro tento úèel vy-
baven druhým tunerem. Velikost vyvolané-
ho men�ího obrázku lze podle pøání mìnit.
Pøístroj umo�òuje zvolit jednu ze ètyø veli-
kostí. Kromì toho mù�eme, pokud si to
pøejeme, pøemístit men�í obrázek nejen do
rùzných rohù obrazovky, ale do zcela libo-
volného místa na obrazovce. Men�í obrá-
zek je mo�né kdykoli zamìnit za velký a
pøepnout tak v podstatì na program druhé-
ho vysílaèe. Men�í obrázek lze kdykoli té�
zastavit. Televizor rovnì� umo�òuje regulo-
vat samostatnì v men�ím obrázku kontrast.

K televizoru lze pøipojit libovolné vnìj�í
pøístroje. Na zadní stìnì jsou k dispozici
dvì zásuvky SCART, pøípadnì zásuvka
HOSIDEN pro pøipojení camcorderu nebo
videomagnetofonu, pracujícího v systému
S-VHS. Pøíslu�ným tlaèítkem pak volíme
buï AV1, AV2 nebo S-VHS. Pokud pøipojí-
me vnìj�í pøístroj do zásuvek SCART a
pokud je tento vnìj�í pøístroj vybaven ob-
vodem, který pøi reprodukci pøivede na
kontakt 8 zásuvky SCART napìtí 12 V,
pøepne se televizor automaticky na zmínì-
ný vstup. Na zadní stìnì jsou je�tì dvì
zásuvky pro pøipojení vnìj�ích reprodukto-
rových soustav, jejich� pøipojením lze po-
chopitelnì zlep�it reprodukci zvukového
doprovodu a té� zlep�it stereofonní vjem.

Zbývá jen dodat, �e na èelní stìnì pøí-
stroje pod obrazovkou je odklopné víèko,
pod ním� jsou prvky, které slou�í k nouzo-
vému ovládání hlavních funkcí televizoru
v pøípadì, �e nemáme k dispozici dálkový
ovladaè, nebo je dálkový ovladaè z nìjaké-
ho dùvodu nefunkèní. K dispozici je tu �est
tlaèítek, která mají shodnou funkci jako
stejnì oznaèená tlaèítka na dálkovém ovla-
daèi.

Dálkový ovladaè tohoto televizoru je
napájen dvìma suchými èlánky typu AAA
(mikrotu�kami).

Technické údaje podle výrobce

Úhlopøíèka obrazovky: 63 cm.
Úhlopøíèka viditelného obrazu: 59 cm.
Pøíjem vysílaèù: v�echna TV pásma,

(vèetnì pásem S a H).
Barevná soustava: PAL, SECAM.
Televizní zvuk:

CCIR B/G, D/K (mono, stereo, duál).
Zpùsob ladìní: kmitoètová syntéza.
Poèet pamì�ových míst: 100.
Nastavení ostrosti obrazu:

v 16 krocích (0 a� 15).
Výstupní výkon zvuku:

2 x 10 W (k = 10 %).
Zásuvky na zadní stìnì:

2 zásuvky SCART, 4 zásuvky CINCH,
1 zásuvka S-VHS, 2 zásuvky

pro vnìj�í reproduktory,
1 anténní zásuvka,

Zásuvka na èelní stìnì:
1 zásuvka JACK 6,3 mm

pro sluchátka.
Napájecí napìtí: 160 a� 250 V/50 Hz.
Pøíkon ve funkèním stavu:

100 W (typ 63M501),
105 W (typ 63M500).

Pøíkon v pohotovostním stavu: max. 2 W.
Rozmìry (� x v x h): 58 x 51 x44 cm.
Hmotnost: 28 kg.

Televizní pøijímaè OTF
ORAVA 63M500 a 63M501
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ñ Funkce pøístroje
Základní funkce, jak u� se témìø stalo

zvykem, plnil tento televizor zcela bezchyb-
nì. Obraz lze oznaèit za výborný a zvuk za
tak dobrý, jak to jen umo�òují vestavìné
reproduktory a vlastnosti skøínì pøístroje.
Zvlá�tì tìm u�ivatelùm, kteøí si toto prove-
dení (monitor-look) zvolí z dùvodu omeze-
né �íøky volného místa pro základní pøí-
stroj, bych doporuèil pøipojit vnìj�í, tøeba
i malé, reproduktorové soustavy.

Televizor je vybaven hodinami, jejich�
údaj je viditelný, pokud je pøístroj v poho-
tovostním stavu. U vìt�iny televizorù je
vhodné, ba nutné, vypínat obèas pøístroj
hlavním spínaèem pøedev�ím proto, aby
se po následném zapnutí tímto spínaèem
v�dy odmagnetovala obrazovka a byla tak
zaji�tìna maximální èistota barev. Tento
televizor je øe�en tak, �e je jeho obrazovka
automaticky odmagnetovávána po ka�dém
uvedení do funkèního stavu (i z pohoto-
vostního stavu). To v praxi umo�òuje za-
cházet s tímto televizorem zcela shodnì
jako napøíklad s videomagnetofonem; to
znamená, �e ho za bì�ných okolností mù-
�eme nechávat trvale v pohotovostním sta-
vu, ani� by vznikla mo�nost zhor�ení kvality
obrazu. Ani ekonomické námitky zde nena-
jdou uplatnìní, proto�e pøíkon pøístroje
v pohotovostním stavu (jak jsem se vlast-
ním mìøením pøesvìdèil) nepøesahuje
2 W. Pøi zmen�ení jasu displeje, zobrazují-
cího v pohotovostním stavu údaj hodin (lze
volit ètyøi stupnì jasu) se pøíkon dokonce
blí�í 1 W. To je, ve srovnání s jinými ob-
dobnými pøístroji, pøibli�nì pìtkrát a� de-
setkrát ménì a odpovídá to celkové spo-
tøebì asi 1 kWh za mìsíc, co� je zcela
zanedbatelné.

Pøístroj má jedno hlavní menu s �esti
nabídkami, které se otevírají z tohoto hlav-
ního menu. Ka�dá z tìchto �esti nabídek
pøedstavuje dal�í �sub-menu�, které má
opìt jednu a� �est dal�ích nabídek a
z tìchto nabídek se dvì zase rozvìtvují do
dal�ích �sub-sub-menu�. Tímto zpùsobem
lze sice ovládat a mìnit øadu funkcí, co� je
pøíjemné, av�ak souèasnì to je pro u�iva-
tele znaènì nepøehledné, nebo� se, pokud
s menu nepracuje dennì, v hierarchii jed-
notlivých polo�ek ztì�í orientuje. Výrobce
se sice postaral o velmi úèelné zjednodu-
�ení, které spoèívá v tom, �e kdy� se u�i-
vatel �zaplete� do tohoto mno�ství menu a
neví, kterým smìrem má pokraèovat dál,
staèí stisknout tlaèítko MENU a podr�et ho
stisknuté po dobu 4 sekund. Tím se auto-
maticky zobrazí hlavní menu a s volbou lze
zaèít znovu od zaèátku. Výrobci jsem v�ak
pøesto doporuèil, �e by pro orientaci u�iva-
tele bylo velmi vhodné, aby posloupnost
v�ech menu byla vhodným zpùsobem zob-
razena v návodu.

Chtìl bych v�ak zdùraznit, �e vìt�inu
základních funkcí lze nastavit rychle a bez
nutnosti otevírat jakékoli menu, po stisknu-
tí tlaèítka SEL. O tom jsem se ji� podrob-
nìji zmínil v úvodu tohoto pøíspìvku. Je sa-
mozøejmé, �e v tomto pøípadì jde pouze
o nastavení krátkodobé (ne� pøístroj vy-
pneme). Pokud si v�ak toto zmìnìné na-
stavení pøejeme ulo�it do pamìti, mù�eme
tak uèinit (v pøíslu�ném menu) a� po skon-
èení sledovaného poøadu. Chtìl bych je�tì
dodat, �e pøístup k jednotlivým menu je
velmi logický a volba pøíslu�ných paramet-
rù je té� pøehledná a jednoduchá. Pro
v�echna menu mù�e u�ivatel volit jeden ze
tøí jazykù: èe�tinu, sloven�tinu nebo angliè-
tinu.

Zmìníme-li (napøíklad po stisknutí tla-
èítka SEL) nìkterý parametr, zobrazuje se
jeho okam�ité nastavení v dolní èásti obra-
zovky. Zpùsob tohoto zobrazení mù�e u�i-
vatel v pøíslu�ném menu (Typ stupnice)

zvolit. Pøístroj mu v tomto menu nabízí ná-
sledující mo�nosti:
- Zobrazuje se symbol pøíslu�ného para-
metru a úroveò jeho nastavení je vyjádøená
èíslem.
- Zobrazuje se symbol pøíslu�ného para-
metru a úroveò jeho nastavení je vyjádøená
èíslem a délkou èerveného pruhu.
- Zobrazuje se symbol pøíslu�ného para-
metru a úroveò jeho nastavení je vyjádøená
pouze délkou èerveného pruhu.
- Zobrazuje se slovní oznaèení pøíslu�ného
parametru a úroveò jeho nastavení je vyjá-
døená èíslem a délkou èerveného pruhu.

Hlasitost reprodukce v reproduktorech
a hlasitost reprodukce ve sluchátkách lze
nastavovat oddìlenì a pøi dvouzvukovém
doprovodu lze té� volit, který zvuk bude ve
sluchátkách a který bude v reproduktorech.
Pøi pou�ití èasovaèe lze nastavovat nejen
èas, za který se má pøístroj od aktuálního
èasu zapnout nebo vypnout, ale tento èas
lze té� nastavovat pøímo v hodinovém a
minutovém údaji.

Funkce rodièovského zámku má nìko-
lik variant, které, kromì bì�ného zpùsobu
znemo�nìní pøístupu k urèitému programo-
vému místu, umo�òují té� tento pøístup
znemo�nit pouze v rozmezí urèité denní èi
noèní doby.

O modernosti tohoto pøístroje svìdèí
i mo�nost nastavovat parametry, které bý-
vají ovládány trimry nebo obdobnými prv-
ky, pomocí tlaèítek na dálkovém ovladaèi.
Nastavitelných parametrù je celkem asi
padesát a kromì nich má servisní technik
k dispozici je�tì rùzné diagnostické údaje,
podle nich� se mù�e v pøípadì poruchy
orientovat. Dva servisní pøehledy naleznete
na pøipojených obrázcích. K tìmto servis-
ním menu je pochopitelnì mo�ný pøístup
jen po vlo�ení speciálního kódu, který má
ten úèel, aby si laický u�ivatel nemohl ne-
vhodným zásahem tovární nastavení tele-
vizoru znehodnotit.

Skøíò televizoru je vyrobena z èerného,
jemnì matového plastu, který lze, jak jsem
si ovìøil, velice dobøe èistit. To toti� pova-
�uji v bì�né praxi za velmi dùle�ité, proto-
�e jsem sám majitelem nìkolika audio-
vizuálních pøístrojù, jejich� skøínì opatøil
výrobce, bùh ví proè, pozoruhodným mat-
nì drsným povrchem, který je jednak velmi
choulostivý na jakékoli skvrny a navíc se
�ádným bì�ným zpùsobem vyèistit nedá,
proto�e se chová jako jemný brusný papír.
Staèí po nìm napøíklad pøejet prstem a
stopu po otìru prstu lze jen velmi tì�ko
odstranit. Skøíò tohoto televizoru lze na-
opak vyèistit velmi snadno.

Dálkový ovladaè, kterým lze ovládat
v�echny funkce televizoru a který umo�òu-
je technickým pracovníkùm nastavovat pøí-
stroj i v servisním re�imu, se dobøe ovládá
jak v ruce, tak i polo�ený na stole. Jeho
ovládací tlaèítka jsou pøehledná a dobøe
uspoøádaná.

Na závìr jsem si ponechal dvì drobné
pøipomínky k tomuto pøístroji. Je �koda, �e
�ruèní� ladìní vysílaèù nelze realizovat vlo-
�ením údaje po�adovaného kmitoètu èísli-
covými tlaèítky. Postupná volba vysílaèe,
kterou pøístroj jedinì umo�òuje, je toti�
v nìkterých pøípadech velmi zdlouhavá.
Pøipou�tím v�ak, �e je to po�adavek spí�e
formální, proto�e ladìní vysílaèù není den-
ní zále�itostí. Kladnì je v�ak nutné hodno-
tit pou�ití kmitoètové syntézy s indikací
naladìného kmitoètu i to, �e pøi ladìní vy-
sílaèù, které nìkdy nerespektují normova-
ný kmitoètový rastr (napøíklad nìkteré spo-
leèné rozvody), nevznikají pøi pou�itém
zpùsobu ladìní �ádné problémy. Dále bych
pova�oval za velice výhodné, kdyby ste-
reofonní, av�ak pøedev�ím dvouzvukové
vysílání bylo indikováno tak, aby pøi sledo-
vání takového poøadu bylo prùbì�nì patr-

né, �e jde o dvouzvukové vysílání a aby se
na to u�ivatel nemusel teprve tlaèítkem do-
tazovat. To by bylo mo�né vyøe�it napøí-
klad indikací na displeji televizoru, obzvlá�-
tì, kdy� je zde displej ji� pou�it. A mo�ná,
�e by nìkteøí majitelé camcorderù uvítali,
kdyby byl vhodný vstup obrazového a zvu-
kového signálu umístìn (tøeba pod víèkem)
na èelní stìnì.

Návod k tomuto pøístroji je na velmi
slu�né úrovni, i kdy� se v nìm objevují rùz-
né neèeské a nehezké slovní tvary. Namát-
kou uvádím jako pøíklad �napìtí na pinu�
nebo �euro �òùra�. Nelíbí se mi prùbì�nì
pou�ívaný výraz �zatlaète tlaèítko� namísto
výsti�nìj�ího i správnìj�ího výrazu �stisk-
nìte tlaèítko�. Toté� platí napøíklad o vìtì,
�e �vysílací kanál obsahuje informace tele-
textu�. To je principielnì nesprávné, proto-
�e kanál �ádnou informaci neobsahuje. Te-
letextové informace mù�e vysílat pouze
vysílaè, který na tomto televizním kanálu
vysílá.

To jsou ov�em pouze drobné pøipomín-
ky, které nemohou slu�nou úroveò návodu
zásadnì ovlivnit. Jak jsem také v poslední
chvíli zjistil, výrobce doplnil návod doporu-
èeným hierarchickým pøehledem jednotli-
vých menu, tak�e se tím tato má pøipomín-
ka stala bezpøedmìtnou.

Závìr

Tento televizor je nespornì mimoøádnì
dobrý výrobek a pro jeho mnohé kladné
vlastnosti i celkové provedení ho mohu
s klidným svìdomím doporuèit v�em, komu
(prozatím dodávané) monitorové provedení
pøístroje i velikost jeho obrazovky vyhovují.
S plnou odpovìdnosti mohu té� prohlásit,
�e se popisovaný televizor nejen zcela vy-
rovná kvalitním západním pøístrojùm této
tøídy, av�ak �e je dokonce i v mnohém
pøedèí. Nepøehlédnutelná je i skuteènost,
�e je na tento televizor poskytována re-
kordnì dlouhá záruka po dobu 4 rokù.

Televizor je prodáván v  øadì speciali-
zovaných prodejen, z nich� jmenuji ales-
poò jednu - firma SYKO, Praha 4, Budìjo-
vická 9 (tel. (02) 42 37 04). Tato firma
mù�e po dohodì zajistit i dovoz a instalaci
pøístroje. Typ 63M501 (bez funkce PIP) na-
bízí za 18 990 Kè, typ 63M500 (s funkcí
PIP) pak  za 24 390 Kè.

   Adrien Hofhans



Praktická elektronika A Radio - 5/97

AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
Základy

elektrotechniky
 (Pokraèování)

 IV. lekce
Elektrický odpor

Hned z poèátku na�eho kursu jsme
si uvedli, �e dráty, kterými protéká
proud (øíkáme jim vodièe, proto�e
dobøe vedou proud), kladou procháze-
jícímu proudu urèitý odpor. Jestli�e
budeme mít dva dráty stejné délky,
ale rùzného prùøezu, pak tlust�í vede
proud lépe, má men�í odpor. Pama-
tujte, �e kolikrát je vìt�í prùøez, tolikrát
je men�í odpor drátu, vodièe. Znovu
opakuji, �e to platí jen pro dráty ze
stejného materiálu. Obrácenì to bude
s délkou. Bude-li mít drát urèité délky
urèitý odpor, bude mít drát ze stejného
materiálu dvojnásobné délky (pøi stej-
ném prùøezu) dvojnásobný odpor.
Èím vìt�í je délka vodièe, tím vìt�í
bude jeho odpor. Pokud budou mít
ov�em dva dráty stejnou délku a stej-
ný prùøez a ka�dý bude z jiného mate-
riálu, potom bude mit ka�dý jiný od-
por.

V elektrotechnice se pou�ívají drá-
ty støíbrné èi postøíbøené (napø. nìkte-
ré pojistky, cívky), mìdìné a hliníkové
(nejèastìji), pro nìkteré úèely (stará
vzdu�ná telefonní vedení) i �elezné.
Pro speciální úèely (napø. u vaøièù,
�ehlièek, k vyhøívání elektrické trouby)
se vyrábìjí dráty ze speciálních slitin,
které mají velký odpor - nejèastìji se
mù�eme setkat s názvy slitin nikelin,
konstantan, cekas, manganin nebo
chromnikl. Drát délky 1 m o prùøezu
1 mm2 ze støíbra bude mít odpor 0,016 W,
z mìdi 0,017 W, z hliníku 0,022 W, ze �e-
leza 0,118 W,  z chromniklu v�ak 1,10 W.
Je�tì je tøeba dodat,  �e odpor závisí i
na teplotì - u vìt�iny kovových materi-
álù se odpor s teplotou zvìt�uje, u nì-
kterých slitin a napø. uhlíku se naopak
zmen�uje. Toho se vyu�ívá u zvlá�t-
ních druhù rezistorù, tzv. teplotnì
závislých rezistorù - termistorù (jejich
odpor se pøi zvy�ující se teplotì zmen-
�uje, oznaèují se té� NTC) a pozistorù
(jejich odpor se pøi zvy�ující se teplotì
zvìt�uje, PTC).

V praxi v�ak nepotøebujeme pouze
vodièe, které by vedly proud co nejlépe,
s co nejmen�imi ztrátami, nìkdy
- napø. v radiotechnice -  potøebujeme
k omezení procházejícího proudu èi
k jiným úèelùm spojit dvì místa s roz-
dílným napìtím pøes velký odpor (napø.
øádu stovek, tisícù i více ohmù). K tomu
ji� nemù�eme pou�ít obyèejné vodièe,
ty by musely být mnoho kilometrù dlou-
hé. Pou�íváme k tomu souèástky, kte-
rým øíkáme rezistory. Jsou to obvykle

váleèky rùzného prùmìru a délky z ma-
teriálu, který klade prùchodu elektrické-
ho proudu urèitý odpor.

Obr. 15. Rùzné typy rezistorù (nahoøe
nejbì�nìj�í typ rezistorù uhlíkových a
s kovovou vrstvou (podle zatí�ení 0,3,
0,5 a 2 W se mìní uvedené rozmìry),
pod ním rezistor drátový a zcela dole
rezistor pro plo�nou montá� (SMT)

Rezistory se vyrábìjí nejen s rùz-
ným odporem, ale i pro rùzná zatí�ení
- obecnì platí, �e èím vìt�í je rezistor,
tím vìt�í je jeho povolené zatí�ení,
pro nejvìt�í zatí�ení se pou�ívají ob-
vykle rezistory drátové. Pøi prùchodu
proudu se rezistor pochopitelnì zahøí-
vá a pøi pøehøátí by se mohl po�kodit.
Elektrický výkon se mìní v teplo. Èím
má rezistor vìt�í povrch, tím více tep-
la se z nìj rozptyluje do okolí. Výkon,
pro který je rezistor vyroben (bývá
v rozmezí desetin a� desítek W) se
spolehlivì rozptýlí (rezistor pøi tomto,
tzv. jmenovitém výkonu je ji� velmi
teplý!) v okolí, vìt�ím výkonem nesmí
být v�ak rezistor zatì�ován - hrozí ne-
bezpeèí, �e se pøeru�í èi �shoøí�.

Pro R1, R2 a R3, tedy pro tøi rezistory
paralelnì bude tedy
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bude-li napø. R1 = R2 = R3 = 10 W, je
Rvýsl = (10.10.10)/(100+100+100) =
          = 1000/300 = 3,33 W.
(Jen pro úplnost - pøevrácené hodnotì
odporu, 1/R, se øíká vodivost).

Pokud mají dva rezistory stejný od-
por, pak pøi jejich sériovém spojení je
výsledný odpor dvojnásobný, pøi para-
lelním spojení je polovièní.

Obr. 16.  Rezistor (a), paralelní øazení
(b),  sériové øazení (c)

Pro zvlá�tní úèely se rezistory kon-
struují i jako promìnné, které se nazý-
vají reostaty (dnes prakticky nepou�íva-
ný pojem) tehdy, mají-li vyveden jeden
konec odporové dráhy a sbìraè (jez-
dec), nebo potenciometry, mají-li  vyve-
deny oba konce odporové dráhy a sbì-
raè (jezdec).

Odporový dìliè napìtí
Mìjme za sebou zapojené dva re-

zistory, dejme tomu s odporem 120 a
60 W. Pøipojíme je k baterii s napìtím
4,5 V a budeme mìøit proudy a napìtí.

Pøednì - jaký bude tímto obvodem
protékat proud? K urèení mù�eme pou-
�ít buï Ohmùv zákon, nebo (bez výpo-
ètu) ampérmetr. Pro procvièení  pou�ije-
me Ohmùv zákon I = U/R, pøièem� R =
R1+R2 = 180 W:

 I = 4,5 : 180 = 0,025 A
Obvodem bude protékat proud 25 mA.

Jaké budou úbytky napìtí na jednot-
livých rezistorech? Opìt z Ohmova zá-
kona U = R I  bude pro jednotlivé rezis-
tory

U1 = R1.0,025 = 120.0,025 = 3 V
a

U2 = R2.0,025 = 60.0,025 = 1,5 V.

U tohoto jednoduchého výpoètu by-
chom mohli pou�ít i úsudku - na rezis-
toru s dvojnásobnì velkým odporem
bude dvakrát vìt�í úbytek napìtí -  a
do�li bychom ke stejnému výsledku.
Stejná èísla získáme mìøením napìtí
na jednotlivých rezistorech. Pùvodní
napìtí zdroje se rozdìlilo na rezisto-
rech na dvì napìtí men�í. Takové
kombinaci rezistorù øíkáme odporový

Spojování odporù
Schematická znaèka rezistoru (i

obecnì odporu) byla na obr. 3. Obdobnì
jako zdroje (viz úvodní lekci) mù�eme
øadit rezistory (obecnì jakékoli odpory)
paralelnì nebo sériovì, nebo i
v rùzných sério-paralelních kombina-
cích. Pamatujte: pøi rezistorech øaze-
ných v sérii je jejich výsledný odpor
souètem odporù jednotlivých rezistorù

R
výsl = R1 + R2 + R3 + ...

U rezistorù, spojených paralelnì, je
výpoèet ponìkud slo�itìj�í. Pro dva re-
zistory platí

    R
výsl =    R1.R2

      
     R1 +R2

obecnì lze pro paralelní spojení rezis-
torù (odporù) R1 a� Rn pou�ít vzorec

1      = 1   +  1   +  1   +...+  1
R

výsl     R1    R2    R3    Rn

délka L = 2 a� 3 mm
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dìliè napìtí. Mezi napìtím na èásti od-
porového dìlièe a napìtím zdroje je pøí-
má úmìrnost: napìtí na èásti odporo-
vého dìlièe se má k napìtí zdroje
stejnì jako odpor èásti odporového dì-
lièe k odporu celého dìlièe.

Pøipojíme-li k odporovému dìlièi
je�tì zátì�, tedy nìjaký spotøebiè, který
má vnitøní odpor Rz napø. 200 W, pøed-
chozí vìta platí rovnì�, ale k odporu re-
zistoru R2 musíme je�tì pøi-poèítat pa-
ralelnì pøipojený odpor Rz. Odpor
výsledné paralelní kombinace

Rvýsl = 
R2.R

Z  =   
60.200

  = 
1200

  =
         R2 + RZ     60 + 200     260

= 46,1 W

a napìtí bude men�í - v daném pøípadì
je pomìr odporù
(R1+R

výsl
)/R

výsl
 = (120+46,1):46,1 =

            = 3,6
a z toho napìtí na spotøebièi vychází

U = 
4,5

 = 1,25 V
 3,6

Obr. 17. Dìliè napìtí (a) a dìliè napìtí
se zátì�í (b)

Pøi výpoètu jsou pochopitelnì pou�i-
ty zaokrouhlené údaje.

Výpoèty související s dìlièi napìtí
jsou bì�né a pro zjednodu�ení se pøi
nich vyu�ívá tzv. Théveninova teorému.
Ten øíká, �e dìliè napìtí mù�eme na-
hradit dvìma rezistory, pøipojenými
vedle sebe na zdroj takového napìtí,
jaké vzniká na rezistoru, z nìho� napìtí
odboèujeme, pøi nulovém odbìru prou-
du.

 Nakonec struèný pøehled: u vrstvo-
vých rezistorù tvoøí aktivní odporovou
vrstvu obvykle pyrolyticky nanesený uh-
lík nebo vakuovì nanesený kov. Z hle-
diska pou�ité technologie se tedy rozli-
�ují rezistory uhlíkové a metalizované
(s kovovou vrstvou), podle zpùsobu jak
jsou nakontaktovány vývody pak rezis-
tory èepièkové a bezèepièkové. Axiální
vývody jsou nejèastìji ze �elezného
drátu o Æ do 0,6 mm podle typu, s po-
vrchovou upravou (cínované, støíbøené).
Výrobci doporuèují nezkracovat je pøi
montá�i na ménì ne� 20 mm. Vývody
není vhodné pravoúhle ohýbat tìsnì u
tìlíska rezistoru. Pøedchozí vìty platí
pro souèástky obecnì, nejen pro rezis-
tory. U bezèepièkových rezistorù s men-
�í zati�itelností je nebezpeèí pøehøátí tì-
líska roztavenou pájkou. Vlivem
tepelných dilatací (pnutí) mù�e pak i
prasknout keramické tìlísko. Obzvlá��
opatrnì musíme postupovat pøi pájení
moderních souèástek vyrábìných pro
techniku SMT (souèástky bez dráto-
vých vývodù, subminiaturní, pro pøímé
pájení na plo�né spoje), pokud nepou-
�íváme speciální nástroje a pájku. (Po-

zor, nezamìòovat pájku a pájeèku, pá-
jeèka je nástroj a pájka je slitina, která
se pou�ívá k pájení.)

Laková vrstva u vìt�iny rezistorù
nemá elektroizolaèní úèel, je pou�ita
k ochranì vodivé vrstvy pøed vlivy pro-
støedí a pøed otìrem. Tìlíska rezistorù
se proto nesmí pøímo dotýkat ani vzá-
jemnì, ani jiných vodivých souèástek.

Potenciometry
Jak vypadá dìliè napìtí jsme si ji�

uvedli. Èasto je v�ak zapotøebí plynule
mìnit pomìr odporù jednotlivých rezis-
torù zapojených v dìlièi, abychom zís-
kali na výstupu promìnné napìtí.
K tomu slou�í potenciometry. Tvoøí je
obvykle kruhový izolant, na kterém je
obdobnì jako u rezistorù nanesena od-
porová vrstva, po které se pohybuje
sbìraè (jezdec), otáèející se spolu
s høídelem potenciometru. I potencio-
metrù je celá øada typù: u nìkterých je
zmìna velikosti odporu pøímo úmìrná
úhlu pootoèení sbìraèe (lineární poten-
ciometry), u jiných jsou prùbìhy slo�i-
tìj�í - napø. logaritmický. Nìkteré jsou
mechanicky uzpùsobeny tak, aby se
sbìraè posouval pøímoèaøe (tahové po-
tenciometry). Pokud sbìraè není spo-
jen s høídelem, na který mù�e být pøímo
nasazen ovládací knoflík, a høídel je
pouze krátký a vìt�inou uzpùsobený
pro ovládání pomocí �roubováku, mlu-
víme o odporových trimrech. Ty slou�í
obvykle k jednorázovému nastavení ur-
èité velièiny (odporu, napìtí) a èasto se
pou�ívají napø. i pøi o�ivování zapojení -
po optimalizaci pracovních podmínek
se pak zmìøí a nahradí v definitivním
zapojení pevný- mi rezistory.

Obr. 18. Provedení bì�ného dvojitého
(tzv. tandemového) potenciometru

firmy Piher typ PC16 pro maximální
zatí�ení 0,25 W a max. napìtí 500 V
(nahoøe) a odporového trimru stejné

firmy (typ PT6H) s uhlíkovou
odporovou dráhou pro max. zatí�ení

0,1 W a max. napìtí 100 V (dole)
Souhrn

(Pro dal�í studium)
Definice
Elektrický odpor, rezistance, je sou-
èinitel úmìrnosti mezi elektrickým
proudem I a napìtím U v obvodu stej-
nosmìrného proudu. Závisí na materiá-
lu, délce a prùøezu vodièe tohoto obvo-
du. Platí vztah R = U/I .  Hlavní
jednotkou elektrického odporu R je
1 W, co� je odpor vodièe, v nìm� stálé
napìtí 1 V mezi konci vodièe vyvolá
proud 1 A.

Mìrný elektrický odpor, rezistivita, je
velièina, charakterizující schopnost ur-
èité látky vést elektrický proud. Jednot-
kou mìrného elektrického odporu r
(øecké písmeno ró) je 1 ohmmetr,
v elektrotechnické praxi se èastìji
pou�ívá jednotka 1 ohm ètvereèný mili-
metr na  metr, 1W mm2 m-1, co� je
mìrný elektrický odpor takového mate-
riálu, který má pøi délce 1 m a prùøezu
1 mm2 odpor 1 W  (pøi 20 °C).

Výsledný odpor pøi sériovém spoje-
ní rezistorù (obecnì odporù)

R
výsl = R1 + R2 + ...+ Rn,

pøi paralelním spojení
  1/Rvýsl = 1/R1 + 1/R2 + ...+ 1/Rn.
Elektrická vodivost G je pøevrácená
hodnota elektrického odporu R,
G = 1/R. Hlavní jednotkou elektrické
vodivosti je 1 siemens, 1 S, co� je vo-
divost vodièe, jeho� odpor je 1 W.

Na závìr nìkolik praktických údajù
a pøíkladù. Dráty pro �silnoproud� jsou
obvykle v obchodech oznaèovány ni-
koli prùmìrem, ale prùøezem - drát o
prùøezu napø. 0,2 mm2 má prùmìr d
pøibli�nì 0,5 mm, o prùøezu 0,785
mm2 prùmìr 1 mm, o prùøezu
2 mm2 prùmìr asi 1,6 mm atd. Naopak
drát o prùmìru 0,1 mm má prùøez
0,007 mm2, o prùmìru 1 mm prùøez
0,8785 mm2, o prùmìru 2 mm prùøez
3,14 mm2 atd. (je-li r polomìr, d = 2r,
pak prùøez S = pd2/4). V praxi se pou-
�ívají vodièe rùzného prùmìru a z rùz-
ných materiálù. V této souvislosti se
uva�uje i tzv. hustota elektrického
proudu s , co� je proud, který pøipadá
na na 1 mm2 prùøezu S vodièe, pro
správný návrh tlou��ky vodièe pro
daný proud a daný materiál existují ta-
bulky, z nich� lze zjistit, jak velká je
dovolená hustota proudu; je-
-li napø. dovolená hustota proudu 3 A//
mm2 a má-li vodiè prùmìr 2,5 mm, ur-
èíme maximální dovolený proud I jed-
noduchým výpoètem:
prùøez vodièe S = pd2/4 = p.2,52/4 =
4,91 mm2,
proud I = sS [A; A/mm2, mm2],

  I = 3.4,91 = 14,73 A.
Dovolená hustota proudu pro daný
prùøez drátu závisí na umístìní vodièe
(vìt�í je u venkovních vedení, men�í
napø. transformátorù), dále napø. na
tom, má-li vodiè izolaci atd.

A na závìr je�tì jeden pøíklad
s vyu�itím mìrného odporu: Z manga-
ninového drátu o prùmìru 0,5 mm se
má vyrobit odpor 20 W. Vyjdeme ze
vztahu R = rl/S, mìrný elektrický od-
por r manganinu je 0,43 W mm2/m (je
urèen z tabulek)

;

Gp OND�� ����PO 5
6

= = =
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�
podobným zpùsobem by se mohl urèit
napø. i odpor vf cívky pro stejnosmìrný
proud, odpor pro stejnosmìrný proud
cívek reproduktorových výhybek atd.
(mìrný odpor mìdi pøi 20 °C je 0,0178
W mm2/m, mìrný odpor støíbra je r =
 = 0,0163 W mm2/m).     (Pokraèování)
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Jednoduchá zapojení
pro volný èas

Jako náplò dne�ní rubriky jsme vybrali zajímavé vylep�ení návodu na
Palubní poèítaè, který byl oti�tìn v AR A è. 3 a 4/1990 (podobným zpùso-
bem lze postupovat i v jiných zapojeních), které nám poslal Petr Kaucký
z Borovan, a dva drobné pøíspìvky dal�ích ètenáøù PE.

Náhrada Isostatù mikrospínaèi
Pøed èasem byl v AR uveøejnìn

stavební návod na palubní poèítaè
(A3 a 4/90). Proto�e se mi zapojení
velmi zamlouvalo, rozhodl jsem se
k malému vylep�ení - nahradil jsem
�humpolácké� Isostaty mikrospínaèi.
K náhradì P3 a� P7 jsem pou�il klop-
né obvody D a jejich nastavovací a
nulovací vstupy. Na tyto vstupy se
pøes diody D5 a� D18 pøivádìjí signá-
ly úrovnì log. 0. Diody zaji��ují mo�-
nost pøipojit na jeden vstup nìkolik
pøepínacích kontaktù. Pøes diody D1
a� D4 je pøivádìn impuls z vývodu 4
IO MHB8748, který se na tomto vývo-
du objeví pøi zapnutí napájení. V da-
ném zapojení se v tomto pøípadì zob-
razuje okam�itá rychlost vozidla.

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, zapùjèit èi pøedplatit cokoli
z bohaté nabídky knih a èasopisù, vycházejících v USA (nejen
elektrotechnických, elektronických èi poèítaèových).

Pøi prohlídce bohatého sortimentu nabízených publikací jsme
objevili i zajímavý èasopis TELEPROFESSIONAL magazine, 1. èís-
lo roku 1997, které vy�lo pod názvem Prùvodce kupujících po zbo�í
a slu�bách (viz obr.), které na 180 stranách pøiná�í a) abecední se-
znam spoleèností z nejrùznìj�ích oborù techniky spolu s kontaktní-
mi adresami a struènou charakteristikou spoleèností, b) seznam
spoleèností, nabízejících nejrùznìj�í produkty (52 kategorií zbo�í) a
jejich telefonní èísla, c) Call Center Products a Services atd.

Tento zajímavý èasopis je mìsíèník, roèní pøedplatné stojí
(mimo USA) kolem 60 dolarù, èasopis je formátu A4, celobarevný
na køídovém papíru a je �nabitý� informacemi.

Obr. 1. K èlánku �Náhrada tlaèítek Isostat mikrospínaèi

Pro nahrazení P2 je vyu�it obvod
IO3 a 1/2 IO2. Obvod IO3 je zapojen
jako monostabilní klopný obvod pole
[1], který slou�í k o�etøení zákmitù
kontaktù. Kondenzátorem C1 a rezis-
torem R8 je nastavena doba vstupní-
ho impulsu na témìø 2,5 s, co� zajistí
dokonalé o�etøení impulsu i pøi del�ím
stisku �tlaèítka�. Zmìnou C1 a R8 lze
tuto dobu mìnit podle potøeby (t =
= 1,1C1R8). Klopný obvod D se tímto
impulsem v�dy pøeklopí do opaèného
stavu, ne� v jakém se právì nachází.
Hradly z IO4 a IO5 je v�dy vybrána
pøíslu�ná LED (indikují zvolené funk-
ce). Indexy u LED jsou shodné s inde-
xy tlaèítek (mikrospínaèù).

[1] AR B1/95.

Dobrý nápad
Chci se ètenáøi PE podìlit o dobrý

nápad, který se mù�e leckomu hodit
nebo i jen zalíbit a nepøijde na víc, ne�
5 Kè: Vypadne-li sít´, je dobré mít po
ruce �baterku�. Jen�e - kde právì le�í?
Je proto vhodné opatøit svítilnu malou
LED, která je trvale pøipojena k baterií
svítilny pøes rezistor s tak velkým odpo-
rem, aby byl svit diody ve tmì patrný.
U�etøíme tak nejen èas, ale èasto i ne-
pøíjemnosti s pátráním ve tmì.

OK1XAM
Dal�í dobrý nápad

Pro o�ivování nf zesilovaèù pou�í-
vám �vypálenou� trubièkovou pojistku
s pøipájenou telefonní �árovkou 48 V/
/50 mA. Pøi zasunutí pojistky do dr�á-
ku místo pojistek, jistících koncové
stupnì, mi svit �árovky ihned napoví,
je-li v�e v poøádku - �árovka krátce za-
bleskne pøi nabíjení kon-
denzátorù, pak slabì svítí
podle klidového odbìru
nebo svítí silnì pøi zkratu èi
jiné závadì. Pøitom proud
�pojistkou� je tak malý, �e
nehrozí nebezpeèí znièení
tranzistorù.

                       Josef Vandìlík
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Obr. 3. Deska s plo�nými spoji

Karel Bartoò, Zbynìk Duda
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Integrovaný obvod DS1267, vyrá-
bìný firmou Dallas Semiconductors
obsahuje v pouzdøe DIP-14 (pøípadnì
SOIC-16, TSSOP-20) dva èíslicovì øí-
zené polovodièové potenciometry, je-
jich� �jezdce� lze øídicími signály DQ,
CLK, /RST tøívodièového sériového
rozhraní nastavit na ka�dém z nich do
256 poloh. Jejich aktuální polohu lze
pøes toto rozhraní rovnì� pøeèíst.

Obvod se vyrábí s celkovým odpo-
rem potenciometrù 10 kW, 50 kW nebo
100 kW. V dále popsané aplikaci je
pou�it jen jeden z potenciometrù
a nastavení jeho jezdce definuje ve-
likost analogového napìtí na vstupu
osmibitového sériového pøevodníku
A/D ADC0833 od firmy National Se-
miconductor. I tento pøevodník je
v tomto pøípadì rovnì� vyu�it jen
èásteènì, proto�e je ètyøkanálový a
v tomto zapojení je bez zvlá�tního
dùvodu pou�it 3. kanál. Rozsah vstup-
ního napìtí je 5 V.

Èinnost obvodu ilustrují v obr. 1
uvedené èasové prùbìhy øídicích sig-
nálù. Sekvenci zahajuje startovací
impuls /CS, který musí setrvat ve sta-
vu �L� nejménì po dobu 14 hodino-
vých impulsù CLK, pøípadnì do návra-
tu stavového signálu pøevodníku A/D
SARS do stavu �H�. Prvních pìt hodi-
nových impulsù potøebuje pro svou
èinnost pøevodník, a pak ji� následují,
po pøechodu výstupu DO z tøetího sta-
vu na jednu periodu hodin do �L�
a SARS do �H�, poèínaje bitem MSB,
jednotlivé bity èíslicového ekvivalentu
vstupního napìtí U1.

Do IO2
 jsou data ètena pøi nábì�né

hranì hodinových impulsù, co� je dù-

Napìtím øízený
elektronický potenciometr

le�ité, proto�e první bit vstupující pøed
MSB má jistý význam pro funkci IO2,
jsou-li vyu�ívány oba potenciometry.
Pøejde-li signál SARS do stavu �L�, je
vstup DQ do IO2 zablokován.

IO3
 je èasovaè 555 zapojený jako

astabilní multivibrátor a generuje hodi-
nový signál. Maximální kmitoèet mù�e
být vzhledem k ADC0833 400 kHz.

Obvod lze vyu�ít tam, kde je tøeba
øídit odpor v závislosti na øídicím na-
pìtí, tedy napø. pøi automatickém vy-
rovnávání mìøicích mùstkù, nastavo-
vání èasových konstant vzorkovacích
obvodù, �pièkových detektorù, èi jen
jako promìnný rezistor. Je v�ak tøeba
vzít úvahu pomìrnì velkou impedanci
jezdce, vìt�í ne� 400 W.

         JH

[1] Christman, N. T.: ADC Controls Di-
gital Potentiometer. Electronic Design
43, 1995, 13. øíjna, s. 101.

Obr. 1. Napìtím
øízený digitální
potenciometr

IO8 79L05
ES1, ES2 CD4053
IO6 CD4013
T1, T2 KC309,
T3 BC636
LED1      Æ 5 mm, dvoubar., 3 vývody

LED2, 3 Æ 3 mm, zelená
Pø1 a� Pø8 BCD palcové, TS 2101

Literatura
[1] Ritter, G. D.: Signale im Paket,
Funkschau 16/85.

[2] Philips: General Purpose/Linear
ICs.
[3] AR-B 3/89, s. 101 a� 104.
[4] Texas Instruments - Advanced
CMOS Logic Data Book
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Prostorové
zabezpeèovací
zaøízení SAIB-1

Celé zaøízení je instalováno v kra-
bièce o rozmìrech 70 x 50 x 35 mm.
Pou�ití: SAIB-1 je vhodný jako alarm
pro motocykly, automobily a pøívìsy,
k zabezpeèení bytù, chodeb, balkónù,
sklepù, pùdních prostor, gará�í.

Dal�í uplatnìní najde jako automa-
tický spínaè k osvìtlení schodi��, inte-
riérù i exteriérù nebo pro reklamní
úèely a v technologických procesech.

Technické údaje

Napájecí ss napìtí: 8 a� 16 V.
Odbìr proudu: 10 mA.
Dosah nastavitelný: 10 m2, 20 m3.
Zpo�dìní po pøiblí�ení: 10 s.
Trvání poplachu: 4 s.
Zpo�dìní po zapnutí: 20 s.
Spínaný proud zátì�e: 10 A.

Popis zapojení

Schéma pøístroje je na obr. 1. Son-
da IB-1 pracuje na principu indukèní
rovnováhy s filtrem proti elektromag-
netickému ru�ení. Proto�e se jedná
o hotový díl nelze jej detailnì rozepi-
sovat.

Výstupní signál ze sondy IB-1 je
nejprve zesílen zesilovaèem s dolní
propustí IO2D. Následnì je signál pøi-
veden na komparátor IO2C s nastavi-
telnou úrovní referenèního napìtí.
Tím je øízena citlivost celého zaøízení.
Následuje zpo�ïovací obvod IO3B.
Ten zajistí potøebný èas ke zru�ení
alarmu v dobì mezi aktivací sondy a
spu�tìním sirény, tzv. èas deaktivace.
Pokud není alarm zru�en (osobou po-
volanou) napø. u auta sepnutím zapa-
lování startovacím klíèkem nebo pros-

SAIB-1 je urèen k ochranì prostoru na principu vyvá�ené indukè-
nosti. Pøedností tohoto zpùsobu je skuteènost, �e mezi èidlem a
sledovaným prostorem nemusí být pøímá viditelnost, lze sledovat
prostor za zavøenými dveømi. Zaøízení je opatøeno regulátorem citli-
vosti a doká�e ohlídat plochu asi 10 m2, prostor a� 20 m3.

tým sepnutím kladného pólu na svor-
kovnici Ign, za nastavenou dobu (R9,
C2) se spustí siréna. Doba spu�tìní
sirény je omezena IO3A (R12, C4).

Jako výkonový stupeò je pou�itý T2
(MOSFET) BUZ10, kterým lze spínat
sirénu nebo jinou zátì� do 50 V/10 A.
Lze pou�ít i triak, napø. BT136/800E
pro spínání sí�ových elektrospotøebi-
èù. Komparátor IO2A zaji��uje potøeb-
ný èas (R14, C5) pro opu�tìní prostoru
pøi zapnutí pøístroje (odpojení kladné-
ho pólu od svorky Ign).

IO1 je pou�itý pro napájení sondy
a dìlièe referenèního napìtí. T1 je za-
pojen jako spínaè napájení celého za-
øízení. Pro jiné úèely pou�ití sondy
SAIB-1 (ne� je alarm) je nutné zvolit
jiné èasové konstanty IO3A, B, IO2A.

Seznam souèástek

R1, R13 2,2 kW
R2, R11 56 kW
R3 680 kW
R4, R15 5,6 kW
R5 330 W
R6 5 kW/NPT10H
R7, R17, R18 27 kW
R8, R10 10 kW
R9 100 kW
R12 47 kW
R14 330 kW
R16 22 W
C1 1 nF, ker.
C2, C4,
C5, C10 100 µF/16 V
C3, C6,
C7, C11 100 nF, ker.
C8, C9 10 µF/25 V
IO1 78L05
IO2 LP2902N

IO3 4013
T1 BC327
T2 BUZ10 + chladiè
D1 HLMP1790
D2 a� D8 1N4148
D9 BZX85/32V
Sonda IB1
S1, S2             svorkovnice ARK500/2
DP1    drátová propojka
DP2    drátová propojka pod diodu D2
krabièka s potiskem

Kompletní zaøízení bez akumulá-
toru a sirény (cena 435 Kè) a sta-
vebnici (395 Kè + po�tovné) lze objed-
nat na tel. 05/744 833 nebo písemnì
na adrese: Karel Procházka, Obøan-
ská 73, 614 00 Brno.

Obr. 1. Schéma zapojení

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji
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vací diody D8 a� D11 zamezují ovliv-
òování displeje stiskem tlaèítek.

Mìøení �íøky impulsu a periody sig-
nálu je prakticky programová zále�itost.
Vstupní signál v úrovni TTL je pøiveden
pøes ochranný obvod R9, D6, D7 na
vstup tvarovaèe IO2F. Dal�í hradla za-
ji��ují inverzi signálu pro vyu�ití pøeru-
�ení mikroprocesoru, které reaguje
pouze na sestupnou hranu signálu.

Re�im poèitadla rovnì� vyu�ívá pøe-
ru�ení. Vstupní signál pro prostý èítaè
impulsù mù�e mít velmi nízký kmitoèet,
proto se vyu�ívá vstupu se stejnosmìr-
nou vazbou.

Obslu�ný program je celý napsán
v assembleru a zabírá celou pamì�.
Vnitøní výpoèty jsou provádìny s pøes-
ností na 10 desetinných míst. To je také
maximální velikost zobrazovaného èís-
la. Program v mikroprocesoru je zablo-
kován proti ètení.

Popis ovládání
Pro ovládání pøístroje slou�í pøepí-

naè vstupù a tlaèítka s významem
�Funkce� a �Rozsah�. Pøepínaèem vstu-
pù volíme, kterým vstupem budeme
mìøit. Jsou tyto mo�nosti (pøi zapojení
pro dva vstupy):
A F-Lo: kmitoèet 1 Hz a� 30 MHz, mf

kmitoèet, otáèkomìr.
B F-Hi: kmitoèet 20 a� 1300 MHz, mf

kmitoèet, èíslo TV kanálu.
A Width: �íøka impulsu, perioda, pro-

stý èítaè impulsù.

Tlaèítkem �Funkce� se volí po�ado-
vaná funkce. Prvním stiskem se na
chvíli zobrazí právì zvolená funkce.
Pokud v této dobì nestiskneme tlaèít-
ko znovu, vrátí se zpìt k této funkci. Ji-
nak se zmìní funkce na následující.
Tlaèítkem �Rozsah� se volí mìøicí roz-
sah nebo parametr funkce.

Pøi vìt�inì mìøení signalizuje dese-
tinná teèka blikáním funkci hradla
(GATE). Pokud se zobrazí je�tì jedna
teèka na nejni��í dekádì, signalizuje to
pøeteèení údaje pøes  6 dekád displeje.

Po zapnutí pøístroje se asi na 1 se-
kundu objeví èíslo verze programové-
ho vybavení.

Skupina I., vstup A
F-Lo � Nízké kmitoèty

Mìøení kmitoètù do 30 MHz. Jsou
k dispozici 4 rozsahy s rozli�ením
100; 10; 1; 0,1 Hz.

F-LoMf � Nízké kmitoèty s korekcí mf
Mìøí kmitoèet shodnì jako pøedcho-
zí funkce, ale pøed zobrazením je
výsledek korigován o velikost mf
kmitoètu. Kmitoèet se nastavuje ná-
sledující funkcí.

SEt MF � Nastavení mf
Stiskem tlaèítka �Rozsah� vybereme
potøebný mf kmitoèet vèetnì zna-
ménka. Znak ��� znaèí, �e se bude
mf kmitoèet odeèítat od namìøené-
ho údaje. V základní verzi jsou k di-
pozici tyto kmitoèty: 10,700 MHz;
10,695 MHz; 9 MHz; 468 kHz; 455
kHz; 38,0 MHz; 38,9 MHz a také 0;
6,5 MHz; 5,5 MHz. Po zapnutí se
nastaví -10,7 MHz. Na �ádost mo-
hou být doplnìny i dal�í mf kmito-
èty.

Èítaè 1300 MHz
Milo� Zajíc

Na základì znaèného ohlasu na velmi jednoduchý univerzální èítaè, pub-
likovaný v PE 5/96, vznikla na èetné �ádosti roz�íøená verze, splòující vy��í
po�adavky. Cílem bylo zapojení s maximální jednoduchostí, tím snadnou
zhotovitelností a pøíznivým pomìrem výkon/cena.

Struèný popis
Celková koncepce èítaèe byla zvo-

lena tak, aby byly odstranìny nedostat-
ky jednoduché verze pøi maximální jed-
noduchosti. Hlavní zmìnou je pou�ití
rychlého pøeddìlièe pøed procesor a tím
výrazné zrychlení mìøení. Pro kmitoèty
do 30 MHz jsou mìøicí doby shodné s
klasickým èítaèem a pro vstup B dokon-
ce krat�í ne� u bì�ných èítaèù
s pøedìlièem 100 nebo 1000. Vstup do
30 MHz je opatøen vstupním zesilova-
èem s velkou vstupní impedancí.
V�echny vstupy mají ochranu proti pøe-
pìtí.

Èítaè umo�òuje v�echna bì�ná mì-
øení a navíc nìkteré funkce jako napø.
korekci o mezifrekvenèní kmitoèet nebo
zobrazení èísla TV kanálu. Díky pou�ití
procesoru s mo�ností jeho vícenásob-
ného programování (a� 1000x ) je mo�-
no funkce upravovat podle potøeby.

Základní technické údaje
Vstup A:
Kmit. rozsah: 1 Hz a� 25 MHz.
Citlivost: <100 mV (typ. 30 mV).
Vstupní odpor: 1 MW.
Rozli�ení: 100; 10; 1; 0,1 Hz.
Vstup B:
Kmit. rozsah: 20 a� 1300 MHz.
Citlivost: <100 mV (typ. 15 mV).
Vstupní odpor: 50 W.
Rozli�ení: 10; 1; 0,1; 0,01 kHz.
Mìøení �íøky impulsu:
Rozsah: 0 a� 1 s.
Citlivost: TTL.
Vstupní odpor: >1 MW.
Rozli�ení: 1 µs.
Speciální funkce:
� korekce zobrazeného údaje o mezi-

frekvenèní kmitoèet (0,455; 9;
10,695; 10,700; 38,0; 38,9; 5,5; 6,5
MHz aj.).

Vstup A:
� otáèkomìr, rozli�ení 50 ot/min,

dìlitel 1 a� 6,
� poèitadlo s nulováním (prostý èítaè

impulsù).
Vstup B:
� zobrazení èísla TV kanálu.

Zobrazovaè: 6 dekád, èervený.
Ovládání: pøepínaè vstupù - 3 polohy,

2 tlaèítka s významem
�Funkce� a �Rozsah�.

Osazení: 5 IO, 8 tranz., 11 diod.
Napájení: 5 V, max. 120 mA.
Rozmìry: 100 x 65 x 40 mm.

Popis zapojení
Obvodové øe�ení celého èítaèe je na

obr. 1. Signály s kmitoètem do 30 MHz

pøicházejí pøes oddìlovací kondenzá-
tor na ochranný obvod, tvoøený rezis-
torem R1 a diodami D3 a D4, na gate
tranzistoru T1. Ten pracuje jako oddì-
lovací zesilovaè pro dosa�ení velké
vstupní impedance. Dále je signál ze-
sílen v zesilovaèi osazeném tranzisto-
rem T2. Na jeho kolektoru je ji� signál
s dostateèným rozkmitem pro zpraco-
vání logickými obvody. Pro zaji�tìní po-
tøebné strmosti hran pro pøeddìliè, je
signál  vytvarován Schmittovým klop-
ným obvodem IO2A. Vlastní èítaè zaèí-
ná rychlým pøedìlièem IO4. Pou�itím to-
hoto pøedìlièe je zvý�en nízký vstupní
kmitoèet èítaèe mikroprocesoru. Vlast-
nosti tohoto zapojení jsou z hlediska
rychlosti identické s øadou dekadických
èítaèù v klasickém zapojení. Rozdíl
v poètu pouzder IO a mo�nostech je ale
velký. Výstupy pøeddìlièe jsou snímá-
ny pøes osmibitovou sbìrnici mikropo-
èítaèe. Signál pøenosu do dal�ích øádù
je nejprve pomocí R8, C11, C12 a IO2B
vytvarován na konstantní délku vhod-
nou pro zpracování procesorem. Pomo-
cí vnitøního èítaèe procesoru a progra-
mu je tak vytvoøen binární èítaè o délce
32 bitù (10 dekád). Pøeddìliè není nu-
lován. Není to tøeba, proto�e poèáteèní
stav èítaèe je programovì korigován.

Pøi mìøení vysokých kmitoètù pøichá-
zí signál pøes ochranné diody D1 a D2
na rychlý dìliè ECL (IO1) s dìlicím po-
mìrem 64. Lze tedy pou�ít i jiný typ dì-
lièky (napø. oblíbený U664).Výstup této
dìlièky je pøiveden zpìt do vstupu pro
nízké kmitoèty. Tím se u�etøí tvarovaè
signálu a dal�í IO upravující dìlicí po-
mìr na násobek deseti u klasických
zapojení. Zapojení je potom velmi jed-
noduché. Mikropoèítaè musí v�ak kori-
govat mìøicí dobu tak, aby zobrazený
údaj byl správný. Maximální mìøitelný
kmitoèet je urèen vlastnostmi IO1 a
bì�nì dosahuje 1500 MHz.

Základem celého èítaèe je jednoèipo-
vý mikroprocesor Atmel s reprogramova-
telnou pamìtí programu. Mikropoèítaè
pracuje s hodinovým kmitoètem 24 MHz.
Port 1 budí pøímo �estimístný displej a
té� se vyu�ívá jako obousmìrná sbìrni-
ce pro pøipojení ostatních obvodù. Tím
se zmen�í výraznì poèet potøebných vý-
vodù mikropoèítaèe. Zbylé vývody se vy-
u�ívají pro �kritické signály�.

Displej pracuje v multiplexním pro-
vozu. Katody segmentovek spíná pøí-
mo mikroprocesor. Jas displeje je ur-
èen odpory rezistorù R17 a� R24.
Anody jsou spínány tranzistory T3 a�
T8. Tranzistory jsou buzeny z dekodé-
ru s pamìtí IO3. Zbylé dva výstupy de-
kodéru slou�í pro øízení pøeddìlièe IO4.

Tlaèítka a vstupní pøepínaè jsou sní-
mány té� pomocí multiplexu. Oddìlo-
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rEvol � Otáèkomìr
Slou�í pro mìøení otáèek motorù
napø. elektrických, spalovacích i ji-
ných. Vzhledem ke vstupnímu zesi-
lovaèi lze nìkteré druhy snímaèù
pøipojit pøímo. Rozsah mìøení je do
999950 ot/min s rozli�ením 50 ot/
min. Pro korekci pou�itého typu sní-
maèe slou�í tlaèítko �Rozsah�. Po
jeho stisku se na chvíli zobrazí veli-
kost korekce, napø.: n - 1. Je to vlast-
nì èíslo, které udává poèet impulsù
ze snímaèe na jednu otáèku. Displej
potom ukazuje správný údaj. Napøí-
klad pro klasický ètyøválcový ètyø-
taktní motor a snímání z pøeru�ova-
èe je dìlitel 2.

Skupina II., vstup B
F-Hi � Vysoké frekvence

Slou�í k mìøení kmitoètù asi od
20 MHz vý�e (nevadí-li men�í citli-
vost vstupu ji� asi od 3 MHz).  Mìøí
se s rozli�ením 10 a 1 kHz a 100 a
10 Hz. Vìt�ina vysokofrekvenèních
dìlièek bez signálu kmitá, co� se
projevuje i na displeji problikáváním
èísel. Pro dosa�ení co nejvìt�í rych-
losti mìøení a citlivosti není pou�ito
softwarové blokování tohoto jevu.

F-Hi MF � Vysoké frekvence s korek-
cí mf
Mìøí stejným zpùsobem jako pøi
F-Hi, av�ak s korekcí mf kmitoètu.

F-Hi cH � Zobrazení TV kanálu
Pokud mìøený kmitoèet spadá do
oblasti TV vysílání (vèetnì v�ech
kabelových), zobrazí se na displeji
èíslo kanálu a jeho odchylka od nos-
né obrazu v této formì:
napø. r 41 -1.2 znamená kanál 41,
odchylka -1,2 MHz,
a S23  0.2 znamená kabelový kanál
23, odchylka +0,2 MHz.
Pokud je mìøený kmitoèet mimo ja-

kékoliv pásmo, zobrazí se údaj o kmi-
toètu. Pøi tomto mìøení je v�dy zapnuta
korekce mf kmitoètu. Pokud chceme
mìøit pøímý kmitoèet (bez korekce) na-
stavíme mf kmitoèet v SEt MF na 0.
Tabulka kmitoètù je podle normy  CCIR
- D/K , pøièem� kabelové kanály jsou
podle CCIR - B/G.

SEt MF � Nastavení mf kmitoètu
Nastavení mf kmitoètu je shodné pro
F-Hi, F-HicH a F-Lo.

Skupina III., vstup A
Width H � �íøka impulsu v �1�

Mìøení �íøky impulsu v logické úrov-
ni H. Mìøí s rozli�ením 1 µs a max.
délkou 999,999 ms. Vstupní signál
musí mít úrovnì logiky TTL. Pøi pøí-
tomnosti mìøeného kmitoètu na
vstupu bliká desetinná teèka. Po-
kud signál nesplòuje parametry po-
psané na konci  kapitoly, mù�e být
údaj zobrazovaný na displeji nesta-
bilní.

Width L � �íøka impulsu v �0�
Mìøení �íøky impulsu v logické úrov-
ni L. Rozli�ení je stejné jako pøi pøe-
de�lé funkci.

Period � Perioda signálu
Pro mìøení periody signálu je zmì-
øena doba trvání v obou úrovních a Obr. 1. Schéma zapojení èítaèe
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zobrazen jejich souèet. Rozsah
mìøení je shodný jako u �íøky im-
pulsu.

Count � Poèitadlo
Jedná se o prostý èítaè impulsù.
Pøístroj se nuluje jedním stiskem tla-
èítka �Funkce�. Pou�ívá se vstup
s úrovnìmi TTL. Èítá na nábì�nou
hranu signálu.

Pro v�echna mìøení �íøky impulsu i
poèitadla je maximální vstupní kmito-
èet signálu omezen  na 100 kHz. Mini-
mální �íøka impulsu je 0,5 µs. Pøi vý-
razném pøekroèení kmitoètu v re�imu
poèitadla mù�e dojít a� ke zhasnutí dis-
pleje (pøeru�ení procesoru je tak èas-
té, �e nestaèí displej obsluhovat).

Pro dosa�ení velké vstupní im-
pedance není na vstupu TTL �ádný
vstupní odpor. Proto se pøi nezapoje-
ném vstupu mohou zobrazovat náhod-
né údaje. Pokud by tato skuteènost nì-
komu vadila, pøipojíme rezistor
s odporem asi 1 MW mezi vývod R9 ve-
doucí z desky na pøepínaè a zem.

Stavba a o�ivení
Desku s plo�nými spoji nejdøíve vyvr-

táme. Vìt�ina dìr má prùmìr 0,8 mm, díry
pro úhlové spojky obou desek 1 mm a pro
trimr C17 1,2 mm. Jako první osadíme 5
drátových propojek. Potom osazujeme
postupnì dal�í souèástky od nejmen�ích
po nejvìt�í.  Souèástky kolem IO1 pájí-
me s co nejkrat�ími pøívody. Kondenzá-
tory u IO1 je mo�no pou�ít i v provedení
SMD. Pro procesor IO5 pou�ijeme objím-
ku. Nakonec obì desky spojíme úhlový-
mi propojkami. Obr. 2. Desky s plo�nými spoji pro èítaè

Obr. 3. Osazení desek s plo�nými spoji a pøipojení
pøepínaèù a vstupních konektorù

Detail
spojení
desek

Zapojení
T2 (BF199)

O�ivení je velmi jednoduché. Pøi
peèlivé práci (hlavnì pájení) by mìl pøí-
stroj pracovat na první zapojení. Trimr
C17 nastavíme na nejmen�í kapacitu.

Pro první zapnutí doporuèuji pou�ít
zdroj s proudovým omezením na asi
150 mA a postupnì zvìt�ovat napìtí
od nuly. Dají se tak bez po�kození iden-
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v blízkosti desky èítaèe pøipojit konden-
zátor asi 470 µF/10 V na napájení. Ten
omezí ru�ení zpùsobené proudovými
�pièkami.

Pøi bateriovém napájení je mo�no
pomocí dal�ího segmentu pøepínaèe
vstupù zapínat napájení IO1 jen pøi po-
loze F-HI. Tím se u�etøí dal�ích asi
25 mA.

Vstupní pøepínaè
Zapojení vstupních obvodù není na

desce s plo�nými spoji. Lze proto volit
konfiguraci s jedním a� tøemi vstupní-
mi konektory (nejlépe BNC). Zapojení
s jedním vstupním konektorem je po-
chopitelnì nejslo�itìj�í. V tomto pøípa-
dì je nutno té� poèítat se zhor�ením
parametrù na vysokých kmitoètech díky
prùchodu signálu pøes pøepínaè. Pøíklad
mo�ného zapojení vstupních obvodù je
na obr. 4:
4a � tøi vstupy, jednoduchý pøepínaè,
4b � dva vstupy, standardní zapojení

( té� obr. 1 ),
4c � jeden vstup.

Vstupní signály je nutno propojovat
vf stínìnými kablíky tak, jak je znázor-
nìno na zapojovacím výkrese.

Mechanická koncepce

Je ponechána na schopnostech a
mo�nostech u�ivatele. Z hlediska vf
techniky, tj. vyzaøování i odolnosti proti
vnìj�ím polím, by mìla být krabièka
kovová nebo alespoò stínìná. Krabièek
je sice na trhu relativní dostatek, hor�í
je to v�ak s jejich dlouhodobou dostup-
ností. Vzhledem k malým rozmìrùm i
celkové spotøebì lze pøístroj napájet i
z baterií. Obì desky lze umístit také rov-

nobì�nì nad sebou, èím� se rozmìry
je�tì zmen�í. Pøi provozu na silném
denním svìtle je vhodný èervený filtr
pøed displejem. Hmatníky pro tlaèítka
lze pou�ít z vadných tranzistorù øady
KC50x.

Závìr
Vzhledem k mo�nosti pøeprogramo-

vat procesor se èasem urèitì objeví
dal�í speciální funkce èi vylep�ení. Slo-
�itìj�í funkce je mo�no zatím doplòo-
vat pouze na úkor jiných, proto�e ka-
pacita pamìti procesoru je ji� prakticky
vyèerpána. Doufám, �e firma ATMEL
brzy bude vyrábìt také typ s vìt�í pa-
mìtí.

Pro zájemce o pou�ití èítaèe jako
stupnice k pøijímaèi pro pøíjem SSB sig-
nálù bych chtìl upozornit, �e  této pro-
blematice bude vìnován pravdìpodob-
nì samostatný èlánek.

Stavebnici èítaèe obsahující v�ech-
ny souèástky mimo vstupních konekto-
rù a pøepínaèe vstupù si lze objednat
za 999 Kè na adrese autora: Milo� Za-
jíc, Hálkova 739, 289 11 Peèky.

Seznam souèástek

R1, R3, R5, R9 1 kW
R2 1 MW
R4 27 kW
R6 100 W
R7 22 W
R8 100 kW
R10 a� R15 2,7 kW
R16 8x 10 kW
R17 a� R24 150 W
R25 22 kW
C1, C4, C12 100 pF
C2, C3, C6, C9, C18 1 nF
C7 100 nF/MKT
C8, C10, C13 47 µF/10 V mini
C11, C15, C16 47 pF
C14 2,2 µF/63 V mini
C17 trimr 22 pF
D1,D2 BAR19
D3 a� D11 1N4148
T1 BF245
T2 BF199
T3 a� T8 BC556
IO1 SAB6456, (U664)
IO2 74HC14
IO3 74HC137
IO4 74HC590
IO5 89C2051 naprogramovaný
Z1 a� Z6 HDSP5501
X1 24.000 MHz

tifikovat obrácenì zapájené obvody a
jiné chyby vedoucí k destrukci souèás-
tek. Jedinou èinností je nastavení pøes-
ného kmitoètu oscilátoru. Na vstup pøi-
vedeme signál z kvalitního generátoru
nebo normálu o kmitoètu 10 a� 20 MHz,
zvolíme rozli�ení 1 Hz a trimrem C17
nastavíme shodný údaj na generátoru
a èítaèi. Nastavovat pøi vìt�ím rozli�e-
ní nemá význam, proto�e celková pøes-
nost tak velká není. Pokud rozsah trim-
ru nestaèí, zmìníme kapacitu C16. Pøi
nastavování se mù�e stát, �e kmitoèet
krystalu bude stále vy��í ne� po�ado-
vaný (ni��í údaj na displeji ) a oscilátor
bude ji� vysazovat. Potom je vhodné
zapojit do série s krystalem cívku Lx
s indukèností asi 0,5 µH (plo�ný spoj je
pøipraven, staèí osadit a pøeru�it spoj).
Rozptyl parametrù krystalù je dosti vel-
ký i od jednoho výrobce.

Pokud chceme dosáhnout maximál-
ní citlivosti, zkontrolujeme napìtí na ko-
lektoru T2. Mìlo by být asi 2 a� 3 V bez
signálu. Pøípadnì zmìníme odpor R4
tak, aby citlivost byla co nejvìt�í (vhod-
né mìøit pøi kmitoètech nad 15 MHz).

Napájení
Pøesto, �e celkový odbìr pøístroje je

malý, nelze otázku zdroje podcenit.
Nevhodný zdroj mù�e zpùsobit ru�ení
analogové èásti.  Vzhledem k multiplex-
nímu provozu displeje vznikají na na-
pìtí +5 V proudové �pièky, které pøi
nevhodném zdroji mohou zhor�it stabi-
litu údaje. Zcela vyhoví bì�ný plastový
stabilizátor 7805 (ne 78L05) s pøíslu�-
nými blokovacími kondenzátory a nej-
vý�e 10 cm dlouhými pøívody k desce.
Pøi napájení z baterií nebo jiného zdro-
je s nejistými vlastnostmi doporuèuji

Obr. 4. Mo�né zpùsoby zapojení vstupních konektorù

a) b) c)

Obr. 5. Pohled na osazené desky èítaèe
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Pøijímaè/vysílaè
dálkového ovládání

TMS3637
Vzhledem k velikému zájmu náv�tìvníkù na�eho stánku o po-

drobnìj�í technické informace o integrovaném obvodu TMS3637
firmy Texas Instruments na výstavì Amper 97 a èetným písemným
a telefonickým dotazùm se pokusíme uspokojit tímto èlánkem vìt-
�inu zájemcù. Jeliko� kompletní technický popis je ponìkud ob-
sáhlý (asi 50 stran formátu A5), budeme jej zasílat vá�ným zájem-
cùm na vy�ádání.

Popis

TMS3637 je pøijímaè/vysílaè øídicí-
ho kódu dálkového ovládání. Je za-
poudøen do osmivývodového pouzdra
DIL8 nebo SO8 pro povrchovou mon-
tá�. Jeliko� jeho konfigurace, vèetnì
ulo�ení kódu, se uskuteèòuje napro-
gramováním interní pamìti EEPROM,
nepotøebuje ji� �ádné dal�í externí
pøepínaèe. Integrovaný obvod obsa-
huje také nìkolik obvodù (obr.1), kte-
ré by jinak bylo nutné øe�it externì.
Mezi nì patøí zesilovaè s komparáto-
rem pro detekci a tvarování vstupního
signálu s úrovní nìkolik milivoltù a in-
terní oscilátor, který tvoøí hodiny pro
pøenos kódu. Tyto vlastnosti umo�òu-
jí miniaturní provedení desky s plo�-
nými spoji.

TMS3637 tedy obsahuje 31bito-
vou pamì� EEPROM, která je dìlena
do dvou bajtù: 22 bitù slou�í k ulo�ení
vysílaného (pøijímaného) kódu a zby-
lých 9 bitù slou�í ke konfigurování
èipu buï jako pøijímaèe (48 mo�ných
konfigurací) nebo jako vysílaèe (18
mo�ných konfigurací). Celkový poèet
kombinací vysílaného kódu je tedy
222 = 4 194 304 mo�ností.

Jeli èip konfigurován jako vysílaè,
vysílá bezpeènostní kód do druhého
TMS3637, konfigurovaného jako pøijí-
maè, pomocí rádiového, infraèerve-
ného nebo i drátového pøenosu. Pod-
le nastavené konfigurace lze vysílaè
provozovat v nìkolika re�imech, na-
pøíklad mù�e vysílat kód nepøetr�itì,
jen jednou po aktivaci, s nastavenou
opakovací periodou, dvakrát, ètyøikrát
nebo osmkrát a podobnì.

Je-li èip konfigurován jako pøijí-
maè, pak prùbì�nì monitoruje a de-
kóduje pøijímaný kód. Po pøijetí kódu,
který odpovídá kódu ulo�enému
v jeho EEPROM, aktivuje výstup. Opìt
podle nastavené konfigurace lze pøi-
jímaè provozovat mnoha zpùsoby,
mezi nì� patøí napøíklad mo�nost na-
stavit výstup na impuls, trvalou úro-
veò, výstup invertovat a podobnì.

Popis vývodù

Dobrou pøedstavu o mo�nostech
TMS3637 dává následující popis jed-
notlivých vývodù integrovaného obvo-
du:

Vývod 6 - vstup (CEX)
Jeli èip konfigurován jako vysílaè,
mù�e vysílat 22bitový kód buï konti-
nuálnì, nebo jen jednou na základì
spou�tìcího impulsu. Je-li èip konfi-
gurován jako analogový pøijímaè, pøi-
pojuje se na tento vývod elektrolytic-
ký kondenzátor pro zvìt�ení zesílení
analogového zesilovaèe. Ve v�ech
ostatních pøípadech nemusí být tento
vývod zapojen.

Vývod 7 - vstup/výstup (IN)
Pøi vysílání je na tomto vývodu k dis-
pozici invertovaný signál z výstupu
OUT. Pøi pøíjmu slou�í IN pro vstup
dat do interní pamìti EEPROM.

Vývod 2 - vstup (OSCC)
OSCC slou�í k pøipojení externího
kondenzátoru pro øízení vnitøního os-

cilátoru. OSCC mù�e být také øízen
externími hodinami pro ètení nebo
pro zápis dat. V tomto pøípadì musí
být OSCR uzemnìn. Je-li OSCC pøi-
pojen na Vcc + 0,5 V, je umo�nìn
zápis a ètení EEPROM. Do pamìti
EEPROM se zapisuje rovnì� tímto
vývodem, a to pøivedením vysokona-
pì�ového impulsu. Je-li oscilátor
TMS3637 øízen externím rezistorem a
kondenzátorem, lze na tomto vývodu
namìøit signál oscilátoru trojúhelníko-
vého prùbìhu.

Vývod 1 - vstup (OSCR)
OSCR slou�í k pøipojení externího re-
zistoru oscilátoru. Je-li OSCC pøipo-
jen na Vcc + 0,5 V, slou�í OSCR jako
externí hodiny pro vstup nebo výstup
obsahu vnitøního registru.

Vývod 5 - výstup (OUT)
OUT je výstup typu otevøený kolektor.
Je-li TMS3637 provozován jako vysí-
laè, slou�í tento vývod jako výstup ge-
nerovaného kódu. V re�imu STAND-
BY je tento vývod ve tøetím stavu. Je-li
TMS3637 konfigurován jako VTR nebo
TRAIN RECEIVER, generuje tento vý-
stup impulsy VTR a v re�imu STANDBY
je ve stavu L. Pracuje-li TMS3637
jako Q-STATE RECEIVER, výstup
OUT slou�í k potvrzení platného pøe-
nosu.

Vývod 3 - výstup (TIME)
Je-li na vývod OSCC pøivedeno na-
pìtí Vcc + 0,5 V, nachází se èip v tes-
tovacím re�imu a výstup vnitøního ze-
silovaèe je pøipojen k vývodu TIME.
Není-li TMS3637 v re�imu ètení pro-
gramu, je tento vývod obousmìrný a
nachází se ve stavu L nebo ve stavu
vysoké impedance - podle toho, jak
je obvod nakonfigurován:

CONTINUOUS TRANSMITTER
Na vývod TIME je pøipojen interní
rezistor. Je-li TIME externì dr�en
v úrovni L, obvod vysílá naprogramo-
vaný kód kontinuálnì, a to po celou
dobu TIME = L.
TRIGGERED TRANSMITTER
Na vývod TIME je pøipojen interní re-
zistor. Pøivedením úrovnì L na vstup
TIME obvod vy�le kódovou sekvenci
jen jednou.
PERIODIC TRANSMITTER
Mezi TIME a Vcc je tøeba pøipojit exter-
ní rezistor a kondenzátor pro nízkofre-
kvenèní oscilátor, s jeho� periodou
bude obvod vysílat naprogramovaný
kód.
VALID TRANSMISSION RECEIVER
(VTR )
Pøipojuje interní rezistor na vývod
TIME, po pøijetí platného kódu bude
obvod generovat na výstupu OUT
impuls VTR. Existuje mo�nost pro-
dlou�it impuls VTR pøipojením rezisto-
ru a kondenzátoru mezi TIME a Vcc.
TRAIN RECEIVER
Je tøeba pøipojit externí rezistor a kon-
denzátor mezi TIME a Vcc pro na-
stavení frekvence nízkofrekvenèní-

Obr. 1.
Vnitøní

zapojení
obvodu a
zapojení
pouzdra
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ho oscilátoru. Tento oscilátor bude
periodicky nulovat èítaè VTR.
Q-STATE RECEIVER
V tomto re�imu má vývod TIME stejné
funkce jako v pøípadech pøede�lých,
av�ak výstup OUT bude po detekci
správného kódu pøeklápìn.

Aplikace

Firemní literatura Texas Instru-
ments uvádí nìkolik zapojení, která
mají slou�it spí�e pro pøedstavu, jak
lze TMS3637 provozovat. Na obr. 2 je
TMS3637 zapojen jako vysílaè pro in-
fraèervený pøenos, obr. 3 pøedsta-
vuje pøijímaè infraèerveného signálu
a obr. 4 znázoròuje infraèervený pøijí-
maè pro modulovaný signál.

Pro aplikaci pro pøenos kódu po
vodièi - obr. 5 - uvádíme také desku
s plo�nými spoji.

Deska s plo�nými spoji je navr�e-
na pouze pro pøijímaè. Vysílaè obsa-
huje jen tøi externí souèástky a jeho
konstrukce je spí�e vhodná v prove-

dení jako vzdu�ná montá�. Toto prove-
dení pak lze umístit napøíklad do ko-
nektoru typu JACK a zapojení pak mù�e
slou�it jako elektronický klíè pro oteví-
rání dveøí nebo tøeba pro imobilizéry.

Programování

Kompletní programovací pøedpis
je uveden v originálním manuálu, kte-
rý je dostupný u firmy Phobos spol.
s r. o. Tato firma rovnì� nabízí hotový
programátor TMS3637, vèetnì soft-
ware, který se pøipojí k paralelnímu
portu poèítaèe PC. Programátor ne-
potøebuje �ádný externí zdroj, je na-
pájen z PC a �vysoké napìtí� pro pro-
gramování EEPROM zaji��uje mìniè
na desce programátoru.

Základní parametry IO TMS3637

Napájecí napìtí VDD:  - 0,6 a� 7,0 V.
Napájecí proud (obvod konfigurova-
ný jako pøijímaè): 2 mA (analogová

èást), 260 µA logika.

Napájecí proud (obvod konfigurova-
ný jako vysílaè): 1 µA  standby,

260 µA pøi vysílání.
Vstupní napìtí: -0,6 V a� VDD + 0,5 V.
Výstupní napìtí: - 0,6 V a� 15 V.
Pracovní teplota okolí: - 25 a� 85°C.

Závìr

Integrovaný obvod - pøijímaè/vysí-
laè TMS3637 pro svou jednoduchost
a nízkou cenu najde uplatnìní ve
v�ech aplikacích, od dálkového uza-
mykání vozidel a� po dálkové ovládá-
ní stolní lampièky.

V�echny potøebné komponenty
si mohou zájemci zakoupit pøímo
(i na dobírku) u firmy PHOBOS spol.
s r. o, Horní 199, 744 01 Fren�tát
pod Radho�tìm, tel.: 0656/83 69 61,
fax: 83 60 11.

Cena programátoru, vèetnì soft-
ware pro PC, je 1950 Kè, jednotlivé
obvody TMS3637 v pouzdru DIL stojí
62 Kè, v pouzdru SO8 - 58 Kè. Pro zá-
jemce, kteøí si TMS3637 nechtìjí pro-
gramovat sami, programování za-
ji��uje také firma PHOBOS za cenu
20 Kè za kus, pøi vìt�ích objemech
bude stanovena cena dohodou. V�ech-
ny uvedené ceny jsou uvedeny bez
DPH 22 %.

+5 V
+5 V

GNDGND

Obr. 3.
Schéma
zapojení

pøijímaèe pro
infraèervený

pøenos

+

Obr. 2. Schéma zapojení  vysílaèe
pro infraèervený pøenos
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Obr. 6. Deska s plo�nými spoji

Obr. 4.
Schéma
zapojení

infraèerveného
pøijímaèe pro
modulovaný

signál

+

Obr. 5.
Schéma
zapojení

aplikace pro
pøenos kódu

po vodièi

+
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Snímky z orbitálních meteosatelitù
sice poskytují informace o povìtrnost-
ní situaci, av�ak ka�dý, kdo pøíjem oku-
sil, narazil na základní problém: musí
se èekat, a� satelit �pøiletí�. Proto je
pro seriózní sledování poèasí nutný
pøíjem ze satelitu stacionárního. U nás
pøipadá v úvahu pøíjem METEOSAT5,
provozovaného spoleèností EUMET-
SAT.

Pro pøíjem z geostacionárního sa-
telitu METEOSAT5 je potøebné dopl-
nit stávající pøijímaè na 137,5 MHz
konvertorem 1,7 GHz na 137,5 MHz a
vhodnou anténou. Na obr. 1 je nakres-
leno uspoøádání pracovi�tì.

Základ pøijímacího øetìzce tvoøí
anténa. Nejlep�ím øe�ením je pou�ít
bì�nou støedovou parabolu pou�íva-
nou pro pøíjem SAT TV. Její prùmìr se
doporuèuje minimálnì 90 cm. Z vlastní
zku�enosti mohu øíci, �e v urèité kon-
figuraci postaèí i anténa o prùmìru
55 cm (viz dále). Pokud se chceme
vyhnout pøedzesilovaèi, je nutné pou-
�ít anténu vìt�ího prùmìru. Pøíjem je
také mo�ný s 40prvkovou anténou
Yagi (opìt nutný pøedzesilovaè) nebo
anténou Short Back Fire podle Jardy
Klátila, OK2JI.

Ozaøovaè

Ve Slovinském èasopise CQ ZRS
(leden 1995) byl uveøejnìn výkres
ozaøovaèe støedové paraboly podle
Matjaze, S53MV.

Jeho výhodou je, �e ozaøuje a
tudí� vyu�ívá celou plochu antény (na
rozdíl napøíklad od dipólu). Je urèen
pouze pro støedové paraboly, které
mají pomìr f/D mezi 0,3 a 0,4. Výkres
je na obr. 2.

Ozaøovaè má tvar válce a vypadá
jako �otevøená konzerva�. Ve vzdále-
nosti 48 mm ode dna je do plá�tì za-

pájena krátká anténka, ze které ode-
bíráme signál.

Ozaøovaè je zhotoven z pocínova-
ného plechu tlou��ky 0,5 mm. Pøi vý-
robì nejprve vystøihneme z plechu ob-
délník odpovídající délky a kruh (dno
ozaøovaèe). Potom do pásu vylisuje-
me nebo vyvrtáme otvor pro zapájení
konektoru a pás v rukách èi pøes ko-
pyto �naformujeme� do kruhu. Nyní jej
postupnì po obvodu pøipájíme ke dnu
ozaøovaèe. Tuto èinnost je nejlep�í
dìlat ve dvojici, kdy jeden pøitlaèuje
plechy k sobì a druhý pájí. Po zapáje-
ní dna zapájíme také vzniklý �ev. Na
konektor (BNC nebo F) pøipájíme
v souladu s výkresem mìdìný drát a
konektor zapájíme do límce. Tím je
výroba hotova. Nyní ji� staèí udìlat
jednoduchý dr�ák podle typu paraboly
a ozaøovaè umístit do ohniska tak, aby
anténka byla v ozaøovaèi horizontálnì.

Praktické zku�enosti v�ak ukázaly
základní vadu této konstrukce. Pocí-
novaný plech toti� do 2 mìsícù zko-
roduje. Proto je vhodné opatøit jej
ochranným nátìrem nebo zhotovit
celý ozaøovaè z hliníku a kraje zapájet
èi zanýtovat. Také montá� následné-
ho pøedzesilovaèe není ideální. Pokud
chci zachovat co nejmen�í �umové
èíslo systému, musím jej umístit hned
na výstupní konektor ozaøovaèe. Pøi-
tom vznikne chatrná mechanická se-
stava, kdy zesilovaè �trèí� z ozaøova-
èe. Ideální je umístit pøedzesilovaè do
dvojitého dna ozaøovaèe, kde by se
dala zajistit odolnost proti povìtrnost-
ním podmínkám (vodotìsná krabièka)
i za cenu asi 30 cm kvalitního kabelu
mezi ozaøovaèem a pøedzesilovaèem.

Pøedzesilovaè

Kvalita pøíjmu závisí nejvìt�í mì-
rou právì na tomto pøedzesilovaèi.

Pro dosa�ení co nejmen�ího �umové-
ho èísla a maximálního zesílení je nut-
né pou�ít zesilovaè osazený tranzisto-
ry GaAs FET. Pøed nìkolika lety byly
ceny tìchto souèástek velmi vysoké a
pro øadu radioamatérù nedostupné.
V souèasné dobì se v�ak dají kou-
pit za cenu pod 200 Kè (výrobky HP
u GM Electronic). Mnohem levnìj�í
zdroj tìchto tranzistorù tvoøí vadné
konvertory pou�ívané pro pøíjem sate-
litní TV. V ka�dém z nich najdete mini-
málnì 3 kusy, které se dají opatrnì
vypájet a pou�ít v pøedzesilovaèi. Pod-
mínkou je, aby nebyl vadný konvertor
znièen úderem blesku...

V dále popsaném pøedzesilovaèi
jsem pou�il právì takto získané tranzis-
tory (konvertor z roku 1991) a výsledek
byl výborný. Zesilovaè mìl na kmito-
ètu 1691 MHz �umové èíslo 0,6 dB
a zisk 31 dB, a to bez jakéhokoliv
ladìní.

Pøi získávání GaAs FET z TV kon-
vertorù se nejlépe osvìdèila mecha-
nická metoda, kdy tranzistor �poddolu-
ji� rýsovací jehlou (materiál desky
s plo�nými spoji je mìkký - teflon) a�
jej mohu bez problému vyjmout a poté
mu mikropájkou oèistím vývody od
zbytkù mìdìné fólie. Je nutné postu-
povat pomalu a dodr�ovat zásady prá-
ce se souèástkami citlivými na static-
kou elektøinu.

Zapojení zesilovaèe je na obr. 3.
Bylo zveøejnìno napøíklad v èasopise
UKW Berichte 3/1991 a jeho autorem
je Matjaz, S53MV. Pro zájemce, kteøí
nemají mo�nost sehnat originální
èlánky, jsem pøipravil krátký pøeklad
nejdùle�itìj�ích pasá�í. Je v nich ob-
sa�en krátký popis zapojení spolu
s o�ivením a nastavením. Pùvodní
èlánek mimo to obsahuje i základní
úvahy o návrhu zesilovaèe s GaAs
FET a vøele jej doporuèuji k pøeète-
ní.

Ing. Radek Václavík, OK2XDX

Pøíjem stacionárních
meteosatelitù

V èíslech 3 a 4 PE byl uveøejnìn stavební návod na pøijímaè s in-
terfejsem pro pøíjem jak orbitálních, tak i geostacionárních meteo-
satelitù. V podobì, jaké byl popsán, umo�nuje pøíjem v základním
pásmu 137 MHz. Pro pøíjem z geostacionárního satelitu je jej nutné
doplnit �downkonvertorem� (dále jen DK) z 1,7 GHz na 137,5 MHz.
V následujícím èlánku jsem shrnul pøeklady dvou nejznámìj�ích
konstrukcí konvertorù, které jsem doplnil nìkolika poznatky z prak-
tického provozu a stavby.

Obr. 1. Uspoøádání
pracovi�tì pro pøíjem

z dru�ice METEOSAT 5

Obr. 3.
Schéma

zesilovaèe

Obr. 2. Výkres ozaøovaèe paraboly
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Vstupní pøizpùsobení zaji��uje L2,
L1 je ètvrtvlnná vf tlumivka chránící
vstupní tranzistor. Mezi jednotlivými
stupni je zapojen èlánek P tvoøený L3,
L4 a parazitními kapacitami tranzisto-
rù. Výstupní obvod tvoøí L5, L6 je opìt
ètvrtvlnná tlumivka pro oddìlení na-
pájení zesilovaèe. Pracovní body se
nastavují emitorovými rezistory. Bloko-
vací kondenzátory 470 pF slou�í i me-
chanické konstrukci zesilovaèe. Pro
minimalizaci ztrát je pou�ito napájecí
napìtí 12 V, které je filtrováno tantalo-
vým kondenzátorem 22 µF.

Mechanická konstrukce zesilovaèe
je na obr. 4. Je vestavìn do malé kra-
bièky z pocínovaného plechu tlou��ky
0,3 mm, dlouhé 50 mm, �iroké 20 mm
a vysoké 15 mm. Malé rozmìry kra-
bièky zamezují parazitním rezonancím
pod 7 GHz a proto nemusíme shánìt
absorpèní hmotu na polepení stìn
krabièky, známou z TV konvertorù.
Vstupní a výstupní konektory (F nebo
BNC) jsou do krabièky zapájeny.

Pøi sestavování zesilovaèe nejprve
zapájíme v�echny kondenzátory 470
pF. Musí to být kvalitní bezvývodové
typy, jejich kapacita mù�e být i vìt�í.
Pøi pájení je potøeba postupovat opatr-
nì, aby se neodpaøila tenká kovová
vrstva nebo aby kondenzátor nepraskl.
Je vhodné do krabièky vyvrtat v mís-
tech kondenzátorù díry o prùmìru 1 mm
a tìmi potom kondenzátor zespodu
zapájet. V �ádném pøípadì nelze pou-
�ít vrstvové kondenzátory SMD. Ty
jsou i pøes své malé rozmìry pro mik-
rovlnné aplikace nepou�itelné.

Jako dal�í osadíme miniaturní kva-
litní rezistory. Rezistory oznaèené �* �
je nutné nastavit podle pou�itých tran-
zistorù (viz dále).

Ètvrtvlnné tlumivky L1 a L6 zhoto-
víme z 6 cm lakovaného drátu o prù-
mìru 0,15 mm. Kraje drátu pocínuje-
me v délce 5 mm na ka�dém konci a
omotáme jej kolem vrtáku o prùmìru
1 mm, poèet závitù není rozhodující.

L2 tvoøí støíbøený Cu drát o prùmì-
ru 0,6 mm (napøíklad støední vodiè
z kabelu RG214). Pro pásmo 1,5 a�
1,7 GHz má jeden závit na prùmìru
3,5 mm. L3 a L4 jsou tvoøeny vývody
kondenzátoru 1 nF, stejnì tak jako L5,
délka 5 a� 10 mm. Indukènost cívky
L2 a vzdálenost mezi L3 a L4 jsou na-
stavovány a� na konec - na nejlep�í
výsledky.

Jako poslední zapájíme tranzistory
GaAs FET. Dále musíme upravit od-
pory emitorových rezistorù. Zesilovaè
pøipojíme k regulovatelnému zdroji, na
kterém nastavíme poèáteèní napìtí 7 V.
Napájecí napìtí mù�eme pomalu zvy-
�ovat a zmìnou rezistorù se sna�íme
udr�et napìtí mezi kolektorem a emi-
torem FET (drain a source) mezi 3 a�
4 V. Rezistory ov�em pájejte pøi vy-
pnutém napájení! Typické napìtí na
emitorovém rezistoru je po nastavení
mezi 1 a� 1,5 V. Pro zamezení para-
zitních rezonancí je vhodné pøi nasta-
vování pracovních bodù zatí�it vstup
i výstup zesilovaèe impedancí 50 W.

Tím je zesilovaè hotov. Pokud máte
pøístup k mìøicímu vybavení, mù�e-
te nyní zesilovaè pøipojit k analyzátoru

nebo mìøièi �umového èísla. Zmìnou
rozmìrù L2 nastavíme nejmen�í �umo-
vé èíslo a zmìnou L3 a L4 nejvìt�í ze-
sílení. L5 má také vliv na zesílení, ale
mnohem men�í ne� L3 a L4.

Konvertor 1,7 GHz na 137,5 MHz

Konvertor tvoøí dal�í èlánek pøijí-
macího øetìzce. V dostupné litera-
tuøe jsem objevil dvì rùzná zapojení,
z nich� jedno jsem vyzkou�el i v praxi.
Dále uvádím zkrácené výtahy z èlánkù.

Down konvertor
podle Matjaze, S53MV

Zapojení bylo publikováno v èaso-
pise CQ ZRS, leden 1995. Je z nìho
pøevzat i ozaøovaè paraboly popsaný
vý�e.

Konvertor (obr. 5 a 6) je urèen pro
provoz ve spojení s popsaným dvou-
stupòovým GaAs FET pøedzesilova-
èem, proto pou�ívá na vstupu bì�né
køemíkové tranzistory MRF571. Dosa-
huje s nimi �umového èísla 5 a� 6 dB.
Dají se pou�ít i BFR91, av�ak �umové
èíslo je o nìco hor�í. Mo�ná by stálo
za pokus pou�ít nìkteré nové tranzis-
tory firmy Philips, HP èi Siemens.

Vysílání METEOSAT pou�ívá mo-
dulaci FM, tak�e na konvertor ne-
jsou kladeny takové nároky, jako na
konvertory urèené pro provoz SSB.
Signál z oscilátoru (VCO) je veden na
smì�ovaè pracující na polovièním
kmitoètu (776,75 MHz) se dvìmi dio-
dami BAT14-099 (cena kolem 8 DM).
Pøi pou�ití jiných diod se mù�e opìt
zhor�it �umové èíslo, av�ak tyto ztráty
jsou vyvá�eny kvalitním pøedzesilova-
èem u antény. Vstupní signál je pøiveden
pøes pásmové propusti a dva tranzisto-
ry a� na vstup smì�ovaèe. Výsledný
produkt je veden pøes dolní propust a
mezifrekvenèní zesilovaè na výstup.

Vysokofrekvenèní èást je postave-
na na desce 60 x 120 mm z bì�ného
kuprextitu. Deska je oboustranná
(tlou��ka 1,6 mm), na vrchní stranì je

VSTUP

Obr. 4.
Mechanika
zesilovaèe

Obr. 5. Schéma konvertoru podle S53MV
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souvislá mìdìná fólie. Pøed osazová-
ním je potøeba propojit konce ozna-
èených rezonátorù kousky drátu se
zemnicí fólií. Ètvrtvlnné tlumivky jsou
zhotoveny z 60 mm drátu CuL o prù-
mìru 0,15 mm, navinutém na vrtáèku
o prùmìru 1 mm. Poèet závitù není
rozhodující. Napájecí rezistory a tlu-

mivky, umístìné ze strany souèástek,
jsou pájeny na prùchodkové konden-
zátory 220 pF.

Schéma PLL je na obr. 6. Signál
z napìtím øízeného oscilátoru (VCO)
o polovièním kmitoètu je dìlen 64
v IO U664, pøeveden na úrovnì TTL a
pøes dal�í dìliè 74HC393 pøiveden do
fázového detektoru, kde se porovnává
s referenèním signálem. Ladicí napìtí
je filtrováno jednoduchým filtrem a
pøes tlumivku pøivedeno na VCO.

Pro volbu mezifrekvenèního kmitoètu
137,5 MHz je nutné pou�ít referenèní
krystal o kmitoètu 12,140625 MHz.
Lze ho sehnat ze starých radiostanic,
nebo je mo�né si ho nechat vyrobit
v Hradci Králové.

Pøi o�ivování nejprve nastavíme
pomocí èítaèe pøesnì kmitoèet krysta-
lového oscilátoru a potom jemným for-
mováním L7 (tvoøí ji støíbøený drát Cu

Obr. 6. Schéma PLL

Obr. 7. Rozmístìní souèástek konvertoru podle S53MV
Obr. 8. Rozmístìní

souèástek PLL

o prùmìru 0,6 mm ve tvaru písmena U,
délka 10 mm a �íøka 5 mm) dosáhneme
�zavì�ení� se smyèky PLL (bod LOCK
T.P.). Ladicí napìtí jemnou zmìnou
L7 nastavíme na 2,5 V. Pøi potí�ích se
stabilitou VCO je potøeba nìkdy upra-
vit kapacitu kondenzátoru 1,5 pF.

        (Dokonèení pøí�tì)

Zachycení PLL
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Kondenzátor v elektronických obvo-
dech mù�e mít tyto funkce:
� oddìluje stejnosmìrnou a støídavou

slo�ku signálu, nebo pracuje jako blo-
kovací kondenzátor,

� je prvkem rezonanèního obvodu nebo
filtru,

� akumuluje energii v obvodech mìnièù
a støídaèù a v impulsních obvodech.
První pøípad je zpravidla bezproblémo-

vý a nevy�aduje zvlá�tní komentáø.
Pracuje-li kondenzátor v rezonanèním

obvodu, nebo obecnì v zapojení s indukè-
ností, je potøeba upozornit na nìkteré �zá-
ludnosti�, které by mohly zaèínajícího kon-
struktéra zaskoèit.  Moderní kondenzátory
ze syntetických fólií mají velmi malé ztrá-
ty, zejména kondenzátory polypropyléno-
vé. Proto rezonanèní obvody mohou do-
sahovat velmi velké jakosti a v sériovém
rezonanèním zapojení s indukèností mo-
hou být nakmitaná napìtí znaèná. Nao-
pak v paralelním zapojení mohou být kon-
denzátory namáhány velkými proudy i
kdy� obvod pracuje s malým napìtím.

Nejnároènìj�í aplikace kondenzátorù
jsou v impulsních obvodech, kde konden-
zátory pracují pøi vysokých kmitoètech se
znaènou strmostí napì�ových impulsù a
pøi velkém proudovém zatí�ení. V nároè-
ných podmínkách pracují i odru�ovací
kondenzátory pøímo zapojené v obvodech
sítì a v obvodech odru�ování výkonových
spínacích prvkù.

Pro práci v takových obvodech je nut-
né volit kondenzátory s ohledem na mo�-
né mezní stavy, v nich� elektrické velièiny
mohou mít a� øádovì vìt�í velikost. Ne-
zapomeòte na to!

Firma Elektronické souèástky Ostrava
nabízí konstruktérùm �irokou paletu kon-
denzátorù, které pokrývají v�echny apli-
kace. Ná� èlánek by chtìl pomoci pøi
správné volbì a trochu napovìdìt.

Polyesterové kondenzátory v axiálním
nebo radiálním provedení vyrábíme pod
oznaèením MKT. Tyto kondenzátory na-
hrazují zastaralé typy TESLA TC205 a�
TC229.

Obr. 1. Axiální metalizované polyestero-
vé kondenzátory MKT204 a� MKT209

Obr. 2. Metalizované polyesterové
kondenzátory axiální ploché

MKT215 a� MKT219

Fóliové kondenzátory
Stále èastìji zaznívá otázka, jaký kondenzátor v elektronickém obvodu

pou�ít, abychom se vyhnuli problémùm a riziku poruchy.

Obr. 3. Radiální metalizované polyeste-
rové kondenzátory MKT225 a� MKT229

Obr. 4. Radiální polyesterové kondenzá-
tory miniaturní MKT220 a� MKT224 s
rozteèí vývodù 5 a 7,5 mm plnì nahra-

zují obdobné kondenzátory TESLA

Polyesterové metalizované kondenzá-
tory se vyrábìjí v rozsahu kapacit 1000 pF
a� 68 µF a pro napìtí 63 V a� 1000 V. Na
pøání zákazníka a po dohodì mù�eme
vyrobit kondenzátory s libovolnou kapaci-
tou v rozsahu 220 pF a� 100 µF, pøípad-
nì i více. Kondenzátory jsou vhodné pøe-
dev�ím pro ménì nároèné aplikace, jako
vazební, blokovací a v�ude tam, kde kon-
denzátor nemù�e být impulsnì nebo vý-
konovì pøetí�en. Mají dobré dielektrické
a izolaèní vlastnosti, vyrábìjí se v bezin-
dukèním provedení. Ztrátový èinitel tg d je
typicky okolo 50.10-4 pøi kmitoètu 1 kHz a
teplotì 25 °C. Izolaèní odpor je vìt�í ne�
30 000 MW. Pozor! Tyto kondenzátory nej-
sou konstruovány pro zapojení v sí�ových
obvodech, v nich� by mohly znièit. K to-
muto úèelu se vyrábìjí kondenzátory tøí-
dy X2.

Obr. 5. Vysokonapì�ové kondenzátory
se vyrábìjí standardnì pro napìtí a� do

10 kV, na zakázku a� do 20 kV

Obr. 6. Kondenzátory z metalizované
polypropylénové fólie v axiálním

provedení MKP380 a� 386
a MKP380S a� 386S

Obr. 7. Kondenzátory z metalizované
polypropylénové fólie v radiálním prove-
dení MKP360 a� 366, MKP360S a� 366S

Kondenzátory z metalizované polypro-
pylénové fólie splòují i velmi nároèné po-
�adavky na klimatickou a mechanickou
odolnost pøi velmi dobré stabilitì kapaci-
ty. Mohou být dodávány i v provedení M
pro zvlá�tì nároèné aplikace.

I tyto kondenzátory jsou rovnì� v be-
zindukèním provedení a vyznaèují se a�
o øád men�ími dielektrickými ztrátami ve
srovnání s polyesterovými kondenzátory,
velkou dlouhodobou stabilitou, velmi dob-
rou klimatickou odolností a malou kmito-
ètovou a teplotní závislostí kapacity. Jsou
vhodné pro pou�ití v obvodech støídavé-
ho napìtí od jednotek mikrovoltù a� do
plného jmenovitého napì�ového zatí�ení
a pracovních kmitoètù øádu MHz, pøi za-
chování vynikajících elektrických parame-
trù. Kondenzátory MKP - S mohou být po-
u�ity i v zapojeních s vìt�ím proudovým
zatí�ením, nebo v obvodech se støedním
impulsním zatí�ením.

Tyto kondenzátory svými vynikajícími
parametry a velmi malými specifickými roz-
mìry plnì nahrazují v�echny zastaralé tu-
zemské, i døíve dová�ené typy. Pozor! Ani
MKP kondenzátory nejsou vhodné pro pøí-
mé pou�ití v obvodech sí�ového napìtí.

Obr. 8. Kondenzátory KPI341 a� 345

Pro impulsní zatí�ení vyrábíme speci-
ální kondenzátory s polypropylénovým
dielektrikem typu  MKPI 330 a� 334. Pro
je�tì vìt�í impulsní zatí�ení, velké prou-
dy pøi vysokých kmitoètech vyrábíme
vhodnìj�í typ KPI341 a� 345 pro napìtí
a� do 3 kV (obr. 8). Tyto kondenzátory
nahrazují zastaralé typy TESLA TC330 a�
331 a TC341 a� 344.

Na pøání zákazníka vyrobíme impuls-
ní kondenzátory i na míru, podle specifi-
kace zákazníka.

Obr. 9. Nabízíme i nestandardní provede-
ní kondenzátorù a to jak typu MKT, tak
typu MKP v pouzdrech a s provedením

vývodù podle specifikace zákazníka
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je. Obecnì platí zásada, �e vy��í teplota
znaènì zkracuje dobu �ivota a spolehli-
vost v�ech elektronických souèástek, kon-
denzátory nevyjímaje. Nejvy��í teplota na
povrchu kondenzátoru, pøi které je�tì kon-
denzátor mù�e pracovat trvale, je dána
typem pou�itého dielektrika. U polyeste-
rových kondenzátorù je to +100 °C, u po-
lypropylénových kondenzátorù +85 °C. Pøi
pracovní teplotì nad 85 °C se maximální
pøípustné napìtí na kondenzátoru zmen-
�uje o 1,25 % na ka�dý °C. Nejvy��í tep-
lota na povrchu kondenzátoru je dána
horní teplotou klimatické kategorie kon-
denzátoru ve smyslu IEC publ. 68-1. Pro
kondenzátory MKT je klimatická katego-
rie 55/100/56

Impulsní zatí�itelnost kondenzátorù

Maximální impulsní zatí�itelnost kon-
denzátorù je dána typem dielektrika a
konstrukcí kondenzátoru. Vnitøní kontakt-
ní systém kondenzátorù, které pracují
s velkou strmostí impulsù dU/dt je vy-
staven pùsobení velkých proudových im-
pulsù. Tyto proudové impulsy musí být
omezeny na pøípustnou velikost, aby kon-
denzátor nebyl po�kozen. V pøípadé, �e
kondenzátor pracuje s napì�ovými impul-
sy, jejich� amplituda je men�í ne� jme-
novité pracovní napìtí kondenzátoru UR,
je mo�né zvý�it strmost napì�ových im-
pulsù podle vzorce

dUop/dt = dUR/dt.(UR/Uop)
Následující tabulka pøípustných str-

mostí impulsù platí pro kondenzátory
MKT 204 a� 209.

]mm[xamL 11 41 91 62 13

UR ]sµ/V[.xamtd/Ud

V001 5,5 5 4 2 5,1

V052 11 01 5,7 4 5,2

V004 61 5,31 01 5,6 4

V036 52 02 51 01 6

V0001 05 03 51 01

Pro porovnání uvádíme tabulku impuls-
ní zatí�itelnosti impulsních kondenzátorù
typu KPI341 a� 344 (náhrada typù
TESLA TC341 a� 344)

 

xamL
]mm[ 5,22 5,72 5,73

UR ]sµ/V[.xamtd/Ud

V036 0001 007 005

V0001 0002 0051 057

V0051 0042 0081 0521

V0002 0093 0082 0051

Pracuje-li kondenzátor pøi men�ím na-
pìtí, ale s velmi strmými napì�ovými im-
pulsy, zvolíme kondenzátor pro vìt�í jme-
novité napìtí.

Obr. 14. Odru�ovací kondenzátory

Odru�ovací kondenzátory tøídy X2 pro
pou�ití v obvodech sí�ového napìtí
250 V/50 Hz vyrábíme pod oznaèením
C303 v radiálním provedení, nebo C313
v axiálním provedení. Válcové provedení

kondenzátorù mù�e mít vývody na jedné
stranì. Toto provedení se oznaèuje C323.
Rovnì� vyrábíme kondenzátory tøídy Y v
obdobném provedení pod oznaèením
C333, C333A a C333T.

Obr. 15. Odru�ovací prvky

Kromì toho vyrábíme a dodáváme
kombinované odru�ovací souèástky typu
DELTA, které v sobì integrují jak odru-
�ovací kondenzátor tøídy X2, tak dvojici
kondenzátorù tøídy Y2, pøípadnì odru�o-
vací tlumivky.

Rovnì� v tomto sortimentu mù�eme
nabídnout dodávky zákaznicky specifiko-
vaných odru�ovacích kombinací, které
mohou mít drátové vývody, vývody izolo-
vaným lankem, pájecí oèka nebo no�ové
konektory. Z odru�ovacího programu dále
nabízíme osvìdèené kombinace RC, pøí-
padnì kombinace RCD vhodné zejména
pro odru�ení elektromechanických kontak-
tù relé, stykaèù, koncových spínaèù, vypí-
naèù apod., ale i silových polovodièových
prvkù ve standardním provedení nebo pod-
le individuální specifikace zákazníka.

Obr. 16. Nabízíme mo�nost výroby
i násobných kombinací RC, s definova-

ným vnitøním propojením

Standardnì vyrábíme odru�ovací prvky
RC ke v�em typùm silových vzduchových
stykaèù øady C pod oznaèením BO. Ty lze
objednat i u výrobce stykaèù. Rovnì� vy-
rábíme a dodáváme odru�ovací prvky
k cívkám stykaèù øady V85F, V105F, V140-
F, V170F, V205F a V250F pod oznaèením
napø. RC209 V105F. Odru�ovací prvky jsou
uzpùsobeny pro pøímou montá� na svor-
kovnici cívky stykaèe. Vyrábíme a dodá-
váme i vícefázové odru�ovací sestavy ke
kontaktùm stykaèù. Zákazník si v objed-
návce specifikuje kapacitu, pracovní na-
pìtí, sériový odpor a jeho výkonové zatí-
�ení. Pokud byste si snad nevìdìli sami
rady, rádi pomù�eme a poradíme.

Podrobnìj�í informace nalezne vá�e-
ný ètenáø v na�ich katalogových listech a
firemním zpravodaji.

Jsme Vám k dispozici na adrese:

Syllabova 33, 703 00 Ostrava - Vítkovice
tel.: 069/662 33 85, 351 860

Ing. Karel Vyoral

Následující tabulka (a grafy) uvádí po-
rovnání základních elektrických parame-
trù kondenzátorù:

láiretaM
akirtkeleid

íntolpeT
eirogetak

86CEI
]C°[

-keleiD
ákcirt

atnatsnok
e

ývotártZ
dgtletiniè
zHk1iøp

íntolpeT
tneicifeok

)C°/CD(

ínèalozI
ropdo
).fni(
]WM[

.zilateM
retseylop 001+/55- 2,3 01.08 4- 01.005+ 4- 00003

.zilateM
-rakylop

tánob
521+/55- 8,2 01.4 4- 01.521- 6- 00003

.zilateM
-orpylop

nélyp
58+/55- 2,2 01.4 4- 01.052- 6- 000001

nerytsyloP 58+/04- 5,2 01.2 4- 01.021- 6- 000005

Køivky v následujících grafech zobra-
zují prùbìh parametrù následujících typù
dielektrika:
KT, MKT - polyesterové kondenzátory,
KP, MKP - polypropylénové kondenzátory,
KC, MKC - polykarbonátové kondenzátory,

Obr. 10. Zmìna kapacity v závislosti na
teplotì okolí

Obr. 11. Zmìna kapacity v závislosti na
pracovním kmitoètu

Obr. 12. Závislost ztrátového èinitele na
teplotì okolí

Obr. 13. Závislost ztrátového èinitele na
pracovním kmitoètu

Dal�ím velmi dùle�itým kritériem pro
optimální volbu kondenzátoru je omezení
pracovního napìtí v závislosti na teplotì
prostøedí, ve kterém kondenzátor pracu-
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nou a se stejným komfortem, jako má
ZIRKON. Podobné je i ovládání této vol-
by, je ale vynechána mo�nost �uzamèe-
ní� stanice kódovým èíslem.

Atraktivní design je sladìn v barev-
né kombinaci �edého pouzdra a mod-
rých tlaèítek. Zadní èást pouzdra je po-
prvé u ruèní stanice tvoøena pøesným
odlitkem  z lehkého kovu, stanice je tedy
prakticky nerozbitná a velmi robustní pøi
zachování optimálních rozmìrù.

Stanice DNT MICRO je v provedení
CEPT a je schválena pro provoz v ÈR.
Firma ELIX zapoèala s prodejem této
zajímavé novinky, co� jistì potì�í ma-
jitele Zirkonù, kteøí tak získali mo�nost
dokoupit si ke své CB radiostanici, kte-
rá mimochodem svojí kvalitou dodnes
nebyla pøekonána, stejnì kvalitní �ruè-
ku�. A potì�itelná je i zpráva, �e aèko-
liv ruèní stanice bývají dra��í ne� shod-
nì vybavené ,,mobilky� odpovídající
kategorie, cena DNT MICRO  není vìt-
�í ne� cena stanice ZIRKON.

DNT ZIRKON CEPT
Firma DNT zaèala �pièkovou radio-

stanici ZIRKON v prùbìhu jara 1997
vyrábìt a na ná� trh dodávat prostøed-
nictvím firmy ELIX i v nové verzi ZIR-
KON FM-CEPT. Koneènì si tedy od-
dychnou ti, kteøí si chtìjí zakoupit
radiostanici nejvy��í tøídy èi uva�ují
o vestavìní takové stanice do automo-
bilu. Nová verze radiostanice DNT ZIR-
KON  FM-CEPT je ji� schválena ÈTÚ
a má i homologaci CEPT. Proto jejím
majitelùm ji� nehrozí pøípadné sankce
od nìkdy velmi nepøíjemných nìmec-
kých a rakouských kontrolních orgánù.
Za pùvodní verzi radiostanice ZIRKON
(40 FM/12 AM) se toti� musí v Nìmec-
ku platit.

Homologace nové verze ZIRKON
FM CEPT je naopak platná v celé Ev-
ropì a pro tuto verzi CEPT ji� probìhlo
schvalovací øízení ÈTÚ. K dispozici je
tedy i homologace èeská (RC 049), bez
ní� je jakákoliv CB radiostanice u nás
dnes prakticky bezcennná. Navíc se
kvapem blí�í rok 1999, kdy bude u nás
zcela zakázán provoz radiostanic vyba-
vených i modulací AM, tak�e investice
do ZIRKONu FM je jistì investicí uvá-
�enou. Navíc speciálním programova-
cím pøípravkem DNT EUROLAB  2000
lze i u radiostanice ZIRKON CEPT kdy-
koliv aktivovat modulaci AM, pøípadnì
lze stanici modifikovat pro jiné národní
pøedpisy CB tøeba s vìt�ím nebo men-
�ím poètem kanálù, ne� je povoleno
u nás. Potì�itelná je i skuteènost, �e
aèkoliv výdaje spojené se schválením
a zavedením radiostanice na ná� trh
jsou stále vìt�í, cena této dosud nej-
lep�í a perspektivní CB stanice ZIR-
KON je stejná jako cena její pùvodní
verze.

Novinky
mezi radiostanicemi CB

Firma DNT uvedla na jaøe na ná� trh prostøednictvím svého autorizova-
ného dealera - firmy ELIX - novou ruèní CB radiostanici vy��í tøídy s vesta-
vìnou selektivní volbou s typovým oznaèením DNT MICRO FS-40 a oblíbe-
nou radiostanici DNT Zirkon v provedení CEPT.

Radiostanice DNT MICRO

Radiostanice
DNT ZIRKON

FM-CEPT

Nepøehlédnìte!
V pøí�tím èísle, tedy v PE-AR 6/97
zveøejníme v rubrice CB report
druhou èást úvahy �Proè a jak mì-
øíme ÈSV� od Jindry Macouna,
OK1VR.

OK1XVV

lù a programování selektivní volby je
vybavena tlaèítky pamìtí, pøepínání vý-
konu 1 W a  4 W, skenování a aktivace
selektivní volby. Na boku stanice  jsou
2 samostatné konektory pro nabíjení
akumulátoru a externí napájení napì-

tím s nezvykle �i-
rokým rozpìtím 6
a� 16 V, na horní
stìnì jsou  konek-
tory pro externí
mikrofon a repro-
duktor. Nejdùle�i-
tìj�í vlastností
nové �ruèky� je
v�ak její vybavení
selektivní volbou
ZVEI - tedy shod-

DNT MICRO
je radiostanice optimálních rozmìrù (55
x 31 x 150 mm) s velkým pøehledným
displejem a pohodlným ovládáním. To,
�e u vìt�iny stanic pøíli� malých rozmì-
rù byla miniaturizace v�dy na úkor ji-
ných parametrù (reprodukce, obsluha,
èitelnost displeje, vf vlastnosti, kapaci-
ta zdrojù atd.), pochopili ji� u�ivatelé ra-
diostanic a také výrobci a zájem o pøíli�
miniaturizované CB stanice s nepoho-
dlným ovládáním a malou výbavou kle-
sá. Naopak radiostanice optimálních
rozmìrù se stávají stále �ádanìj�ími,
vzniká pro nì øada nových doplòkù a
pøíslu�enství. Pøíkladem je radiostani-
ce ELIX DRAGON SY-101 s rozsáhlou
øadou doplòkù, která se v pøíslu�ných
�národních� verzích letos poprvé obje-
vuje v katalozích svìtových renomova-
ných firem.

U radiostanic DNT je samozøejmos-
tí dokonalé elektrické a mechanické
provedení, jak jsme zvyklí napø. u sta-
nice ZIRKON. Stanice DNT MICRO má
v zájmu vynikající selektivity dokonce
4 mf filtry - 2 krystalové a 2 keramické,
3 krystaly, stanice má nulové parazitní
vlastní pøíjmy a výbornou modulaci. Pøi
provozních zkou�kách se radiostanice
jeví jako vynikající, a to jak na �mìøi-
dlech�, tak i s anténou. Pøekvapením je
dokonalé �chování� stanice pøi pøipoje-
ní na základnovou anténu - stanice fun-
guje velmi dobøe, stejnì jako její vìt�í
bratr ZIRKON - nemá pøeslechy a ne-
zahlcuje se. Proto lze tuto stanici s èis-
tým svìdomím doporuèit i jako základ-
novou a mobilní.

Stanice DNT MICRO má celkem 19
tlaèítek; kromì tlaèítek pro volbu kaná-
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4. Provoz pøes dru�ice
s digitálním pøenosem

Tyto dru�ice pracují pøevá�nì
v módu J. V�echny dru�ice pracují
s protokolem AX.25. FO20 pracuje jako
standardní �létající� mailbox (BBS), tzn.
�e na�e zaøízení funguje jako terminál
k BBS na dru�ici podobnì jako u po-
zemského PR. Mikrosaty AO16, LO19,
UO22 a korejské KO23, KO25 pracují
v re�imu klient - server. Pro práci s nimi
byl vyvinut speciální software (pro tzv.
broadcast protokol), oznaèovaný PB
(pro pøíjem) a PG (pro pøedávání zpráv).
Tento systém je mnohem efektivnìj�í,
umo�òuje pøedávat i velké soubory
(napø. nasnímané obrázky) a postup-
nì je doplòovat pøi dal�ích pøeletech,
je-li tøeba. Za pøijatelnou cenu je dnes
dostupný také velmi komfortní program
WiSP (autor ZL2TPO), pracující  v pro-
støedí Windows nebo Windows95.

Pou�ívají se dva základní typy pøe-
nosu:

1200 Bd - uplink AFSK Manchester
(FM TX) na jednom ze ètyø kmitoètù;
downlink BPSK (SSB RX) na jednom
kmitoètu (FO20, AO16, LO19, IO26).

9600 Bd - uplink FSK (vstup na vari-
kap FM TX); downlink FSK (výstup
z diskriminátoru FM RX) (UO22, KO23,
KO25).

Vý�e  uvedené dru�ice  pracují sys-
témem STORE & FORWARD. FO20
i jako digipeater. Dru�ice WO18 umo�-
òuje pøíjem nasnímaných obrazù Zemì
s pou�itím programu Weberware (1200
Bd) a nemá u�ivatelský uplink. Podob-
nì DO17, která vysílá telemetrii AFSK
1200 Bd, pøípadnì syntetickou øeè.

4.1 Vybavení stanice pro
digitální provoz

Po�adavky na citlivost a výkon vy-
sokofrekvenèní èásti zaøízení pozemní
stanice jsou podobné jako pro lineární
transpondéry. Bezvadný plnì duplexní
provoz je podmínkou úspìchu. Pro
1200 i 9600 Bd se nejèastìji pou�ívají
modemy podle G3RUH (stejný modem
pro 9600 Bd se bì�nì pou�ívá i pro po-
zemní pøenos PR). Programy PB a PG
vy�adují podporu TNC s firmware TAPR
1.1.7. a vy��ím. TNC pracuje v re�imu
KISS a FULLDUP.

Velmi dùle�itá je kompenzace Dop-
plerova posuvu, zvlá�tì pøi pøíjmu sig-
nálu BPSK, kdy pøijímaè SSB musí být
naladìn s pøesností 100 Hz. V pásmu
70 cm (430 MHz) je pøitom Dopplerùv
posuv a� ±12 kHz. Modem obvykle ge-

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

Dru�icový provoz

(Dokonèení)

(Pøevzato z NZART
Call Book 1996/7)

v�em, kteøí mají rádi techniku a experi-
mentování. Úspìch se obvykle nedo-
staví okam�itì, je podmínìn znalostmi
a potøebným vybavením. Radost z prá-
ce je v�ak vynalo�enému úsilí úmìrná.

6. Pracovní kmitoèty souèasných
radioamatérských dru�ic [MHz]

OSCAR 10 (AO10,  AMSAT OSCAR)
General Beacon 145.809 (nosná)
Engineering Beacon 145.987
Mode B Uplink 435.030-435.180 (SSB)
Mode B Downlink 145.975-145.825 (SSB)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

OSCAR 11 (UO11, UOSAT OSCAR)
Beacon 145.826 (AFSK/FM)
Beacon 435.025 (AFSK/FM)
Beacon 2401.500 (AFSK/FM)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
RS10 / RS11 RS10 | RS11
Beacon/ROBOT 29.357 |  29.407 (CW)
Beacon/ROBOT 29.403 |  29.453 (CW)
Mode A Uplink         145.860-145.900 | 145.910-145.950 (SSB, CW)
Mode A Downlink       29.360-29.400 |  29.410-29.450 (SSB, CW)
ROBOT A Uplink 145.820 | 145.830 (CW)
ROBOT A Downlink    29.357 or 29.403 |  29.407 or 29.453 (CW)
Beacon/ROBOT 29.357 |  29.407 (CW)
Beacon/ROBOT 29.403 |  29.453 (CW)
Mode K Uplink             21.160-21.200 |  21.210-21.250 (SSB, CW)
Mode K Downlink        29.360- 29.400 |  29.410-29.450 (SSB, CW)
ROBOT K Uplink 21.120 |  21.130 (SSB, CW)
ROBOT K Downlink    29.357 or 29.403 |  29.407 or 29.453 (CW)
Beacon/ROBOT 145.857 | 145.907 (CW)
Beacon/ROBOT 145.903 | 145.953 (CW)
Mode T Uplink              21.160-21.200 |  21.210-21.250 (SSB, CW)
Mode T Downlink       145.860-145.900 | 145.910-145.950 (SSB, CW)
ROBOT T Uplink 21.120 |  21.130 (CW)
ROBOT T Downlink 145.857 or 145.903 | 145.907 or 145.953 (CW)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

RS12 / RS13 RS12 | RS13
Beacon/ROBOT 29.408 |  29.458 (CW)
Beacon/ROBOT 29.454 |  29.504 (CW)
Mode A Uplink         145.910-145.950 | 145.960-146.000 (SSB, CW)
Mode A Downlink        29.410-29.450 |  29.460-29.500 (SSB, CW)
ROBOT A Uplink 145.831 | 145.840 (CW)
ROBOT A Downlink    29.408 or 29.454 |  29.458 or 29.504 (CW)
Beacon/ROBOT 29.408 |  29.458 (CW)
Beacon/ROBOT 29.454 |  29.504 (CW)
Mode K Uplink         21.210-21.250 |  21.260-21.300 (SSB, CW)
Mode K Downlink       29.410-29.450 |  29.460-29.500 (SSB, CW)
ROBOT K Uplink 21.129 |  21.138 (CW)
ROBOT K Downlink  29.408 or 29.454 |  29.458 or 29.504 (CW)

Beacon/ROBOT 145.912 | 145.862 (CW)
Beacon/ROBOT 145.959 | 145.908 (CW)
Mode T Uplink              21.210-21.250 |  21.260-21.300 (SSB, CW)
Mode T Downlink       145.910-145.950 | 145.960-146.000 (SSB, CW)
ROBOT T Uplink 21.129 |  21.138 (CW)
ROBOT T Downlink 145.912 or 145.959 | 145.862 or 145.908 (CW)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

neruje impulsy, kterými jsou ovládány
vstupy pro tlaèítka UP a DOWN. Pøi
provozu FSK (9600 Bd) staèí pøesnost
naladìní 1 kHz, co� lze dosáhnout dob-
øe fungujícím analogovým AFC. I kdy�
jsou moderní systémy na principu DSP
stále je�tì drahé, je jasné, �e tudy vede
cesta dal�ího vývoje. Systematická prá-
ce s tìmito dru�icemi vy�aduje, aby pro-
voz pozemní stanice byl do znaèné míry
(nejlépe úplnì) automatizován. Nelze
souèasnì ladit pøijímaè, smìrovat an-
tény a ovládat poèítaè. Plnì automati-
zované stanice pou�ívají obvykle dvou
poèítaèù, z nich� jeden øídí ovládání
antén a druhý slou�í k vlastní komuni-
kaci.

5. Závìr

V  tomto pøíspìvku pøiná�íme struè-
ný pøehled souèasného stavu amatér-
ské dru�icové komunikace. Vzhledem
k jeho rozsahu mù�e slou�it pouze  jako
úvodní informace. Pro seriózní práci  je
tøeba sledovat dal�í prameny, zejména
v èasopisech. Pro snadnìj�í orientaci
uvádíme v tabulkách pøehled kmitoètù
souèasných radioamatérských dru�ic.
Dal�í aktuální informace jsou snadno
dostupné v PR BBS (dir �AMSAT�, �SA-
TELLITE�, �KEP� apod.).

Nezmínili  jsme  se dosud o dal�ích
aktivitách radioamatérù v kosmu. Napø.
prakticky pøi ka�dém letu raketoplánu
je na jeho palubì zaøízení projektu �SA-
REX� pro hlasovou nebo digitální komu-
nikaci s radioamatéry. Rovnì� na orbi-
tální stanici MIR je podobné zaøízení ve
stálém provozu. A jak se zdá, bude se
AMSAT v budoucnosti podílet i na me-
ziplanetárních projektech. Dru�icová
komunikace v amatérských pásmech je
nesmírnì zajímavá a lze ji doporuèit

Srovnání fyzických rozmìrù rùz-
ných radioamatérských dru�ic

Vlevo dru�ice AO13, vpravo
dru�ice Microsat, dole Phase 3-D

ð
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OSCAR 18  (WO18, WEBERSAT OSCAR)
Downlink 437.0751  1200 Bd. (BPSK/SSB)

437.102 (RC)  (BPSK/SSB)
Uplink ATV (NTSC) 1265.000 (TV/AM)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

OSCAR 19  (LO19, LUSAT OSCAR) LUSAT-11
                           1200 Baud broadcast Protocol
Uplink 145.840 (AFSK/FM)
Uplink 145.860 (AFSK/FM)
Uplink 145.880 (AFSK/FM)
Uplink 145.900 (AFSK/FM)
Downlink (PSK) 437.150 (BPSK/SSB)
Downlink (RC) 437.125 (BPSK/SSB)
CW Beacon 437.125 (CW)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

OSCAR 20  (FO20, FUJI OSCAR) 8J1JBS
                                 1200 Baud.
Beacon 435.795 (CW)
Mode JA Uplink 145.900-146.000 (SSB, CW)
Mode JA Downlink 435.900-435.800 (SSB, CW)
Mode JD Uplinks 145.850 (AFSK/FM)

145.870 (AFSK/FM)
145.890 (AFSK/FM)
145.910 (AFSK/FM)

Mode JD Downlink 435.910 (BPSK/SSB)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

OSCAR 22  (UO22, UOSAT OSCAR) UOSAT5-11
                             9600 Baud Broadcast Protocol
Uplink 145.975 (FSK/FM)
Uplink 145.900 (FSK/FM)
Downlink 435.120 (FSK/FM)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

OSCAR 23 (KO23, KITSAT OSCAR) HL01-11
                                9600 Baud Broadcast Protocol
Uplink 145.850 (FSK/FM)
Uplink 145.900 (FSK/FM)
Downlink 435.167 (FSK/FM)

Radioamatérská setkání l Setkání Ham Radio
1997, co� je výstava v nì-
meckém Friedrichshafe-
nu, se bude konat 27. a�
29. èervna tohoto roku.
Bude to  opìt nejvìt�í ra-
dioamatérská evropská

výstava spojená se setkáním a nejvìt�í
burzou v Evropì.

ð -OSCAR 25 (KO25, KITSAT OSCAR) HL02-11
                                9600 Baud Broadcast Protocol
Uplink 145.870 (AFSK/FM)
Uplink 145.980 (AFSK/FM)
Downlink 435.175       PACSAT-PROTO (FSK/FM)

436.500 PACSAT-PROTO (FSK/FM)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

OSCAR 26 (IO26, ITAMSAT OSCAR) IY2SAT-11
                                   1200/2400/9600 Baud Broadcast Protocol
Uplink 145.875 9600 PACSAT-PROTO
(AFSK/FM) Uplink 145.900 9600 PACSAT-PROTO
(AFSK/FM) Uplink 145.925 9600 PACSAT-PROTO
(AFSK/FM) Uplink 145.950 9600 PACSAT-PROTO
(AFSK/FM) Downlink 435.867 1200/2400

436.822 9600 (experimental)  (FSK/FM)

OSCAR 13 (AO13, AMSAT OSCAR)
General Beacon 145.812 (PSK, CW, RTTY)
Engineering Beacon 145.985 (PSK, CW, RTTY)
Mode B Uplink 435.423-435.573 (SSB, CW)
Mode B Downlink 145.975-145.825 (SSB, CW)

General Beacon 435.651 (PSK, RTTY)
Engineering Beacon 435.677 (PSK, RTTY)
Mode L Uplink 1269.351-1269.641 (SSB, CW)
Mode L Downlink 436.005-435.715 (SSB, CW)
Mode J Uplink 144.423-144.473 (SSB, CW)
Mode J Downlink 435.990-435.940 (SSB, CW)

Beacon 2400.325 (PSK, RTTY)
Beacon 2400.664 (PSK, RTTY)
Mode S Uplink 435.603-435.639 (SSB, CW, FM)
Mode S Downlink 2400.711-2400.747 (SSB, CW, FM)

RUDAK Uplink 1269.710 (Inoperative)
RUDAK Downlink 435.677 (Inoperative)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OSCAR 16  (AO16, Pacsat) PACSAT-11
                 1200 Baud broadcast Protocol.
Uplink 145.900 1200 (AFSK/FM)
Uplink 145.920 1200 (AFSK/FM)
Uplink 145.940 1200 (AFSK/FM)
Uplink 145.960 1200 (AFSK/FM)
Downlink (PSK) 437.025 1200 (BPSK/SSB)
Downlink (RC) 437.050 (BPSK/SSB)
Downlink S 2401.143 (BPSK/SSB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

OSCAR 17  (DO17, DOVE OSCAR)
Beacon 1 145.82516 (AFSK/FM,Dig. hlas/FM)
Beacon 2 145.82438 (AFSK/FM,Dig. hlas/FM)
Beacon S 2401.2205 (BPSK/SSB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OSCAR 27 (AO27, AMRAD OSCAR)
Uplink 145.850
Downlink 436.800 SPEED: 300-9600
---------------------------------------------------------------------------------------------------

OSCAR 28 (PO28, PORTUGAL OSCAR -  POSAT)
Uplink                        145.925    9600        PACSAT-PROTO (AFSK/FM)
Uplink                       145.975     9600        PACSAT-PROTO (AFSK/FM)
Downlink                   435.255     9600 (FSK/FM)
Downlink                   435.275     9600 (FSK/FM)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

OSCAR 29  (FO29, FUJI OSCAR - JAS2)
                           1200/9600 Baud.
Beacon 435.795 (CW)
Mode JA Uplink 145.900-146.000 (SSB, CW)
Mode JA Downlink 435.900-435.800 (SSB, CW)
Mode JD Uplinks 145.850 (AFSK/FM)

145.870 (AFSK/FM)
145.890 (AFSK/FM)
145.910 (AFSK-FSK/FM)

Mode JD Downlink 435.910 (BPSK/SSB-FSK/FM)

IARU Region I. - 50 MHz Contest
1) Závodu se mohou zúèast-
nit radioamatéøi, kteøí mají ve
svých zemích povolení k pou-
�ívání pásma 50 MHz.
2) Kategorie: I. - jeden operá-
tor bez cizí pomoci s vlastním
zaøízením, libovolné QTH. II.-
ostatní úèastníci.
3) Datum: v�dy první celý ví-
kend v èervnu od 14.00 v so-
botu do 14.00 UTC v nedìli.
4) S ka�dou stanicí je mo�no zapoèítat
jedno platné spojení.
5) Módy: A1A, R3A, A3E, F3E nebo G3E.
IARU Region I. bandplán pro pásmo 50
MHz musí být dodr�en. DX segment
50,100 a� 50,130 MHz je urèen pouze pro
mezikontinentální spojení.
6) Kód: RS nebo RST, poø. èíslo spojení
od 001 a WW lokátor (6 znakù). Lokátor
mù�e být vysílán rovnì� ve zkrácené for-
mì 4 znakù (první dvì písmena a násled-
né dvì èíslice). Napø.: 59003 JO20EP
nebo 579005EL29.
7) Bodování -  za 1 km pøeklenuté vzdále-
nosti jeden bod. V pøípadì, �e byl pøijat
zkrácený lokátor (4 znaky), bude stanici
bodová hodnota spojení krácena. Pro pøe-
vod ze stupòù na km má být pou�it faktor
111,2 pøi zápoètu zemského zakøivení.
8) Diplomy - vítìz ka�dé kategorie obdr�í
diplom.
9) Deníky - prùbì�ný list, formát A4 na
vý�ku, obsahuje: datum, UTC, znaèku pro-
tistanice, odeslaný a pøijatý kód a lokátor
a poèet bodù za spojení. Sumáø musí být
vyplnìn a podepsán vedoucím operáto-
rem stanice s èestným prohlá�ením. De-
ník musí být odeslán na adresu národní-
ho VKV soutì�ního mana�era nejpozdìji
druhé pondìlí po závodì. Deník musí být
pøedhodnocen a podepsán národním VKV
soutì�ním mana�erem, ne� bude odeslán
soutì�ní komisi organizující zemì.

l LAA an der Thaya: tradièní radioa-
matérské setkání a prodejní výstava
v dolnorakouské Lávì nad Dyjí nedaleko
moravských hranic se koná ve dnech 9.
a� 11. 5. 1997 (hranièní pøechod Hevlín).
l Setkání radioamatérù a pøíznivcù CB
Velké Meziøíèí (døíve v Køi�anovì) poøá-
dají tradiènì radiokluby OK2KVM a
OK2RAB ve dnech 23. a� 25. kvìtna 1997
v rekreaèním støedisku �Záseka� 11 km
SZ od Velkého Meziøíèí nedaleko obce Ne-
tín (u silnice è. 354, �el. stanice Ostrov

nad Oslavou nebo Vel.
Meziøíèí). V areálu je 10
ètyølù�kových chatek
s elektrickým vytápìním,
dále 44 lù�ek v hlavní bu-
dovì, která je vybavena
mj.  jídelnou a vinárnou.

Program: Pátek 23. 5.: 12.00 prezen-
tace; 19.00 spoleèenský veèer s hudbou
a táborákem; sobota 24. 5.: od 6.00 pre-
zentace, snídanì, burza, pøedná�ky;
14.00 besedy, video; 19.00 spol. veèer s
hudbou, tombola; nedìle 25. 5.: po obì-
dì závìr.

Po dobu setkání bude v provozu stani-
ce OK2KVM na kmitoètu 145,500 MHz a
na pøevádìèi OK0A (145,750 MHz); v pás-
mu CB na kanále 27. Pøihlá�ky na ubyto-
vání a stravování: Milan, OK2USG, tel.
(0619) 2841, Zdenìk, OK2VMJ, tel. (0619)
2853, pøíp. na pøevádìèích OK0A a OK0H
veèer.
l Láznì Kostelec u Zlína: Mezinárod-
ní konference European DX Council (or-
ganizace DX BC a TV klubù) od 6. do 9.
èervna 1997 za úèasti hostù z celé Evro-
py. Program: pøedná�ky, výstava starých
pøístrojù, pøijímací laboratoø, pøijímací an-
ténní systémy, exkurze do DV vysílaèe To-
polná. Pøístup je volný, v�ichni zájemci
jsou vítáni. Podrobné informace podá V.
Dosoudil, OK2PXJ, nebo J. Boháè, Jizer-
ská 11, 400 11 Ústí n/L.

Kalendáø závodù
na èerven

3.6. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00
7.6. Závod mláde�e 1) 144 MHz 11.00-13.00
7.-8.6. Mikrovlnný závod 2) 1,3 a� 76 GHz

14.00-14.00
7.-8.6. IARU - 50 MHz Contest 3)  50 MHz 14.00-14.00
10.6. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00
10.6. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00
14.6. WAP Contest (PA) * 50 MHz 14.00-17.30
14.6. WAP Contest *    144 MHz a vý�e 18.00-20.00
14.-15.6. Contest Citta Di Messina 144 MHz a vý�e

14.00-14.00
15.6. AGGH Activity   432 MHz-76 GHz 07.00-10.00
15.6. OE Activity        432 MHz-10 GHz 07.00-12.00
15.6. PA VKV            144 MHz-10 GHz 08.00-11.00
21.6. AGCW Contest 144 MHz 16.00-19.00
21.6. AGCW Contest 432 MHz 19.00-21.00
21.-22.6. HA-VHF/UHF/SHF Contest

                        144 MHz-1,3 GHz 14.00-14.00
22.6. ALPE ADRIA Contest 4)  432 MHz a vý�e

07.00-17.00
24.6. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00
24.6. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00
28.-29.6. Italia V/U/SHF Contest   144 MHz a vý�e

14.00-14.00

* nepotvrzeno poøadatelem;
1) podmínky viz AMA 1/97 a PE-AR 2/97,
deníky na OK1MG;
2) podmínky viz AMA 1/97 a PE-AR 2/97,
deníky na OK1CA;
3) podmínky viz AMA 2/95-strana 17, deníky
na OK1MG;
4) podmínky viz AMA 3/95 a AR-A 6/95. Podle podkladù z IARU Region I ð
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jsou termíny tìchto závodù v únoru a
v listopadu. U Baltic contestu bylo v loò-
ském roce v litevském originále podmí-
nek uvedeno, �e konec je v 02.00 UTC,
jinak jsou podmínky shodné s tìmi, které
byly uveøejnìny v minulém èísle PE-AR.

Struèné podmínky nìkterých závodù
ANARTS WW RTTY contest
se poøádá ka�doroènì dru-
hý celý víkend v èervnu,
v sobotu od 00.00 do ne-
dìle 24.00 UTC. Závodí se
v kategoriích A) jeden ope-
rátor, B) více operátorù, C)
posluchaèi, v pásmech 3,5
a� 28 MHz provozy RTTY,
AMTOR, FEC, PACTOR a
PACKET. Pøedává se kód slo�ený z re-
portu, èasu UTC a zóny WAZ. Navazují
se spojení pouze se stanicemi mimo vlast-
ní zemi DXCC, bodování je podle tabulky
platné i pro Alessandro Volta RTTY DX
contest. Za spojení s VK stanicemi se po-
èítají pøídavné body, a to v pásmu 14 MHz
100 bodù, 21 MHz 200 bodù, 28 MHz 300
bodù, 7 MHz 400 bodù a na 3,5 MHz 500
bodù. Násobièi jsou zemì DXCC na ka�-
dém pásmu zvlá�� a kontinenty jednou za
závod. Výsledek se poèítá takto: A = body
za spojení x násobièe x poèet kontinentù
(max. 6). B = souèet pøídavných bodù za
spojení s VK stanicemi. Celkový výsledek
= A + B. Deníky psané podle v�eobecných
zásad se zasílají do 1. 9. na adresu: Con-
test Manager ANARTS, P. O. Box 93, To-
ongabbie, NSW 2164 Australia.
Portugal Day Contest poøá-
dá ka�dou druhou nedìli v
èervnu REP. Závod trvá od
07.00 do 24.00 UTC. Závodí
se v pásmech 80-10 m pro-
vozem fone. Kód: RS a poøa-
dové èíslo spojení, stanice
CT1 a CT4 místo èísla pøe-
dávají dvoupísmenný identi-
fikaèní kód oblasti. Spojení
mimo vlastní zemi se hodno-
tí jedním bodem, se stanicí CT1, CT4,
nebo se zvlá�tním portugalským prefixem
dvìma body. Násobièi jsou jednotlivé ob-
lasti CT (celkem 18), zemì DXCC a kon-
tinenty jednou za závod (bez ohledu na
pásma). Spojení s vlastní zemí se hodno-
tí pouze pro násobiè. Koneèný výsledek
v závodì získáme vynásobením poètu
bodù za spojení poètem oblastí CT, vý-
sledek násobíme poètem zemí DXCC a
výsledek je�tì vynásobíme poètem konti-
nentù, se kterými jsme pracovali. Deník
se zasílá do 30. èervence na adresu: REP
Contest Manager, DP91, Apartado 2483,
1112 Lisboa Codex, Portugal. Diplom zís-
kává vítìzná stanice v ka�dé zemi a

v�echny stanice, které navá�í alespoò 50
spojení. Portugalské oblasti: AV Aveiro,
BJ Beja, BR Braga, BG Braganca, CB
Castelo B, CO Coimbra, EV Evora, FR
Faro, GD Guarda, LR Leiria, LX Lisboa,
PG Portaleg, PT Porto, SR Santarem, ST
Setubal, VC Viana, VR Vila Real, VS Vi-
seu.
AGCW - DL - Activity Week
Platná jsou bì�ná spojení
(ne v �závodním� stylu!)
pouze CW na v�ech pás-
mech KV vèetnì WARC a
VKV 144 a 430 MHz s vý-
mìnou RST, QTH a jmé-
na. Nedává se �ádné èíslo
spojení. Nelze pou�ít zaøízení k automa-
tickému kódování písmen do Morseovy
abecedy a obrácenì. Úèastníci to musí
potvrdit svým podpisem. Ka�dé uskuteè-
nìné spojení se hodnotí jedním bodem,
výsledek je dán prostým souètem bodù.
V deníku musí být uvedeny rubriky v po-
øadí: znaèka protistanice, datum, èas UTC,
pásmo, odeslaný RST, pøijatý RST, QTH,
jméno. Poøadatel bude rád, kdy� mu na-
pí�ete, s jakým zaøízením jste týden akti-
vity absolvovali. Posluchaèi musí zazna-
menat znaèky obou stanic a údaje alespoò
od jedné stanice. Ka�dý, kdo za�le údaje
alespoò o 10 spojeních, obdr�í pamìtní
QSL a ka�dá stanice, která získá minimál-
nì 50 bodù, diplom. Deníky nejpozdìji do
ètyø týdnù po ukonèení soutì�e na adre-
su: Falco Theile, DL2LQC, P. O. Box 56,
D/O-7280 Eilenburg, BRD.

OK2QX

Pozvánka do CQ WW WPX contestu 1997
V dobì uzávìrky tohoto èísla (duben) jsme získali informace

o dal�í plánované expedici kolektivu OL1A na italský ostrov Pan-
telleria, le�ící v zónì 33 - Afrika u pøíle�itosti leto�ního CQ WW
WPX CW contestu:

Expedice se zúèastní operátoøi OK1CW, OK2GG, OK2BFN,
OK1TP, OK1MD a OK1MKQ. Na snímku vlevo je QSL lístek
z loòské úspì�né expedice, která v tém�e závodì obsadila tøetí
místo na svìtì v kategorii multi-single s výsledkem 10,5 miliónu
bodù za více ne� 4 tisíce spojení (1. 8R30K, 2. P42V).

Upøesòující informace budou zveøejnìny v síti PR a odvysílány
ve zprávách OK1CRA (ka�dou støedu v 18.00 h na�eho èasu na
kmitoètu 3770 kHz (±QRM) SSB a na pøevádìèích OK0C (145,700
MHz) a OK0G (145,675 MHz) FM. Zájemci se mohou na podrob-
nosti dotázat telefonicky na èísle (02) 24 07 21 21 u OK1CW.

Tì�íme se na co nejvíce spojení se ètenáøi PE-AR!
Ing. Vladimír Sládek, OK1CW

Organizace IARU se rozrùstá. První
region IARU u� má 151 èlenských orga-
nizací. Posledními pìti zemìmi, které  se
pøihlásily v na�em regionu k èlenství, byly
v dubnu 1996 Uganda, Mali a dále pak
v prùbìhu roku Tanzánie, Moldávie a Tád-
�ická republika.

JARL - Japonská radioamatérská
asociace - oslavila  70. výroèí svého za-
lo�ení. Slavnostní  setkání a ceremoniál
se konal 23. listopadu 1996 v hotelu Oku-
ra v Tokiu. Zúèastnilo se ho více jak 700
pozvaných hostù. Mezi nimi byl prezident
ARRL, prezident IARU, pøedseda 3. regi-
onu IARU. Hosty uvítal prezident JARL
Shozo Hara, JA1AN, a vedoucí spøátele-
ných organizací Èíny a Koreje. Bylo pøe-
dáno 290 dìkovných dopisù nejaktivnìj-
�ím èlenùm JARL a 2191 japonských
radioamatérù dostalo výroèní diplomy.
Zásluhy radioamatérù ocenil japonský cí-
saø ve svém zvlá�tním dopise pøedaném
japonským premiérem prezidentu JARL.
Na setkání byl promítnut film Zrození
FUJI-3, co� je nový japonský radioama-
térský satelit.

ð HA-VHF/UHF/SHF Contest
Datum: ka�doroènì celý tøetí ví-
kend v èervnu, letos 21. a� 22.
èervna od 14.00 do 14.00 UTC.
Pásma: 144, 432, 1296 MHz.
Mód: CW/SSB/FM. Katego-
rie: a) Single operator - single
band  (SOSB); b) Single opera-
tor - multi band (SOMB); c) Multi
operator - single band (MOSB);
d) Multi operator - multi band  (MOMB);
e) SWL. Kód: RS(T), poøadové èíslo spo-
jení od 001 a WW lokátor. Body: Za 1 km
1 bod na 144 MHz, 2 body na 432 MHz, 4
na 1296 MHz. Deníky: Zvlá�� za ka�dé
pásmo + titulní list. Maïarské stanice jsou
hodnoceny zvlá��. Diplomy: První tøi sta-
nice z ka�dé kategorie obdr�í diplom. Prv-
ní zahranièní stanice kategorie SO se sta-
ne èestným èlenem HADX Clubu. Deníky
za�lete nejpozdìji do 1. srpna na adresu:
Vak Bottyan Radioklub, Than K. u. 1.,
GYONGYOS, H-3200  HUNGARY.

 OK1MG

Kalendáø závodù
na kvìten a èerven

17.5. World Telecom. Day MIX 00.00-24.00
17.5. EU Sprint CW 15.00-19.00
17.-18.5 Baltic contest MIX 21.00-02.00
18.5. LF FONE WAB SSB 09.00-18.00
24.-25.5. CQ WW WPX contest CW 00.00-24.00
1.6. Provozní aktiv KV CW 04.00-06.00
2.-6.6. AGCW Activity Week CW 00.00-24.00
7.6. SSB liga SSB 04.00-06.00
7.-8.6. CW Field Day CW 15.00-15.00
8.6. CT National Day SSB 07.00-24.00
9.6. Aktivita 160 CW 19.00-21.00
14.6. OM Activity CW 04.00-04.59
14.6. OM Activity SSB 05.00-06.00
14.-15.6. TOEC Grid contest SSB 12.00-12.00
14.-15.6. VK/ZL RTTY contest RTTY 00.00-24.00
14.-15.6. WW South America CW 12.00-18.00
15.6. AMA Sprint CW 04.00-05.00
15.-16.6. AGCW DL QRP Sommer  CW 15.00-15.00
21.-22.6. All Asia DX contest CW 00.00-24.00

Podmínky jednotlivých závodù uvede-
ných v kalendáøi naleznete v tìchto èís-
lech èervené øady AR a PE-AR: SSB liga,
Provozní aktiv AR 4/94, OM Activity 2/97,
Aktivita 160 m AR 1/95, CQ WPX 2/97,
AMA Sprint AR 2/95, AGCW Activity a Bal-
tic contest minulé èíslo PE-AR, CW Field
Day a WTD AR 9/95, ANARTS AR 5/93,
All Asia AR 5/95, WWSA a TOEC WW
PE-AR 5/96. Upozoròujeme, �e v kalen-
dáøi závodù RSGB pro leto�ní rok ji� není
uveden 1,8 MHz Summer contest, novì OK2JS
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Pøedpovìï podmínek �íøení KV na kvìten
Na základì pravidelných pozorování Slunce bìhem leto�ního jara se koneènì mù�eme s vìt�í

jistotou domnívat, �e máme jedenáctileté minimum za sebou a co do �íøení krátkých vln nás èekají
roky hojnosti. Rùst vyhlazeného prùmìru èísla skvrn bude ale zatím pomalej�í, tak�e pro tuto pøed-
povìï vycházíme z R12=16 (od jiných autorù existují ale pøedpovìdi ni��í i výraznì vy��í).

Tradiènì nejvhodnìj�ím pásmem v kvìtnu bude dvacítka. Zejména pøi souèasné vý�i sluneèní
aktivity tento fakt zpùsobí na tomto pásmu èastìj�í tlaèenice pøi objevení se vzácnìj�ích stanic. Na
del�ích pásmech ji� znatelnì poroste útlum a krat�í pásma budou (díky sporadické vrstvì E) pod-
statnì èastìji o�ívat a� v poslední tøetinì mìsíce. Pravidelnì se ale bude pro spojení DX otevírat
je�tì pásmo 18 MHz, kde se setkáme se signály o nìco silnìj�ími, ne� na 14 MHz.

Za únor nám vy�la následující prùmìrná èísla: sluneèní tok 73,8, èíslo skvrn 7,6, index Ak
z Wingstu 11,9 (co� je více, ne� v pøedchozích dvou mìsících a jeho vzrùst lze také pova�ovat za
signál zmìn charakteru sluneèní aktivity). Poslední známé vyhlazené èíslo skvrn na loòský srpen je
8,5. Pøí�tí maximum jedenáctiletého cyklu by mìlo nastat okolo roku 2000 s oèekávaným vyhlaze-
ným èíslem skvrn okolo 150 (ze ètyø minulých cyklù byl druhý ni��í, tøi zbylé vy��í).

Malá sluneèní a zvìt�ená geomagnetická aktivita v únoru mìla za následek v prùmìru nepøíli�
dobré podmínky �íøení. Poèáteèní pøíznivý vývoj znamenal relativní zlep�ení z nevalné úrovnì
posledních dnù ledna a zejména 3. a 4. únor byly dny nejlep�ími. Rozsáhlý výron sluneèní plazmy
7. února v 02.30 UTC ovlivnil meziplanetární magnetické pole ve vìt�ím mìøítku a pøispìl k poru-
chám geomagnetického pole 8.-11. února. První polární záøe probìhla 8. února mezi 16.00-16.40
UTC. Druhá, podstatnì intenzivnìj�í, zaèala po pøíchodu vyvr�ených èástic, tj. 9. února mezi 17.15
-20.50 UTC a opakovala se je�tì 10. února mezi 14.30-20.00 UTC. �ádná z polárních záøí ale
(pokud vím) neumo�nila spojení z ji�nìj�ích lokalit, ne� napø. z Berlína (k polární záøi, která zasáh-
ne ji�nìji, musí obvykle dodat potøebnou energii sluneèní erupce alespoò støední mohutnosti, ta se
ale nekonala).

Porucha 8. února vyvolala v �íøení krátkých vln výraznìj�í kladnou fázi a pøispìla k tvorbì
ionosférických vlnovodù, tak�e pásmo 14 MHz bylo �iroce otevøeno je�tì po pùlnoci. Destruktivní-
mu úèinku dal�ích poruch se ale ionosféra ubránit nemohla. Projevil se zejména vzrùstem útlumu
od 9. února a v dal�ích fázích mírným poklesem nejvy��ích pou�itelných kmitoètù. Podmínky �íøení
krátkých vln zùstávaly po této poru�e vìt�inou podprùmìrné. Jednotlivá zlep�ení do nadprùmìru
byla spí�e krátká a nesmìlá a koneènì jedno ponìkud markantnìj�í jsme mohli pozorovat a� 19. a
20. února.

Dal�í výraznìj�í vzestup aktivity nastal a� 26. února odpoledne. Byl pøedzvìstí poruchy od
veèera 27. února s vrcholem 28. února ráno. Od 25. do 28. února se èastìji aktivizovala sporadická
vrstva E, pøièem� se otevírala horní pásma KV a� po desítku jak po Evropì, tak na jih Afriky. Nejvíce
otevøení desítky jsme zaregistrovali 26. a 28. února a signalizovaly je i majáky EA3JA, LA4TEN,
LA5TEN, SK5TEN, OH2TEN, OH2B, ZS6DN a Z21ANB. Z majákù v projektu IBP jsme OH2B a
ZS6DN sly�eli na v�ech pìti pásmech souèasnì a øadu dal�ích (CS3B, LU4AA, 5Z4B, 4X6TU) na
ètyøech pásmech, tj. od 14 po 24 MHz. Koncem ledna byl poprvé, v únoru èasto a od bøezna dennì
sly�et patnáctý maják z projektu IBP. Je jím 4S7B, zatím nevysílá v pásmu 18 MHz a na 14 MHz mu
patøí èasová �tìrbina plus 1 minuta 30 sekund, tedy tìsnì pøed ZS6DN (+1�40").

O èem pí�í
jiné radioamatérské

èasopisy ?
CQ DL 2/1997, Baunatal: Univerzální nabíjeèka aku-
mulátorù (po dosa�ení potøebného napìtí se automatic-
ky odpojí). Aktivní antény s novými ideami. Transceiver
IC-756 (KV, RX 30 kHz a� 60 MHz). Projekt AMSAT
Phase 3 D. Amatérská televize v pásmech GHz. IOTA
1996. Amatérské vysílání v Egyptì. DX-pøehled 1996.
CQ HAM RADIO 3/1997, Tokio: Pøehled �irokorozsa-
hových pøijímaèù 1997. Potì�ení se stavebnicemi (pøijí-
maè, VFO, BFO, AF, souèásti). QP7 a QP21+DC (sta-
vebnice vysílaèe 7 MHz a 21 MHz 1 W s pøijímaèem
s pøímým smì�ováním). Stavba digitálních hodin AKI-
80. TRX 602 - stavebnice transceiveru pro 50  MHz SSB.
Stavebnice pøedzesilovaèe pro 430 MHz. Mikrofonní sto-
jánek s ovládacími prvky. Stavebnice antény GP pro
mobilní provoz na 70 cm. Rámová anténa pro støední
vlny. Lineární zesilovaè s jednou 3CX800A7 pro 50 MHz.
Plný duplex na jednom kmitoètu s TPS 7000 (transcei-
ver do ruky pro 70 cm). Kapesní elektronický klíè. Malý
pøíruèní a mobilní transceiver Standard C-510 (F2, F3,
2 m, 70 cm). Kenwood TS-570, transceiver pro 50 MHz
(+KV). Výpoèet pøizpùsobovacího èlenu k vertikální an-
ténì pro 50 MHz. Navigaèní systém GPS.
BREAK-IN 1/1997, Christchurch,  Nový Zéland: Pro-
gram GWBASIC jako j-kalkulátor pro sèítání, odèítání,
násobení a dìlení impedancí v pravoúhlém tvaru. Se-
stava AAN v�esmìrových antén pro 2 m a 70 cm (autor
ZL1AAN). Jednoduchý konvertor 145-270 kHz/3,7 MHz
(radioamatéøi na Novém Zélandì vysílají v pásmu 165-
190 kHz). Jednoduchá kruhová anténa o Æ 600 mm (pro
pøijímaè ALIVO, který má rozsah 3,5 a� 4 MHz). Kera-
mický rezonátor VFO. Automatický pøepínaè dat. SPAM,
rubrika Spoleènosti pro zachování amplitudové modula-
ce. Feritové materiály. Kondenzátory.
CQ AMATEUR RADIO, 3/1997, Hicksville, N.Y.: Trans-
ceiver Kenwood TS-570 D. 160 m anténa �Vzhùru noha-
ma�. CE0Z, DX-expedice na ostrov Juan Fernandez. Vy-
rovnávaè audio a hluková brána W2IHY. Antény a pøí-
slu�enství. Plán na revizi pásma 2 m. Povídejme si
o paket rádiu: Digitální slovník, uèíme se �paketit�, glo-

sáø výrazù z paket rádia. 60 W lineární zesilovaè pro
pásmo 6 m s FET. Pøizpùsobovací anténní èleny a co
s nimi souvisí (èást II.). Tajemství úspìchu pøi práci
s QRP. Otázky bezpeènosti v nových zku�ebních pøed-
pisech. Cyklus 23 - velké roky pøed námi. Optická ko-
munikace, èást III.
FUNKAMATEUR 4/1997, Berlin: Internet v kabelové
síti. Atlas v PC. Meteor scatter pro zaèáteèníky. C510E:
pøijímaè/vysílaè do ruky pro 108-169 a 400-466 MHz.
VCC: návrh na lep�í vyu�ití paket rádia. Rádiová navi-
gace v letectví. Nostalgie: Nástup polovodièù. Záznam-
ník jako zdroj dat - port DTMF - tóny hlásí z dálky... Kmi-
toètový displej PIC. Krystalové oscilátory pro nízké
kmitoèty. Elektronický zatì�ovací potenciometr. Dolby-
surround-decoder s dálkovým ovládáním. Základy am-
plitudové modulace. Pøijímaè s pøímým zesílením s TDA
1072 se zpìtnou vazbou a s nastavitelnou �íøkou pás-
ma. Vysílaè VHF SSB s buzením na koneèném kmito-
ètu. Pøizpùsobovací èlen - úkoly, varianty, meze. Anténa
s 4krát 4 prvky pro 50 MHz.

J. Dane�, OK1YG

OK1HH

Stálý pøíliv stanic v síti PR znamená i stále spolehlivìj�í údaje v DX clusteru. Tak napøíklad jen
poèty hlá�ení o výskytu polární záøe (z pásem 6 a 2 metrù) byly: 8., 9. a 10. února 13, 60 a 14 od
stanic DL, G, GM, GW, OZ, PA, SM, SP. Neocenitelnou roli pøitom hrál maják SK4MPI na kmitoètu
144,96 MHz (pozor - od 1. 7. 1997 má pøidìlen nový kmitoèet 144,412 MHz!).

Závìrem obvyklé øady únorových denních hodnot dvou nejreprezentativnìj�ích indexù. Slu-
neèní tok (Penticton, B. C.) - 71, 78, 80, 81, 75, 74, 76, 75, 73, 72, 71, 71, 71, 71, 72, 72, 73, 73, 72,
73, 73, 74, 75, 75, 74, 74, 74 a 73, v prùmìru 73,8, index geomagnetické aktivity Ak - 6, 14, 8, 4, 6,
10, 7, 28, 24, 22, 21, 7, 4, 6, 4, 10, 13, 6, 3, 5, 11, 8, 8, 10, 6, 14, 31 a 38, v prùmìru 11,9.

SAT TV Pøíjem 97
Jubilejní 5. roèník kontraktaèní a prodejní výstavy

se uskuteèní ve dnech 15. a 16. kvìtna 1997 v prosto-
rách pardubického Domu hudby (loòského roèníku se
zùèastnilo 28 vystavovatelù). Na programu je odborná
pøedná�ka pracovníkù firmy ELSINCO: �Mìøicí pøístroje
pro satelitní pøíjem, TKR a STA.� Zajímavostí leto�ní
výstavy bude mj. první oficiální setkání èlenù amatér-
ského satelitního klubu Orbit z Hradce Králové.

Kontaktní adresa poøadatele: Zdenìk Karel, 9. kvìt-
na 85/5, 533 12 Chvaletice, tel.: (0457) 951 99, fax:
(0457) 954 90.

Program:
Ètvrtek 15. 5.: 8-11 h. instalace; zasedání Asociace do-
davatelù systémù pro spoleèný rozvod TV a R signálù.
12 h. zahájení výstavy; 14 h. semináø ELSINCO; 20 h.
spoleèenský veèer.
Pátek 16. 5.: 9-17 h. výstava; 1330 h.: setkání klubu
Orbit.

Vzpomínáme
V památných májových

dnech vzpomínáme na konec
druhé svìtové války,  na osvo-
bození od nìmecké okupace,
na radioamatéry, kteøí za svo-
bodu obìtovali své �ivoty, i na
radioamatéry, kteøí svou do-
vedností a rychle postaveným
zaøízením pomáhali po�tì zdolat situaci
zpùsobenou váleènými událostmi na tele-
grafních a telefonních linkách. I zde doká-
zali, �e radioamatérství není jen u�lechti-
lou zábavou, ale èinností pro lidskou
spoleènost u�iteènou. Jedním z anga�o-
vaných byl brnìnský radioamatér Josef Bì-
loch, OK2UA, pozdìji OK2PCU, který se vì-
noval  provozu na stanici OK2Y. Narodil  se
ve Velkých Bílovicích pøed sto léty, 19. bøez-
na 1897, zemøel v Brnì 24. listopadu 1975.

YG
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Skauti a radioamatéøi dých a 500 dospìlých skautù z na�í
republiky a mnoho hostù z rùzných zemí
svìta. Mimo øady rùzných akcí se také
uskuteèní velký prùvod Prahou, které-
ho se zúèastní nìkolik tisíc skautù a
jejich pøíznivcù. Bìhem doby setkání
�FENIX 97� budou nepøetr�itì vysílat
také tøi radioamatérské stanice:

OK5SCT/OL5SCT - stanice ústøedí
Junáka v Praze - VO Milo� Nádìje,
OK1NV;

OK1ORJ/OL5ORJ - stanice okres-
ní rady Junáka Karovy Vary - VO Her-
bert Ullmann, OK1QW;

OK1KNC/OL5KNC - stanice skaut-
ského radioklubu Nejdek - VO Vlasti-
mil Pe�ek, OK1BQT.

Toto setkání skautù bude velikou
pøíle�itostí k propagaci radioamatérské
èinnosti mezi mláde�í a �irokou veøej-
ností. Obracím se proto na v�echny ra-
dioamatéry se �ádostí: navazujte po
dobu setkání s tìmito stanicemi spoje-
ní a pøedávejte alespoò pozdravy v�em
úèastníkùm, aby operátoøi byli stále
zamìstnáni. Kolem jejich stanic budou
hlouèky zvìdavých zájemcù, keøí rádi
usly�í radioamatérská spojení a po-
zdravy pro úèastníky setkání. Z vlast-
ních zku�eností z náv�tìv a propagaè-
ního vysílání z letních táborù znám ten
trapný pocit bezmocnosti, kdy se mi
èasto dlouhé minuty nedaøilo navázat
�ádné spojení a kdy mi nikdo neodpo-
vìdìl na témìø zoufalé volání výzvy.

 Skautské stanice budou obsluhovat
pøevá�nì mladí operátoøi a tak jim pro-
miòte drobné chyby, kterých se mo�ná
bìhem vysílání dopustí. Buïte prosím
k tìmto mladým a ménì zku�eným ope-
rátorùm ohleduplní.

Pøeji vám hodnì úspìchù a tì�ím se
na va�e dopisy o radioamatérské èin-
nosti ve skautských oddílech, vodác-
kých pøístavech a radioklubech.

Pi�te mi na adresu: OK2-4857, Jo-
sef Èech, Tyr�ova 735, 675 51 Jaro-
mìøice nad Rokytnou.

Na celém svìtì
jsou skauti organi-
zováni ve skaut-
ských radioklubech,
ve kterých se kromì
vlastní skautské zá-
liby a odbornosti vì-
nují také èinnosti ra-
dioamatérské.

V bì�ném radio-
amatérském provozu je èasto mo�né
navázat spojení s operátorem skaut-
ského radioklubu. Také v na�í republi-
ce ji� pracuje nìkolik takových radio-
klubù, jako napø. skautský radioklub
OK1KNC v Nejdku. V dal�ích skaut-
ských oddílech a vodáckých pøístavech
pùsobí mnoho radioamatérù, kteøí do-
sud nezalo�ili vlastní skautský radio-
klub.

Nad�enými propagátory radioama-
térské èinnosti mezi skauty jsou Marie
a Miroslav �tanglerovi, OK1JVU a
OK1UVU, z Jablonného nad Orlicí, Mi-
lo� Nádìje, OK1NV, z Prahy, Herbert
Ullmann, OK1QW, z Nejdku a mnoho
dal�ích. Budu velice rád, kdy� mi napí-
�ete o va�í èinnosti ve skautských od-
dílech a já va�e poznatky z radioama-
térské èinnosti ve va�ich skautských
oddílech uveøejním v na�í rubrice. Bude
to jistì vhodná pobídka pro dal�í skau-
ty v oddílech po celé republice.

Radioamatéøi - skauti z celého svì-
ta poøádají ka�doroènì mezinárodní zá-
vod JOTA - Jamboree On The Air - jako
celosvìtovou aktivitu skautù. V leto�-
ním roce tento závod bude probíhat ve
dnech 19. a 20. øíjna 1997.

Mezinárodní setkání
skautù v Praze

Ve dnech 22. a� 29. èervna 1997
se uskuteèní na koupali�ti D�bán v Pra-
ze mezinárodní setkání skautù �FENIX
97�, kterého se zúèastní asi 2000 mla-

Pøehled QSL-mana�erù
Ing. Martin Krato�ka, OK1RR, udr-

�uje a prùbì�nì aktualizuje databázi
QSL-mana�erù vzácných stanic z ce-
lého svìta. Databáze obsahuje 91 000
QSL informací a témìø 9000 adres nej-
známìj�ích QSL- mana�erù. Je kompa-
tibilní s deníkem LogPlus KD7P (nyní
N7XR) a u nás je pøístupná v síti PR
v DX clusterech OK0DXC a OK0DXP.

Zájemci, kteøí nemají k dispozici PR,
mohou tuto databázi získat pro svùj PC
zdarma od jejího autora, kdy� za�lou
formátovanou disketu 3,5� a pevnou
obálku se zpáteèní adresou a po�tov-
ným (SASE) na adresu:

Ing. M. Krato�ka, OK1RR, Vy�ehrad-
ská 45, 128 00 Praha 2.

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

Výprodej regulátorù vytápìní podle AR 10/96. Re-
gulátor bez skøíòky za 550 Kè. První zájemci dostanou
zdarma skøíòky s malými vzhledovými vadami. Ing. Ale�
Kovaøík, Judrovská 31, 624 00 Brno.
Prodám èasopisy AR-èervené, roè. 1968 a� 1984,
AR-modré, roè. 1976 a� 1983, Radiový konstruktér, roè.
1965 a� 1975. R. Vyroubal, I. P. Pavlova 62, 779 00
Olomouc, tel.: (068) 41 42 31.
Koupím kompletní tovární nebo i amatérsky vyro-
bený tranzistorový nebo i elektronkový SSB-CW trans-
ceiver do 300 W; odvoz mo�ný. Nabídnìte. OK1AJA, B.
Janou�ek, U zvonice 1184, 413 01 Roudnice n. L; do
konce kvìtna na adrese B. Janou�ek, LDN Jungman-
nova 61, 413 01 Roudnice n. L.
Predám viazané celé roèníky èasopisov: Amatérské
radio: 1958 a� 1970, 1972; Rádiótechnika (maïar.): 1959
a� 1970. Tomá� Krakovský, Damjanichova 23/1,
945 01 Komárno, SR.
Prodám zesilovaè 2x 300 W (8600 Kè), diskotékové
halogenové svìtlo �TRILLY� na 220/24 V + halogenová
�árovka 250 W (2900 Kè), stroboskop �Prolux� 220/50
Hz (1400 Kè). Ale� Milostný, Gen. Fanty 849/7, 674 01
Tøebíè, tel.: (0618) 280 73.
Prodám vìt�í sbírku radioamatérské aj. technické
literatury: èasopisy AR A od r. 1953, Radiový konstruk-
tér a AR B od r. 1957, Radioam. zpravodaj 1970-1989;
dále kni�ní a èasopiseckou literaturu z oborù astrono-
mie, chemie, fyziky, meteorologie a radiotechniky z 30.
a� 80. let (pøíruèky, uèebnice, katalogy) v èe�tinì, nìm-
èinì aj. K tomu bedna rùzných elektronek. Pozùstalost
po OK1NB. Pouze jako komplet, levnì. Vlastimil Schoø,
po�t. schr. 4, 257 24 Chocerady, tel.: (02) 79 31 088.73! Josef, OK2-4857

Na snímku vidíte Milo�e Nádìje,OK1NV, který je národním
organizátorem JOTA a obìtavým vychovatelem nových ope-
rátorù, pøi vysílání v loòském závodì JOTA z klubovny 10.

støediska junákù na Bílé hoøe v Praze


