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Mohl by jste na�im ètenáøùm
firmu SPAUN electronic pøed-
stavit?

Firma SPAUN electronic je nìmecká
firma sídlící v mìstì Singen, které se na-
lézá v blízkosti krajského mìsta Kon-
stanz u Bodamského jezera. Její majitel,
pan Friedrich Spaun, je osobnost známá
svými výrobky vf techniky, hlavnì pak
v oblasti anténních zesilovaèù a sate-
litní rozboèovací techniky ji� více ne�
30. let. V minulosti dodával své výrobky
pøedním výrobcùm jako jsou napø.
Hirschmann, Fuba, Wisi, Telanor apod.
Pod vlastním jménem SPAUN electronic
vystupuje na nìmeckém trhu od konce
roku 1991, tedy se zku�enostmi, které
sbíral déle ne� 25 let.

V souèasné dobì se øadí výrobky fy
SPAUN electronic na nejpøednìj�í místo
v Evropì. Vyznaèují se pøedev�ím �piè-
kovou kvalitou, vysokou funkèní spolehli-
vostí a nízkou cenou. Výrobky SPAUN
electronic jsou nespoèetnìkrát ovìøeny
v praxi a jejich vývoj není nahodilou ku-
sovou výrobou, nýbr� rutinní, vysoce
profesionální produkcí za pou�ití nejmo-
dernìj�ích technologií na SMD montá�-
ních linkách. To je argument, proè stále
více zákazníkù volí právì výrobky SPAUN
electronic. K dal�ím pozitivním vlast-
nostem tìchto výrobkù patøí bezesporu
i dvouletá záruka, která je na v�echny
výrobky poskytována. Ji� ta sama za
sebe hovoøí o dobré kvalitì výrobku.

Jak vzniklo zastoupení firmy
SPAUN electronic - Praha?

Na podzim roku 1993 jsem získal za-
kázku na výstavbu rozvodù STA pro nì-
kolik objektù jednoho bytového dru�stva
ve Východoèeském kraji. Pøi sestavová-
ní hlavní stanice jsem hledal komponen-
ty, které by byly cenovì dostupné a hlavnì
kvalitní. Pøedstava, jak jezdím více ne�
150 km na reklamace a seøizování mì
pøímo dìsila, zejména kdy� zákazník po-
�adoval záruku 18 mìsícù. Tehdy se mi
dostal poprvé do ruky linkový zesilovaè
NV 128 F, který mne svými vlastnostmi
pøímo nadchnul. Z pøilo�eného prospek-
tu jsem zjistil adresu výrobce - Spaun
electronic. V prosinci r. 1993 jsem mìl
první telefonický kontakt. Obratem jsem
dostal katalog v�ech výrobkù této firmy.
Následovalo nìkolik dal�ích telefonátù a
v lednu 1994 jsem poprvé náv�tívil firmu
v Singenu a jednal pøímo s majitelem.

Chcete tím naznaèit, �e po va�í
první náv�tìvì vzniklo zastou-
pení v Praze?

Zase tak úplnì jednoduché to také
nebylo. Sám pan Spaun ji� døíve jednal
s nìkolika na�imi zástupci rùzných fi-
rem, kteøí mìli zájem o zastoupení
v Èeské republice. Díky tìmto prùkopní-
kùm jsem i já získal první zesilovaè
SPAUN. Hlavním problémem, který bylo
nutno vyøe�it, byla homologace ÈTÚ pro

mo�nost pou�ití výrobkù SPAUN electro-
nic v rozvodech STA a TKR. Vznikla
øada otázek: jaký sortiment, servis, pro-
blémy spojené se clem a dopravou vý-
robkù, technická zpùsobilost, zastoupení
a dal�í otázky.

Velmi dùle�itým úkolem bylo i sezná-
mení se s celým výrobním programem
firmy, mo�nostmi aplikací jednotlivých
komponentù do rùzných alternativních
návrhù øe�ení hlavních stanic. Po úspì�-
ném vyøe�ení v�ech základních otázek,
ke spokojenosti jak pana Spauna, tak mé,
byla v dubnu 1994 zahájena èinnost výhrad-
ního zastoupení této firmy v na�í republice.

Je zastoupení SPAUN electro-
nic - Praha rovnì� zahranièní
firmou, resp. firmou se zahra-
nièním kapitálovým vkladem?

Ne nikoliv. Firma SPAUN electro-
nic - Praha je výluènì èeská firma bez
nejmen�ího kapitálového vkladu ze za-
hranièí. Právní formou na�eho zastoupe-
ní je �fyzická osoba podnikající pod ob-
chodním jménem SPAUN electronic�
s laskavým souhlasem pana Spauna a
s exkluzivitou prodeje výrobkù SPAUN
electronic na na�em trhu.

Zmínil jste se o homologaci
ÈTÚ a o otázce servisu. Jak je
tato zále�itost zaji�tìna?

Jednou z mých podmínek pro úspì�-
né zahájení èinnosti na�eho zastoupení
byla úspì�nost zkou�ek výrobkù SPAUN
electronic u ÈTÚ, stejnì jako v EZÚ.
Dnes jsou ji� témìø v�echny výrobky
SPAUN electronic homologovány v ÈR
pro pou�ití ve v�ech druzích rozvodù
STA a TKR bez omezení.

V otázce servisu výrobkù SPAUN
electronic byla situace trochu slo�itìj�í.
Poskytovat �pièkový záruèní a následnì
i pozáruèní servis není jen otázkou chuti
do práce. Znamená to být vybaven doko-
nalou mìøicí technikou, souèástkovou
základnou a potøebnou dávkou odbor-
nosti, která u výrobkù této kategorie
musí být na nejvy��í úrovni. A zde nastal
problém, jak øe�it servis, kdy� porucho-
vost výrobkù SPAUN electronic je tak
malá (pohybuje se v toleranci 0,06 a�
0,08 %), �e se nevyplatí jen pro tento
úèel vybavovat mìøicí pracovi�tì a dr�et
technika servisu. Odesílat vadné výrob-
ky zpìt do výrobního závodu byla sice
jedna z mo�ností, av�ak èasovì a admi-
nistrativnì velmi nároèná. Dìlat v�echno
úplnì sám také ne�lo a proto jsem hledal
v øadách ji� stávajících, seriózních a
opravdu zku�ených firem a odborníkù na
vf techniku a na�el jsem. Kolega, který
se zabývá a zabýval vysokofrekvenèní
technikou ji� v dobách dávno minulých,
v dobách dálkových pøíjmù jak TV, tak

Pánové Franti�ek Vyskoèil
a Friedrich Spaun

Ná� rozhovor s panem Franti�-
kem Vyskoèilem, majitelem firmy,
která zastupuje v Èeské republice
nìmeckou firmu SPAUN electronic.

Ná� rozhovor ........................................... 1
AR seznamuje:
Bez�òùrová sluchátka
Philips SBC HC 710 ................................ 3
Nové knihy ............................................... 4
AR mláde�i:
Základy elektrotechniky (Pokraèování) ... 5
Jednoduchá zapojení pro volný èas ........ 7
Informace, Informace .............................. 8
Výkonový zesilovaè 2x 350 W ................. 9
Èíslicové hodiny s ve¾kým displejom ...... 14
Køemíkové tranzistory
SMD pro kmitoèty 10 GHz a vy��í ......... 17
Èasový spínaè pro temnou komoru
s èasovaèem 555 .................................. 18
Kmitoètový a fázový komparátor ............ 19
Videodekodér SVC 96............................ 20
Zdroje dvojitého napìtí ........................... 23
Nabíjeèka akumulátorù .......................... 24
Inzerce ..................................... I-XXXII, 48
Malý katalog ........................................... 25
Kmitoètová syntéza
pro pøijímaèe FM .................................... 27
Èasové relé ............................................ 29
Elektronický telegrafní klíè .................... 30
PC hobby ............................................... 33
CB report ............................................... 42
Rádio �Nostalgie� ................................... 43
Z radioamatérského svìta ..................... 44



Praktická elektronika A Radio - 7/97

           Pøipravil ing. Jan Klabal

FM signálù, a ji� tehdy dokázal z velmi
omezeného mno�ství dostupných sou-
èástek postavit neuvìøitelné zesilovaèe,
propustì, zádr�e a jiné tolik pro dálkový
pøijem potøebné komponenty. Je jím pan
Václav Kouba, dne�ní majitel firmy Pøijí-
mací technika (viz Ná� rozhovor v PE è.
1/97), který spolu se svými spolupracov-
níky zcela bravùrnì zvládá komplexní
servis výrobkù SPAUN electronic. V prù-
bìhu posledních let dokázal, �e jeho ser-
visní slu�ba je bezchybná a proto prá-
vem získal statut exkluzivity servisu
výrobkù SPAUN electronic pro Èeskou
republiku. Tato firma v Praze 5, Lidická
28, je mimo jiné i velmi úspì�ným pro-
dejcem výrobkù firmy SPAUN elctronic.

Øekl jste, �e témìø v�echny vý-
robky jsou homologovány, zna-
mená to, �e jsou i výrobky, které
schváleny nejsou?

Øekl-li jsem, �e témìø v�echny, mám
tím na mysli v�echny výrobky, které byly
do dne�ního dne pøihlá�eny k homologa-
ci. Firma SPAUN electronic nestagnuje a
stále vyvijí, vyrábí a dodává nové, mo-
dernìj�í, vylep�ené a dokonalej�í výrob-
ky, které jdou velmi tìsnì se svìtovým
vývojem pøenosù a distribucí televizních,
rozhlasových a SAT signálù. Jen z èaso-
vých dùvodù nejsou nìkteré novinky je�-
tì schváleny. Schvalovací øízení, z ryze
ekonomických dùvodù, nezahajujeme u
ka�dého nového výrobku, ale po urèité
dobì, kdy� se nashromá�dí více novi-
nek, podáváme �ádost o zahájení schva-
lovacího øízení. Zatím se nestalo, �e by
byl nìkterý výrobek vrácen se záporným
výsledkem zkou�ek, tedy bez homologa-
ce. Obecnì platí, �e témìø v�echny vý-
robky mají lep�í parametry ne� katalogové
údaje. I tato skuteènost je jedním ze zá-
kladních rysù výrobkù SPAUN electronic.

Co v�echno va�e zastoupení
nabízí?

Co se výrobkù SPAUN electronic
týká, dová�íme kompletní výrobní pro-
gram. To znamená, �e ve�keré vyrábìné
výrobky jsou skladem v na�í prodejnì.
Pokud nìkterý výrobek doprodáme, jsou
ihned objednany dal�í. Zákazník nesmí
na své zbo�í èekat. Kromì uvedeného
kompletního sortimentu SPAUN electro-
nic nabízí na�e firma ve�keré kompo-
nenty pro úspì�nou výstavbu STA a
TKR. Dodáváme anténní sto�áry, anté-
ny, SAT paraboly, LNB, koaxiální kabely,
konektory a mìøicí techniku.

Mimo toto zbo�í je na�e firma vý-
hradním zástupcem lucemburské firmy
ORBITECH, dodávající SAT receivery a
digitální rádia. V oblasti slu�eb nabízíme
komplexní projektovou èinnost STA a
TKR rozvodù, navrhujeme technická øe-
�ení pro hotely, pensiony, ale i pro ná-
jemní panelová sídli�tì, kde nemají zá-
jem o pøipojení kabelové televize, øe�íme
rozvody v rodinných domcích apod.
Na�e firma rovnì� zaji��uje montá�ní
èinnosti velkých a støedních rozvodù. Ji-
nými slovy - co se STA a TKR týká, do-
dáváme v�e na klíè.

Dodáváte va�e zbo�í i do bì�né
tr�ní sítì a jak dlouho trvá vyøí-
zení objednávky?

Ne, toto zásadnì nedìláme vzhle-
dem k tomu, �e na�e zbo�í je urèeno vý-
luènì pro odbornou montá�. Vy�adu-
jeme, aby i na�i prodejci byli osoby
s odbornou znalostí v oboru anténní
techniky. Musí znát ná� sortiment a musí
umìt sami poradit zákazníkovi. V sou-
èasné dobì lze na�e výrobky koupit na
18 místech v Èeské republice.

Na pøání zákazníkù realizujeme i zá-
silkový prodej po celé ÈR. Ve�keré do-
�lé objednávky a� ji� faxem, po�tou, tele-
fonicky nebo osobnì se sna�íme vyøídit
je�tì ten den. To se nám daøí zhruba
v 95 % pøípadù. Obèas se stane, �e nìkte-
rý druh zbo�í je momentálnì vyprodán.
V takovém pøípadì kontaktujeme zá-
kazníka a sna�íme se vyhovìt nabíd-
kou jiného typu, který by mohl splnit po-
�adované funkce. V opaèném pøípadì,
jedná-li se o objednávku, která spìchá a
nejsme schopni vyhovìt okam�itì nebo
náhradním øe�ením, dìláme v�e pro to,
aby ná� zákazník byl uspokojen v co
nejkrat�í dobì, tj. bìhem nìkolika násle-
dujících hodin, maximálnì dnù. Ne jednou
se stalo, �e zásilka byla dodána letecky,
nebo prostøednictvím DPD èi DHL.

Ve speciálních pøípadech jedeme pro
zbo�í sami, pøímo do výrobního závodu,
aby bylo druhý den u zákazníka. Na tom-
to místì musím vyslovit svùj kompliment
výrobnímu závodu, který nenechal je�tì
ani jednou na�e zastoupení bez zbo�í,
nebo by øekl �nemáme�. Takovéto slovo
pan Spaun nezná a rovnì� tak je zákaz-
níci nesly�í ani z na�ich úst.

Je rozdíl mezi pøístupem k zá-
kazníkùm pøímo u fy SPAUN
v SRN a u va�eho zastoupení?

Jediný rozdíl, který zákazník zazna-
mená, je v øeèi, jakou se mluví a pí�e
u nás a v tom, �e u nás platí v Kè místo
DM. Ji� sama skuteènost, �e jsme jediné
zastoupení, které nese název SPAUN
electronic - Praha je dùkazem toho, �e
musí být v�e naprosto identické jako ve
výrobním závodì. Nejen barevné ladìní
na�í firmy, ale dokonce i hlavièkový do-
pisní papír a faktury jsou naprosto stejné
jako v Nìmecku. Základní zásadou je,
�e zákazník nesmí poznat rozdíl a musí
být obslou�en naprosto stejnì, jako by
zbo�í kupoval pøímo v Singenu. O toto
se sna�í v�ichni zamìstnanci firmy, jedi-
ným na�im cílem je spokojený zákazník.
Pokud je opravdu spokojený, rád se vrátí
znovu. A �e se jich vrací opravdu hodnì,
o tom není pochyb.

Kolik zamìstnancù zvládá ve�-
keré práce ve firmì?

Na�e firma je, jak jsem ji� uvedl
v úvodu, svou právní formou fyzická oso-
ba. Pracovním kolektivem je na�e rodi-
na. Pøímo v prodejnì se na�i zákazníci
setkávají ponejvíce se synem a sna-
chou, kteøí velmi rychle pochopili systém
tr�ního hospodáøství a jsou v�dy na
svém místì. Bez nich bych si celý pro-
voz dnes ji� nedokázal vùbec pøedstavit.
Obrovskou pøedností je, �e sami ji� vìdí,
co je tøeba udìlat pro spokojenost zá-
kazníkù i mou. Dohady, kdo a kdy má co
udìlat, nevedeme. Øídíme se heslem
pana Spauna: �O práci není tøeba mnoho

hovoøit, dùle�itìj�í je jí vykonat.� V nepo-
slední øadì podmínkou pro úspì�nou
èinnost je pevné rodinné domácí zázemí,
které pomáhá svým vlivem více, ne� nì-
kolik zamìstnancù. Jen tak jsme schopni
obslou�it v�echny na�e zákazníky, kterých
stále pøibývá a zrealizovat ve�keré mon-
tá�e. Zde vyu�íváme i slu�eb mých
osvìdèených letitých kolegù z bran�e,
opravdových profesionálù, kteøí jsou
schopni garantovat nejvy��í kvalitu od-
vedené práce.

Jaký je okruh va�ich zákazníkù
a jaké jsou va�e referenèní vý-
sledky?

Okruh na�ich zákazníkù tvoøí z 80 %
montá�ní anténáøské firmy, dále jsou to
rùzné projektové kanceláøe, které na zá-
kladì na�ich doporuèení dávají ve svých
návrzích koneènou tváø rozvodùm STA.
Velkými odbìrateli jsou spoleènosti ka-
belových televizí, které se pøesvìdèily
o kvalitì na�ich výrobkù a proto kupují
po stovkách kusù. A dále jsou na�imi zá-
kazníky na�i smluvní prodejci, kteøí jsou
dnes ji� témìø po celé Èeské republice

Referenèní výsledky? Pokud myslíte
kompletní realizace vèetnì montá�e uve-
du jen nìkolik pøíkladù z poslední doby:
Hotel Pauliny v Praze 4, Hotel Acord rov-
nì� Praha 4, nájemní dùm pana Bati
v Praze 1, sídli�tì Liberec 15, Nezvalova
ul., lázeòský dùm �árka láznì Kundrati-
ce, SOU Hora�ïovice, Vtelno u Mostu -
rozvod TKR, �kolíci støedisko Telecom
Kladruby u Støíbra, ubytovací zaøízení fy
Ekia Teplice, obytné domy OÚ Horní
Podlu�í a celá øada dal�ích akcí vèetnì
nìkolika rodinných vil a domù rùzných
podnikatelù a významných osobností,
ale i obyèejné èin�ovní domy a celá øada
technických pomocí a zpracovaných
projektù, realizovaných jinými dodavateli
z komponentù SPAUN electronic.

Jaký je vá� názor na konkurenè-
ní firmy?

Konkurence je zdravá a rádi se pøi-
uèíme, uvidíme-li, �e nìkdo doká�e nìco
dìlat lépe. V �ádném pøípadì nám kon-
kurence nevadí. V mnoha pøípadech
s konkurenèními firmami, které svou èin-
nost myslí vá�nì, doopravdy a poctivì
spolupracujeme, doplòujeme si vzájem-
nì sortiment zbo�í a na�e simbióza je
jen ku prospìchu pro obì strany.

Co chystá výrobní závod nové-
ho, èím pøekvapíte ná� trh?

V souèasné dobì je horkým hitem
devítivstupové kaskádovatelné multipøe-
pínaèové zaøízení pro ovládání v re�imu
DiSEqC 2.0, co� je direktivní komunika-
ce mezi receiverem a multipøepínaèem
pod oznaèením SMS 9940 NF, pøípad-
nì SMK 9940 nebo SMK 9960 F. Co no-
vého chystá výrobní závod pro následu-
jící období v souèasné dobì nesmím
prozradit, nebo� se jedná o novinky pro
nejvìt�í mezinárodní výstavu IFA 97,
konanou ve dnech 30. 8. 97 - 7. 9. 97 v Ber-
línì, kde firma SPAUN electronic také
zcela pochopitelnì vystavuje. Vyu�ívám
této pøíle�itosti a srdeèna zvu na�e ète-
náøe na tuto výstavu.

Kde va�í firmu najdeme?

SPAUN electronic, zastoupení v ÈR,
Bøezová 23, 182 00 Praha 8, tel: 02/
885220, 8591201, fax: 02/8591107. Ote-
vírací doba: Po. a� Èt. 9.00 a� 17.00.

Dìkuji vám za rozhovor.

NEZAPOMEÒTE, �e ji� za dva mìsíce bude uzávìrka
Konkursu PE A Radia 1997

Podrobné podmínky viz A Radio 3/1997, s. 3.
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SEZNAMUJEME VÁS
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Celkový popis

Jsou tomu ji� pøibli�nì dva roky,
kdy jsem na�e ètenáøe seznamoval
s bez�òùrovými sluchátky firmy Phi-
lips, která vyu�ívala infraèervený pøe-
nos signálu. Tehdy jsem se také
pokusil vysvìtlil hlavní pøednost bez-
�òùrových sluchátek, �e nepotøebují
kabelové propojení se zdrojem signá-
lu, které v místnosti velmi èasto pøeká-
�í. Také okolnost, �e je poslouchající
�uvázán� na kabelu, nemusí být  v�dy
pøíjemná. Od té doby se na na�em
trhu objevuje stále více obdobných
sluchátek nejrùznìj�ích známých i ne-
známých výrobcù v nejrùznìj�ích ce-
nových relacích.

Zájemci o tato sluchátka se mnoh-
dy ptají, zda jsou taková sluchátka
skuteènì kvalitní. Rád bych proto zdù-
raznil, �e kvalita výsledného poslechu
závisí jak na vlastnostech pou�itých
sluchátek, tak na vlastnostech pou�i-
tého pøenosu a jeho parametrech.

Výhodou optického zpùsobu pøe-
nosu je, �e na vysílací ani na pøijímací
stranì není nutné nic nastavovat nebo
dolaïovat. Urèitou nevýhodou v�ak
mù�e být pro u�ivatele skuteènost, �e
pøíjem signálu je mo�ný prakticky jen
v místech, kam je z vysílací èásti vi-
dìt. V místnosti lze, za vhodných okol-
ností, samozøejmì vyu�ívat i rùzné
odrazy pøená�eného signálu, to je v�ak
vìt�inou spí�e náhodné. V okam�iku,
kdy místnost opustíme, je ji� pøíjem
signálu naprosto nerealizovatelný.

Jiným zpùsobem pøenosu signá-
lu z vysílaèe do sluchátek je pøenos
vf signálem s kmitoètovou modula-

cí. To má opìt své výhody a nevýho-
dy. Výhodou je, �e lze signál pøijímat
prakticky v�ude a to a� do vzdále-
nosti mnoha desítek metrù od vysí-
lací èásti. Urèitou nevýhodou je v�ak
nutnost vzájemnì naladit vysílaè a
pøijímaè signálu. Proto�e v praxi nelze
zcela vylouèit mo�nost náhodného
ru�ení jiným zdrojem signálu (nebo na-
opak), lze kmitoèet nosného signálu
u vysílací èásti i u pøijímací èásti ve
sluchátkách v malém rozmezí mìnit.
Jak vysílací èást, tak i èást pøijímací
jsou proto opatøeny dolaïovacími prv-
ky. A zde mù�e vzniknout první potí�.
Ty sestavy, pracující na tomto princi-
pu, s nimi� jsem mìl mo�nost se se-
známit, byly èasto obtí�nì a nepøesnì
laditelné a navíc je bylo tøeba obèas
dolaïovat, proto�e nemìly potøebnou
kmitoètovou stabilitu.

Dnes bych rád ètenáøe seznámil se
sluchátky, které mají výhody pøenosu
vf signálem FM, a jak jsem si sám ovìøil,
kmitoèet nosného signálu je u nich velmi
stabilní, tak�e pøijímací èást postaèuje na-
ladit pouze jednou. Co se týká kvality
pøená�eného signálu, není tøeba o ní po-
chybovat, proto�e pøenos stereofonního
signálu je realizován zpùsobem, bì�nì
pou�ívaným v rozhlasové technice.

Vysílací èást sluchátek má vertikál-
ní tvar a v její základnì je ladicí knoflík
oscilátoru vysílaèe, dále kontrolka,
která indikuje souèasný stav provozu
zmìnou barvy, a tøi zásuvky. Zásuvka
DC 18 V slou�í k pøipojení sí�ového
napájeèe (který je samozøejmì té�
souèástí dodávky). Zásuvka INPUT
(stereofonní jack 3,5 mm) slou�í k pøi-
pojení signálu ze zdroje. Propojovací
kablík, který je v pøíslu�enství, je
dlouhý 200 cm a má na obou kon-
cích zástrèky typu jack 3,5 mm. V pøí-
slu�enství je navíc adaptér, který na
stranì zdroje signálu umo�òuje po-
u�ít i zásuvku jack 6,3 mm. Zásuvka
CHARGE (jack 2,5 mm) slou�í k pøi-
pojení kablíku, dlouhého 60 cm, pro
nabíjení akumulátorù ve sluchátkách.

Vysílací èást nepotøebuje �ádný
spínaè, proto�e se zapíná automatic-
ky, jakmile se na jejím vstupu objeví nf
signál. Zapnutí vysílaèe je indikováno
zeleným svitem svítivé diody. Pøi nabí-
jení akumulátorù, pokud není na vstupu
vysílaèe �ádný signál, svítí tato dioda
èervenì. Pokud se bìhem nabíjení

akumulátorù na vstupu vysílaèe objeví
signál, rozsvítí se tato dioda oran�o-
vì. Jestli�e vysílaè na vstupu neregis-
truje �ádný signál a nejsou nabíjeny
akumulátory ve sluchátkách, po nìko-
lika minutách se vysílaè automaticky
vypne a zmínìná svítivá dioda zhasne.

Sluchátka mají posuvný spínaè/vy-
pínaè a zapnutí sluchátek je indiková-
no èervenì svítící diodou na sluchát-
kách. K ladìní a k øízení hlasitosti jsou
zde pou�ity neobvyklé prvky, nazýva-
né �Trackballs�, co� jsou regulátory,
umístìné pod úrovní a ovládané pou-
ze otáèením jejich kulového vrchlíku,
který nepatrnì vyènívá nad povrch.
Hlasitost je øízena regulátorem v le-
vém sluchátku a v obou sluchátkách
je hlasitost øízena souèasnì. Ladìní je
ovládáno regulátorem zcela shodného
provedení v pravém sluchátku.

Pøijímaè a zesilovaèe ve sluchát-
kách jsou napájeny dvìma akumulá-
tory NiCd, které jsou umístìny v pra-
vém a v levém sluchátku a jsou
jednodu�e pøístupné po sejmutí krycí

Bez�òùrová
sluchátka
PHILIPS

SBC HC 710
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Technické údaje

Napájanie: 12 V nestabilizované.
Odber el. prúdu: max. 300 mA.
Zálohovanie: 3 V, 960 µA,

èlánky AAA 1,5 V.
Displej: èervený, vý�ka 57 mm,

KINGBRIGHT SA23 - 12HWA.
Nastavenie èasu:

prepínaè + dve tlaèidlá.
Rozmery: 220 x 85 x 38 mm.

Popis zapojenia

Schéma zapojenia èíslicových ho-
dín je na obr. 2. Napájací zdroj obsa-
huje stabilizátor 7810 v plastovom
puzdre TO 220. Také napätie je toti�
potrebné na vybudenie displeja, ktorý
v ka�dom segmente obsahuje 4 sério-
vo zapojené LED. Toto napätie je e�te
zní�ené o asi 1,2 V, t.j. úbytok na
tranzistore spínajúcom príslu�ný
segment.

Napájanie displeja a ostatných ob-
vodov je oddelené diódou D3. Na zá-
lohovanie sú pou�ité �tu�kové� èlánky
AAA 1,5 V, B1 a B2. Oscilátor tvorí tra-
dièné zapojenie obvodu CMOS 4060
s kry�tálom 32 768 Hz. Kapacitným
trimrom C5 mo�no frekvenciu oscilá-
tora doladi�.

Z výstupu Q13 IO1O odoberáme
impulzy s frekvenciou 2 Hz, ktoré sú
cez prepínaè PR1 privádzané na
vstup desiatkového èítaèa IO8b typu
CMOS 4518. Na výstupe Q0 máme

k dispozícii sekundové intervaly pou�i-
té na ovládanie blikajúcej dvojbodky
medzi údajom hodín a minút.

Výstup Q3 je privedený na vstup
binárneho �estnástkového èítaèa 4520.
Hradlá IO5c,d nulujú obidva èítaèe
vtedy, keï IO7b naèíta dvanásty im-
pulz, tzn., �e celkový deliaci pomer je
120 a na výstupe Q3 IO7b máme im-
pulzy s periódou 1 min. Tie sú cez dió-
du D7 privádzané do èítaèa jednotiek
minút IO8A a z jeho výstupu Q3 do èí-
taèa desiatok minút IO7a, ktorý keï
naèíta 6 impulz, sú obidva èítaèe nulo-
vané pomocou hradiel NAND IO6c a
IO6d.

Na vstupe èítaèa IO9b sú impulzy
s periódou jedna hodina. Spolu s èí-
taèom I09a zais�ujú údaj hodín. Po
24 impulze sa obidva èítaèe nulujú
hradlami IO6a a IO6b. Obvody IO1 a
IO4 sú dekodéry kódu BCD na kód
sedemsegmentových jednotiek. Vstup
PH (vývod 6) slú�i na nastavenie po-
�adovanej úrovne na aktivovaných vý-
stupoch. Pri PH = �0" majú aktivované
výstupy úroveò �H�. Cez tranzistory
s bázovými rezistormi sú ovládané
príslu�né segmenty.

Pou�itie multiplexnej prevádzky
som nepova�oval za potrebné vzh¾a-
dom k cene pou�itých tranzistorov a
dostatku priestoru na doske s plo�ný-
mi spojmi. Dekodér 4543 má vyvede-
ný vstup BI, ktorý je pou�itý na �zhasí-
nanie� príp. �zapínanie� displeja. Táto
skutoènos� je vyu�itá v zobrazovaní

desiatok hodín. Ak sú obidva výstupy
èítaèa IO9a v stave �L�, èi�e údaj na
displeji by bol �0�, vtedy pomocou hra-
dla IO5a zhasíname displej, tak�e ne-
potrebná �nula� nie je zobrazovaná.
Pri nastavovaní èasu prepneme prepí-
naè Pr1 do druhej polohy, èím vynulu-
jeme èítaèe IO8b a IO7b a zároveò
mô�eme pomocou tlaèidiel TI1 a TI2
nastavi� údaj hodín a minút. Po opä-
tovnom prepnutí prepínaèa sú hodiny
v normálnom chode.

Displej je tvorený �tyrmi èíslicovka-
mi vý�ky 57 mm od firmy KINGBRI-
GHT. Ako som u� v úvode spomenul,
je tu mo�nos� pou�i� èíslicovky vý�ky
80, 100 a 125 mm tej istej firmy, pri-
èom ale musíme upravi� zdrojovú
èas�, preto�e tieto vy�adujú pre dobrý
svit vy��ie napätie na segment (11 a�
12 V). Displeje majú rovnaké rozlo�e-
nie vývodov. S doskou ich prepojíme
plochými vodièmi. Myslím si v�ak, �e
vý�ka mnou pou�itých displejov je, as-
poò pre mòa, dostaèujúca a údaj ho-
dín je vidite¾ný z dostatoènej dia¾ky.

U rôznych predajcov sú k dispozícii
aj displeje iných farieb - zelená, �ltá
alebo èervená s vysokou svietivos�ou.
Cena sa pri vý�ke 57 mm pohybuje
v závislosti od predajcu od 120 do 350
SK (platilo v 4/96).

V�etky súèiastky vrátane disple-
jov sú osadené na obojstrannej doske
s plo�nými spojmi, ktorá by mala ma�
prekovené otvory, av�ak nie sú nutné.
Priechodzie otvory vytvoríme kúskom
drôtu z vývodu súèiastky a spájkova-
ním z obidvoch strán. Vývody tlaèidiel
sú ohnuté o 90 ° a tlaèidlá sú prilepené
k DPS. Prepínaè je malý posuvný. Na
displeje osadíme objímky v troch ra-
doch nad sebou, aby boli displeje
v dostatoènej vý�ke. Pou�ité objímky
získame rozstrihnutím objímiek DIL
40. LED D8 a D9 osadíme èo naj-
vy��ie.

Krabièku som zhotovil z obojstran-
ne plátovaného kuprextitu. Rozmery
sú uvedené v technických údajoch.
Presný návod, ani výkres nepredkla-
dám vzh¾adom k tomu, �e ka�dý má
iné mo�nosti, napr. pou�itie továren-
sky vyrábanej skrinky.

Pred displeje je ulo�ené tmavoèer-
vené plexisklo, ktoré výrazne zvý�i
kontrast. Èíslicovky samy bez èerve-
ného filtra svietia nedostaèujúco. Po
zlo�ení v�etkých dielov vlo�íme èlán-
ky a hodiny pripojíme na napätie (as-
poò 12 V).

Rôzne sie�ové napájaèe pochyb-
ných výrobcov èasto predávané na tr-
hoch nie sú vhodné. Transformátory
v nich sú tak nekvalitné, �e dosiahnu
vysokú teplotu bez za�a�enia, kra-

Èíslicové hodiny
s ve¾kým displejom

Marian Takáè
Digitálne hodiny, postavené pod¾a dole uvedeného návodu sú

vhodné do ka�dého interiéru, èi do bytu alebo do kancelárie. Ka�dé-
ho upútajú hlavne ve¾kým displejom vý�ky 57 mm. Komu by sa uve-
dený rozmer zdal nedostaèujúci, je mo�né pou�i� displeje LED
s vý�kou èíslic a� 125 mm. Hodiny vyniknú tie� svoím moderným a
profesionálnym vzh¾adom a to pri relatívne jednoduchej výrobe
skrinky. Ve¾kou prednos�ou je aj nenároèné napájanie z nestabili-
zovaného zdroja.

Obr. 1. Vnútorné prevedenie
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bièka sa zdeformuje a nakoniec zhorí
i sám transformátor. To som uviedol
krajný prípad, s ktorým som sa stretol,
a pri ktorom bol sekundár vinutý pria-
mo na primár, bez akejko¾vek izolácie.
Poèet závitov primáru bol 2,5krát
men�í ako by odpovedalo pod¾a vý-
poètu. To u� naozaj nespåòa ani tie
najzákladnej�ie bezpeènostné predpi-
sy. Okrem toho, napätie na v�etkých
napájaèoch tohto typu je znaène vy�-
�ie ako je vyznaèené na puzdre.

Z týchto dôvodov doporuèujem pri
zakúpení podobného napájaèa previ-
nú� transformátor. Pri verzii napájaèa
300 mA je takmer bez výnimky pou�i-
té trafo EI10 x 15. Pôvodné vinutie od-
stránime a navinieme nové:

 Primár - 7120 z, Æ 0,063 mm CuL,
sekundár - 370 z, Æ 0,3 mm CuL.
Transformátor sa nezohrieva ani pri
trvalej prevádzke.

Krabièku mô�eme vybavi� dr�ia-
kom, pomocou ktorého mô�eme hodiny

Obr. 3a. Doska s plo�nými spojmi - strana súèiastok Obr. 3b. Doska s plo�nými spojmi - strana spojov

zavesi� na stenu. Prajem ve¾a úspe-
chov pri stavbe tohto u�itoèného doplnku.

 Zoznam pou�itých súèiastok

R1   180 kW
R2 1MW
R3 680 kW
R4 330 W
R5 a� R32 4,7 kW
C1 470 µF/25 V, rad.
C2, C3 100 nF, ker.

ñ



Praktická elektronika A Radio - 7/97

Obr. 4. Osadzovací plán

C4 6,8 µF/16 V, tantal
C5 20 a� 40 pF, trimer
C6 100 pF, ker.
D1 a� D7 1N4148
D8, D9 LED 5 mm, èervená
T1 a� T28 KC238, BC547

IO1 a� IO4 4543
IO5, IO6 4011
IO7 4520
IO8, IO9 4518
IO10 4060
IO11 7810

Pr1 posuvný prepínaè
TL1, TL2 telefónne tlaèidlo
O1 a� O4  SA23-12HWA èerv. 57 mm
X1 kry�tál 32 768 Hz
B1, B2 èlánky AAA 1,5 V
K1     konektor do DPS 3,5 mm JACK

Novou techniku SIEGET (Siemens
Grounded Emitter Transistor) zavedl obor
polovodièových souèástek Siemens ve vý-
robì bipolárních vysokofrekvenèních tran-
zistorù pro povrchovou montá�. Drastic-
kým zmen�ením indukènosti emitoru byla
zvìt�ena pou�itelnost nových køemíkových
tranzistorù ze souèasných 2 GHz a� na
6 GHz. Souèasnì byl podstatnì zvìt�en je-
jich výstupní výkon. Nové tranzistory patøí
mezi první souèástky, které byly vyrobeny
novì vyvinutou technologií B6HF, umo�òu-
jící vyrobit køemíkové tranzistory s mezním
kmitoètem a� do 25 GHz.

Nové tranzistory jsou urèeny pro mobil-
ní komunikaèní pøístroje a pøístroje spo-
tøební elektroniky. Vyhovují po�adavkùm
jak radiových telefonù, pracujících v pásmu
900 MHz, tak satelitních pøijímaèù v pásmu

1,8 GHz. Navíc otevírají dal�í perspektivy
výroby telekomunikaèních pøístrojù, pracu-
jících na je�tì vy��ích kmitoètech, které
jsou dosud ve vývoji. Výrobce nabízí zatím
tøi typy vf tranzistorù NPN.

Tranzistor BFP405 (oznaèení na pouzd-
ru ALs) se vyznaèuje velmi malým �umem
a malou spotøebou proudu. Na kmitoètu
1,8 GHz je jeho �umové èíslo 1,15 dB, na
6 GHz je jen o málo vìt�í - 2,15 dB. Pracu-
je s napájecím napìtím 2 V a má zesílení
18,2 dB na 1,8 GHz, popøíp. 8,1 dB na
6 GHz. V oscilaèním zapojení mù�e BFP405
pracovat a� do 12 GHz a mù�e úspì�nì
nahradit drahé galiumarzenidové polem øí-
zené tranzistory pøi souèasnì zmen�eném
fázovém �umu.

Tranzistor BFP420 (oznaèení AMs) je
urèen v�eobecnì pro vf zapojení s proudem
kolektoru do 35 mA. Jeho �umové èíslo je
1,15 dB na kmitoètu 1,8 GHz pøi napájecím
napìtí 2 V a proudu kolektoru 5 mA. Výko-
nový zisk na stejném kmitoètu pøi proudu
kolektoru 20 mA je min. 20 dB. Mezní prù-
chozí kmitoèet je typicky 25 GHz. Prak-
ticky pou�itelný je tento tranzistor a� do
9 GHz.

Tøetí tranzistor BFP450 (oznaèen ANs)
se støedním ztrátovým výkonem se mù�e
zatì�ovat maximálním proudem do 100 mA.
Pøedpokládané pou�ití je proto jako budiè
a koncový stupeò se støedním výkonem
pøi velmi malém napájecím napìtí 2 V.
Výkonové zesílení tranzistoru na kmitoètu
1,8 GHz je 14 dB pøi napájecím napìtí 2 V
a proudu kolektoru 50 mA, �umové èíslo
1,35 dB. Mezní prùchozí kmitoèet je 17 GHz.

V�echny tøi tranzistory jsou v pouzdru
SOT343, urèeném pro povrchovou mon-
tá�. Jeho provedení a zapojení vývodù je
na obr. 1. Pouzdro zabírá na desce s plo�-
nými spoji konstrukèní plochu pouze 1,25 x
x 2,0 mm.

   Vít. Støí�
Podle podkladù Siemens

Køemíkové
tranzistory SMD

pro kmitoèty
10 GHz a vy��í

Obr. 1. Vnìj�í
provedení
pouzdra
SOT343

a zapojení vývodù
tranzistorù BFP405,
BFP420 a BFP450.

Tab. 1. Elektrické údaje vf tranzistorù

ñ
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Èasový spínaè pro temnou
komoru s èasovaèem 555
U dobrých mechanických fotoaparátù lze clonu a èas uzávìrky

nastavit vlo�nými krou�ky tak, �e rozdíl mezi dvìma hodnotami je
právì 2. Zvìt�ení hodnoty o jeden stupeò znamená dvojnásobek
svìtla, pøi zmen�ení dopadá na film jen polovina svìtla. Toté� platí
i pro velikost clony pøi zvìt�ování v temné komoøe, nikoli v�ak pro
pou�ité hodnoty osvícení.
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Èasto má èasový spínaè jen lineár-
ní nastavení èasu a pøi pou�ití stopek
tomu není jinak. Zdvojnásobení èasu, od-
povídající hodnotì clony, lze vypoèítat
zpamìti, pøi polovièních hodnotách
clony je to ji� hor�í, nebo� musíme po-
èítat s odmocninou ze dvou (1,414).
Pøi tom je nutné vzít v úvahu, �e pøi
del�ích osvìtleních se mìní lineární
chování fotografického papíru, co� vy-
�aduje dal�í pøizpùsobení.

Popisovaný èasový spínaè umo�òu-
je mimo celých a polovièních hodnot
i korekturu o ètvrtinu, èím� vyhovuje
i pro nároènìj�í pou�ití. Na obr. 1 je
celkové zapojení èasového spínaèe
podle [1]. Je pou�it ji� více ne� dva-
cet let známý a populární èasovaè
NE555 v zapojení monostabilního
multivibrátou, doplnìného rozhra-
ním pro spínání osvìtlení a sí�ovým
zdrojem. Popisovaný spínaè lze za-
øadit mezi pøesné èasové spínaèe [2],
u nich� slou�í jednoduchý èlen RC
k urèení èasového intervalu. Po spu�-
tìní krátkým impulsem na vývodu 2
pøechází multivibrátor do pracovního
stavu, èasovací kondenzátor se na-
bíjí pøes èasovací rezistor tak dlouho,
a� je dosa�eno 2/3 napájecího napì-
tí, horní komparátor èasovaèe sepne
a multivibrátor pøevede do klidového
stavu. Pøitom je vnitøním tranzistorem
èasovaèe vybit kondenzátor a pøipra-
ven tak na dal�í spu�tìní.

Èasovací odpor èlenu RC je sko-
kovì mìnitelný dvanáctistupòovým
pøepínaèem, pøièem� jednotlivé stup-
nì zpùsobují èasový rozdíl v pomìru
1 : 1,414. Pøepínaè Pø1 slou�í k pøepí-
nání dvanácti sériovì zapojených rezis-
torù R1 a� R12, jejich� odpory spolu
s èasovými intervaly jsou v tabulce.

Èasovací kondenzátor èlenu RC je
tvoøen kondenzátorem C1 a pøepína-
èem Pø2, paralelnì pøipojitelným kon-
denzátorem C2, který zpùsobuje pro-
dlou�ení pùvodnì nastaveného èasu
o jednu ètvrtinu. Není-li tohoto jemné-
ho nastavení zapotøebí, lze C2 a Pø2

vypustit (zùstává pak 12 poloh, které
vìt�inou postaèí). Èasovaè se spou�tí
tlaèítkem Tl (nabíjením kondenzátoru
C3 se vytvoøí záporný spou�tìcí im-
puls), pøièem� je vstupní obvod navr-
�en tak, �e je lhostejné, jak dlouho je
tlaèítko stisknuto. Napìtí na výstupu
èasovaèe (vývod 3) je po spu�tìní na
úrovni H a pøes D2 a rezistor R15 roz-
svítí svítivou diodu polovodièového
relé IO2. Vnitøní triak sepne a rozsvítí
�árovku zvìt�ováku. Po skonèení èa-
sového intervalu se zmen�í napìtí na
výstupu èasovaèe na úroveò L a polo-
vodièové relé �árovku odpojí od sítì.

Spínaè Pø3 dovoluje pøeklenout
èasový spínaè s èasovaèem 555 a
trvale rozsvítit �árovku (napø. pro
volbu po�adovaného výøezu a zaost-
øení). Sí�ové napájení èasovaèe je
velmi jednoduché: sekundární na-
pìtí transformátoru Tr je jednocest-
nì usmìrnìno diodou D1 a filtrováno
kondenzátorem C5, pøièem� výsledné
stejnosmìrné napìtí je 8 V.

Stanovení èasové konstanty

Vycházeje ze dvanácti poloh pøepí-
naèe a odstupòování èasu v pomìru
1,414 (odmocnina ze dvou), lze snad-
no vypoèítat odpory potøebných rezis-
torù. Výhodou je, �e není dùle�itý
pøesný odpor rezistoru, nebo� lze
pøizpùsobit kondenzátor èlenu RC.
Jde tedy hlavnì o správný pomìr od-
porù. Av�ak ani na pou�ití ètvrtinového
odstupòování dodateènì pøipojova-
ným kondenzátorem nemají tolerance
odporù podstatný vliv. Dokonce pøi to-
lerancích 10 % lze èasovaè pou�ívat -
v praxi jsou dnes bì�nì k dostání re-
zistory s tolerancemi 5 % a men�ími.
Vlastní výpoèet osvìtlovací doby vy-
chází ze vzorce pro výpoèet èasového
intervalu monostabilního multivibráto-
ru s èasovaèem 555 [2]:

 T = 1,1 . R . C,
ze kterého vyplývá
 R = T/(1,1 . C)

Prodlou�ení osvìtlovací doby o po-
lovinu znamená, �e èasový interval
(èas èlenu RC) musí být prodlou�en
o 1,4142137 (odmocnina ze dvou).
Kapacitní èást èlenu RC zùstává kon-
stantní, tak�e se musí odpovídajícím
zpùsoben mìnit odpor. Èlen RC je na-
vr�en tak, �e jsou rezistory øazeny se-
riovì a v ka�dé poloze pøepínaèe se
pøipojí jeden dal�í rezistor. Ten musí
být spoèítán tak, aby byl nový celkový
odpor 1,414krát vìt�í ne� pøedchozí.
Pro rezistory byla zvolena øada E96,
nebo� se z této øady nejlépe vybírají
vhodné rezistory (mají toleranci 1 %,
co� sice zde nehraje �ádnou velkou
roli, ale u��í tolerance neu�kodí). V ta-
bulce jsou k jednotlivým stupòùm pøe-
pínaèe Pø1 pøiøazeny odpory pou�i-
tých rezistorù, celkový odpor øetìzce
pro èlen RC (v ohmech) a odpovídající
èasy osvìtlení (v sekundách).

Konstrukce

Celá elektronika èasového spínaèe
pro temnou komoru s èasovaèem 555
je umístìna (vèetnì miniaturního sí�o-
vého transformátoru) na desce s plo�-
nými spoji 94 x 58 mm a vestavìna
z bezpeènostních dùvodù do izolující
plastové krabièky. Fotografie vzorku
v [1] neodpovídá desce s plo�nými
spoji a rozmístìní souèástek právì
v místì, kde je kondenzátor C1 - asi
tam byly uskuteèòovány zmìny, jak
lze soudit i z rùzných kapacit C1 v za-
pojení a v seznamu souèástek (v [1] je
uvedena zøejmì nesprávná kapacita
1 µF, jak se lze snadno pøesvìdèit vý-
poètem podle vý�e uvedených vzor-
cù).

Ve vzorku byla pou�ita pro èaso-
vaè 555 objímka, dvanáctipolohový
pøepínaè Pø1 je zapájen pøímo do des-
ky s plo�nými spoji, ostatní pøepínaèe
a tlaèítko jsou na prodlu�ovacích páje-
cích oèkách. Polovodièové relé IO2
(svítivou diodou øízený triak) mù�e být
ve dvojím provedení: S201S02 nebo
S201S04. U prvního provedení je nut-
né pou�ít vnìj�í rezistor (R15), typ
S201S04 ho má ji� vestavìn a na mís-
tì R15 se pou�ije drátový mùstek
(nebo rezistor maximálnì 47 W).

Na výstup èasového spínaèe je pøi-
pojen kabel se zásuvkou a na pøívodní
stranu sí�ový kabel se zástrèkou, tak-
�e se celek chová jako prodlu�ovací
kabel s mo�ností nastavení spínacího
èasu. Na krabièce popisovaného spí-Obr. 1. Zapojení èasového spínaèe pro temnou komoru s èasovaèem 555

Poloha    R Celk. R Èas
[MW] [MW] [s]

1 0,511 0,511 1,00
2 0,200 0,711 1,41
3 0,301 1,012 2,00
4 0,422 1,434 2,84
5 0,590 2,024 4,01
6 0,845 2,869  5,68
7 1,18 4,049 8,02
8 1,69  5,739 11,36
9 2,37 8,109 16,62
10 3,32 11,429 22,63
11 4,75 16,179 32,03
12 6,65 22,829 45,20

ñ
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Kmitoètový
a fázový

komparátor
Velmi úèelný obvod srovnávající

kmitoèet dvou sledù impulsù s indikací
výsledku svítivou diodou [1] mù�eme
výraznì funkènì zdokonalit pøidáním
dvou rezistorù a ruèkového mìøidla.
Získáme tím fázovou indikaci a mù�e-
me mìøit i malé kmitoètové odchylky.

Upravené zapojení komparátoru je
na obr. 1. Nábì�nými hranami mì-
øených signálù jsou pøeklápìny dva
klopné obvody typu D, jejich� výstupy
porovnává hradlo NAND. Dosa�ením
úrovnì H na obou výstupech Q1 a Q2
se oba klopné obvody vynulují.

Je zøejmé, �e zatímco na výstupu
døíve se pøeklopiv�ího obvodu bude
sled impulsù s èinitelem plnìní úmìr-
ným okam�ité fázi obou signálù, na
výstupu druhého obvodu, jen� je na-
pájen signálem o ni��ím kmitoètu, bu-
dou pouze jehlové impulsy s témìø
nulovou støední hodnotou.

Obr. 1. Zapojení
komparátoru

Mìøidlo s nulou uprostøed pøipoje-
né na Q1 a Q2 bude indikovat velikostí
výchylky od nuly fázi, budou-li kmito-
èty srovnávaných signálù témìø shod-
né, pøípadnì bude ruèka kývat v rytmu
rozdílového kmitoètu. Pøi velkém roz-
dílu bude ruèka trvale vychýlená ve
smìru kladného napìtí odpovídajícího
vy��ímu kmitoètu. Nemáme-li mìøidlo
s nulou uprostøed, musíme pøepínat
pøívody bì�ného mìøidla.

Dal�í informaci o vztahu signálù
obou kmitoètù poskytují svítivé diody

napájené komparátorem LM311 a jako
invertor zapojeným hradlem 74HC00.
Zbývající hradla se uplatnila jako
vstupní invertory.

Uvedený obvod mù�e v rozsahu
stovek Hz a� desítek MHz dokonale
zastoupit osciloskop, registrací fáze
mù�eme dlouhodobì kontrolovat sta-
bilitu oscilátorù, pøípadnì indikovat
dosa�ení meze velièiny pøevádìné na
kmitoèet. Odbìr z napájecího zdroje
5 V nepøesahuje 4 mA.

                        Ing. Oldøich Novák

[1] Dijkstra, W.: Frequency Compara-
tor. El. Design, Záøí 5, 1995, s. 110,
ref. Sdìlovací technika 6/96, s. 32.

Obr. 2.
Deska

s plo�nými
spoji

komparátoru

Obr. 3.
Rozmístìní
souèástek

komparátoru

naèe je nápis DARKROOM TIMER
(odpovídá zvyklostem elektronického
èasopisu, který vychází v nìkolika ja-
zycích), pøepínaè je oznaèen TIME
(SECONDS) a jednotlivé polohy mají
následující èasové stupnì: 1; 1,4; 2;
2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32 a 45.

Uvedení do provozu

Pokud bylo peèlivì pracováno, mìl
by jednoduchý èasový spínaè praco-
vat na první zapnutí. Vyzkou�et ho lze
napø. pøipojením obyèejné stolní lam-
py. Po zapojení do sítì a nastavení
èasu napø. 2 s by se mìla po stisku
startovacího tlaèítka rozsvítit pøipoje-
ná �árovka na dvì sekundy. Jestli�e
èasový spínaè nepracuje, je nutné
nejprve zkontrolovat napájecí napìtí
na kondenzátoru C5 (8 a� 10 V), stej-
né napìtí musí být na IO1 mezi vývo-
dy 1 a 8 (pøi mìøení pozor na vodièe a
spoje se sí�ovým napìtím!). Je-li na-
pájecí napìtí pøítomno, sepneme spí-

naè Pø3 a �árovka se musí rozsvítit, ji-
nak není v poøádku buï R15 nebo IO2.
Rozsvítí-li se �árovka, znamená to, �e
výstupní obvody pracují a chybu je
nutné hledat v obvodech èasovaèe.

Po stisku tlaèítka musí být na vý-
stupu èasovaèe 555 (vývod 3) po dobu
nastaveného èasu úroveò H (v tomto
pøípadì témìø napájecí napìtí). Po-
kud se úroveò H neobjeví a na spou�-
tìcím vstupu èasovaèe 555 (vývod 2)
je v klidovém stavu úroveò H, bude
závada pravdìpodobnì v èasovaèi
samotném a pak je nutné jej nahradit
jiným. Po uvedení do provozu se èa-
sový spínaè vestaví do plastové kra-
bièky, opatøí popisy ovládacích prvkù
a je tak pøipraven k pou�ívání.

      JOM

Seznam souèástek
R1 511 kW
R2 200 kW
R3 301 kW
R4 422 kW

R5 590 kW
R6 845 kW
R7 1,18 MW
R8 1,69 MW
R9 2,37 MW
R10 3,32 MW
R11 4,75 MW
R12 6,65 MW
R13, R14 100 kW
R15 330 W
C1 1,8 µF/63 V, MKT
C2 330 nF
C3, C4 100 nF
C5 100 µF/25 V
IO1 NE 555 nebo TLC555
IO2                S201S02 nebo S201S04
D1 1N4002
D2 1N4148

Literatura

[1] Valk, H: Praktischer Dunkelkam-
mer-Timer. In 12 Stufen exact belich-
ten. Elektor 1996, è. 10, s. 44-47.
[2] Hájek, J: Èasovaè 555. Praktická
zapojení. A A a BEN, Praha 1996, s.
64-71 a 19.
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Základní technické parametry

Napájecí napìtí: 15 a� 25 V viz text.
Odbìr proudu: asi 100 mA.
Mezivrcholová úroveò VIDEO IN:

1 V/68 W.
Mezivrcholová úroveò VIDEO OUT:

1 V/68 W.
Regulace výstupní úrovnì: ±3 dB.
Kontrolky:

ZAPNUTO - napájení zapnuto,
SIGNÁL - korekce synchronizace.

Rozsah pracovních teplot:
+10 a� 40 °C.

Maximální vlhkost:
80 % nekondenzující.

Úvod

Trochu si pøedem pøiblí�íme co
øíká televizní norma o synchronizaèní
smìsi. Televizní signál, který dodává
studio, je normalizován. Televizní nor-
ma urèuje vztahy mezi amplitudou ob-
razové modulace a synchronizaèní
smìsí a stanoví èasové rozdìlení a
trvání zatemòovacích a synchronizaè-
ních impulsù. Vrcholkùm synchroni-

zaèních impulsù pøisuzujeme 100 %
amplitudy, úrovni zatemòování, tj. pøi-
bli�nì úrovni èerné, 75 % amplitudy a
úrovni bílé 10 % amplitudy. Takto pro-
bíhající modulaèní signál pova�ujeme
za kladný. Jeden øádek trvá 64 ms.
Na øádkový zatemòovací impuls pøi-
padá 16 a� 18 % z doby celého øád-
ku. Jeden pùlsnímek trvá 20 ms (50
pùlsnímkù za sekundu). Pùlsnímkový
zatemòovací impuls se svojí délkou
rovná 25 øádkùm. Televizní norma má
pro zabezpeèení dobrého prokládané-
ho øádkování v tomto zatemòovacím
impulsu 5 vyrovnávacích impulsù. Je-
jich �íøka se rovná pøibli�nì polovinì
�íøky synchronizaèních zatemòova-
cích impulsù. Mají dvojnásobný kmito-
èet, to znamená, �e jejich opakovací
doba je 35 ms.

Potom následuje 5 �irokých sním-
kových impulsù, tzv. udr�ovacích. Me-
zera mezi nimi se pøibli�nì rovná �íøce
øádkového impulsu. Pìtice snímko-
vých impulsù je zakonèena 5 vyrovná-
vacími impulsy. Dal�ích 17,5 øádkù je
zatemnìno nebo urèeno pro mìøicí

úèely, pøenos dat (teletext) a pro údaje
normálového kmitoètu. Tak zní norma.

Ka�dý pøístroj, který bude zpraco-
vávat televizní signál, vychází z tele-
vizní normy. Urèitým pøekvapením pa-
trnì bude, nebude-li norma dodr�ena.
Co� mù�e být zpùsobeno neznalostí
televizní normy, nebo mo�ná úmys-
lem.

Podstata Videodekodéru SVC 96
je v tom, �e upravuje vý�e zmiòova-
ných 17,5 øádkù, urèených pro mìøicí
úèely, pøenos dat (teletext) a pro údaje
normálového kmitoètu a to tak, �e
jejich obsah nahradí stejnosmìrnou
úrovní. Samozøejmì pùvodní synchro-
nizaèní smìs zùstane nepo�kozena.
Obsah tìchto øádkù tak, jak jsou na-
hrány na nìkterých videokazetách,
neodpovídá normì. V urèitých øád-
cích, pøesnìji øeèeno mezi jednotlivý-
mi synchronizaèními impulsy a to na
více místech, jsou støídavì vkládány
dal�í impulsy s úrovní 100 % amplitu-
dy. Podle normy se jednoznaènì jed-
ná o dal�í synchronizaèní impulsy.
Av�ak ty tam podle televizní normy být
nemají, neslou�í pro mìøicí úèely, pøe-
nos dat (teletext) ani nejsou údaji nor-
málového kmitoètu.

Co v�ak zpùsobují je blikání obra-
zu pøi pøehrávání z nìkterých star�ích
typù videomagnetofonù. Blikání ob-
razu je patrné hlavnì pøi tmavých pa-
sá�ích v horní èásti obrazovky. Je�tì
hor�í situace nastane, koupíte-li si nì-
kterou z novìj�ích videokazet a film si
chcete krokovat, prohlí�et zpomalenì
apod. (proè bychom si jinak kupovali
ètyøhlavové videomagnetofony). Pøi-

Videodekodér
SVC 96

Kubín Stanislav, Ondrá�ek Jan

U nìkterých (zejména novìj�ích) videokazet je v urèité èásti tele-
vizního signálu �ru�ení�. To se projevuje blikáním obrazu bìhem
kopírování, nebo nìkdy i pøi pøehrávání originálních videokazet. Po-
psaný videodekodér toto ru�ení s velkou dokonalostí odstraòuje.

Obr. 1. Schéma zapojení
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Obr. 2. Deska s plo�nými spoji a rozmístìní souèástek
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tom si v�ak nechcete �o�oupat� origi-
nál. Udìláte si proto kopii. Vlastnì ne-
udìláte, ono to toti� nejde, obraz vám
bliká a� se rozpadá. Do pøenosové
cesty proto musíme zaøadit Videode-
kodér SVC 96 a pak bude v�e v po-
øádku.

Videodekodér SVC 96 nahrazuje
pùvodní Super Video Corrector. Díky
pou�ití jednodu��ího mikrokontroléru
se podaøilo konstrukci je�tì zjedno-
du�it a na základì prodeje více ne�
1000 ks Super Video Correctoru dále
i vylep�it.

Popis funkce

Vyhodnocení synchronizaèních im-
pulsù není nikterak slo�ité, alespoò ne
po stránce urèitého algoritmu. Délka
impulsù a mezera mezi impulsy je
dána normou. Zpracování a vyhodno-
cení impulsù probíhá na základì pro-
gramu, který vyhodnocuje synchroni-
zaèní impulsy, jejich délku i mezeru a
synchronizuje vnitøní sled operací se
synchronizaèními impulsy. Znamená
to, �e program mikrokontroléru je se-
staven tak, aby sledoval prùbìh tele-
vizního signálu a to jak v sudém, tak
v lichém pùlsnímku. Ve chvíli, kdy je
mikroprocesor zesynchronizován se
synchronizaèními impulsy, mù�e pøes-
nì vyhodnotit, ve kterém místì tele-
vizního signálu se nachází a pøes
porty patøiènì korigovat televizní sig-
nál.

Porty ovládají regulátor videosig-
nálu a kontrolku indikace. V pøesnì
stanoveném èasovém úseku je nahra-

zen videosignál stejnosmìrnou úrovní
do míst, ve kterých je poru�ována te-
levizní norma z hlediska vkládání syn-
chronizaèních impulsù do míst vyhra-
zených pro jiné úèely.

Mohlo by se zdát, �e je to velmi
jednoduché. Opravdový problém vzni-
ká jinde. Pokud si uvìdomíme, �e vy-
rovnávací synchronizaèní impuls má
støídu 32 ms a délku pouze 2,5 ms,
zaèíná být programování ponìkud slo-
�itìj�í. Pro øízení mikrokontroléru mu-
síme pou�ít max. povolené taktovací
frekvence 20 MHz s délkou jedné in-
strukce 200 a� 400 ns. Brzy zjistíme,
�e mnoho pøíkazù se pro øízení bìhu
programu mikrokontroléru vùbec ne-
hodí. Program není pøíli� dlouhý, zato
sled operací programu je pøesnì na-
èasován, aby byla mo�ná dobrá syn-
chronizace s televizním signálem.

Popis zapojení

Øídicí souèástkou Videodekodéru
SVC 96  je dvanáctibitový mikrokont-
rolér PIC16C54HS/P, snadno dostup-
ný na na�em trhu. Dal�í èástí zaøízení
je regulátor videosignálu. Ten se sklá-
dá z emitorového sledovaèe T5 s pra-
covními rezistory R18, R19, konden-
zátoru C11 a potenciometru P1.

Videosignál je vypínán pøivedením
log. 0 z portu RA0 pøes diodu D4. Dal-
�í èástí je tranzistor T6 s odporovým
dìlièem R20 a R21. Tranzistor je otev-
øen pøivedením log. 1 z portu RA1. Po-
kud je na portu RA0 stav log. 0 a na
portu RA1 stav log. 1, potlaèíme pù-
vodní videosignál a nahradíme ho no-

vým signálem s úrovní danou odporo-
vým dìlièem R20, R21. Takto zpraco-
vaný signál vedeme na výstupní ko-
nektor K2.

Ze vstupu konektoru K1 pøivádíme
videosignál k videozesilovaèi, slo�e-
ném s tranzistorù T1 a� T3, rezistorù
R2 a� R13, diody D3 a kondenzátorù
C6 a C7. Rezistor R2 upravuje vstupní
impedanci na 68 W.

Na první pohled se zdá mo�ná
zvlá�tní vstupní odpor 68 W. Pokud
v�ak zmìøíme impedanci koaxiálních
kabelù, zjistíme, �e je vìt�inou men�í
ne� 75 W. Pokud pou�ijeme pro pøenos
videosignálu del�ího kabelu, urèené-
ho pro nízkofrekvenèní aplikace (napø.
pro mikrofon), jak jsem se mohl pøe-
svìdèit u nìkolika tuzemských i nìkte-
rých zahranièních výrobcù, nemù�eme
s pøesnou impedancí poèítat vùbec.
Také nìkteré videopøehrávaèe a vi-
deomagnetofony zámoøské výroby ne-
mají impedanci 75 W, av�ak 50 W.

Kondenzátor C6 oddìluje stejno-
smìrnou slo�ku od dal�ího zesilova-
èe. Tranzistory T1 a T2 tvoøí zesilo-
vaè, který zesílí videosignál na úroveò
asi 2,5 V. Kondenzátor C7 oddìluje
stejnosmìrnì zesilovaè od dal�ích ob-
vodù. Rezistory R9, R10 a dioda D3
obnovují stejnosmìrnou slo�ku signá-
lu a souèasnì omezují mezivrcholo-
vou úroveò signálu. Na tranzistoru T3
získáváme videosignál, který je dále
veden pøes rezistor R18 k regulátoru
videosignálu. Z kolektoru T3 je signál
veden k oddìlovaèi synchronizaèní
smìsi.

Oddìlovaè synchronizaèní smìsi
se skládá z tranzistoru T4, rezistorù
R14 a� R17, kondenzátorù C8 a� C10
a diody D5. Na kolektoru získáváme
výraznì oddìlené synchronizaèní im-
pulsy. Dioda D5 omezuje vstupní na-
pìtí na úroveò vhodnou pro zpracová-
ní mikrokontrolérem.

Celé zaøízení se napájí pøes ko-
nektor K3. Obvody napájení se sklá-
dají ze stabilizátorù IO2 a IO3, diody
D2 a kondenzátorù C3 a� C5, C12 a
C13. Stabilizátor IO3 stabilizuje vstup-
ní napìtí na 10 V, potøebných pro na-
pájení videozesilovaèe, oddìlovaèe
synchronizaèní smìsi a regulátoru vi-
deosignálu. Pro napájení ostatních
obvodù slou�í stabilizátor IO3. Dioda
D2 na vstupu chrání zaøízení pøed
pøepólováním napájecího napìtí a ná-
sledným po�kozením zaøízení.

Nìkteré úpravy proti Super Video
Correctoru:

Výstupní kondenzátor C11 má vìt-
�í kapacitu, doporuèujeme minimálnì
1000 µF. Emitorový rezistor R19 je
33 W. Lep�í by bylo asi 10 W, ale pro
pou�itou aplikaci je 33 W postaèují-
cích. Tranzistory T5 a T6 mají vìt�í
zesílení. Regulátor P1 nastavuje veli-
kost výstupní úrovnì.

Indikace provozu

Kontrolky D1 a D6 jsou umístìny
na pøedním panelu. Kontrolka ZA-Obr. 4. Mechanické výkresy panelù
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PNUTO slou�í k indikaci napájecího
napìtí. V pøípadì, �e se nerozsvítí po
pøipojení napájecího napìtí, zmìníme
jeho polaritu. Zaøízení je chránìno
pøed pøepólováním, �patnou polaritou
napájecího napìtí tedy nelze zaøízení
po�kodit. V pøípadì, �e je pøivádìn
videosignál z videopøehrávaèe (vi-
deomagnetofonu) do vstupní zdíøky
VIDEO VSTUP, kontrolka SIGNÁL
pravidelnì bliká v rytmu 25 Hz, tedy
v rytmu vysílání pùlsnímkù. Blikání je
velmi rychlé, ale viditelné.

Nastavení výstupní úrovnì

Pro nastavení výstupní úrovnì slou-
�í potenciometr P1. Funkce tohoto re-
gulátoru se nejvíce projeví pøi pou�ití
v pøenosovém øetìzci videomagneto-
fon (videopøehrávaè) - videodekodér -
televizor. Regulátorem nastavujeme
velikost výstupní úrovnì videosignálu.
Videovstupy televizorù nemají auto-
matickou regulaci vstupního signálu.
Pokud je videosignál na vstupu men-
�í, jsou barvy nevýrazné s malým kon-
trastem. Naopak velký signál zpùsobí
výrazný a� nepøirozený kontrast barev
s pomìrnì velkým ��umem� v obraze.
Regulátorem lze tedy nastavit optimál-
ní podmínky.

V pøenosovém øetìzci pøi kopírová-
ní videomagnetofon (videopøehrávaè)
- videodekodér - videomagnetofon
není funkce zdánlivì viditelná, proto-
�e vstupy vìt�iny videomagnetofonù
mají automatickou regulaci úrovnì
signálu na videovstupu. Nastavení
úrovnì je závislé na velikosti synchro-
nizaèních impulsù. Proto právì uvede-
né �kódování� rozhazuje AVC a proto
pøi kopírování bliká obraz. Reguláto-
rem úrovnì pøi kopírování mù�eme
nastavit optimální úroveò videosignálu
pro lep�í zpracování obvody automa-
tického øízení úrovnì. Nìkteré oèi na-
�ich nad�ených �videodivákù� jsou
velmi citlivé a nastavení úrovnì je pro
nì dùle�ité.

Regulátor nemá knoflík. Høídel po-
tenciometru slou�í spí�e jako kvalitní
trimr.

Osazení desky s plo�nými spoji

Nejprve osadíme rezistory, diody a
drátové propojky. Dále keramické
kondenzátory, tranzistory, elektroly-
tické kondenzátory, stabilizátory a
ostatní souèástky. Nakonec zapájíme
krystal. Pájení je velmi jednoduché a
pokud budete pájet na pocínované
plo�né spoje, pak je to pøímo hraèka.
Na stabilizátoru IO2 je stálá tepelná
ztráta daná konstantním napájecím
napìtím na vstupu - 10 V. Stabilizátor
IO3 v�ak mù�e být namáhán mnohem
více. Pokud pou�ijeme stejnosmìrné
napájecí napìtí na vstupu 15 a� 18 V,
nemusí mít stabilizátor IO3 chladiè.
Musíme v�ak pou�it stabilizátor, který
má obna�ené chladicí køidélko a není
celý zastøíknut do plastu. Pokud bude
napìtí vìt�í, musíme pou�ít chladiè.

O�ivení zaøízení

Zaøízení nemá �ádné nastavovací
souèástky. Je konstruováno tak, �e pøi
dodr�ení v�ech souèástek jak je uve-
deno v rozpisce a ve schématu pracu-
je na první zapojení.

Mechanická montá�

Zaøízení je navr�eno do krabièky
od výrobce STELCO. Pøední a zadní
panel má vyvrtány otvory podle doku-
mentace na obrázku. V krabièce je
deska s plo�nými spoji dr�ena sevøe-
ním horního a spodního víèka.

Seznam souèástek

R1, R4, R5, R21 820 W
R2 68 W
R3, R18 3,9 kW
R6 180 W
R7, R17, R20 680 W
R8, R10,
R12, R13 470 W
R9 1,5 kW
R11 1 kW
R14 10 W
R15 680 kW
R16 68 kW
R19 33 W
R22 2,2 kW
P1 250 W
C1, C2 22 pF
C3, C5, C7, C13 47 µF/16 V
C4 33 nF
C6 100 µF/16 V
C8 470 pF
C9 470 nF
C10 220 pF
C11 1000 µF/16 V
C12 4,7 uF/16 V
D1 LED 3 mm zel.
D2 1N4001
D3, D4 1N4148
D5 ZF5,1
D6 LED 3 mm èerv.
T1, T3, T4 BC238C
T2 BC560B
T5, T6 BC548C
IO1                   PICS-028 (16C54HS/P)
IO2 78L05
IO3 7810
K1, K2 SCJ-0358
K3 K3176B
X1 20 MHz

Závìrem

Popisovaná konstrukce je ukázkou
pou�ití moderní procesorové techniky
pro úpravy videosignálu ze strany po-
�adavku televizní normy a zákazníka.

Naprogramovaný mikrokontrolér
nebo hotový výrobek si mù�ete písem-
nì objednat na adrese: SCT, Tøinecká
650, 199 00 Praha 8, nebo telefonicky
na záznamníku: (02) 854 40 06.

Hotový výrobek si mù�ete té� za-
koupit (1799,- Kè) v prodejnì na adre-
se: Lidická 28, Praha 5.

Mikrokontrolér PIC S-028 (VK2)
stojí 599,- Kè.

Pro obchody a obchodníky stan-
dardní nákupní ceny.

K cenì výrobku poèítáme po�tov-
né a balné 40 a� 80 Kè.

Vzhledem k tomu, �e se firma SCT
bude dále vìnovat pouze videotechni-
ce a s ní spojeným konstrukcím, nabí-
zí doprodej následujících komponentù
(bez záruky):
Kontrolka do automobilu (11/94):
deska a �títek (20 Kè, 38 ks).
Mluvící voltmetr (3/95): deska disple-
je (50 Kè, 4 ks), deska procesoru (80
Kè, 3 ks), krabièka (50 Kè, 2 ks).
Nabíjeèka s diagnostikou (7/95):
deska (80 Kè, 11 ks).
Vem si prá�ek (9/95): deska (20 Kè,
zásoba 3 ks), hotový výrobek (130 Kè,
3 ks).
Sluèovaè pro Cable plus (10/95): 2 ks
F kabel (40 Kè, 31 ks), hotový výrobek
(130 Kè, 69 ks).
Intervat 2 (7/96): deska (10 Kè, 4 ks),
krabièka s otvory (20 Kè, 10 ks).

Zbo�í zasíláme na dobírku za 40
Kè (po�tovné a balné), nebo pøibalíme
k jinému objednanému zbo�í.

Pøipravujeme pro vás dal�ích 15
velmi zajímavých konstrukcí z oblasti
videotechniky a zpracovaní obrazu.

· · ·

Ze stejných po�adavkù jako v pøed-
chozím odstavci vychází zapojení na
obr. 2). Pracuje jako jednosmìrný
zdvojovaè napìtí. Mezi body A, B je
pozitivní napì�ová sekce a mezi body
C, B je napì�ová sekce negativní.
Obì sekce jsou napájeny jednosmìr-
nì a proto je potøeba pou�ít vìt�í ka-
pacity kondenzátorù C1 a C2. Obì
sekce lze zatì�ovat stejným proudem.

   Zdenìk Hájek

Máme-li zdroj napìtí, u jeho� trans-
formátoru je jedno sekundární vinutí a
po�adavek jak kladného i záporného
napìtí, mù�eme pomocí kapacitnì vá-
zaného mùstkového usmìròovaèe
vytvoøit sekci záporného napìtí (obr. 1).
Proudová �tvrdost� záporné sekce je
podmínìna kapacitou kondenzátorù
C1, C2. Oba kondenzátory musí být
napì�ovì dimenzovány pro sekundár-
ní napìtí U.
Wireless World - srpen 1980

Obr. 1.

Zdroje
dvojitého napìtí

Obr. 2.
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5 A. Maximální zvolený výstupní proud,
který chceme pou�ívat, pak nastavíme
trimrem P3. Nastavení trimrù nìkolikrát
opakujeme, nebo� zmìna polohy bì�-
ce jednoho z trimrù ovlivòuje obì meze
výstupního proudu.

Seznam souèástek

R1 56 kW
R2 0,033 W (konstantan,

Æ 2 mm, délka 21 cm
P2, P3 33 kW
P1 10 kW/lin
C1 2x 2500 µF/25 V
D1 ZD 11 V (6NZ70,

BZX83V011, KZ260/11 apod.
D2 ZD 13 V (BZX85V013,

KZ260/13 apod.)
D3 1N4148, KA206, KA261
D4 KAS30/40
D5, D6 KYY79, KY715
T1 BUZ10, BUZ11, IRF530
transformátor 220 V, 15 a� 16 V/6 A
páèkový spínaè
pojistkové pouzdro, pojistka 1,25 A
chladiè pro diody D5 a D6 a tranzistor

Al 40x35x160 mm
chladiè pro diodu D4
vodièe k akumulátoru, èervený a mod-
rý, prùøez 2,5 mm2

krokosvorky k pøipojení vodièù k aku-
mulátoru

Obr. 2. Deska
s plo�nými spoji

a její osazení
souèástkami

Nabíjeèka akumulátorù
Petr Jelínek

I kdy� bylo v poslední dobì uveøejnìno vìt�í mno�ství rùzných nabíje-
èek akumulátorù, �lo ve vìt�inì pøípadù o pomìrnì slo�itá èi velmi slo�itá
zapojení. I kdy� nìkterá ze zapojení mìla urèité pøednosti, domnívám se,
�e pro zaèínající je mnou navr�ená nabíjeèka jednak realizovatelná bez
problémù a jednak zcela spolehlivì pro bì�nou potøebu vyhoví.

umístíme diody D5, D6. Asi doprostøed
chladièe vyvrtáme díru pro pøipevnìní
tranzistoru. V této souvislosti upozor-
òuji na nutnost opatøit skøíòku nabíjeè-
ky dostateèným mno�stvím vìtracích
dìr, nebo� diody, tranzistor i transfor-
mátor se pøi provozu zahøívají.

Mìøidla jsou typu M80/20 200 µA,
který nabízejí zásilkové slu�by Hadex
èi Tipa. Boèník k mìøidlu proudu je zho-
toven z konstantanu o prùmìru 2 mm
(tento odporový drát lze snadno pájet),
lze ho získat té� u firmy Compo, prodá-
vá se v délce 0,5 m a jeho odpor je
0,159 W/m. Pro po�adovaný odpor boè-
níku je tedy tøeba drát délky asi 21 cm.
Budete-li mít k dispozici jiné mìøidlo, za-
pojíte do série s nabíjeèkou tovární am-
pérmetr a  délku drátu pro boèník zmen-
�ujete (pøi mìøidlu s men�í citlivostí) èi
zvìt�ujete (je-li mìøidlo citlivìj�í ne�
200 µA). Mìøidla, kterým staèí pro pl-
nou výchylku men�í proud, mají zpra-
vidla vìt�í úbytek napìtí � pozn. red.

Chcete-li mít nabíjeèku v co nejmen-
�í skøíòce, je vhodné vestavìt do ní
malý ventilátorek z poèítaèe, který lze
té� získat ve výprodeji.

Celé zapojení je na jedné malé des-
ce s plo�nými spoji, na ní� jsou odpo-
rové trimry, diody D2 a D3, R1 a poten-
ciometr. Odporový trimr a D1 pro
voltmetr jsou pøipájeny k mìøidlu. Des-
ka s plo�nými spoji je ve skøíòce pøi-
pevnìna maticí potenciometru.

Pøed uvádìním do chodu nastavíme
trimr P2 na nejmen�í odpor a potencio-
metr bì�cem k uzemnìnému konci
odporové dráhy. Trimr P3 nastavíme asi
do støedu odporové dráhy. Na výstup
pøipojíme rezistor 10 W na zatí�ení ale-
spoò 20 W. Po zapnutí nabíjeèky zvol-
na zvìt�ujeme napìtí na øídicí elektro-
dì tranzistoru; tranzistor by se mìl
otevírat pøi napìtí asi 2,5 V (mìøeno
elektronickým voltmetrem). Na ampér-
metru sledujeme, jak se zvìt�uje vý-
stupní proud. Pokud ampérmetr reaguje
na zmìnu polohy bì�ce potenciome-
tru, mù�eme zatì�ovací rezistor odpo-
jit. Potenciometr vrátíme potom do vý-
chozí polohy, pøipojíme akumulátor a
opìt postupnì zvìt�ujeme proud a� na

Základní technické údaje
Napájecí napìtí: 220 V.
Výstupní proud: 0 a� 5 A.
Kmitoèet impulsù: 50 Hz.

Popis zapojení
Napìtí z transformátoru 2x 15,5 V je

dvoucestnì usmìrnìno diodami D5, D6
a vyhlazeno kondenzátorem C1. Jako
regulaèní prvek je pou�it výkonový tran-
zistor MOSFET typu BUZ71, který je bu-
zen napìtím z odboèky sí�ového trans-
formátoru (pokud na transformátoru
odboèka není, pou�ijeme jeden z vývodù
sekundárních napìtí pøed diodami
(obr. 1). Diody D1 a D2 slou�í jako ochra-
na tranzistoru, rezistor R1 jako zátì�
diody D3 (upravuje prùbìh impulsù na øí-
dicí elektrodì tranzistoru). Odporový trimr
P2 slou�í k nastavení minimálního a trimr
P3 maximálního výstupního proudu,
Schottkyho dioda D4 chrání zapojení pøi
nesprávnì pøipojeném akumulátoru (ob-
rácená polarita).

Jako mìøidlo proudu je pou�it mikro-
ampérmetr 200 µA s boèníkem R2. Jako
voltmetr pracuje stejné mìøidlo se sério-
vì zapojenou Zenerovou diodou (dioda
slou�í k úpravì mìøicího rozsahu, pøi uve-
dené diodì zaèíná ruèka mìøidla reago-
vat asi pøi napìtí 11 V). Stejnì jako vìt�i-
na ostatních souèástek je i Zenerova
dioda z tzv. �uplíkových zásob, pou�il
jsem diodu 6NZ70, vybranou z nìkolika
kusù, které jsem mìl k dispozici, tak, aby
co nejlépe souhlasilo pùvodní dìlení stup-
nice. Rozsah voltmetru se nastavuje od-
porovým trimrem P4.

Konstrukce a o�ivení
Transformátor jsem zakoupil ve vý-

prodeji, je na jádru C a má dvì sekun-
dární vinutí 15,5 V/6 A. Lze samozøej-
mì pou�ít jakýkoli jiný transformátor,
doporuèuji pouze dodr�et jako maximál-
ní sekundární napìtí uvedených 15,5 V.
V opaèném pøípadì vzniká na tranzis-
toru zbyteènì velká výkonová ztráta.
Proto�e tranzistor nepracuje v èistì
impulsním provozu (na øídicí elektrodì
je i stejnosmìrné napìtí), je na nìm
ponìkud vìt�í ztráta � výhodou v�ak je,
�e výstupní proud lze regulovat v praxi
témìø od nuly, co� ocení pøedev�ím
majitelé motocyklù a vlastníci akumu-
látorù NiCd.

Tranzistor a diody D5 a D6 jsou na
jednom chladièi Al o rozmìrech
35x40x160 mm, který jsem zakoupil
v prodejnì Compo v Praze na Karlovì
námìstí za velice výhodnou cenu. Chla-
diè je urèen pro tranzistor v kovovém
pouzdru. Prùmìr dìr pro pøipevnìní
tranzistoru zvìt�íme na 6 mm, do nich

Obr. 1. Zapojení
nabíjeèky akumulátorù
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ètového detektoru se bude mìnit na-
pìtí tak, aby oba kmitoèty byly napros-
to shodné. Pokud se pozdìji zmìní kmi-
toèet oscilátoru (napø. pøi zmìnì
teploty), kmitoètový komparátor zare-
gistruje rozdíl obou kmitoètù a na jeho
výstupu se ihned zmìní napìtí tak, aby
oba kmitoèty byly opìt shodné.

Proto�e èíslo n není shodné s pøi-
jímaným kmitoètem, øídicí jednotka
zajistí, aby konkrétnímu èíslu n byl pøi-
øazen èíselný údaj na displeji, odpoví-
dající pøijímanému kmitoètu. Skuteèná
èinnost syntezátoru je ponìkud slo�i-
tìj�í, pro pochopení funkce v�ak uve-
dené pøiblí�ení postaèuje.

Zapojení bylo navr�eno tak, aby ob-
sahovalo co nejmen�í poèet souèástek.
Displej byl zvolen LED, proto�e je tøe-
ba, aby byl dobøe èitelný i ve tmì. Vìt�í
proudová spotøeba není na závadu,
nebo� se pøedpokládá sí�ové napájení.
IO4 je budiè displeje, nepotøebuje ome-
zovací rezistory, proto�e na výstupu má
proudové zdroje a jas displeje je øízen
T4 v závislosti na vnìj�ím osvìtlení.
Data se do IO4 posílají po dvou vodi-
èích � jeho funkce se podobá posuv-
nému registru. Z hlediska jednoduché
montá�e je výhodné upevnit na èelní
panel displej spolu s IO4, omezíme tak
na minimum poèet propojovacích vodi-
èù. IO2 obsahuje nastavitelný dìliè n,
kmitoètový komparátor a pevný dìliè,
který urèuje krok ladìní. SDA3302 je
pùvodnì urèen pro TV pøijímaèe, s kro-
kem ladìní 62,5 kHz. Díky vhodnému
zapojení je v�ak dosa�eno, �e IO2 pra-
cuje s rastrem 50 kHz. Dvouvodièovou
sbìrnicí se pøená�í informace o èísle n
z IO1 do IO2. T2 spolu s R11, C11
a C10 tvoøí dolní propust, která zame-
zuje pøenosu ru�ivých impulsù do ladi-
cího napìtí. Signál z oscilátoru vstupní
jednotky je navázán volnou indukèní
vazbou na vstupní cívku L1. IO2 má cit-
livost pøi kmitoètu 100 MHz asi 4 mV.
Kmitoèet se indikuje na tøi a pùl místa,
rozli�ení je 0,1 MHz a zvìt�ení kmito-
ètu o 0,05 MHz indikuje desetinná teè-
ka u nejménì významného místa kmi-
toètu. K ovládání v�ech funkcí slou�í
pouze tøi tlaèítka. Pokud svítí O1, tla-
èítky S1 a S2 pøepínáme pøedvolby
(jsou celkem ètyøi). Stlaèením S3 zhas-
ne O1 a tlaèítka S1 a S2 mìní kmito-
èet. Po naladìní po�adovaného kmito-
ètu jej mù�eme ulo�it do pamìti
stlaèením S3, rozsvítí se O1 i s dese-
tinnou teèkou a tlaèítky S1 a S2 zvolí-
me èíslo pøedvolby, kam chceme ulo�it
novì nastavený kmitoèet. Opìtovným
stlaèením S3 nastavený kmitoèet ulo-
�íme, co� se projeví pohasnutím teèky
u O1. Informace o pøedvolbách se
uchovávají pøi vypnutém pøijímaèi na-
pìtím z  �poèítaèového� akumulátoru
3,6 V (2,4 V), proudová spotøeba je zce-
la nepatrná (jednotky µA). Pøi pøítom-
nosti napìtí +5 V je akumulátor dobí-
jen. Pùvodnì jsem chtìl pou�ít pamì�
EEPROM. Ukázalo se v�ak, �e toto øe-
�ení neumo�òovalo v re�imu ruèního
ladìní pøi neèekaném výpadku sí�ové-
ho napìtí èi vypnutí pøístroje návrat (po

Kmitoètová syntéza
pro pøijímaèe FM

Ing. Franti�ek Gargo�

Kmitoètová syntéza pøedstavuje nejdokonalej�í zpùsob ovládání pøijíma-
èe FM a pøednosti tohoto øe�ení jsou nesporné. Vìt�ímu roz�íøení mezi ra-
dioamatéry brání vìt�í obvodová slo�itost. Dále popisovaná konstrukce se
vyznaèuje doposud nebývalou jednoduchostí. Pøi její stavbì nepotøebuje-
me �ádné znalosti z èíslicové a mikroprocesorové techniky, stavbu zvládne
i mírnì pokroèilý radioamatér. Snahou zde pøedkládaného zapojení není vy-
tvoøení systému typu 999 pøedvoleb s alfanumerickým displejem, ale jakostní
a jednoduché øízení pøijímaèe FM.

Obr.2.
Schéma zapojení

kmitoètové syntézy pro
pøijímaèe FM

o skuteèném pøijímaném kmitoètu s vel-
kou pøesností. V�echny nedostatky lze
odstranit jen kmitoètovou syntézou.
Princip èinnosti je pomìrnì jednoduchý.

Obr.1. Princip èinnosti kmitoètové
syntézy

Signál krystalového oscilátoru je dì-
len v pevném dìlièi tak, aby na výstu-
pu tohoto dìlièe byl signál o kmitoètu,
který bude pøedstavovat nejmen�í mo�-
ný krok ladìní, pro rozhlas FM 50 kHz.
Tento signál (tzv. referenèní kmitoèet
fref) pøivádíme do kmitoètového kompa-
rátoru. Kmitoèet oscilátoru vstupní jed-
notky je dìlen v nastavitelném dìlièi
èíslem n a takto vydìlen je také pøivá-
dìn do kmitoètového komparátoru, kde
je porovnáván s fref. Na výstupu kmito-

Velmi struènì si shròme dùvody,
proè je kmitoètová syntéza pro ovládá-
ní pøijímaèù výhodná. Rozhlasové pøi-
jímaèe vyu�ívají k ladìní zmìnu indukè-
nosti cívky nebo èastìji zmìnu kapacity
kondenzátoru v rezonanèním obvodu.
U pøijímaèù VKV obvykle místo konden-
zátorù pou�íváme varikapy, jejich� ka-
pacitu øídíme napìtím. To umo�òuje po-
mìrnì snadno realizovat pøedvolby
odporovými trimry. Toto øe�ení má v�ak
mnoho nedostatkù. Z tìch hlavních
uveïme nedostateènou pøesnost ladì-
ní, postupné �ují�dìní� kmitoètu na
pøedvolbách dané stárnutím souèástek,
závislostí kmitoètu na napájecím napì-
tí, teplotní závislosti atd. Napì�ová syn-
téza nepøinesla �ádné podstatné zlep-
�ení, její jediný pøínos je v náhradì
odporových trimrù polovodièovou pa-
mìtí, co� v�ak neodstraní neduhy kla-
sického analogového ladìní. Z tìchto
a dal�ích dùvodù se pou�ívají rùzné do-
plòkové funkce (z nich� nejpou�ívanìj�í
je AFC) které èásteènì kompenzují tato
ne�ádoucí rozladìní. Urèité zlep�ení
pøinese pou�ití èíslicové stupnice, ov�e-
m jen do té míry, �e jsme informováni
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opìtovném zapnutí) k poslednímu údaji
displeje (pøed vypnutím). Se zálo�ní
baterií je zaji�tìno, �e se v kterémkoli
re�imu po vypnutí a zapnutí nezmìní
re�im ani kmitoèet. T1 zaji��uje, aby se
øídicí IO nedostal do nedefinovaného
stavu. Napìtí +Ur staèí stabilizovat jen
Zenerovou diodou, teplotní závislost
zde vùbec nevadí a jeho velikost mù-
�eme zvolit podle konkrétní vstupní jed-
notky: mìlo by být asi o 2 V vìt�í ne�
bude maximální pou�ité Uc (tedy napø.
pokud vstupní jednotka vy�aduje pro
naladìní pøijímaného kmitoètu 108 MHz
ladicí napìtí 18 V, zvolíme +Ur alespoò
20 V). Je v�ak nutné, aby bylo dobøe
vyfiltrováno.

Zapojení je velmi jednoduché a pøi
stavbì se nevyskytují �ádné záludnos-
ti. Pokud peèlivì pracujeme, syntezá-
tor funguje v�dy na první zapnutí, je
v�ak nutno dodr�ovat v�echna pravidla
pro práci s obvody CMOS.

Upozornìní: IO1 je mikroprocesor a
pøed pou�itím v uvedeném zapojení je
nezbytnì nutné jej naprogramovat.
K tomu slou�í speciální programátor.
Pøípadní zájemci o stavbu, si mohou
nechat poslat ji� naprogramovaný IO1
i dal�í materiál. Ceny jsou uvedeny
v rozpisce souèástek.

Poznámky a o�ivení
Na hlavní desce osadíme v�e, kro-

mì akumulátoru a IO2. Na desce dis-
pleje je tøeba dát pozor na správné stra-
ny. K tomu slou�í oznaèení vývodu è.1
IO4 na desce a pøi osazování IO4 pøi
pohledu shora je na DPS vidìt nápis
�DISPL-A�. Displej je osazený z opaè-
né strany desky ne� IO4, a zde je ná-
pis �DISPL-B�. Na IO4 a zobrazovaèe
je tøeba pou�ít objímky. R14 pájíme do
vnitøního prostoru objímky a dbáme,
aby nezpùsobil zkrat na jiné vývody.
R13 urèuje jas displeje za úplné tmy,
R12 jas pøi maximálním osvìtlení. Hod-
noty v rozpisce platí pro displeje HDSP
- 5501 a T4 KPX01. Lze pou�ít libovol-
ný fototranzistor nebo fotorezistor vhod-
né velikosti. O1 musí být èervený, O2
a� O5 mù�e být libovolné barvy. IO3
musí být typu LS, nelze pou�ít HC ani
HCT. Q2 musí mít kmitoèet 3,200 MHz.
I kdy� se v nabídce firem, které distri-
buují souèástky, objevuje, jeho získání
je obtí�nìj�í � a proto byla vyzkou�ena
jednoduchá úprava, vyu�ívající krystal
16 MHz, viz obr. 5. Kmitoèet Q1 mù�e
být od 0,1 MHz do 3,5 MHz. D2 a D3
jsou pøipájeny pøímo k tlaèítkùm a jejich
katody vedou na tøetí tlaèítko.

Máme-li v�e pøipraveno, pøipojíme
k hlavní desce napìtí 5 V a mìøíme
spotøebu. Je-li v jednotkách mA, osa-
díme IO2. Spotøeba se zvìt�í asi na
37 mA. Pak pøipojíme desku displeje.
Po zapnutí se musí zobrazit �87.5 0�.
Pokud tomu tak není, asi na 1 s zkratu-
jeme C3, po uvolnìní musí naskoèit po-
�adovaný údaj. Zkontrolujeme ovládá-
ní tlaèítky. Pokud v�e správnì pracuje,
pøipojíme napìtí +Ur, na vstupní jednot-
ku pøivedeme Ul a navá�eme volnou in-
dukèní vazbou cívku L1 na oscilátor

Obr. 3. Základní deska s plo�nými spoji a rozmístìní souèástek

Obr. 4. Deska s plo�nými spoji a rozmístìní souèástek displeje

vstupní jednotky. Zkontroluje-
me, zda celek dokonale fun-
guje. Chceme-li mít napros-
to pøesné ladìní (v praxi
zbyteèné), nastavíme údaj
displeje 108,0 MHz a èítaèem
zkontrolujeme, zda oscilátor
kmitá na kmitoètu 108,0 +
10,7 = 118,70 MHz. Pøípad-
nou odchylku odstraníme
zmìnou C9. Tím je o�ivení

Obr. 5.
Náhrada krystalu

s kmitoètem 3,2 MHz

>
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Obr. 1. Èasové relé

vici cyklu trvale zopnuté. Po pripojení
cez kondenzátor dochádza k potrebnej
èinnosti. Relé len krátko zopne a vráti
sa spä�. Jedinou nevýhodou takéhoto
rie�enia je stav po zapnutí zariadenia,
kedy druhé relé krátko cvakne. Pokia¾
by to vadilo, dá sa tento problém od-
stráni� pomocou resetovacieho obvo-
du, ktorý by �pridr�al� bázu T3 po za-
pnutí pár sekúnd na zem.

Kon�trukcia
Zapojenie som realizoval na po-

kusnej doske s plo�nými spojmi. Ob-
vody odporúèam osadi� do objímok,
aby sa pri laborovaní nepo�kodili.

Napájacie zdroje by mali by� dobre
filtrované a stabilizované, aby nedo�lo
k ru�eniu èinnosti KO. V prípade pou-
�itia pri riadení stroja s ru�ivým vy�aro-
vaním celé zariadenie odtienime kovo-
vou skrinkou a do prívodu napájania
zaradíme vhodný sie�ový filter.

Na záver
Toto jednoduché zariadenie nena-

hradí zlo�itú elektroniku v priemysle, ale
mô�e by� in�piráciou, alebo pomôckou
pre niekoho, kto potrebuje jednoducho
a lacno riadi� jednoduchý proces. Na-
príklad rozbehy �peciálnych motorov,
pri výrobe farebných fotografií, pri
mie�aní zmesí, dávkovaní suroviny
a podobne.

Èasové relé
Jaroslav Huba

Pri riadení technologického procesu je èasto potrebné spína� v urèitom èa-
sovom slede rôzná zariadenia. Pre jednoduchú automatiku je finanène nevý-
hodné obstaráva� si mikropoèítaèové riadenie, alebo vyu�íva� �peciálne èaso-
vé relé. V nasledujúcom èlánku priná�am ideové rie�enie tohto problému.

je do obvodu zapojený tranzistor T1.
Tento má za úlohu pridr�a� riadiaci
vstup TRIG AKO poèas priebehu spí-
nania ostatných obvodov. Po precho-
de celého cyklu je AKO uvo¾nený a �vy-
rába prestávku� medzi cyklom. Na
výstup prvého MKO je zapojené relé.
Jeho doba zopnutia sa dá nastavi� trim-
rom R3. MKO 2 vytvára potrebnú med-
zeru pred zopnutím druhého relé. Po
prechode doby nastavenej trimrom R5
dôjde k preklopeniu a na výstupe
MKO 2 sa signál preklopí do nuly. Ten-
to impulz spustí MKO 3, ktorý je nasta-
vený na ve¾mi krátku dobu a vyrobí spí-
nací impulz pre druhé relé.

Tu je namieste vysvetli� pou�itie kon-
denzátora C10 na vstupe T3. Z princí-
pu èinnosti MKO 555 vyplýva, �e ob-
vod pri trvalom pripojení vstupu TRIG
na zem ostáva výstup �visie�� trvale v
úrovni log. 1. Táto vlastnos� sa ve¾mi
nepríjemne prejavuje v tomto zapojení
tak, �e druhé relé by bolo v prvej polo-

Zariadenie je schopné ovláda� napr.
2 relé v urèitej postupnosti, medzi zo-
pnutiami je mo�né nastavi� rôzne dlhé
prestávky, ako aj då�ku zopnutia je mo�-
né meni�. Celkový poèet nastavite¾ných
èasov - �tyri.

Pre konkrétny technologický proces
bolo potrebné, aby po zopnutí prvého
relé zoplo ïal�ie a� z opozdením nie-
ko¾ko sekúnd. Po vypnutí obidvoch relé
mala nasledova� nieko¾kominútová
prestávka a potom sa celý cyklus opa-
kuje. Aby sa dosiahlo väè�ej univerzál-
nosti, v�etky èasy sú nastavované trim-
rami.

Popis zapojenia
Celé zariadenie sa skladá z jedné-

ho astabilného klopného obvodu (AKO)
a troch monostabilných klopných obvo-
dov (MKO). Vyu�íva populárne dvojité
555 - obvody NE556. Prvý obvod je
AKO s dobou kmitu asi 3 min. Aby sa
dosiahla synchronizácia s prvým MKO,

R13 220 kW
R14 3,3 kW
C1, C6, C7, C13 1 nF
C2, C8 100 nF
C3, C12, C14 10 µF
C4, C5 33 pF
C9 18 pF
C10 180 nF, fóliový
C11 39 nF, fóliový
T1,T2 BC547
T3 BC337
Q1 3,200 MHz
akumulátor NiCd 3,6 V nebo 2,4 V
L1 2 a� 3 závity izolovaným vodièem
0,3 mm na Ø 6 mm
O1 a� O5 displej HDSP-5501

skonèeno, zapájíme akumulátor a syn-
tezátor je pøipraven k pou�ívání.

Materiál, u kterého je uvedena cena,
je mo�né si objednat na adrese: Fran-
ti�ek Gargo�, Krymská 3, 625 00
BRNO. K zásilce bude pøipoèteno po�-
tovné podle platných tarifù.

Seznam souèástek
IO1 68XC705 (300,-)
IO2 SDA3302 (120,-)
IO3 74LS04 (10,-)
IO4 M5451 (130,-)
Q2 0,1 a� 3,5 MHz (30,-)
Deska s plo�nými spoji pro displej, vr-
taná s prokovenými otvory (80,-)

Deska s plo�nými spoji pro displej,
nevrtaná (30,-)

Hlavní deska s plo�nými spoji,
nevrtaná (25,-)

Q 16 MHz (30,-)
74HCT390 (25,-)
T4 fototranzistor nebo fotodioda,

napø. KPX81 (5,-)

R1, R5, R6 100 kW
R2 27 kW
R3 220 W
R4, R9, R10, R11 22 kW
R7 1,5 kW
R8 1 kW
R12 10 kW

>
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Elektronický
telegrafní klíè
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l Tlaèítky S2 a S3 jsou programu dodá-
vány nìkteré povely.
l Drátové mùstky B1 a B2 se mohou po-
u�ít podle potøeby; ovlivòují chování kom-
plementárního signálu NTX. Nepou�ije-
me-li NTX, odpadávají B1 a B2 (viz
schéma zapojení a kapitola Vestavìní do
transceiveru).

Výstupy

Procesor sám je schopen klíèovat vìt-
�inu dnes pou�ívaných transceiverù pøí-
mo. Pro jistotu je v�ak jeho klíèovací vý-
vod TX chránìn tranzistorem Q1 a
rezistorem R1 pøed pøípadným stykem
s ne�ádoucími napìtími.

Signál NTX na vývodu 3 procesoru je
komplementární k vysílacímu signálu na
vývodu 6 (viz kapitola Vestavìní do tran-
sceiveru).

LS je malý piezoelektrický bzuèák, kte-
rý na pøání vydává kontrolní tón. Slou�í
pøedev�ím k tomu, aby u�ivateli pøedával
�slu�ební hlá�ení� z procesoru, která ne-
patøí do vysilaèe.

Návod k pou�ití

S2 spou�tí vysílání ulo�eného textu.
Jakmile se sepne kontakt klíèovací páè-
kou, vysílání se pøeru�í. Pro kontrolu je
mo�no text opakovat jen lokálnì tak, �e
se nejdøíve stiskne S3 a pak S2. Není-li
v pamìti ulo�en �ádný text, program hlá-
sí QRU kontrolním tónem. Zmáèknutím S3
je program pøepnut do povelového stavu.
Pøihlásí se písmenem R, �e je pøipraven
pøijmout povel. Povel sestává z jednoho
písmene nebo stisku tlaèítka. Na nezná-
mý povel program odpovídá ? a oèekává
dal�í povel.

Povelový stav je ukonèen po skonèení
dialogu, nejpozdìji v�ak 9 sekund po po-
slední manipulaci. Povelový dialog je ve-
den v právì nastaveném tempu.

Vlo�ené údaje a provozní volby zùstá-
vají ulo�eny, dokud je pøipojena baterie.

Jednotlivé povely

Jak reaguje klíè na jednotlivé povely
(vyslány prostøednictvím pastièky morse-
ovkou do mikroprocesoru; povely jsou vy-
ti�tìny tuènì):

E - je-li právì nastavené tempo klíèe
napø. 130 p/min, klíè neustále vysílá èíslo
130, dokud nestlaèíme pastièku.

<S2> - v pamìti ulo�ený text je lokálnì
vysílán, napø. pro kontrolu po ulo�ení.

U - program udá napìtí baterie s pøes-
ností na dvì desetinná místa. Pøesnost:
mìniè A/D a výpoèet mají dohromady to-

Obr. 2.  Univerzální deska s plo�nými spoji s rozlo�ením souèástek

po
hl

ed
 z

es
po

da

Obr. 1. Schéma zapojení elek-
tronického  telegrafního klíèe

HB9ABO

rý je v mikroprocesoru pevnì ulo�en. Na-
programovaný mikroprocesor je mo�no si
objednat u OK2BZD (viz kapitola �Seznam
souèástek�). Pøívody k desce s plo�nými
spoji jsou oznaèeny písmeny v krou�ku.

Co umí tento klíè?

Samozøejmì obvyklé klíèování tele-
grafní abecedy s pevným pomìrem teè-
ka/èárka 1:3. Kromì toho lze obvod pøe-
pnout do povelového stavu, který
umo�òuje lokální dialog k urèování pra-
covních parametrù klíèe. Lokálním v tom-
to pøípadì rozumíme, �e pøíkazy u�ivate-
le a reakce programu jsou sly�itelné pøes
reproduktorek (piezo bzuèák); výstup k vy-
sílaèi pøitom není klíèován. Tempo je mo�-
no nastavit od 30 do 284 písmen za mi-
nutu (p/min). Rozsah regulace tempa
potenciometrem se mù�e v tomto rozpìtí
libovolnì ohranièovat podle osobní potøe-
by; napø. v rozpìtí 70 a� 130 nebo 56 a�
60 p/min. Text obsahující nejvíce 35 zna-
èek (vèetnì mezer) je mo�no ulo�it do pa-
mìti a stiskem tlaèítka zopakovat.

Zapojení

Jádrem zapojení (obr. 1) je mikropro-
cesor U1. Ve�keré funkce tohoto elektro-
nického klíèe jsou dány programem, kte-

Díky pou�itému mikroprocesoru PIC16C711-20/P je mo�no popsané za-
pojení snadno a levnì samostatnì sestavit. Ve�keré nastavování odpadá.

Vstupy

Program dostává instrukce a povely
z následujících vstupù:
l U2 a R2 poskytují referenèní napìtí
2,5 V, kterého se pou�ívá k mìøení napì-
tí baterie. Na první pohled do schématu
vypadá U2 jako Zenerova dioda. Ve sku-
teènosti se jedná o integrovaný obvod, kte-
rý témìø ideálnì napodobuje funkci
2,5voltové Zenerovy diody.
l Potenciometrem R3 se procesoru
sdìluje po�adované tempo klíèování.
l Y1, C3, C4 jsou èásti krystalového os-
cilátoru.
l Písmena P a S oznaèují kontakty pá-
èek teèka/èárka klíèovací mechaniky. Pro-
gram umo�òuje té� provoz s dvoupáko-
vou pastièkou, tzn. �e oba kontakty
mohou být nezávisle na sobì pøipojeny.

Urs Hadorn, HB9ABO, Im Rietli 1, CH-8154 Oberglatt, �výcarsko,
PR: HB9ABO@HB9AE.CHE.EU; E-mail: uhadorn@bluewin.ch
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Obr. Schéma reflektometru s oznaèením charakteristických údajù a parame-
trù. Smìrové vazby nemusí být nutnì uspoøádány naznaèeným zpùsobem -
nad sebou. Na vy��ích kmitoètech je výhodnìj�í uspoøádání vazeb za sebou.
Na KV pásmech mohou být smìrové vazby navinuty na feritových krou�cích

   Proè a jak mìøíme ÈSV
(PSV   - (3)

Jindra Macoun, OK1VR

Pøipomeòme struènì 2. èást v PE-AR è. 6/97: ÈSV (PSV) mìøený prùbì�nì obvyklým
zpùsobem, (tzn. ihned na výstupu vysílaèe), nás informuje o pøizpùsobení celé trasy
napájeè - anténa, ale nikoliv o pøizpùsobení vlastní antény. Útlum napájecího kabelu
napø. mù�e zmen�it ÈSV i antény znaènì nepøizpùsobené. Pro kontrolu vlastní antény je
proto výhodnìj�í zaøadit reflektometr (popø. pouze jeho smìrové vazby) a� na vstup an-
tény. Nicménì s jistými zku�enostmi a za urèitých pøedpokladù lze i s reflektometrem na
výstupu vysílaèe anténu �dolaïovat�.

jímaèem s pøepínaným atenuátorem, tak�e lze
pøesnì èíst ÈSV <1,01.

Maximální výkon je ovlivnìn konstrukcí a
omezen zatí�ením bezindukèních zakonèova-
cích rezistorù smìrových vazeb pøi nejmen-
�ím vazebním útlumu, tj. na nejvy��ím kmito-
ètu provozního pásma. Budou-li napøíklad
zakonèovací rezistory TR 191 namáhány jme-
novitým zatí�ením 0,25 W pøi vazebním útlu-
mu 20 dB, stane se tak pøi 25 W vf výkonu
v hlavním vedení reflektometru.

Nyní bychom ji� mìli vysvìtlit a definovat
tøi parametry, kterými se vyjadøuje pøizpùso-
bení. Jsou v podstatì podmínìny vývojem
techniky mìøení.

Nejpopulárnìj�í a neju�ívanìj�í parametr
- �PSV� - pomìr stojatých vln, èi �spisovnì-
ji� (podle ÈSN) ÈSV - èinitel stojatých vln se
v�il v dobì pou�ívání mìøicích linek. Na tzv.
mìøicím vedení s podélnou �tìrbinou, zaøa-
zeném do mìøené vf trasy, se kapacitní son-
dou v této �tìrbinì mìøila maximální (Emax) a
minimální (Emin) napìtí stojaté vlny, která po-
dél vedení vzniká interferencí vlny postupné
a odra�ené. Tak�e PSV nebo ÈSV nebo SWR
(Standing Wave Ratio) oznaèovaný i písme-
nem

s (sigma) = Emax/Emin.

Je-li vedení zakonèeno pøizpùsobenou zá-
tì�í, nevznikne stojatá vlna (Emax splyne s Emin,
tak�e jsou shodné, jejich pomìr se blí�í jed-
né). Pøi totálním odrazu, tzn. úplném nepøizpù-
sobení bude Emin nulové a pomìr Emax/Emin
se bude pøibli�ovat �nekoneènu�.

Pøi mìøení reflektometrem, tzn. smìrový-
mi vazbami, které snímají oddìlenì a samo-
statnì pøímo vzorky napìtí indukované vlnou
postupnou (Ep) a vlnou odra�enou (Eo), nazý-
váme jejich pomìr èinitelem odrazu (nebo
koeficientem reflexe) - r nebo r (ró).

r = Eodra�/Epostup, popø. r% = Eo/Ep . 100 %.

Je-li vedení zakonèeno pøizpùsobenou zá-
tì�í, bude se Eo blí�it nule, tak�e r = 0/1 = 0.

Pøi totálním odrazu, kdy jsou obì napìtí
shodná, bude r = 1. Èili je-li r = 1, je ÈSV = ¥
a pøi ÈSV = 1 je r = 0.

Malá nepøizpùsobení, popø. nepøizpùsobe-
ní vznikající na impedanèních diskontinuitách
vedení a konektorech se lépe vyjadøují tzv.
útlumem odrazu a v dB, který je definován
vztahem

a = 20 log (Epostup/Eodra�).

Zapamatujme si, �e napìtí úmìrné odra-
�ené, pøíp. postupné vlnì se snímá z opaèné-
ho konce smìrové vazby, resp. z toho konce
vazebního vedení, který je blí�e proti postupu
vln. Zakonèovací odpory vazeb tedy le�í ve
smìru mìøených vln.

Indukovaná napìtí Ep a Eo se snímají buï
jako vysokofrekvenèní pøes vf konektory na
koncích smìrových vazeb a souosými kabely
se vedou do vf voltmetru, pøíp. do mìøicího
pøijímaèe, nebo jako stejnosmìrná za dioda-
mi a mìøí se ruèkovými indikátory. Obì vazby
mají být nastaveny tak, aby jejich smìrovost
i vazební útlum byly stejné. Nìkterými typy
pøesných reflektometrù lze také mìøit napìtí
z obou smyèek souèasnì, tzn. souèet napìtí
indukovaných postupnou i odra�enou vlnou.
Ze tøí namìøených hodnot je pak ji� mo�no
vypoèítat obì slo�ky impedance a nikoliv jen
pouhý ÈSV.

U vìt�iny levnìj�ích typù provozních reflek-
tometrù asi do 150 MHz jsou v�echna vedení
realizována jako vedení pásková (technikou
plo�ných spojù), co� pøíznivì ovlivòuje jejich
cenu.

S pøihlédnutím k vý�e uvedeným vlastnos-
tem nyní lépe pochopíme parametry reflekto-
metrù:

Impedance reflektometru Zr je dána roz-
mìry a uspoøádáním souosého nebo pásko-
vého hlavního vedení. Pro radiokomunikaèní
úèely je 50 W,  pro TV pøijímací antény a roz-
vody 75 W.

ÈSV reflektometru je parametr, který se
zpravidla neuva�uje. Zcela samozøejmì se
pøedpokládá, �e sám reflektometr do mìøené
trasy �ádnou impedanèní diskontinuitu, tzn.
vlastní ÈSV nevná�í, a �e ÈSV indikovaný na
jeho výstupu je shodný s ÈSV na jeho vstupu,
pøíp. na výstupu vysílaèe, co� v�ak nemusí
být pravda. ÈSV reflektometru je ovlivnìn kon-
strukcí a zvlá�tì pak volbou konektorù. Mìl
by být men�í ne� minimální mìøitelný ÈSV na
nejvy��ím kmitoètu pracovního pásma.

Kmitoètovým rozsahem rozumíme ma-
ximální kmitoèet, pøi kterém se zmen�í vazební
útlum a smìrovost vazeb natolik, �e se mini-
mální mìøený ÈSV, resp. chyba mìøení zvìt-
�í na nepøijatelnou hodnotu. Maximální kmi-
toèet je zpravidla omezen délkou smìrové
vazby (vazební smyèky) vzhledem k vlnové
délce (£ 0,15 lmin).

Rozsah mìøení ÈSV: U provozních reflek-
tometrù s jedním ruèkovým indikátorem je ur-
èen krajními hodnotami stupnice ÈSV, obvykle
�1� a� 3; u reflektometrù-wattmetrù s pøepína-
telnými rozsahy výkonù 1,1 a� 10 s vìt�í pøes-
ností.

Minimální ÈSV, neboli minimální èinitel od-
razu je dán konstrukèní kvalitou reflektomet-
ru. Uvádí se zpravidla jen u pøesných mìøi-
cích reflektometrù, u nich� se vf napìtí
smìrových vazeb mìøí selektivnì mìøicím pøi-

Pøedchozí dvì èásti èlánku mìly odpovì-
dìt na mnohé z dotazù, o kterých diskutují na
pásmu (popø. je zasílají redakci) spí�e zájem-
ci o praktický provoz. Na�e dal�í úvahy a in-
formace pak ji� míøí spí�e k �podstatì vìci� a
pøedpokládají hlub�í zájem o tuto problemati-
ku.

Reflektometr - jeho vlastnosti,
parametry i konstrukce (viz obr. 1)

Reflektometr je úsek zpravidla souosého
vedení o impedanci Zr, k nìmu� jsou volnì
vázány tzv. smìrové vazby, v nich� se indiku-
jí napìtí úmìrná intenzitì vf energie prochá-
zející tímto úsekem vedení jedním, popø. obì-
ma smìry. Tzn. napìtí úmìrná vf energii
nesené vlnou postupnou (Ep) a odra�enou (Eo)
od zátì�e - antény. Impedance reflektometru
(Zr) se má shodovat s výstupní impedancí vy-
sílaèe (Zv), jeho� vf zatí�ení reflektometr kon-
troluje, resp. se jmenovitou impedancí antény
(Za), její� pøizpùsobení reflektometr �mìøí�.

Smìrová vazba je pak relativnì krátký
úsek vedení, z jedné strany zakonèený bezin-
dukèním rezistorem, jeho� odpor (Rv) se má
shodovat s charakteristickou impedancí toho-
to vazebního vedení (Zvv). V podstatì je to
jednodrátové vedení, jeho� impedance je
dána prùmìrem vodièe a jeho vzdáleností od
vnitøního povrchu plá�tì reflektometru. V pra-
xi se volí impedance vazebního vedení Zvv a
tudí� i odpor Rv ~100 W. Tuto impedanci má
napø. vodiè o Æ 1 mm vzdálený 0,8 mm od
vnitøního povrchu plá�tì reflektometru. Uspo-
øádání smìrových vazeb a jejich bezodra-
zové zakonèení ovlivòuje rozhodujícím zpù-
sobem funkci reflektometru, tzn. kvalitu
rozli�ení postupné a odra�ené vlny. Defi-
nujeme ji jako smìrovost vazby (Sv). Je dána
pomìrem napìtí v dB na obou smìrových
vazbách pøi dokonalém pøizpùsobení zátì�e
hlavního vedení reflektometru, kdy  ÈSV = 1.
Zatímco napìtí indukované ve smìrové vaz-
bì vlny postupné bude maximální, tak ve smì-
rové vazbì vlny odra�ené by mìlo být nulové,
resp. minimální, potlaèené alespoò o 20 dB.
Smìrovost pøesných reflektometrù dosahuje
30 a� 40 dB. Prakticky to znamená, �e pøi do-
konalém zakonèení, kdy je útlum odra�ené
vlny teoreticky nekoneèný, bude výchylka in-
dikátoru vlny signalizovat pøi smìrovosti 20;
26,5 a 30 dB ÈSV = 1,22; 1,1 a 1,064.

Pomìr napìtí, které je k dispozici z vazeb-
ní smyèky postupné vlny, vùèi napìtí v hlav-
ním vedení reflektometru definujeme jako va-
zební útlum (Av). Závisí na délce vazebního
vedení (tzn. délce smyèky) vzhledem k vlno-
vé délce a tìsnosti vazby s vnitøním vodièem
hlavního vedení. Za pøijatelný se pova�uje va-
zební útlum 20 dB, kdy vazební vedení ode-
bírá pouze 1/100 procházejícího výkonu. Na-
pìtí z vazební smyèky odra�ené vlny je pak
je�tì o ji� zmínìnou smìrovost men�í.

Èili èím je napìtí odra�ené vlny (Eo) men-
�í, tím vìt�í je útlum odrazu (a).

Napø.:
a = 26,5 dB, ÈSV = 1,1;  r = 0,047, tzn. 4,7 %
(co� jsou údaje, které má napø. konektor N na
6 GHz);
a = 40 dB, ÈSV = 1,02;  r = 0,01, tzn. 1 %.

Mezi útlumem odrazu, èinitelem stojatých
vln a èinitelem odrazu platí jednoduché vzta-
hy. Pro praktické pou�ití se pou�ívá tabulka,
kterou uvedeme v dal�ím pokraèování. Chys-
táme i srovnávací test nìkolika reflektometrù.

)
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Coquitlam, B. C. (British Columbia,
Kanada) je pøedmìstím Vancouveru,
asi jako Vysoèany v Praze. Pøed tøemi
lety tam byla ustavena skupina SPARC
(Society for Preservation of Antique Ra-
dios and Communication Equipment),
tj. spoleènost pro zachování starých
rádií a spojovacích zaøízení. Zpráva se
roz�íøila a dnes skladi�tní prostor, kte-
rý SPARC má pronajmut, praská ve
�vech. Je pozoruhodné, �e tyto prosto-
ry pronajímá radioamatérùm tamní psy-
chiatrická léèebna (blázinec).

Kromì rozsáhlé sbírky, kerá se
v krátké dobì se�la, jsou tam umístì-
na pracovi�tì pro vnìj�í (pøevá�nì truh-
láøskou) a vnitøní (elektrickou a elektro-
nickou) renovaci získaných exponátù,
z nich� vìt�ina je v provozuschopném
stavu. Pro informaci èeských zájemcù
o stará rádia je pøipojeno nìkolik sním-
kù nejzajímavìj�ích exponátù. Exponá-
ty z obr. 5 a 6 si �zahrály� ve filmu �Tita-
nic�, který bude uveden do kin v létì t.r.
Jedná se o tentý� typ radiostanice, jako
byla na Titanicu, která v�ak byla insta-
lována na jiném parníku a zachovala
se. Za jejich zapùjèení filmové spoleè-
nosti získal SPARC mimo jiné i filmo-
vou maketu lodní kabiny, kde je umís-
tìn jiskrový budiè (obr. 5 - �nosníky�
s nýty jou døevìné). Baterie 12 nádob
na obr. 6 je �anténní ladiè� sestavený
z Leydenských lahví.

Radioamatérské muzeum
ve Vancouveru

Obr. 3. Pravdìpodobnì první pøenos-
ný (s uchem) krátkovlnný pøijímaè kdy-

si známé firmy Hallicrafters

Obr. 1. Èást sbírky, obsahující zaøízení pro radioamatéry
z doby po 2. svìtové válce, zejména od firem Heathkit

a Drake (vlevo)
Obr. 2. Zaøízení, která bývala pou�ívána pro profesionální

námoøní provoz (vpravo)

K tomuto exponátu se vá�e zajíma-
vý pøíbìh. V r. 1905 bylo vystavené za-
øízení instalováno na osobním parníku
�Olympic�, který slou�il na mezikonti-
nentální lince Anglie-USA. Na tento
parník nastoupil v Anglii zloèinec prcha-
jící pøed zákonem. Kapitán o tom byl
informován a po uvìdomìní policie
v USA (obojí rádiem) se dostalo stíha-
nému zloèinci pøivítání, jaké jistì neo-
èekával. Jednalo se pavdìpodobnì
o první pou�ití bezdrátové telegrafie
v zájmu zákona.

V místnosti muzea je té� umístìna
klubová radiostanice, vybavená kom-
pletnì zaøízením Collins.

VE7CZP

Obr. 5 a 6. Unikátní exponáty - èásti
lodní stanice z r. 1905 (tato stanice je

úplná a provozuschopná)

Obr. 4. Anglická polní radiostanice
z 1. svìtové války
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Mezinárodní setkání radioamatérù
      �Holice 97� 29.-31. 8. 1997
Ka�dý správný radioamatér dobøe ví, kde a proè jsou Ho-

lice, ale pøesto opakujeme: okres Pardubice, Východní Èe-
chy, Èeská republika. Pro motoristy: Holice le�í na silnici  I.
tøídy è. 35  E442 18 km od Hradce Králové smìrem na Brno.

Leto�ní program: Odborné pøedná�ky ve velkém sále
Kulturního domu l Setkání zájmových krou�kù a klubù l
Veèer v pátek táborák v autokempinku Hluboký l V sobotu
odpoledne výlet autobusem zdarma po památkách Východ-
ních Èech (sobota 12.30 h) l Náv�tìva Afrického muzea
cestovatele Dr. E. Holuba v místì l Ve sportovní hale radi-
oamatérská prodejní výstava (pátek, sobota) l Velká pro-
dejna firmy CONRAD ELECTRONIC l Tradièní radioama-
térský �ble�í trh� (pátek, sobota) l �Ble�í trh� i na parkovi�ti
vedle KD l Náborový závod mláde�e v honu na li�ku v are-
álu setkání (ARDF; pátek, sobota) l V sobotu spoleèenský
veèer ve v�ech prostorách KD s tancem a tombolou.

Redakce PE-AR je sponzorem radioamatérského se-
tkání v Holicích a na po�ádání za�le zájemcùm for-
muláø pøihlá�ky k ubytování a stravì pøi setkání v Ho-
licích a pokyny pro úèastníky. Poøadatel musí obdr�et
va�e pøihlá�ky nejpozdìji do 20. 8. 1997.

Zmrtvýchvstání Hanzelkovy modré Tatry T805

Z tiskové besedy 22. 4. 1997 v budovì Autoklubu ÈR
v Praze. Zleva: pøedseda senátu Petr Pithart, Ing. Jiøí Han-

zelka, OK7HZ, Ing. Miroslav Zikmund, ex OK7ZH

Jaromír �ubrt, OK1DXZ (vlevo) a Martin Struna, OK1FMS,
mìli tu èest zapùjèit do renovované Hanzelkovy/Lopraisovy

T805 radioamatérské zaøízení Collins KWM-1 a anténu

Na 22. dubna 1997 pøipadlo 37. výroèí odjezdu èeské ex-
pedice cestovatelù Hanzelky a Zikmunda se dvìma speciál-
nì upravenými vozy Tatra T805 na jejich druhou cestu pøes
Balkán a Asii (viz AR A 6/1959, s. 173).

Zikmundova èervená T805 skonèila pozdìji jako exponát
v muzeu Tatry v Kopøivnici, druhou - modrou Hanzelkovu
(vlastnì jen její torzo) - objevil pøed pár lety kdesi v poli, kde
slou�ila jako skladi�tì, automobilový závodník Karel Lop-
rais. S partou pomocníkù a se svými dvìma syny ji dokona-
le opravil a je nyní jeho majetkem.

Leto�ní vzpomínková akce 22. dubna v Praze se konala
pod patronací nakladatelství Primus. Provázela ji tisková
beseda s Hanzelkou a Zikmundem, po ní� následovala nì-
kolikahodinová autogramiáda cestovatelù-spisovatelù. Pøed
budovou Autoklubu ÈR v Praze v Opletalovì ulici byla
k vidìní jednak Tatra T87, v ní� H+Z absolvovali svoji první
cestu (ta je nyní ve sbírkách Národního technického muzea

v Praze), jednak Lopraisem opravená T805 z druhé cesty.
Uvnitø T805 stál na pùvodním místì transceiver Collins
KWM-1 v provozuschopném stavu. Na støe�e byla instalo-
vána funkèní anténa G-Whip, zapùjèená Slávkem Zelerem,
OK1TN, jen málo se li�ící od pùvodnì pou�ité antény He-
liwhip, kterou popsal v AR 12/1958 OK1MB. Petr Kolman,
OK1MGW, v souèasné dobì dokonèuje 12 V mobilní zdroj
pro KWM-1, aby bylo mo�no z vozu vysílat za jízdy, nebo�
pùvodní zdroj se nezachoval.

Zá�itky spojené s radioamatérským vysíláním z rùzných
exotických zemí popsal Ing. Jiøí Hanzelka, OK7HZ, v knize
Obrácený pùlmìsíc.

Po ceremoniálech a tiskové besedì se Hanzelkova T805
vydala na náv�tìvu Zlína, kde je nyní v tamním muzeu umís-
tìna stálá expozice cestovatelù H+Z.

OK1DXZ, OK1PFM

Mìøení parametrù va�ich vlastních radi-
ostanic a antén (dík firmì RCD RADIO-
KOMUNIKACE Staré Hradi�tì) l Infor-
maèní støedisko v areálu setkání  bude
v provozu od ètvrtka odpoledne. Na pøevádìèi OK0C, na
145,500 MHz a v pásmu CB bude pracovat trvale informaè-
ní slu�ba pod volacím znakem OK5H. Do informaèního støe-
diska bude od 27. 08. 1997 telefon (0456) 2132. Stanice
OK1KHL a OK5H budou po celé léto podávat informace
o setkání.

Podrobné informace mù�ete také získat na adrese:
Radioklub OK1KHL Holice,
Nádra�ní 675, 534 01 Holice

telefon sekretariát: 8.00-16.00 hod. (AMK) i fax (0456) 2186;
øeditel (OK1VEY, Sveta Majce): (0456) 3211;
hlavní poøadatel (OK1HDV, Václav Danìk): (0456) 3848;
støedisko OK1KHL (od 27. 8. 1997 trvale): (0456) 2132;
PAKET RÁDIO: Sveta OK1VEY OK0PHL.TCH.EU - NOD OK0NH;
Vaclav OK1HDV OK0PHL.TCH.EU - NOD OK0NH

Pøi pøíle�itosti setkání bude vydán �SBORNÍK HOLICE
�97� l V sokolovnì bude k dispozici  vysílací pracovi�tì
KV, kde bude v provozu moderní vysílací zaøízení o výkonu
1 kW, odkud pøíchozí operátoøi budou moci vysílat pod vola-
cím znakem OK5H (pracovi�tì sponzorsky vybaví ALLAMAT
Dobøí�, TESLA Vimperk a R-Com Liberec) l Jako novinka
je letos pøipraven Klub zahranièních náv�tìvníkù. Pro za-
hranièní hosty bude vyhrazena klubovna a bude pro nì pøi-
praven samostatný program. Pokud pøivedete na setkání za-
hranièní hosty, nezapomeòte je pøivést do tohoto klubu l
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Novinky
z radioamatérské techniky

DTMF je vestavìn kodér i dekodér s mo�-
ností individuální i skupinové volby. Pa-
mì� DTMF umo�òuje zadat a� 16místný
kód. Po�adované parametry jedné radio-
stanice je mo�no  bezdrátovì klonovat na
libovolný poèet dal�ích stanic. Displej je
mo�no pøepnout na zobrazení kmitoètu
nebo èísla kanálu. Omezovaè �umu je na-
stavován programovì v menu. Výkon
vysílaèe je pøepínatelný, prosvìtlení dis-
pleje lze nastavit ve dvou úrovních. U pøe-
vádìèových kanálù je nastaven automa-
ticky odskok 600 kHz. Èasovì je mo�no
limitovat dobu vysílání i vypnutí po nasta-
vené dobì bez èinnosti; není-li pøijímán
�ádný signál, stanice se pøepne po urèe-
ném èase automaticky do úsporného re-
�imu (battery save).

Základní technické údaje:
Kmitoètový rozsah: 144 a� 146 MHz (roz-

�iøitelný na 136 a� 174 MHz).
Napájecí napìtí: 6 a� 16 V.
Teplotní provozní rozsah: -10 a� +50 °C.
Výkon vysílaèe: 5 W pøi 12 V.
Citlivost pøijímaèe: 0,16 mV.
Rozmìry: 58 x 147 x 30 mm vèetnì aku-

mulátoru.
Hmotnost: 350 g vèetnì akumulátoru.

Radiostanici Kenwood TH-235E dodá-
vá R-Com Liberec spol. s r.o. za 7900 Kè
vèetnì DPH s akumulátorem, nabíjeèem
a zkrácenou �gumovou� anténou. K radi-
ostanici lze dokoupit rozsáhlé pøíslu�en-
ství - nìkolik typù akumulátorù a baterio-
vé pouzdro na 6 tu�kových èlánkù, stolní
nabíjeè standardní i stolní rychlonabíjeè
(pou�itelný i pro typy TH-22, TH-26 a TH-
-78. Dále tøi druhy pøídavných reproduk-
torù/mikrofonù, náhlavní soupravy a na-
pájecí kabely.

OK1AJD

TH-235E

Transceiver TS-570D

V obvyklých testech, které nacházíme
na stránkách èasopisù, se vìt�inou vy-
chvalují kladné stránky; podívejme se ale
také na prùvodní texty �mezi øádky�, a do
rakouského èasopisu QSP, kde byly uve-
deny klady i zápory speciálnì u tohoto typu
transceiveru.

V�echny testy se shodují na velmi dob-
rých vlastnostech pøijímacího traktu toho-
to transceiveru, ov�em za pøedpokladu,
�e je zaøazen pro pøíjem telegrafie 500 Hz
filtr, co� znamená náklady navíc. Lze do-
poruèit objednání a koupi transceiveru ji�
vèetnì tohoto filtru (pøijde to levnìji, ne�
dodateèná objednávka samostatného fil-
tru). Tajemství dobré intermodulaèní odol-
nosti hlavnì v pásmu 7 a také 14 MHz
spoèívá v tom, �e pro tato amatérská pás-
ma jsou na vstupu úzké pásmové propusti.
Podstatnì hor�í je ji� situace na 18 MHz,
kde navíc tè. nejsou dobré podmínky �í-
øení a tudí� ani pøíp. ru�ící stanice.

Podívejme se také na záporná zji�tì-
ní:

- Nevhodnì úzké pásmo pro pøíjem
SSB signálù (60-1800 Hz pro 6 dB), ob-
dobnì pro pøíjem AM stanic.

- Oproti jiným typùm transceiverù KEN-
WOOD modulace pøi SSB vypadá nepøi-
rozenì. Pokud se zaøadí DSP, jsou sice
rùzné mo�nosti nastavení hlavnì jako
ekvalizéru, a je mo�no si s DSP vyhrát,
pro praxi je v�ak nejlep�í nastavit polohu
�off� - tedy �vypnuto�.

- S dodávaným mikrofonem je TS-570D
náchylná k zakmitávání prùnikem vf ener-
gie. To se dá odstranit napø. kondenzáto-
rem asi 4,7-10 nF zapojeným paralelnì
pøímo k mikrofonní vlo�ce, pøíp. dal�ími
úpravami.

- Intermodulaèní produkty 3. øádu jsou
(pøi dvoutónovém testu) s odstupem jen -
32 dB.

- Relativnì velká cena.
- Sly�itelné kroky pøi pøelaïování na

AM.
- Ru�ivý základní �um (proti TS-830S

nebo IC-730 vy��í o 10 dB!).
- Nabízí mnoho nevyu�itelných (?)

funkcí.
- Dodávaná dokumentace neobsahuje

schéma, a to ani blokové.

YAESU, KENWOOD, ICOM

Tøíknoflíkové ovládání, 2x VFO a RIT na-
víc s krokem 10 Hz, regulovatelný výkon
do 100 W na v�ech pásmech, kovová
skøíò s èelním reproduktorem, to v�e za
ménì jak 900 $ by mìlo vzbudit zájem také
u na�ich radioamatérù, kteøí se chystají
na KV pásma.

Kdo má poèítaè

v konfiguraci nejménì PC386/40+387 vy-
bavený navíc zvukovou kartou, ten nepo-
tøebuje kupovat ke svému transceiveru
doplnìk DSP, nebo kupovat transceiver
nový, pokud se ve výhodách DSP shléd-
ne. Staèí, kdy� si zakoupí program DSP
Blaster, který umo�ní provozovat vìt�inu
známých funkcí podstatnì dra��ích DSP
doplòkù: horno a dolnofrekvenèní propust,
pásmový filtr s øiditelnou �íøí pásma, �piè-
kový filtr pro CW, automatický notch filtr,
adaptivní reduktor �umu, to v�e s ovládá-
ním my�í (co� u �ádného jiného doplòku
nelze).

Pro provoz RTTY lze nyní doporuèit
(prý) to nejlep�í, co je k dispozici: program
RTTY 1.0, který mimo dokonalého gene-
rování a dekódování signálù RTTY pod-
poruje vedení deníku WF1B o navázaných
spojeních. Výstup je pro AFSK, FSK i PTT,
v obou pøípadech - i u pøedchozího pro-
gramu v�ak autor upozoròuje, �e zaruèu-
je spolehlivou funkci jen na nìkterých
znaèkových zvukových kartách. Bli��í in-
formace mo�no získat u K6STI, nejlépe
E-mail na k6sti@n2.net.

OK2QX

Nová ruèní
radiostanice TH-235E

Novinka od
firmy KENWO-
OD s oznaèe-
ním TH-235E
splòuje v�ech-
ny po�adavky
kladené na mo-
derní radiostani-
ce. Koncepènì je
odvozena  od
øady radiostanic
KENWOOD, ur-
èených pro ko-
merèní pou�ití.

Základní pa-
rametry se na-
stavují pomocí
menu. Stanice
má vestavìnu
klávesnici DTMF
s velkými pøe-
hlednými tlaèít-
ky. Stanice má
60 pamìtí s ne-
závislým zadá-
ním pøijímacího
a vysílacího kmi-
toètu, kmitoètu
CTCSS atd. Ko-
dér pro vyslání
normalizované
øady tónù CTCSS
je vestavìn, dekodér je mo�no doplnit jako
pøídavný modul. Pro selektivní volbu

l Na setkání ve Friedrichshafenu pøed-
stavila firma YAESU svùj nejnovìj�í výro-
bek FT-920. K nám v�ak prakticky vùbec
nepronikl model FT-600, který patøí k tìm
jednodu��ím, pokud se vybavení a ovlá-
dání týèe. Má èelní reproduktor, robustní
konstrukci odpovídající vojenským nor-
mám a prosadil se hlavnì na trhu v USA.
l Pokud si chcete zakoupit transceiver
KENWOOD TS-570D, uva�te, �e firma
nabízí i model TS-570S, o kterém se
u nás pøíli� neví, ale který má mimo v�ech
�vymo�eností� u nás známé �pìtsetsedm-
desátky� navíc je�tì �estimetrové pásmo.
Cenový rozdíl na trhu v USA je 280 $.
l Do tøetice v�eho dobrého - tøetí kon-
kurent, firma ICOM nabízí ji� del�í dobu
u nás prakticky neznámý typ kvalitního
transceiveru pro zaèáteèníky, IC-707.

l Firma Oak Hills Research (v Nìmec-
ku dovozce Beam Elektronik, Postfach
1167, 35001 Marburg) nyní nabízí nový
model stavebnice telegrafního transceive-
ru QRP �Explorer II� o výkonu asi 1,5 W
(oproti prvnímu typu má øiditelnou �íøi pás-
ma) pro jedno pásmo 40, 30 nebo 20 m,
napájení 12 V (max. 13,6 V). Pro na�e ex-
perimentátory pøineseme jen s krátkým ko-
mentáøem schéma zapojení.
l Narùstající objem elektroniky, kterou
jsou vybavovány moderní typy automobi-
lù, pøiná�í i otázky jejího ovlivòování v pøí-
padì, �e bude do automobilu instalována
amatérská stanice pro �mobil� provoz.
DARC se dotázal 16 automobilových fi-
rem, jaký vliv mù�e mít v jejich typech vozù
amatérské zaøízení a zda jeho montá� vù-
bec povolují. Napø. firma Citroën odpovì-
dìla, �e povoluje instalaci zaøízení do
výkonu 4 W pøi ÈSV <1,5, aby bylo vylou-
èeno ovlivnìní automobilové elektroniky.
Mazda neurèitì odpovìdìla, �e dùle�ité
systémy by nemìly být naru�eny, Mitsubi-
shi se odvolává na budoucí jednání, vìt-
�ina firem v�ak neodpovìdìla vùbec...
l DXmani - co byste øekli anténám 2x 3
prvky �fullsize� pro 7 MHz a 3x 5 prvkù
pro 14 MHz ? Já osobnì bych je bral vèet-
nì asi 63 m vysokého otoèného sto�áru,
jak je má k dispozici GI0AIJ, Ivor Green-
wood. Výrobcem je K5IVU, který se zú-
èastnil i stavby; ke slovu pøi konstrukci
pøi�ly i nové materiály, jako je kevlar.

OK2QX
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Pro výpoèet pøipojených pøedpovìdních køivek bylo pou�ito vyhlazené èíslo skvrn R12=17. A to se
dr�íme spí�e �pøi zemi�. Mo�ná, �e se tempo rùstu brzy zvìt�í, proto�e jak v dubnu, tak v i kvìtnu stále
výraznìji dominovala aktivita oblastí dále od sluneèního rovníku, indikujíc brzké prosazení zmìn, probíha-
jících kdesi hloubìji pod viditelným povrchem. Zatím se ale v poøadí tøiadvacátý jedenáctiletý cyklus roz-
jí�dìl tak nesmìle, �e stále je�tì nebylo lze pomyslet na zpøesnìní jeho pøedpovìdi tøi roky pøed pøedpo-
kládaným maximem. Rozhodnì se ale nezdá, �e by byl je�tì mo�ný pokles na tak nízkou úroveò, jakou
jsme zaznamenali vloni v záøí a v øíjnu (R=1,8), pøedbì�nì pova�ovanou za skuteèné minimum cyklu
(zatímco ve vyhlazených èíslech skvrn je minimálním údajem R12=8,3, patøící k loòskému kvìtnu). Posled-
ní známé vyhlazené èíslo skvrn na loòský øíjen je 9,0 a jeho matematicky vyhlazený rùst zde úspì�nì
zaml�uje fakt souèasné skuteènì minimální úrovnì aktivity.

Rostoucí sluneèní radiace nám bude v èervenci ze v�ech mìsícù v roce nejménì platná, nebo� letní
ionosféra bude na její zmìny reagovat znaènì tupì a s velkým zpo�dìním. Ale je dobré si uvìdomit, �e na
ji�ní polokouli Zemì je situace právì opaèná. Vládne tam zima a pro tamní stanice budou na�e signály,
pokud proniknou dále na jih, zpravidla mnohem lépe èitelné, ne� jejich signály u nás. To se ale týká
kmitoètù do 20 MHz, zatímco nad touto hranicí budeme èasto sly�et signály z Evropy. Pro spojení DX
je�tì zùstanou nejvhodnìj�ími pásmy 14 a 18 MHz, by� se s pomocí sporadické vrstvy E a ionosférických
vlnovodù budou signály zámoøských stanic obèas krátce objevovat také vý�e.

Pøehled vývoje v leto�ním dubnu nebude slo�itý. Prùmìrný sluneèní tok byl 74,6 a proti bøeznu
stoupla dynamika jeho vývoje (rozmezí od 69 do 81). Prùmìrné èíslo skvrn výraznì stouplo na 15,8 a
geomagnetický index Ak z Wingstu na 11.

Hned první den dubna zaèal pøekvapením ve formì neèekané erupèní aktivity ve formì støednì
mohutného jevu a dal�í, jen o málo slab�í (ale zato výronem plazmy do meziplanetárního prostoru prová-
zená) erupce probìhla o �est dnù pozdìji. Geomagnetické pole bylo klidné a� neklidné, bez markantnìj-
�ího vlivu na zmìny podmínek �íøení - s výjimkou krátkého a výrazného zlep�ení 7. dubna. Podmínky
�íøení byly ale vìt�inou lehce podprùmìrné a pøi souèasné úrovni sluneèní radiace staèily i slabé poruchy
k jejich degradaci.

Výron sluneèní plazmy do meziplanetárního prostoru pøi erupci 7. dubna mìl za následek øetìz
poruch, vrcholící slab�í polární záøí 11. dubna. Zvý�enou erupèní aktivitu jsme pozorovali je�tì 13. a 15.
dubna. Geomagnetické pole bylo mimo naru�ené intervaly po erupcích (tj. zejména 11. a 16.-17. dubna)
vìt�inou klidné a� lehce neklidné. Podmínky �íøení krátkých vln zùstaly vìt�inou mírnì podprùmìrné (pøi
souèasné úrovni sluneèní radiace staèila i slabá porucha k jejich degradaci) a výraznìji se zhor�ily po
poruchách (od 12. dubna a znovu od 17. dubna).

Výraznìj�í uklidnìní od 20. dubna se jakoby paradoxnì projevilo spí�e negativnì, proto�e vzrostl
rozptyl a útlum rádiových signálù v ionosféøe. Zpestøením na nejkrat�ích pásmech byly signály skandináv-
ských stanic díky aurorální sporadické vrstvì E.

Uklidnìní, celkový pokles a poté nepatrný vzrùst aktivity jsme zaznamenali na Slunci ve tøetí dubno-
vé dekádì. Skvrny se nadále vyskytovaly dále od sluneèního rovníku, co� bylo známkou dobøe se rozbí-
hajícího vývoje 23. sluneèního cyklu, by� jsme od 7. dubna ji� �ádnou vìt�í erupci nezaznamenali. Pod-
mínky �íøení krátkých vln byly 22. dubna hor�í vlivem slab�í poruchy a teprve poté je uklidnìní pozvedlo
do prùmìru. Pou�itelné kmitoèty ale zùstaly velmi nízké a vývoj mìl èastìji náhodný charakter.

KENWOOD pod názvem FUNK-KEY.
Tato zaøízení spadají do kategorie LPD
(low power device) a mohou se zcela vol-
nì pou�ívat bez ohla�ování a bez konce-
se... bohu�el v pásmu 433 MHz. Poprvé
se s ním zájemci setkali na veletrhu Ce-
Bit, cena je pouhých 249 DM. Pracovní
kmitoèet (68 kanálù) je mo�no nastavit
od 433,075 MHz do 434,750 MHz s od-
stupem 12,5 kHz, zaøízení má vestavìný
tónový dekodér CTCSS a výrobce udává
dosah asi 3 km ve volném terénu (výkon
10 mW). Na druhé stranì mo�ná pùjde
roz�íøit rozsah na celé amatérské pásmo
a radioamatéøi by tak dostali velmi laciné
kanálové zaøízení pro své pokusy. Obdob-
né zaøízení pod firemním oznaèením
EC10 nabízí i firma ALINCO za 270 DM.

QX

2.-3.8. YO DX contest MIX 20.00-16.00
3.8. SARL contest SSB 13.00-16.00
3.8. Provozní aktiv KV CW 04.00-06.00
9.8. OM Activity CW/SSB 04.00-06.00
9.-10.8. Europ. contest (WAEDC) CW 00.00-24.00
11.8. Aktivita 160 CW 19.00-23.00
16.-17.8. SEANET contest SSB 00.00-24.00
16.-17.8. Keymen�s club (KCJ) CW 12.00-12.00
17.8. SARL contest CW 13.00-16.00
23.-24.8. TOEC Grid contest CW 12.00-12.00
29.8. Závod k výroèí SNP CW 04.00-06.00

Kalendáø závodù na srpen
3.8. BBT, UKW-Field Day (DL)1,3 GHz 07.00-09.30
3.8. BBT, UKW-Field Day 2,3-5,7 GHz 09.30-12.00
2.-3.8. Summer Contest (F6BCH)  144 MHz a vý�e

14.00-14.00
3.8. ALPE ADRIA VHF Contest     144 MHz

07.00-17.00
3.8. BBT, UKW Field Day 432 MHz 07.00-09.30
3.8. QRP závod 1) 144 MHz 08.00-14.00
3.8. BBT, UKW Field Day 144 MHz 09.30-12.00
5.8. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00
12.8. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00
12.8. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00
17.8. Field Day Ferragosta (I)  144 a 432 MHz

07.00-17.00
17.8. Trophy F8TD 1,3 GHz a vý�e 04.00-11.00
17.8. AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 07.00-10.00
17.8. OE Activity 432 MHz-10 GHz 07.00-12.00
17.8. Field Day Sicilia (I) 144 MHz 07.00-17.00
17.8. Provozní VKV aktiv      144 MHz-10 GHz

08.00-11.00
24.8. Field Day Sicilia 50 MHz 07.00-17.00
26.8. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00
26.8. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00

1) podmínky viz AMA 3/96 a AR-A 7/95, deníky
na OK1MG

OK1MG

Dal�í pohroma pro amatérská pás-
ma: Jak rychle reagují svìtové firmy na
legislativní zmìny v oblasti telekomunika-
cí, si lze snadno ovìøit napø. na minitrans-
ceiverech, které vypustila na trh v západ-
ních zemích (a nás to mo�ná potká) firma

Kalendáø závodù
na èervenec a srpen

14.7. Aktivita 160 CW 19.00-21.00
19.7. HK Independence Day MIX 00.00-24.00
19.-20.7. SEANET contest CW 00.00-24.00
19.-20.7. AGCW QRP Summer CW 15.00-15.00
26.-27.7. Venezuelan DX contest CW 00.00-24.00
26.7. Diplom Sverige Contest SSB 07.00-12.00
26.-27.7. RSGB IOTA contest SSB 12.00-12.00
26.-27.7. Russian WW Contest RTTY 00.00-24.00
27.7. Diplom Sverige Contest CW 07.00-12.00
2.8. SSB liga SSB 04.00-06.00
2.8. European SW Champ. SSB/CW 12.00-24.00

Struèné podmínky jednotlivých závodù naleznete
v tìchto èíslech èervené øady bývalého AR pøíp. v loò-
ském roèníku PE-AR: SSB liga, Provozní aktiv AR 4/
94, OM Activity AR 2/94, Aktivita 160 m, Colombian
contest (omlouváme se za nesprávný emblém u pra-
videl tohoto závodu v minulém èísle PE-AR) a Russi-
an RTTY minulé èíslo PE-AR, Venezuelan AR 6/94,
SEANET AR 6/95, Keymen�s club (KCJ) PE-AR 7/96,
SARL HF contest PE-AR 8/96, RSGB IOTA AR 7/94,
EU SW Championship AR 7/94, SNP AR 7/95, YO-
DX PE-AR 7/96, TOEC PE-AR 5/96.

European DX contest (WAEDC)
poøádá DARC ka�doroènì tøikrát: CW v�dy celý

druhý víkend v srpnu, SSB v�dy celý druhý týden
v záøí a koneènì RTTY v�dy celý druhý víkend v listo-
padu. Zaèátek je v�dy v sobotu v 00.00 a konec
v nedìli ve 24.00 UTC. Závodí se v kategoriích: A)
stanice s jedním operátorem, v�echna pásma; B) sta-
nice s více operátory, jeden vysílaè; C) stanice s více
operátory, více vysílaèù v okruhu 500 m, na ka�dém
pásmu se pøipou�tí jeden signál; D) posluchaèi. Pás-
ma 3,5 a� 28 MHz kromì WARC, vymìòuje se kód
sestávající z RS(T) a poøadového èísla spojení poèí-
naje 001. Ka�dé spojení se hodnotí jedním bodem.
Ka�dé pøijaté QTC té� jedním bodem. Násobièi jsou
zemì DXCC podle posledního platného seznamu,
v pásmu 3,5 MHz se ka�dý násobiè poèítá 4x, v pás- ð

Pøedpovìï podmínek �íøení KV na èervenec

Ji� �estnáctý maják z projektu IBP byl (po lednové doèasné instalaci VK0IR a následu-
jícím spu�tìní 4S7B) uveden do provozu 19. kvìtna. Je jím VK6RBP v èasové �tìrbinì
+0�50". 4S7B (+1�30") kvùli problémùm s pøizpùsobením antény zatím nevysílá v pásmu
18 MHz. Tìsnì za ním následuje ZS6DN (+1�40"). Z ostatních majákù IBP pøicházejí dennì
signály od JA2IGY (+1'), 4U1UN (0), 5Z4B (+1�50"), 4X6TU (+2'), OH2B (+2�10"), CS3B
(+2�20"), LU4AA (+2�30") a YV5B (+2�50"), èasto také od W6WX (+0�20"). Kromì nich vysí-
lají je�tì VE8AT (+0�10") a KH6WO (+0�30"). Do plné sestavy tedy zbývá uvést do provozu
ji� jen ZL6B (+0�40"), BY (+1�10"), UA (+1�20") a OA4B (+2�40").

Závìr patøí obvyklým øadám dubnových denních hodnot dvou nejdùle�itìj�ích indexù.
Sluneèní tok (Penticton, B.C.) - 76, 81, 79, 79, 80, 78, 77, 76, 78, 78, 77, 76, 79, 77, 79, 75,
72, 70, 70, 70, 70, 71, 69, 70, 69, 71, 73, 72, 72 a 73, v prùmìru 74, 6 a index geomagne-
tické aktivity (Ak z Wingstu) - 10, 10, 8, 14, 15, 11, 13, 6, 6, 14, 30, 10, 8, 4, 2, 16, 20, 14, 13,
6, 21, 14, 12, 15, 8, 4, 5, 3, 5 a 14, v prùmìru 10,0.
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mu 7 MHz 3x a v pás-
mech 14, 21 a 28 MHz
2x. Navazují se spoje-
ní jen s mimoevrop-
skými stanicemi (viz
výjimku u RTTY).
K souètu bodù za spo-
jení se pøiètou body za QTC a tento souèet se vyná-
sobí poètem získaných násobièù ze v�ech pásem.
Kromì bì�ných spojení jako v jiných závodech se na-
vazují spojení je�tì k pøedávání QTC (viz dále). QTC
pøedávají výhradnì mimoevropské stanice stanicím
v Evropì a od jedné stanice je mo�né získat nejvý�e
10 QTC bez ohledu na pásma. Ka�dé pøedávání QTC
se zaèíná pøedáním kódu: napø. QTC 8/6 znamená,
�e stanice, se kterou máme spojení, pøedává svou
osmou skupinu QTC, ve které je 6 rùzných QTC. Ná-
sleduje pøedávání QTC, napø. 1345/DL6RK/342 zna-
mená, �e ve 13.45 UTC byla na�e protistanice ve spo-
jení s DL6RK a ta pøedávala èíslo spojení 342. Pøijaté
QTC se potvrzuje: QTC 8/6 OK. Stanice s jedním ope-
rátorem musí z celkové doby závodu, která je 48 ho-
din, mít nejménì 12 hodin pøestávku a tato pøestávka
mù�e být rozdìlena do tøí èástí s libovolnou délkou.
V deníku musí být jednotlivé èásti vyznaèeny. Pøe-
chod z jednoho pásma na druhé je mo�ný a� po 15
minutách provozu, odskok na jiné pásmo je povolen
jen k získání nového násobièe.

Zvlá�tní podmínky pro posluchaèe: Posluchaèi za-
znamenávají spojení v�ech stanic, tzn. evropských
i DX, které pracují v závodì. Ka�dou stanici je mo�né
zaznamenat pro získání bodu jen jednou na ka�dém
pásmu, násobièi jsou zemì WAE i DXCC. Za jedno
odposlouchané spojení (znaèky obou korespondují-
cích stanic a kód pøedávaný jednou stanicí) je jeden
bod, ale je mo�né získat a� dva násobièe a dva body,
pokud zaznamenáme odesílaný kód od obou stanic.
Také posluchaèi mohou zaznamenat od ka�dé stani-
ce nejvý�e 10 pøedávaných QTC.

Zvlá�tní podmínky pro èást RTTY: Pøi RTTY pro-
vozu je mo�né pracovat i s evropskými stanicemi,
navíc platí jako násobièe i zemì WAE. QTC v�ak je
mo�né pøijmout jen od mimoevropské stanice.

Deníky se zasílají na zvlá�tních formuláøích, ur-
èených pro tento závod, v�dy do 15. dne následující-
ho mìsíce na adresu: WAEDC Committee, P. O. Box
1126, D-74370 Sersheim, FRG - SRN. Pøipou�tí se
i deník na disketì 3,5" nebo 5,25" pod MS-DOS a ve
formátu ASCII, doplnìný sumáøem a podepsaným
èestným prohlá�ením. Diplomy obdr�í vítìzné stani-
ce ka�dé kategorie v ka�dé zemi za pøedpokladu, �e
navázaly alespoò 100 spojení nebo získaly alespoò
10 000 bodù. Soutì�ní komise kontroluje i dodr�ová-
ní povolených kmitoètù bìhem závodu v pásmech 3,5
a 14 MHz, které jsou pro CW 3500 a� 3550 a 14 000
a� 14 075 kHz, pro SSB 3600 a� 3650, 3700 a� 3800
a 14 100-14 300 kHz.
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vé antény 160 a 80 m, výkon 200 W. Sedmiprvko-
vý logaritmicko-periodický systém dipólù pro pás-
mo 50 MHz. 2x 29prvková anténa Yagi pro mobilní
provoz na 430 MHz. Programovatelný klíèovaè
Message. Pøijímaè JRC NRD-345 (100 kHz-30 MHz,
AM, USB, LSB, CW, FAX). �irokopásmový pøed-
zesilovaè fy Palomar PA-360 (100 kHz-1000 MHz).
QST 4/1997, Newington, USA: QRP SSB trans-
ceiver 20 nebo 75 m na jedné destièce. Snadné
dekódování DTMF/LT. PortalPeater - malý pøevá-
dìè, který zaznamenává a reprodukuje sdìlení
v délce a� do 20 s. Padesát let stavebnic Heathkit.
Jak zacházet s novým souosým kabelem. Pøipra-
vujte se na dru�ici Phase-3D: Supersatelit 10 GHz,
Èíhat na 1,2 GHz, Poslech  na 10 GHz, Otáèet nebo
neotáèet? Pomalobì�ný TV systém TSC70U firmy
TASCO Electronics. Komunikaèní pøijímaè ICOM
IC-R8500 (0,1-2000 MHz). V�estranný modem BP-
2M firmy Tigertronics Bay Pac.
CQ-DL 5/1997, Baunatal, SRN: Projekt AMSAT
Phase-3D. Kompaktní univerzální kmitoètový syn-
tetizátor. V�estranný transceiver FT-920 s digitál-
ním zpracováním signálu. Zkrácený vertikální di-
pól pro pásmo 14 MHz. N6TR - soutì�ní denník na
poèítaèi. Malý QRP vysílaè pro 80 m. Transceiver
Kenwood TS-570D (TX 1,8-28,8 MHz, RX 30 kHz-
-30 MHz). Møí�kové pøedpìtí pro elektronky konco-
vého stupnì KV. Tipy pro Es na 144 MHz.
CQ AMATEUR RADIO 4/1997, Hicksville, USA:
Vertikální anténa DX77 s velkým ziskem (7-30
MHz). Krátká vertikální anténa pro 160 a 80 m.
Teorém zviditelnìní rádiových vln. Jak si na východ-
ním pobøe�í poèínat na krátkovlnných pásmech.
Pìtiprvková drátová smìrovka pro 15 m. Svìt ideí,
stavba jednoduchých pøijímaèù starého stylu. Prin-
cipy optické komunikace (IV. pokraèování). Víceú-
èelový �irokopásmový zesilovaè. Rádiové ru�ení
elektronického systému v automobilu. Mají amaté-
øi vìt�í sklon k autonehodám? Zápisník u�ivatele
paket rádia: Uzemnìní a ochrana zaøízení, Dvì ná-
zorové �koly, Odborné výrazy z paket rádia. Dal�í
dùkazy, �e 23. cyklus u� zaèal.
FUNKAMATEUR 6/1997, Berlin: Pentium II. bude
v pøí�tích létech ovládat obor poèítaèù. Pøinesou
City Weekend a City Plus tarifní zvýhodnìní míst-
ních hovorù? (To jsou speciální tarify místních ho-
vorù v Nìmecku.) Pilotní projekt digitálního rozhla-
su. Nové meteorologické satelity NOAA-K, L, M, N.
Za starých èasù: Stálé problémy s napájením. Mag-
netooptické nahrávaèe. Sáhnout datové logice na
zoubek: Digitální skener s mC. Poèítaè s inteligent-
ní periferií pro logistiku faxu a pøenos dat. Pøedze-
silovaè HiFi CA3. Atomové hodiny pro bastlíøe: Jed-

noduchý pøijímaè cejchovacího kmitoètu 153  kHz.
RC-osciláor sinusových kmitù do 100 kHz øízený na-
pìtím. Science-fiction se stává skuteèností: E-lek-
tronický zámek budoucnosti na zamykání dveøí.
Základy amplitudové modulace (3). IC-02E jako stálá
stanice. Mìøicí hlava PSV do 30 MHz. Ochrana ka-
belových prùchodek proti de��ové vodì. Ham-
Comm verse 3.1 pro komfortní RTTY. Ferit a aktiv-
ní anténa vjednom: Pøijímací anténa skoro od nuly
do 30 MHz. Malý a �ikovný: SSTV konvertor TSC-
70P v praxi. Symetrický pøizpùsobovací èlen. Kon-
vertor 40 m + výkonový zesilovaè = transvertor pro
144 MHz/7 MHz.

Ing. J. Dane�, OK1YG
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O èem pí�í  jiné
radioamatérské

èasopisy ?
V øíjnu roku 1996

nav�tívila malá sku-
pina radioamatérù
ostrov Sable. Kanad-
ské úøady, které
ostrov spravují, vy-
daly opìt povolení
k jeho náv�tìvì. Ex-
pedice byla skvìle
pøipravena a vyba-
vena díky mnohým
sponzorùm. Znaèka
byla CY0XX a pod ní
se expedice také zú-
èastnila  v ka�doroè-
ním CQ WW DX
contestu èásti SSB.
Expedice pou�ívala
ètyøi kompletní stani-
ce s lineárními zesilovaèi. Antény pro horní KV pásma mìli 3EL Yagi a rùzné vertikály od
nìkolika firem. Pracovali  na v�ech KV pásmech od 160 do 10 metrù provozem CW, SSB a
RTTY. Pøed a po závodì pracovali operátoøi vìt�inou pod svými znaèkami lomenými CY0
(WA4DAN/CY0, AA4NC/CY0, VK2BEX/CY0, VK1ZZ/CY0 a V73C/CY0). Expedice byla ve-
lice úspì�ná, nebo� bìhem 10 dní navázala 25 652 spojení na v�ech KV pásmech. Hlavnì
se soustøedili na pásma WARC. QSL za expedici vyøizoval WA4DAN: Murray D. Adams,
403E 14th Street, Greenville, NC 27834, USA.
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BREAK-IN 5/1997, Christchurch, Nový Zéland:
Vývoj vícepásmové smìrovky. Jednoduchý nf filtr
(s operaèním zesilovaèem). Ovládání pøevádìèe
NHRC (2 m). Principy zamìøovacích antén. Smì-
rovka na 2 m z upravených televizních antén. Ak-
tivní anténa 5 kHz-30 MHz.
CQ HAM RADIO 5/1997, Tokio: 23. cyklus a pás-
ma WARC. Jak vyu�ívat pásem 10, 18 a 24 MHz.
Mobilní provoz na pásmech WARC. Anténa 8JK pro
10 MHz napájená na konci. Kruhová magnetická
anténa pro 21/28 MHz s pøídavným dolaïováním
motorem. Zkrácený dipól tvaru V pro 7/10/14/18/
24/28 MHz. �HB18-24DX� z HB9CV. Vícepásmo-
vý otoèný dipól TD-1230S 7, 14, 18, 21, 24 MHz.
Úprava tøípásmového (7, 14, 21) dipólu CWA-784
i pro pásma 18 a 24 MHz. Invertované V 830V-1
pro pásmo 10 MHz. Úprava tøíprvkové smìrovky
NB33DX pro pásma WARC. Vícepásmová bezpro-
blémová smìrovka pro 7, 14, 18, 21, 24 a 28 MHz.
Automatický pøizpùsobovací èlen pro dlouhodráto-

TELEVIZNÍ OPRAVÁØI! NEMÁTE SCHÉMA? TV ser-
vis Ratajský Zlín pou�ívá databázi, kde podle typu inte-
grovaného obvodu lze najít schéma, které tento IO ob-
sahuje, a tak provést mìøení. Mù�ete dopisovat vlastní
údaje. Disketa 350 Kè (schémata dohodou). Na Ho-
nech 3/4932, 760 05 Zlín. Tel.: (067) 44 880.


