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s panem Pavlem Kotrá�em,
pøedsedou pøedstavenstva ak-
ciové spoleènosti TES elektroni-
ka se sídlem v Kamenici, okr.
Praha - východ.

Va�í firmu ji� známe dlouho
(hlavnì ti, kteøí pøedìlávali zvu-
kový díl v TVP). O jejím vzniku
v�ak nevíme témìø nic?

Na�e firma vznikla jako první ryze
soukromá akciová spoleènost okresu
Praha - východ v záøí roku 1992. Stalo
se tak v dobì transformací státních
podnikù v akciové spoleènosti v rámci
privatizace, co� dodnes vyvolává do-
jem, �e jsme jedním z bývalých stát-
ních podnikù. Ve skuteènosti vlastní
100 % akcií na�í firmy rodinní pøíslu�-
níci, i kdy� zdaleka ne v�ichni jsou je-
jími zamìstnanci. Na�e spoleènost
nevstupovala na kapitálový trh, nebo�
to dosud nepotøebovala. Finanèní tok
spoleènosti plyne zásadnì z vlastních
prostøedkù a není kryt �ádnými cizími
zdroji. Od roku 92 vykazuje hospoda-
øení podniku stálý zisk. Zamìstnanci
spoleènosti vlastní zamìstnanecké
akcie, èím� se podílejí na rozdìlení
zisku z dividend. Majetek spoleènosti
èiní necelé tøi miliony korun. Roèní ob-
rat zhruba deset milionù korun. Spo-
leènost pøevzala jméno mojí bývalé
�ivnosti, její� pùvodní náplní byly
opravy televizorù (TES- televizní ser-
vis).

Jaké výrobky nabízíte?

Na�í hlavní náplní je v souèasné
dobì zaji��ování výroby a prodeje mo-
dulù pro úpravu norem obrazu a zvu-
ku pozemního TV vysílání. Akciová
spoleènos TES se zabývá velkoob-
chodním prodejem pro podniky a �iv-
nostníky, firma TES JUNIOR prodává
pro ostatní drobné odbìratele (neplát-
ce DPH). Ve va�em èasopise pravi-
delnì inzerujeme nabídku na�ich
modulù a ostatního zbo�í. Zbo�í roze-
síláme formou dobírek, stálí zákazníci
(asi 250) platí pøevodem.

Kdo jsou va�i zákazníci?

Od jednotlivých opraváøù spotøební
elektroniky a� po velké dovozce, jako
napø. PHILIPS, servisy pro znaèku
SONY atd. Máme jich v adresáøi více
ne� 1 500.

Va�e firma je majitem ochranné
známky. Jaký to má význam pro
zákazníka?

Od poèátku své existence vlastní
na�e firma ochrannou známku kvality

pod názvem �TES�. Tato známka
chrání kvalitu zbo�í, které je oznaèené
tímto názvem nebo znaèkou. Pokud
majitel ochranné známky poru�í plat-
né pøedpisy o kvalitì zbo�í nebo slu-
�eb, dostane od Úøadu pro prùmyslo-
vé vlastnictví pokutu, v hor�ím pøípadì
mu je i odebrána ochranná známka.
Tím je chránìn zákazník pøed ne-
kvalitními výrobky a slu�bami.

Z tohoto dùvodu prochází zbo�í
oznaèené na�í ochrannou známkou
dvojitou výstupní kontrolou. K výrobì
zbo�í jsou pou�ity zásadnì souèástky
renomovaných firem. Z tohoto hledis-
ka jsme bohu�el závislí ve vìt�inì pøí-
padù na dovozu souèástek ze zahra-
nièí (Japonsko, Holandsko atd.). Ceny
hotových výrobkù se proto odvíjejí od
cen dovozù. Distribuce ve velkém
nám pak dovoluje sní�it na�í mar�i na
minimum a pøiblí�it se tak cenovì
k dovozùm napø. z Polska.

Nejpodstatnìj�ím argumentem na�í
nabídky je kvalita a spolehlivost. Zá-
kazník zakoupí sto modulù, sto modu-
lù namontuje bez dodateèného nasta-
vování a sto modulù pracuje ihned po
zapojení bez závad. To musí být u na-
�eho zbo�í samozøejmostí. Ztráta
èasu pøi montá�ích je i ztrátou penìz
jak pro servisního pracovníka, tak
i pro samotného zákazníka.

Kvalita, tedy i zpùsob provedení a
vzhled, musí být odpovídající stupni
úrovnì technologie pøístrojù, kam se
moduly montují. Montá� technikou
SMT je dnes ji� samozøejmostí. Pou�i-
tí komponentù urèitých výrobcù, jako
napø. cívek, filtrù apod., je té� dal�í
podmínkou dodr�ení nezbytné tech-
nické úrovnì. Od té se pak odvíjí sa-
mozøejmì i spolehlivost. Poznáte to
podle toho, �e z dovezených souèás-
tek napø. firem MuRata (filtry), nebo
TOKO (cívky) vám zùstane po ètyøech
letech dovozu pár vadných souèástek
ve stokorunové hodnotì, pøi nákupu
øádovì v milionech korun.

V souèasné dobì pracujeme na
výrobì nového modulu pro úpravu
zvuku (TV B/G na D/K), který je kom-
pletnì vyroben technikou SMT, vèet-
nì integrovaného obvodu TDA3845T.
Modul je osazen miniaturními cívkami
TOKO 5 x 5 mm, nízkým krystalem
12,0 MHz HC49S a filtrem ulo�eným

Pan Pavel Kotrá�
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vodorovnì s deskou. Rozmìr modulu
je asi 25 x 18 x 5 mm. Úchyty jsou øe-
�eny dvìma ohybatelnými hroty (délka
5 mm). Tyto hroty lze osadit variabilnì
jak na stranu vývodù, tak na protilehlou
stranu desky. Potøebné vstupní napìtí
pro limitaci signálu je, vzhledem k vìt�í
citlivosti pou�itého IO, men�í o více
ne� polovinu. Proto�e uvedený IO je
dra��í ne� nyní pou�ívaný obvod
TDA2545A, sna�íme se získáním vý-
hodnìj�ích cen napø. u men�ích cívek,
souèástek SMD, desek s plo�nými spoji
atd. cenu alespoò pøiblí�it k cenì mo-
dulù osazených obvodem TDA2545A.

Sami montujeme moduly na karty
do poèítaèù PC. Tyto karty jsou pøe-
vá�nì vyrobeny v páté tøídì pøesnosti.
Osazení modulu ve stejné technolo-
gické tøídì se nám zdá nezbytností.
Nové TV pøístroje a videomagnetofo-
ny jsou vyrábìny na podobném tech-
nologickém stupni. Proto se nám zdá
nezbytné a i neodvratitelné uvést na
trh a prosadit výrobek, který tyto pod-
mínky beze zbytku splòuje. Vìøíme,
�e dodr�ení technologické káznì je
té� pro servisní pracovníky otázkou cti
a dùkaz toho, �e jsme se ji� vymanili
z podruèí pocitù, �e jakékoliv �bastle-
ní� vyhoví, jen kdy� to �nìjak chodí�.

Jak je mo�né dosáhnout uvede-
nou kvalitu a hlavnì ji stále udr-
�et na potøebné úrovni?

Jak ji� bylo øeèeno, pøedev�ím vý-
bìrem výrobcù souèástek. Dále je
nutné, aby pracovi�tì, na nem� jsou

výrobky testovány a nastavovány,
bylo vybaveno nále�itou technikou.
Napøíklad generátory TV signálu, de-
modulátor TV na první nosnou 38,9
MHz musí být vybaveny fázovými zá-
vìsy. Pøi nastavování probíhá souèasnì
i akustická kontrola konverze signálu
pro obì normy D/K i B/G. Na pracovi�ti
je k dispozici i spektrální analyzátor.
Pro nastavování stereofonních modu-
lù se pou�ívá stereofonní generátor
PROMAX GV698. Mìøicí technika je
podrobována pravidelné kontrole. Vý-
vojové pracovi�tì vlastní polyskop do
1 200 MHz, generátor signálu 600 MHz
atd. Tøicet procent výnosù ze zisku je
vìnováno na dal�í vývoj výrobkù.

Va�e firma vlastní rozsáhlý archiv
servisních dokumentací. Mù�e-
te nám o nìm nìco povìdìt?

V archivu servisních dokumentací
je v souèasné dobì asi 30 000 manuá-
lù pøístrojù spotøební elektroniky. Jsou
to televizory, videomagnetofony, mag-
netofony, rozhlasové pøijímaèe, au-
torádia, pøístroje CD, pøístroje MD,
gramofony atd. Vydávat seznam ser-
visních dokumentací tiskem by ne-
mìlo smysl, proto�e se archiv stále
roz�iøuje. Z toho dùvodu je seznam
roz�iøován na disketì jako �samoin-
stalaèní� program pod operaèním sys-
témem DOS. V seznamu jsou uvede-
ny názvy pøístrojù, druh pøístroje a
cena dokumentace. V souèasné dobì
je k dispozici tøináctá roz�íøená verze.
Dokumentace jsou vázány na stroji

REXEL. Jsou opatøeny prùhlednými
deskami a tuhou zadní stranou, aby
nepodléhaly opotøebení. Èitelnost do-
kumetací je peèlivì kontrolována. Po-
kud zákazník po�aduje dokumentaci,
která není v archivu, objednáme ji pro-
ti záloze a posléze doruèíme na dobír-
ku. Dodací lhùty pro dokumentace
z archivu jsou asi tøi dny, pro objedna-
né asi ètyøi a� deset týdnù.

Zmínil jste se o vývoji. Mù�ete
nám øíci nìco o pøipravovaných
novinkách?

Jak jsem ji� øekl, dokonèujeme no-
vou vývojovou øadu modulù s obvo-
dem TDA3845T. Spoleènì s výrobou
øe�íme problémy s montá�í technolo-
gií SMT v páté tøídì pøesnosti. Dále
bychom chtìli dokonèit vývoj pøístrojù
pro elektrotechniku - jedná se o èaso-
vé spínaèe a stmívaèe.

Víte, já stále vìøím v �ikovnost na-
�ich lidí. Kolikrát jsme si v minulosti
museli poradit pøi nedostatku rùzných
souèástek a dílù pøi vývoji rùzných za-
øízení. A vidíte, stejnì se vyvíjelo.
Dnes máme k dispozici celou souèást-
kovou základnu. Sna�me se tedy dr-
�et krok s vývojem technologií ve svì-
tì a dokázat tak, �e èeským podnikùm
�neujel vlak�.

To bychom si také velmi pøáli,
aby se z nás nestal pouze národ
obchodníkù. Dìkuji vám za roz-
hovor.

V kvìtnu tohoto roku jsme podrobili
zkou�kám v na�em technickém oddì-
lení televizní stereofonní generátor
TVIGI-2. Generátor byl zkou�en pøi
nastavování modulù TES 35 - kom-
pletních zvukových stereofonních dílù
pro TV pøijímaèe.

Technická data
generátoru TVIGI-2

Výstup: kanál 9 a� 12 III TV pásma +
11 kanál S-pásma,
tj. 198 a� 232 MHz.

Výstupní úroveò signálu:
80 dBµV (10 mV).

Výstupní impedance: 75 W jmen.
Zku�ební obrazce: Kruh, møí�e, �a-

chovnice, svislé barevné pruhy
Standard: CCIR B/G, D/K,

mono, stereo, DUO
(5,5/5,74; 6,5/6,25 MHz).

Napájení: 12 V/180 mA
(sí�ový zdroj pøilo�en).

Rozmìry (� x v x h):
115 x 55 x 230 mm.

Generátor se skládá ze dvou sa-
mostatných èástí - sí�ového zdroje a
samotného generátoru. Sí�ový adap-
tér je homologován. Pøístroje jsou ur-
èeny pro suché prostøedí s teplotou
22 oC, s tolerancí 5 oC. Pomocí pøepí-
naèe MODE vybíráme zku�ební obra-
zec. Pøepínaèem TONE urèujeme
druh provozu zvukového doprovodu
(MONO, STEREO, nebo DUO). Po-
tenciometrem TUNE ladíme kmitoèet
modulátoru výstupního signálu. Stabili-
ta výstupního kmitoètu je dána jednot-
kou krystalového oscilátoru, od které je
výstupní nosný kmitoèet odvozen.

Dvìma tlaèítkovými pøepínaèi dále
zapínáme, nebo vypínáme modulaci
v pravém a levém kanálu (1 a 2,3 kHz)
a tøetím pøepínaèem volíme zvukový
systém B/G, nebo D/K. Pøístroj nemá
sí�ový vypínaè, vypíná se odpojením
zdroje. Provoz signalizuje dioda LED.

Pøístroj byl v provozu osm hodin
dennì. Pøi provozu nebyla zazna-
menána �ádná nestabilita jeho para-
metrù. Na obrázku barevných pruhù
byl pozorován slabý �um. To v�ak,
vzhledem k hlavnímu poslání pøístroje
- generátoru stereofonního zvukového
signálu, nebylo pova�ováno za pod-
statnou závadu.

Zvlá�tì byl ocenìn velmi dobrý od-
stup signálù pøi provozu STEREO.
Tento parametr je velmi dùle�itý pøi
nastavování fáze detektoru 5,5 (6,5)

MHz a urèuje velikost pøeslechu na-
stavovaného pøístroje pøi stereofon-
ním provozu.

Signálem z generátoru bylo nasta-
veno celkem padesát stereofonních
dílù. Parametry v�ech modulù byly
shodné.

Závìr
Pøístroj doporuèujeme do vybavení

servisù, které se zabývají opravami,
nebo úpravou stereofonních TV pøí-
strojù a videomagnetofonù. Bez mo�-
nosti kontroly opravovaného nebo
upravovaného pøístroje stereofonním
signálem nelze zaruèit následnou
správnou funkci pøístroje, a� pøi indivi-
duálním, nebo kabelovém pøíjmu.

Stereofonní èást pøijímaèe nelze
bez generátoru správnì nastavit,
zvlá�tì úroveò pøeslechu a kontrolu
ru�ivého pozadí signálu pøi stereofon-
ním provozu. Cenovì je tento pøístroj
dostupný i malým servisùm. Na�e zá-
silková slu�ba nabízí tento pøístroj za
cenu 12 430 Kè (15 165 Kè s DPH).

TES elektronika a.s., 251 68 Ka-
menice 41, tel. 0204/672188,tel./fax
0204/673063.

  Pøipravil ing. Josef Kellner

Zku�enosti
se stereofonním
TV generátorem

TVIGI-2
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ComNET PRAGUE �97 pøedèí v programovacích mo�nostech
a kvalitativnì se jejím výrobkùm vyrov-
nají. I ony toti� dnes splòují po�adavky
normy MIL-STD 810 a americká armá-
da je ji� (alespoò u jednotek umístìných
v Evropì) pou�ívá. �e se tento kvalita-
tivní skok projeví pøíznivì i u výrobkù
urèených radioamatérùm, je jisté.

V loòském roce jsem se také zmínil
o èeské firmì KonWes, která nejen vy-
rábí, ale i na klíè dodává mikrovlnná po-
jítka, pùvodnì urèená k propojování
men�ích telefonních ústøeden nebo pro
pøenos dat na krat�í vzdálenosti asi do
10 km. Vytipoval jsem ji coby firmu per-
spektivní, a má pøedpovìï se splnila.
Firma se úspì�nì rozvíjí, ro�iøuje �ká-
lu aplikací a zaèala aktivnì kooperovat
s jinou na na�em trhu známou firmou -
2N. Jejich ústøedny jsou dnes ji� pro na-
sazení mikrovlnných pojítek SARS
uzpùsobeny a pomocí monitorovacího
systému ZEUS spoleènosti SWM
Microwaves (také na�e spol. s r. o.)
mù�e dálkovì vyhodnocovat stav linky
a celé sítì.

O perspektivì a konkurenceschop-
nosti spojených èeských firem svìdèí
nasazení jejich techniky nejen u zastou-
pení tak významných zahranièních fi-
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Zapojení zakoupeného cyklovaèe
se mi zdálo slo�ité. Po prostudování
rùzných návodù na stavbu jsem zjistil,
�e zaøízení jsou buï velmi kompliko-
vaná a cyklovaè by se rozmìrovì ne-
ve�el do pùvodního krytu, který by �el
instalovat do obou typù �kodovek,
nebo se musí nìco v elektroinstalaci
vozu pøedìlávat. Po prvním �ulehnutí�
do automobilu a zji�tìní pøístupových
mo�ností v pojistkovém prostoru, ve
kterém se cyklovaè u obou typù na-
chází, mì na druhou variantu okam�i-
tì pøe�la chu�.

Nezbývalo, ne� si pøipustit skuteè-
nost, �e se zaøízení musí vejít do krytu
cyklovaèe, kterým byl vybaven jak Fa-
vorit, tak i Felicie. Tento kryt lze na-
�tìstí velmi snadno z pùvodního cyk-
lovaèe sejmout. Dal�í podmínkou bylo,
�e nebudu muset na �ádném z vozidel
nic pøedìlávat a cyklovaè pouze zasu-
nu do pøíslu�ného konektoru. Návaz-
nost na ostøikovaè pova�uji za pøed-
nost, nebo� u zahranièního vozu, který
vlastní na�e firma, musím pøi ostøiková-
ní v�dy myslet na to, abych: a) nastøíkal
v�dy dostatek vody na sklo, aby stìra-
èe ne�ly po druhém, nebo tøetím cyklu
nasucho; b) to, co bylo nastaveno
v cyklech, je v ten moment jinak a já
musím po dobu funkce dobìhu po
ostøíknutí skel sná�et máchání stìra-
èù. Zvlá�tì si tyto situace pak vychut-
nám pøi pøedjí�dìní v de�ti. Tuto funk-
ci bych uvítal vzadu, kde nemohu
sledovat po ostøikování zadního skla
jeho dostateèné setøení.

Vìdom si hesla, �e v jednoduchos-
ti je síla, zvolil jsem zapojení, které
umo�òuje:
- bez problémù osadit cyklovaè do Fe-
licie i Favorita;

- mo�nost nastavit cyklus del�í ne�
jednu minutu;
- zaøízení postavit bez výroby jakékoli
mechanické konstrukce;
- velmi rychlé a snadné sestavení bez
�drátování�;
- vyu�ití krytu, který se obtí�nì vyrábí,
z pùvodního zaøízení;
- láce (ani ne polovinu ceny prodáva-
ného cyklovaèe s pamìtí).

Dodr�ení pøedpisù pro provoz tìch-
to zaøízení motorových vozidel je sa-
mozøejmostí.

V první øadì bylo nutné zvolit druh
spínací souèástky. Vzhledem k dobì
�ivota (a v neposlední øadì i pøedpi-
sùm) bylo vybráno relé, jeho� doba
�ivota je udávána na 10 milionù spína-
cích cyklù. Letmým propoètem jsem
zjistil, �e toto relé vozidlo dozajista
pøe�ije. Povolený spínací proud je 25
a� 30 A, co� odpovídá zábìrovému
proudu motoru pøedního i zadního stì-
raèe. Souèasnì odpadá nutnost pou-
�ít rùzné brzdicí obvody s diodami
nebo tyristory. Dále byl zvolen pro
pamì�ovou logiku komparátor s ope-
raèním zesilovaèem se vstupy JFET.
Tento zesilovaè se vyznaèuje malou
teplotní závislostí a velkým vstupním
odporem, co� umo�ní spolu s pou�i-
tím pamì�ového svitkového konden-
zátoru velmi dobrou stálost nastavení
intervalu.

Ovládání cyklovaèe

- Pøepínaè funkce stìraèù pøepneme
do polohy cyklovaèe (u Felicie o jednu
polohu nahoru, u Favorita dolù) a zpìt
na nulu. Stìraèe jedenkrát setøou pøed-

ní sklo. Od doby dobìhu stìraèù se
zaèíná poèítat doba nastavovaného
cyklu.
- V dobì, ve které je potøeba opìt se-
tøít sklo, pøepneme opìt pøepínaè do
polohy cyklování a ponecháme jej
tam. Stìraèe pak dále opakují nasta-
vený cyklus.
- Chceme-li zkrátit nebo prodlou�it
cyklus, staèí vypnout a v potøebném
okam�iku zapnout cyklovaè, tím se
nastaví nový cyklus.

Popis èinnosti zapojení

Nejdøíve se zmíním o chování T1
v zapojení podle obr. 1. Jak je ze za-
pojení vidìt, kolektor tranzistoru T1
není pøipojen na kladné napìtí. V da-
ném zapojení se na emitoru vyskytuje
napìtí +2 a� 5,5 V, na bázi 0 a� +12 V.
Pokud je na bázi tranzistoru nulové
nebo záporné napìtí proti emitoru
(v na�em zapojení rozpojený spínaè
cyklovaèe stìraèù), pøechod emitor -
- kolektor nevede a napìtí z emitoru
(C2) se nepøenese na kolektor (C3).
Pokud se na bázi objeví napìtí vìt�í
proti emitoru (zapnutí spínaèe cyklo-
vaèe stìraèù), vede pøechod emitor -
- kolektor a napìtí na C3 a C2 se vy-
rovnávají.

Co mù�eme k tomuto neobvyklé-
mu zapojení tranzistoru podotknout?
Jak øíkal Jára Cimrmann: �nemusí se
nám to líbit, nemusíme souhlasit, mù-
�eme protestovat, ale to je tak v�ech-
no, co se dá proti tomu dìlat�. Faktem
zùstává, �e uvedený popis pøesnì od-
povídá mìøení na uvedeném zapojení
a byl experimentálnì provìøen a po-
tvrzen.

Ve výchozí poloze vypnutých stì-
raèù jsou tedy v�echny kondenzátory
vybity, bod �B� je pøipojen na kostru,
na souèástkách není nikde �ádné
napìtí. Sepnutím spínaèe cyklovaèe
(+12 V do bodu �A�) se zaène prou-
dem pøes C1, R2 a pøechod báze - ko-
lektor T1 nabíjet kondenzátor C3 a na
neinvertujícím vstupu tedy bude vìt�í
napìtí, ne� na invertujícím. Na výstu-
pu OZ se objeví kladný impuls, T2 se
otevøe a sepne relé Re1. V bodì �C�
se objeví napájecí napìtí a stìraèe se
rozebìhnou. Kontakt dobìhu motoru
se posune a pøepne. Napájecí napìtí
se objeví i v bodì �B� a pøes rezistor

Cyklovaèe pro
Felicii a Favorit

Pavel Kotrá�
Vlastním standardní verzi automobilu �koda Felicie LXi a vymì-

nil jsem cyklovaè s pevnì nastaveným cyklem za pamì�ový. Nevy-
hovovala mi v�ak malá maximální délka cyklu pùl minuty. Proto
jsem chtìl cyklovaè upravit pro del�í nastavitelné èasy. Syn má
�kodu Favorit. Chtìl cyklovaè ihned také. Elektrické pøipojení je
sice shodné, ale cyklovaè z Felicie se do Favorita nevejde na vý�ku.

Obr. 1. Schéma cyklovaèe pøedních stìraèù

Obr. 2. Prùbìhy napìtí na
kondenzátorech C2 a C3
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R3 se nabije C2 na napìtí Zenerovy
diody D1 zmen�ené o úbytek na diodì
D2 (asi 5,5 V). V té�e dobì protéká
kondenzátorem C1 stále nabíjecí proud,
tranzistor T1 je otevøen. Napìtí na C2
a C3 se pøes tranzistor T1 vyrovnávají,
na C2 je v�ak vìt�í o úbytek na re-
zistoru R4. Na invertujícím vstupu se
tedy objeví vìt�í napìtí ne� na nein-
vertujícím, komparátor se pøeklopí,
relé rozepne a motor stìraèù pøes svùj
dobìhový kontakt pøipojený na +12 V
dobìhne do koncové polohy. Mezitím
jsme vypnuli stìraèe. C1 se vybije
pøes napájecí obvody IO1.

Na bázi tranzistoru T1 není �ádné
napìtí, kondenzátor C3 zùstává nabit
na napìtí pøenesené z C2. Napìtí na
C2 se zmen�uje vybíjením kondenzá-
toru pøes rezistor R5. Po urèené dobì
cyklovaè opìt zapneme. Nabíjecím
proudem C1 se otevøe tranzistor T1 a
napìtí na C2 se opìt �pøepí�e� na C3.
Do doby, ne� uroveò napìtí na C2
nepøekroèí úroveò na C3, je kompará-
tor otevøen a relé opìt sepnuto. Jak-
mile pøekroèí napìtí invertujícího vstu-
pu na C2 úroveò na C3, komparátor
se pøeklopí a relé Re1 rozepne. Motor
v�ak bì�í do konce cyklu a kondenzá-
tor C2 je nabíjen na pùvodní napìtí
5,5 V.

Na invertujícím vstupu komparáto-
ru je napìtí pøenesené ze Zenerovy
diody D1 a na neinvertujícím vstupu je
napìtí, které si �pamatuje� kondenzá-
tor C3 z doby posledního vypnutí (na-
pìtí pøenesené z C2 zmen�ené vybí-
jecí dobou nastaveného cyklu). Spínaè
cyklovaèe zùstává sepnutý. V dobì,
pøi které úroveò klesajícího napìtí na
C2 projde bodem úrovnì napìtí �ulo-
�ené� na C3, pøeklopí komparátor a
dìj se opakuje.

Napìtí na C2 tedy ka�dým cyklem
vystoupí pøi dobìhu motoru na maximum
(5,5 V) a poté se vybíjením zmen�uje
na napìtí kondenzátoru C3, kdy se
spustí nový cyklus. Jakýmkoli vypnu-
tím a zapnutím spínaèe stìraèù pak
pøepisujeme novou informaci o napìtí
z kondenzátoru C2 na kondenzátor
C3 a urèujeme tak dobu nového cyklu
tím, �e jsme zvolili nové referenèní na-
pìtí na C3. Prùbìhy napìtí na kon-
denzátorech C2 a C3 jsou znázornìny
na obr. 2.

Motor brzdí pøímým pøipojením
motoru pøes kontakt relé Re1 na dobì-
hový pøepínací kontakt spojený s kost-
rou, èím� je splnìna podmínka pøedpi-
sù o provozu zaøízení. Ze schématu
vidíme, �e není tøeba pøipojovat trvale
napìtí +12 V a cyklovaè lze snadno
instalovat pouhým zasunutím do pøí-
slu�né zásuvky v pojistkové desce.

Stavba

Jsou pou�ity v�echny konstrukèní
hotové prvky, vèetnì no�ových konek-
torù a krytu. Konektory jsou typové,
kryt je pou�it z pùvodního tepelného
reléového cyklovaèe. Kombinovanými
kle�tìmi narovnáme pøehnuté èásti

obalu krytu pùvodního cyklovaèe a
kryt sejmeme. Rohy, pøípadnì roz-
mìry desky C upravíme tak, aby za-
padla do krytu. Na no�ových konekto-
rech obrousíme postranní výènìlky
tak, aby po celé �íøce mìl konektor
stejný rozmìr.

No�ové konektory vsuneme do
desky C, na stranì plo�ných spojù je
necháme asi 0,5 mm vyènívat nad
mìdìnou fólii a zapájíme je. Dbáme
na dodr�ení kolmosti no�ových konek-
torù k desce C.

Na desce B osadíme nejdøíve dio-
du D4 a potom relé Re1.

Na desce A osadíme nejdøíve sou-
èástky SMD. Na jednu plo�ku nanese-
me minimum cínu a souèástku SMD
k plo�ce pøichytíme. Upravíme v pøí-
padì potøeby polohu souèástky a za-
pájíme druhý konec. Potom se vrátí-
me k prvnímu a jemnì pøidáme cín.
Pro pájení je nevhodnìj�í cínová páj-
ka o prùmìru 0,5 a� 0,8 mm. Dále
osadíme propojky na stranì souèás-
tek desky A a potom zbytek souèás-
tek. Jako poslední souèástku pájíme
IO1 (ne pistolovou pájeèkou!).

Desky A a B zkontrolujeme a pøipá-
jíme do pozic na desce C (podle obr.
3), kolmo k desce C tak, �e je v rozích
spojù propájíme. Tím vznikne pevný
celek. Aby se po zasunutí krytu nedotý-
kaly kontakty spojù na deskách A a B
s krytem, vystøihneme z libovolné izo-
laèní fólie nebo tu��ího papíru dva
ètvereèky ve tvaru desky A. Ty pøed
vsunutím hotového cyklovaèe vlo�íme
do krytu mezi spoje na deskách A a B
a kryt. Ten musí být nasunut prolisy
podle obr. 3 a v pùvodních záhybech
opìt pøehnut pøes desku C. U Felicie
nebo Favorita zasuneme cyklovaè na
pùvodní místo v pojistkové desce. Tím
je montá� hotova.

Kde cyklovaè
pøedních stìraèù najdeme

U Felicie bývá cyklovaè asi upro-
støed pojiskové desky. U Favorita je
v místì nad pøipojením kabelá�e (vle-
vo nahoøe) a není na první pohled vi-
dìt. Objeví se po rozhrnutí pøívodního
svazku kabelù. V ka�dém pøípadì se
jedná u obou typù �kodovek o jeden a
ten samý typ a poznáme jej podle hli-
níkového krytu, který je o nìco vìt�í
(i vy��í), ne�li jsou ostatní relé na des-
ce.

Deska A
27,5 x 26 mm
mat. tl. 0,8 mm

Deska B
27,5 x 26 mm
mat. tl. 0,8 mm

Deska C
28 x 28,6 mm
mat. tl. 1,5 mm

Obr. 3. Desky s plo�nými spoji
cyklovaèe pøedních stìraèù

Seznam souèástek cyklovaèe
pøedních stìraèù

R1 22 kW, SMD 1206
R2 4,7 kW, SMD 1206
R3 390 W, SMD 1206
R4 68 W, SMD 1206
R5 220 kW, SMD 1206
R6 22 kW, SMD 1206
C1 1 µF/100 V
C2 220 µF/16 V
C3                 0,33 a� 1 µF/63 V, svitek
C4 22 nF (SMD 0805)
IO1 LF411CN
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T1, T2 BC846
D1 Zen. 6V2, 0,5 W
D2 a� 4 BA ...
Re1 H700E12C 12V
No�ové konektory FS1536, 4 ks

Kompletní sadu souèástek na
stavbu cyklovaèe pøedních stìraèù
(vèetnì relé, konektorù a desek s
plo�nými spoji) lze objednat na ad-
rese: TES JUNIOR, 251 68 Kameni-
ce 41, tel. 0204/672188, fax 0204/
673063. Cena sady je 100 Kè + po�-
tovné.

páèky stìraèù jen do polohy ostøiková-
ní zadního skla. Jako spínací souèást-
ka bylo opìt pou�ito relé.

Zpo�ïovací obvod obsahuje tran-
zistory v Darlingtonovì zapojení, které
spínají relé Re1. �Zhá�ecí� dioda je
zapojena mezi zem a kolektor T2. Èa-
sovací obvod zaji��uje kondenzátor
C1 spolu s vybíjecím rezistorem R3.
Obvod se nabíjí na napìtí 6,2 V Ze-
nerovy diody D2. Sepneme-li spínaè
zadního ostøikovaèe jen na krátký
okam�ik, nestaèí se C1 pøes rezistor
R2 nabít natolik, aby napìtí na nìm
otevøelo T1 a T2. To umo�òuje krátké
ostøíknutí zadního skla bez spu�tìní
stìraèe. Tento úkon mù�eme prová-
dìt asi po ètyøech sekundách (doba
vybití C1 pøes R3). Pokud ostøikovaè
dr�íme déle, nabije se C1 na 6,2 V a
po rozpojení zajistí pøi kapacitì kon-
denzátoru C1 150 µF dobìh pìti kyvù
stìraèe.

Stavba

Na desce souèástek osadíme nej-
døíve rezistory a tranzistory SMD. Dále
�klasické� souèástky - diody, C1 a relé
Re1. Obdobnì jako pøi stavbì cyklo-
vaèe pøedních stìraèù obrousíme vý-
ènìlky na no�ových konektorech a ty
osadíme na základní desku. Do za-
kreslené pozice zapájíme desku sou-
èástek kolmo na nosnou základní des-

ku no�ových konektorù. Cyklovaè pøe-
zkou�íme. Na konektor D pøipojíme
zem a na konektor A napájecí napìtí
+12 V. No�ový konektor A spojíme
s konektorem B asi na dvì sekundy.
Po odpojení bodu B musí relé dr�et
je�tì asi tøi sekundy. Z kuprextitu
nebo pocínovaného plechu (konzer-
va) vyrobíme jednoduchý kryt podle
obr. 6. Vlo�íme izolaèní podlo�ku, kte-
rou jsme vyrobili podle vý�e uvedené-
ho návodu a celek cyklovaèe vsune-
me do krytu asi 1 mm pod jeho okraj a
v místech dvou páskù na základní
desce jej spájíme s krytem. Pokud
jsme pøi osazování a sestavování cyk-
lovaèe postupovali peèlivì, nemusíme
se, vzhledem k jednoduchosti zapojení,
obávat nutnosti cyklovaè opìt rozebí-
rat. I tak to v�ak jde - pomocí odsá-
vaèky. Instalovat do vozu cyklovaè
bez krytu nedoporuèuji, neodpovídá to
ani pøedpisùm.

V pojistkové desce Felicie je pozi-
ce tohoto cyklovaèe druhá zprava
dole (je volná). Sem cyklovaè zasune-
me. Tím je montá� hotova. Ve Favoritu
je bìh zadního stìraèe pøi ostøikování
zaji�tìn tím, �e spínaè ostøikovaèe je
elektricky spojen se spínaèem motoru
zadního stìraèe. Po dobu ostøikování
bì�í tedy i motor stìraèe. Zásuvka pro
osazení zadního cyklovaèe ve Favori-
tu není.

Seznam souèástek cyklovaèe
zadního stìraèe

R1 1,2 kW, SMD 1206
R2 4,7 kW, SMD 1206
R3 10 kW, SMD 1206
R4 220 kW, SMD 1206
C1 150 µF/10 V
T1, T2 BC846
D1, D3 BA...
D2 Zen. 6,2 V, 0,5 W
Re1 H700E12C 12V
No�ové konektory FS 1536, 4 ks

Kompletní sadu souèástek na
stavbu cyklovaèe zadního stìraèe
(vèetnì relé, konektorù a desek
s plo�nými spoji) lze objednat na
adrese: TES JUNIOR, 251 68 Kame-
nice 41, tel. 0204/672188, fax 0204/
673063. Cena sady je 100 Kè + po�-
tovné.

Obr. 4. Schéma cyklovaèe zadních
stìraèù

Deska A
27,5 x 27,5 mm
mat. tl. 0,8 mm

Deska B
27,5 x 27,5 mm
mat. tl. 0,8 mm

Obr. 5. Desky s plo�nými spoji cyklovaèe pøedních stìraèù

Obr. 6.
Kryt

cyklovaèe

Spou�tìè zadního
stìraèe pøi ostøikování

Øíkejme tomuto zaøízení zjedno-
du�enì �cyklovaè zadního stìraèe�,
i kdy� tento název je pro jeho funkci
technicky nesprávný, nebo� se vlastnì
jedná o spou�tìný èasový spínaè.
Toto zaøízení je výrobcem montováno
do luxusnìj�ích verzí Felicií. Jeho
funkcí je spu�tìní motoru zadního
stìraèe po ostøíknutí zadního skla
na dobu asi ètyø kyvù stìraèe. To
umo�òuje setøení zbytkù vody, která
vytéká z trysky ostøikovaèe, je�tì chví-
li po skonèení ostøikování.

V praxi se osvìdèilo pìt kyvù stì-
raèe po skonèení ostøiku. Tak je mo�-
né umýt a otøít zadní sklo posunutím
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Úvod

Existence kovových prá�kových ja-
der byla u nás (po neúspì�né deli-
mitaci jejich výroby do bývalé NDR
v �edesátých letech) po dlouhé roky
témìø zapomenuta. Zájem o nì znovu
vzrostl s nástupem techniky spína-
ných zdrojù a potøebami odru�ení po-
lovodièových spínaèù. V tìchto aplika-
cích se jejich vlastnosti ukazují jako
velmi výhodné a po právu tak nahra-
zují u nás donedávna témìø výluènì
pou�ívaná dìlená feritová jádra se
vzduchovou mezerou.

Kovová prá�ková jádra

Kovové jádro z kompaktního mate-
riálu by, jak známo, bylo zatí�eno pøí-
li� velkými ztrátami víøivými proudy.
Aby se jim zabránilo, je nutné rozdìlit
objem jádra do elektricky od sebe od-
dìlených oblastí.

U bì�ných skládaných èi pásko-
vých jader (EI, M, C, toroidù apod.) se
toho dosahuje plo�nou jednostrannou
izolací plechu. V prá�kových jádrech,
která se podobnì jako jádra feritová
skládají z mnoha od sebe oddìlených
zrn, je naproti tomu izolace prostorová,
tøírozmìrná. V jádru se tak støídají
magnetické a nemagnetické oblasti,
které vlastnì pøedstavují vzduchovou
mezeru, rovnomìrnì rozlo�enou v celém
objemu jádra. Vysokým zhutnìním,
velmi homogenní velikostí jednotli-
vých zrn a jejich perfektní izolací se
dosahuje výborných magnetických
vlastností, k nim� patøí pøedev�ím vel-
ká indukce nasycení (více ne� 1 T),
dobrá frekvenèní pou�itelnost (øádovì
do stovek kHz ), èasová a teplotní sta-
bilita (pøes 120 °C), odolnost vùèi stej-
nosmìrné magnetizaci a dobrá schop-
nost akumulace energie.

Základními druhy kovových prá�-
kových materiálù jsou karbonylové
�elezo pro levná, univerzální a nejbì�-
nìji pou�ívaná �elezoprachová jádra,
�elezo-nikl pro jádra s velkým syce-
ním a molybden-permaloy pro nejná-
roènìj�í nízkoztrátová jádra.

Variabilitou lisovacích podmínek,
izolací zrn a teplotním re�imem lze
parametry kovového prá�kového jád-
ra ovlivnit v �irokých mezích, pøièem�
po�adovaných výsledných magnetic-
kých vlastností se dosahuje koncovým
�íháním. Izolace vinutí a ochrana proti

vlivùm okolí je zaji�tìna pota�ením
kovových prá�kových jáder ochran-
nou plastovou vrstvou. Obvyklými ma-
teriály jsou zde epoxidové pryskyøice,
polyuretany apod.

�elezoprachová jádra

Nejèastìji pou�ívaným kovovým
prá�kových materiálem je èisté �ele-
zo. Jádra z tohoto materiálu mají pod
rùzným oznaèením a s velmi podob-
nými vlastnostmi ve svém sortimentu
prakticky v�ichni výrobci kovových
prá�kových jader. Jako typický pøed-
stavitel je dále popisován nejroz�íøe-
nìj�í �elezoprachový materiál, který je
té� pou�it v ní�e uvedených øadách
tlumivek firmy PMEC �umperk.

Jeho poèáteèní permeabilita, mì-
øená pøi indukci 1 mT a kmitoètu
10 kHz, je 75 ±10 %, s teplotním sou-
èinitelem 0,825.10-3/°C. Pøi souèas-
ném pùsobení stejnosmìrné magneti-
zace se uvedený teplotní souèinitel
zmen�uje.

Frekvenèním prùbìhem ztrát v jád-
ru jde o materiál mimoøádnì vhodný
pro potøeby odru�ení nad 25 kHz, vel-
kým nárùstem indukènosti pøi støída-
vém buzení je pak vhodný pro u�ití ve
svìtelných stmívaèích. Obecnì jde
o materiál univerzálnì pou�itelný ve
v�ech typických aplikaèních oblas-
tech, které lze podle pøevládajícího
charakteru magnetizaèních dìjù roz-
dìlit na aplikace støídavé a stejno-
smìrné.

Støídavé aplikace

Permeabilita

Se zvìt�ující se støídavou indukcí
roste relativní permeabilita �elezpra-
chového materiálu a� k vrcholu, které-
ho dosahuje pøi indukci asi 550 mT
(viz obr. 1). Pøi vìt�í indukci se po-
stupnì nasycuje materiál a jeho per-
meabilita a tudí� i indukènost tlumivky
se zmen�ují. Pro pøedstavu závislosti
výsledné indukènosti tlumivky na
protékajícím støídavém proudu je
uveden obr. 2, který je v praxi pou-

�íván pro výbìr tlumivky vhodné pro
danou aplikaci.

Kmitoètová závislost

Efektivní permeabilita �elezopra-
chového materiálu je a� do kmitoètu
30 kHz prakticky konstantní. Od toho-
to bodu vykazuje velmi mírnì klesající
tendenci, tak�e na kmitoètu 100 kHz,
který je zhruba doporuèovanou mezí
praktické pou�itelnosti tohoto materiálu,
se zmen�uje o necelá 3 %. (Pøi mìøení
kmitoètových závislostí na reálné cív-
ce nelze opomenout mezizávitovou
kapacitu vinutí, která spolu s indukè-
ností cívky vytváøí rezonanèní obvod -
proto se parametry na vysokých frek-
vencích mìøí i na jediném závitu).

Ztráty
Ztráty v jádøe jsou výsledkem støí-

davého magnetického pole v jádru.
Jejich velikost je pro daný materiál
dána pracovním kmitoètem a celko-
vým rozkmitem magnetické indukce.
Proto�e detailní stanovení velikosti
ztrát má význam spí�e pro návrháøe
tlumivek, uveïme pouze, �e tyto
ztráty jsou pøibli�nì úmìrné kmitoètu
a ètverci indukce. Pro orientaci mù�e
dobøe poslou�it následující tab. 1,
udávající mìrné ztráty v závislosti na
kmitoètu a �pièkové hodnotì magne-
tické indukce:

Je velmi dobøe patrné, jak pro pøi-
bli�nì stejné ztráty (a tím pøi zanedbá-
ní ztrát v mìdi i stejný ohøev tlumivky)
se s rostoucím kmitoètem zmen�uje
i �vyu�itelná� indukce. Je-li tlumivka
provozována v aplikaci, v ní� zcela
pøevládá stejnosmìrná slo�ka proudu
(napø. vyhlazovací tlumivka), je otep-
lení ztrátami v jádøe obvykle zanedba-
telné a tlumivka se ohøívá pøedev�ím
èinnými ztrátami ve vinutí.

Stejnosmìrné aplikace
Jak je zøejmé z obr. 3, se zvìt�ující

se intenzitou stejnosmìrného magne-
tizaèního pole poèáteèní permeabilita
materiálu a tím i indukènost tlumivky
klesá. Permeabilita je zde pøitom sta-
novena pøi støídavé indukci 1 mT. Ten-
to pokles je pøitom pozvolný a sou-
visí s linearizaèními úèinky rozlo�ené
vzduchové mezery. Vìt�ina výstup-
ních stejnosmìrných tlumivek v�ak
pracuje se �pièkovou hodnotou super-
ponované støídavé indukce vy��í, nej-
èastìji kolem 20 mT (èasto i 100 mT).
Výsledná permeabilita je potom kom-
binací obou efektù, tj. jak �stejnosmìr-
ného poklesu� podle obr. 3, tak i �støí-
davého rùstu� podle obr. 1.

Pro návrh stejnosmìrných tlumi-
vek se proto pou�ívají experimentál-
nì získané diagramy, z nich� lze pro

 �elezoprachové
toroidní tlumivky

Ing. Josef Jansa
Tento èlánek by chtìl seznámit technickou veøejnost s pou�itím

�elezoprachových toroidních tlumivek a upozornit na jejich pøed-
nosti ve stejnosmìrných i støídavých aplikacích. Navazuje na pøed-
chozí èlánky [1] a [2] a doplòuje je o u nás zatím málo publikované
informace.

Kmitoèet [kHz] 0,05 1 5 10 25 50 100 250
Indukce [mT] 700 170 75 52 30 20 13 7
Ztráty [mW/cm3] 68 72 72 70 72 73 77 76

Tab. 1. Tabulka mìrných ztrát
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po�adovanou akumulovanou energii
(1/2 LI2 ) a danou procentuální velikost
superponované støídavé slo�ky urèit
vhodné jádro a potøebný poèet ampér-
závitù.

Aplikace
kovových prá�kových jader

Nejèastìj�í aplikací kovových prá�-
kových jader jsou toroidní tlumivky,
pou�ívané jednak pro odru�ení polo-
vodièových spínaèù a jednak jako
akumulaèní a filtraèní tlumivky ve spí-
naných zdrojích.

Tyristorové a triakové
odru�ovací tlumivky

Elektrické a elektronické pøístroje,
osazené moderními polovodièovými
výkonovými spínaèi jako jsou tyristory
a triaky, jsou obecnì zdrojem syme-
trických ru�ivých napìtí, která zasa-
hují kmitoètové spektrum a� do oblas-
ti 100 MHz. Pro splnìní po�adavkù
EMC (elektromagnetické kompatibi-
lity) je nutné úrovnì tìchto napìtí
zmen�ovat odru�ovacími tlumivkami a
kondenzátory tak, aby neru�ily napø.
audio, video èi výpoèetní techniku.

Kvùli potøebné �irokopásmovosti a
po�adovanému velkému magnetic-
kému sycení se pro odru�ovací tlu-
mivky pou�ívají kovová prá�ková jád-
ra s malou permeabilitou, která navíc
silnì tlumí oscilaèní náchylnost regu-
laèního obvodu a zabraòují tak zpìt-
nému spou�tìní triaku èi tyristoru.
S výhodou se rovnì� vyu�ívá vý�e po-
psaného vzrùstu permeability pøi støí-
davém buzení, tak�e skuteèná indukè-
nost mù�e být pøi správném výbìru
tlumivky i podstatnì vìt�í ne� jmeno-
vitá.

Typická kmitoètová oblast pou�ití
tyristorových odru�ovacích tlumivek je
pásmo 150 kHz a� 30 MHz. Úrovnì
ru�ení na dolním okraji tohoto pásma
jsou pøibli�nì desetkrát vìt�í ne� pøi
1 MHz a pùsobí proto vìt�í problémy
pøi odru�ení. Pro potlaèení symetrické
slo�ky ru�ení napø. v pásmu DV proto
mohou k úspìchu vést tlumivky s in-
dukèností alespoò 1 mH.

Akumulaèní a filtraèní tlumivky

Tyto tlumivky, charakteristické vy-
sokou stejnosmìrnou magnetizací,
nelze realizovat na jádrech s velkou
permeabilitou, které se ji� pøi malých

proudech nasytí a tím náhle ztratí in-
dukènost. Rovnì� schopnost akumu-
lovat magnetickou energii, která je
úmìrná ètverci indukce a nepøímo
úmìrná permeabilitì, je u jader s vel-
kou permeabilitou malá. Efektivní per-
meabilita tìchto jader musí být proto
umìle zmen�ována zavedením vzdu-
chové mezery.

Prá�ková jádra si tuto mezeru (na-
víc rozlo�enou a proto v mnohém vý-
hodnìj�í) pøiná�í takøíkajíc ji� v sobì
a jsou tak technicky i ekonomicky
dobrou alternativou jader mezero-
vých. Volba jmenovitého proudu tlu-
mivky závisí té� na kmitoètu a podílu
støídavé slo�ky, jako� i na odvodu tep-
la do okolí. Vhodnost tlumivky proto
musí být posuzována v�dy v konkrétní
aplikaci.

�elezoprachové tlumivky
firmy PMEC �umperk

Jako pøíklad aplikace �elezopra-
chových jader je v tab. 2 uveden stan-
dardní sortiment jednoduchých �ele-
zoprachových tlumivek univerzálního
pou�ití, který na ná� trh dodává firma
PMEC �umperk.

Tlumivky øad PMEC 225 a� PMEC
227 pro vìt�í výkony, stejnì jako tlu-
mivky mimo uvedené standardní øady
se dodávají po dohodì se zákazní-
kem. Øady 221 a� 223 lze dodat
pouzdøené v horizontálním i vertikál-
ním pouzdru, øadu 224 pouzdøenou
v horizontálním pouzdru a øady 225 a�
227 nepouzdøené.

Technické parametry

Kategorie klimatické odolnosti:
40/125/21.

Tolerance indukènosti (mìøeno pøi
10 kHz, 50 mV a 25 °C): ± 20 %.
Pokles indukènost pøi stejnosmìrném
proudu IJM: - 20 %.

Nárùst indukènosti pøi støídavém prou-
du IJM: > 200 %.
Oteplení vinutí pøi stejnosmìrném
proudu 1,4 x IJM: < 55 °C.
Tlumivky firmy PMEC jsou optimali-

zovanì navr�eny tak, �e ve stejno-
smìrné aplikaci dosahuje pøi zatí�e-
ní t lumivky jmenovitým proudem
poèáteèní permeabilita jádra 80 %
maximální hodnoty, jak je té� zøej-
mé z obr. 3. V èistì støídavé aplikaci
le�í tento pracovní bod pøibli�nì upro-
støed oblasti maximální indukènosti -
viz obr. 2. Je zøejmé, �e v okolí tohoto
bodu dosahují tlumivky více ne� troj-
násobné indukènosti oproti jmenovité.
(Této skuteènosti také èasto vyu�ívají
nìkteøí výrobci, kteøí udávají u �støída-
vých� tlumivek pøímo tyto zlep�ené
údaje).
Kontaktní adresa výrobce:
PMEC spol. s r. o., Nemocnièní 23,
787 01 �umperk.
Tel./fax: (0649) 216 582

Literatura

[1] Jansa, J.: Dvojité proudovì kom-
penzované odru�ovací tlumivky. AR
A7/92.
[2] Jansa, J.: Odru�ovací tlumivky. AR
A9/94.

Typová øada: PMEC 221 PMEC 222 PMEC 223 PMEC 224

100/1,0 100/1,3 100/1,7 100/2,3
180/0,7 180/1,0 180/1,3 180/1,7
330/0,5 330/1,3 560/0,4 560/0,5
560/0,7 560/1,0 1000/0,3 1000/0,4

1000/0,5 1000/0,7 1800/0,4 1800/0,5

Tab. 2. Sortiment �elezoprachových tlumivek

Indukènost/
/proud
[µH/A]

Obr. 1.

Obr. 2.
Závislost
výsledné

indukènosti
tlumivky na
protékajícím

støídavém
proudu

Obr. 3.
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Pro konstrukci jsme pou�ili nový
konstrukèní prvek, kterým je tøíbarev-
ný sedmisegmentový displej LED.

Základní technické údaje
panelového voltmetru

Napájecí napìtí: 8 a� 15 V.
Odbìr ze zdroje proudu: asi 50 mA.
Základní mìøící rozsah: 0,2 nebo 2 V.
Dìliè: 1 : 1, 1 : 10, 1 : 100.
Pøesnost mìøení: ±1 èíslo.
Velikost èíslic: 20,2 mm.

Konstrukce voltmetru

Celý panelový voltmetr je konstruován
na jedné oboustranné desce s plo�ný-
mi spoji (111,5 x 82 mm). Na této des-
ce jsou umístìny také v�echny nasta-
vovací prvky a pøipojovací konektory.

Popis zapojení

Základem  panelového voltmetru je
pøevodník A/D ICL7107. Zapojení pøe-
vodníku je katalogové a bylo ji� mno-
hokrát popsáno. Odli�nost je pouze
v pou�ití referenèního stabilizátoru.
V na�em zapojení jsme pou�ili obvod
U4 TL431, který je zapojen tak, aby
stabilizoval napìtí 2,500 V. Referenè-
ní napìtí je dále nastaveno dìlièem
R8, R9, R10 a P2. Pøi zkratované pro-
pojce J8 je nastaveno referenèní na-
pìtí na pøevodníku A/D U1 na 1 V - to
znamená, �e rozsah vstupního mìøe-
ného napìtí  je 0 a� 2 V. Pøi rozpojené
propojce J8 je  referenèní napìtí 100
mV. V závislosti na zvoleném mìøicím
rozsahu je nutné zároveò s propojkou
J8 správnì nastavit èasovou konstan-
tu  R13, R33, C10, C11. Ta se nastaví
propojkou J10 a to následovnì:

Pøi mìøicím rozsahu 0 a� 200 mV,
reference 100 mV, je J10 propojena.

Pøi mìøicím rozsahu  0 a� 2 V, refe-
rence 1 V, je J10 rozpojena.

Vstupní dìliè je navr�en na tøi roz-
sahy vstupního napìtí a to s dìlicím
pomìrem 1:1, 1:10 a 1:100.

Pro mo�nost vyu�ít voltmetr jako
univerzální mìøicí panelový pøístroj je
na desce osazen konektor JP1. Na
tento konektor jsou vyvedeny v poøadí
vývodù 1 a� 8 následující signály:
1 Referenèní napìtí
2 Stabilizované napìtí 2,500 V
3 Napájecí napìtí +5 V
4 Zem � napájení
5 Napájecí napìtí -5 V
6 Nezapojen
7 Vstup Hi
8 Vstup Lo

Pøi pou�ití konektoru JP1 je mo�né
odpojit od vstupu ochranné diody D5,
D6 propojkou J9 - propojka rozpojena.
Propojka J1 (rozpojena) poskytuje
mo�nost pøipojit mìøenou velièinu pøí-
mo na vstup U1 nebo pøes dìliè (J1
spojena). J2 volí typ mìøení s plovoucí
zemí (rozpojena) nebo se zemí spoje-
nou s napájecím napìtím.

Výbìr barev je vyhodnocován ob-
vodem U2. Jedná se o ètyønásobný
operaèní zesilovaè v pouzdru DIL14.
Tento obvod vyhodnocuje velikost
vstupního napìtí a spíná pøes logická
hradla U3 anody jednotlivých displejù.

Napájení

Pøivedené napájecí napìtí je jed-
nocestnì usmìrnìno diodami D2 a
D1 a stabilizováno integrovanými sta-
bilizátory 7805 pro kladné napájecí
napìtí a 7905 pro záporné napájecí
napìtí. Stabilizátor U7 je zapojen
s plovoucí nulou a napìtí na výstupu
je nastaveno trimrem P1. Toto je nut-
né pro vyrovnání rozdílného úbytku
napìtí na zeleném a èerveném systé-
mu LED a trimrem P1 se nastaví od-
stín �luté barvy. Pokud se vystaèí
s èervenou a zelenou, P1 není nutné
nastavovat a lze jej vèetnì U7 vynechat
a propojit emitory Q3 a Q4. Pro napá-
jení èervené barvy je pou�it stabilizátor
U5. Pro dostateènou velikost napìtí
na displeji je výstupní napìtí zvìt�eno
diodou D4. Záporný stabilizátor je za-
pojen podle katalogového zapojení.

Celý panelový voltmetr je pøizpùsoben
pro napájení ze sí�ového transformátoru
(adaptéru). Napájecí støídavé napìtí 8 a�
24 V se pøipojí na svorky X3, X1+X2.
Pro ss napájení je tøeba pøipojit na
svorky obì polarity napìtí:  X1 - (+)8
a� 15 V, X2 - (�)8 a� 15 V, X3 - zem.

Nastavení a o�ivení
Po osazení voltmetru nastavte

v�echny propojky podle osazovacího
výkresu. Ne� zasunete pøevodník A/D
do objímky, zmìøte napájecí napìtí.
Pøipojte napájení na svorky X1, X2,
X3. Zmìøte napìtí na kondenzátorech
C5 (+5,7 V), C6 (+5 V), C2(-5 V). Poté
vyzkou�ejte funkci stabilizátoru pro
nastavení �luté barvy. Pøi otáèení P1
se napìtí na U7 mìní od 4 V do 5,5 V.
�lutou barvu nastavíme a� pøi koneè-
ném o�ivení.

Po kontrole napájení vyzkou�ejte
funkci obvodu pøepínání barev na de-
setinné teèce, kterou rozsvítíte propoj-
kou J4. Propojte J2 a mezi +5 V a -5 V
pøipojte potenciometr 10 a� 100 kW a

jeho jezdec pøipojte na X5. Dále na-
stavte potenciometrem POT1 napìtí
asi -0,5 V na vývodu 14 U2 a POT2
asi +1 V na vývodu 1 U2. Pak pøi spo-
jených propojkách J5 3-4, J6 1-2, J7
1-2 se musí pøi otáèení potenciomet-
rem mìnit barva teèky. Nastavte na
vstupu pøibli�nì nulové napìtí a pak
potenciometrem P1 nastavte odstín
�luté barvy. Pokud je v�echno bez-
chybné, mù�eme zasunout U1 do ob-
jímky (samozøejmì pøi vypnutém
napájení). Po pøipojení napájecího
napìtí nastavte trimrem P2 referenèní
napìtí na 100 mV (1 V).

Nastavení rozhodovacích úrovní
barev lze uskuteènit zkou�kou podle
displeje voltmetru nebo propojením
propojky J3 1-2 pro dolní úroveò, èi J3
3-4 pro horní úroveò pøi odpojeném
vstupu X5 a propojené propojce J1.
Barva displeje pøi tomto nastavování
není dùle�itá (závisí na ofsetu OZ),
sledujte pouze velikost mezního napìtí.

Volba barvy pro dolní, støední a hor-
ní úroveò se nastavuje propojkami J5,
J6, J7. Napø. Pokud chcete, aby volt-
metr zobrazoval dolní úroveò èervenì,
zapojíte propojku J7 3-4, støední úroveò
zelenì propojku 1-2, a horní úroveò
�lutì J8 propojku J6 1-2, 3-4. Po nasta-
vení barev rozpojte propojku J3. Pa-
nelový voltmetr je pøipraven k pou�ití.

Zku�enosti

Panelový voltmetr byl zkou�en
v podmínkách bì�ného mìøení napì-
�ových úrovní. Úkolem �obsluhy� bylo
sledovat povolené pásmo napìtí. Pro
provozní pásmo byla zvolena zelená
barva a pro nepovolené pøekroèení
barva èervená. Lidské oko velmi hbitì
reaguje na zmìnu barev. Staèí, kdy�
je displej umístìn kdekoliv v zorném
poli pozorovatele a zmìna barvy je
zøetelnì vnímána. Pøitom se nemusí
ani obsluha dívat pøímo na èíslice dis-
pleje. Z pole takových mìøicích pøí-
strojù vystupuje displej, který zmìní
barvu, by� i jen na okam�ik.

Jako velmi vhodné pou�ití by se je-
vil napøíklad palubní voltmetr v auto-
mobilu (pøi souèasném pou�ití mìnièe
napìtí DC/DC -8 a� -15 V), pøièem�
provozní pásmo napìtí by bylo indiko-
váno zelenì, nízké napìtí èervenì a
vìt�í ne� povolené �lutì. Dal�í mo�né
aplikace jistì najde ètenáø sám.

Seznam souèástek

R1, R2 10 W, RR
R3 100 kW, RR
R4 6,8 MW, RR
R5 680 kW, RR
R6 220 kW, RR
R7, R18, R19, R28 470 W, RR
R8, R25, R26 1 kW, RR
R9 1,5 kW, RR
R10 24 kW, RR
R12 100 kW, RR
R13 47 kW, RR
R14, R15, R30 2,2 MW, RR
R16, R17, R31 10 kW, RR
R20 330 W, RR
R21 22 kW, RR
R22, R27 180 W, RR
R23, R24 2,2 kW, RR
R29 1 MW, RR
R32 220 W, RR
R33 390 kW, RR
P1 4,7 kW, TP0 95
P2 200 W, 64Y

Tøíbarevný panelový
voltmetr BICV-01

V mnoha aplikacích je vhodné rozli�it namìøený údaj, který se
má pohybovat ve vymezeném rozsahu, zmìnou barvy indikujícího
displeje a pøitom zachovat standardní èitelnost údaje. Mù�e se jed-
nat napøíklad o vymezení pásma, v nìm� se mù�e pohybovat namì-
øená velièina (U, I, t). Tato potøeba nás vedla k vytvoøení konstrukce
univerzálního panelového voltmetru s vícebarevným displejem LED.

Ing. Zdenìk Kolman, CSc., Ing. Vladimír Rosùlek, Pavel Kotrá�
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Obr. 1. Schéma
zapojení
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Obr. 2.
Deska

s plo�nými
spoji

POT1, POT2 10 kW, 64Y
C1, C5, C12, C13 100 nF, CK
C2 10 µF/16 V, CR
C3 220 µF/25 V, CR
C4 470 µF/25 V, CR
C6 100 µF/16 V, CR
C7, C9 100 nF, CF1
C8 100 pF, CK
C10 470 nF, CF1
C11 220 nF, CF1
D1, D2, D3 1N4007
D4 a� D14 1N4148
DISPL1 a� DISPL4 CM1-0802LGS
Q1, Q2 BC556

Q3, Q4 BC640
Q5 BC546
U1 ICL7107
U2 TL084
U3 4011
U4 TL431
U5, U7 LM7805
U6 LM7905
J1, J2, J9, J10 J2.1
J3, J5, J6, J7, J8 J2.2
J4 J2.4
JP1 PHS1-8
X1 a� X4 ETB 1102
X5, X6 ETB 1103

Zájemcùm o stavbu panelového
voltmetru nabízíme kompletní staveb-
nici za 1370 Kè nebo desku s plo�ný-
mi spoji a barevné displeje za 580 Kè

K panelovému voltmetru je mo�né
objednat napájecí adaptér za 150 Kè.
V�echny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Adresy kde lze stavebnici volt-
metru objednat: SEA s. r. o., Dolno-
mìcholupská 17, 102 00 Praha 10,
tel. 02/705 438, fax 02/705 255;
TES elektronika a. s., 251 68 Kameni-
ce, tel. 02/672188, fax 0204 /673063.
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Snahou nasledujúcich riadkov je pri-
nies� bli��ie informácie o nich a prak-
tický návod pre ich pou�itie v praxi:
- Popísa� ich vnútornú kon�trukciu, fy-
zikálne vlastnosti a technológiu IMST®,
z ktorých vyplývajú ich prednosti a
vlastnosti, ktorými sa odli�ujú od integ-
rovaných obvodov vyrábaných inými
technológiami.
- Prinies� preh¾ad vyrábaných typov
s ich elektrickými parametrami.
- Predlo�i� èitate¾om PE praktické
pou�itie obvodu v nízkofrekvenènom
zosilòovaèi, ktorý vyniká �pièkovými
parametrami - malým harmonickým
skreslením (THD od 0,05 do  0,008 %),
ve¾kým rozsahom sínusových výkonov
od 30 W do 200 W. Uvedená kon�truk-
cia si kladie za cie¾ jednoduchos� a
dokonale vypracovanú dosku s plo�ný-
mi spojmi, ¾ahkú reprodukovate¾nos�,
ktorá zabezpeèuje prístupnos� pre
v�etkých záujemcov o zosilòovaèe naj-
vy��ej triedy.

Pri výrobe hybridných IO rady STK
pou�íva japonská firma SANYO tech-
nológiu Insulated Metal Substrate Tech-
nology, v skratke IMST® Hybrid ICs.
Technológia výroby je chránená paten-
tom, ktorý pod¾a firemnej literatúry Sa-
nyo semiconductors, je jeden z najlep-

�ích patentov v oblasti výroby integro-
vaných obvodov.

Charakteristické èrty
IMST® Hybrid ICs

Výborné odvádzanie
stratového tepla

Jedným z rozhodujúcich faktorov
ovplyvòujúcich spo¾ahlivos� elektronic-
kých súèiastok je teplo, ktoré vzniká pri
ich prevádzke.  Substrát IMST má vïa-
ka svojej kon�trukcii (obr. 2) ve¾mi dob-
rú tepelnú vodivos�, ktorá zabezpeèuje
výborné odvádzanie tepla z ka�dého
aktívneho aj pasívneho prvku obvodu.
Na grafe (obr. 3) je vidie�, �e odvá-
dzanie stratového tepla z elektro-
technických súèiastok umiestnených
na substráte IMST® je asi 4x lep�ie ako
u identických prvkov na klasickej doske
s plo�nými spojmi.

Vysoká spo¾ahlivos�
Vysokú spo¾ahlivos� umo�òujú

okrem predo�lej vlastnosti aj vnútorné
spojenia v HICs, ktoré sú realizované
priamo z medených prepojov na polo-
vodiè prostredníctvom bodových zva-
rov, èo redukuje mno�stvo spájkova-
ných prechodov a zvy�uje spo¾ahlivos�
obvodov v prevádzke.

Výborné elektromagnetické tienenie
Výborné parametre sú dosiahnuté

umiestnením v�etkých aktívnych aj pa-
sívnych prvkov na IMST substrát, ktorý
má nulový potenciál, preto�e základ
substrátu je vyrobený z hliníka. Toto
prevedenie zároveò desa�násobne re-
dukuje pomer S/N ratio (u�itoèný signál
/�um) t.j. odstup signál �um a redukuje
ru�ivé vy�arovanie do okolia.

Ve¾ké mno�stvo typov
IMST® Hybrid ICs

V sérii STK sa vyrábajú obvody (nf
zosilòovaèe), ktorých je celá rada s  vý-
konom od 5 do 200 W, s celkovým har-
monickým skreslením (THD) od 10 do
0,005 %, s poètom kanálov 1, 2 a 3 a
impedanciou 1 a� 8 W.

Výborná tepelná stabilita
Je ve¾mi dôle�itá vlastnos� pre nf

zosilòovaèe. Umo�òuje ju u� spome-
nutý výborný rozptyl tepla IMST sub-
strátom a tepelná vodivos�. Teplota
èipov výkonových tranzistorov na vý-
stupe zosilòovaèa je identická s teplo-
tou kompenzaèného tranzistora, ktorý
zabezpeèuje tepelný chod (obr. 2).

Hybridné IO
Sanyo rady STK

Ing. Kosmel Anton

Hybridné integrované obvody sa dnes pou�ívajú v najrôznej�ích
oblastiach elektroniky. Pou�ívajú sa ako napä�ové stabilizátory,
DC - DC menièe,  v impulzných zdrojoch, v televíznej technike (hori-
zontálne a vertikálne rozkladové obvody) a tie� v oblasti, ktorá nás
bude zaujíma�  - v audiotechnike.

Obr. 2. Tepelná vodivos�  substrátu IMST®

Obr. 3. Grafická závislos�
ohriatia [C°] èipu rezistora

CR21 a CR2, umiestneného na
doske s plo�nými spojmi

(PCB) a na substráte IMST®

v závislosti od privádzaného
výkonu [W]

Obr. 1. Zjednodu�ený príklad kon�trukcie IMST® Hybrid ICs
(tepelná dilatácia - je to materiál, ktorý redukuje rôznu tepelnú
roz�a�nos� èipu výkonových tranzistorov a substrátu IMST a

zároveò má dobrú tepelnú vodivos�,
�Functional triming� (nastavovací rez) - nastavujú sa ním

odpory t.j. optimálne parametre zapojenia HICs)

[C°]

Poh¾ad zhora
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Generátor poskytující signál pravo-
úhlého prùbìhu s periodou 1 s bývá
èastou souèástí rùzných èasomìrných
pøístrojù i jiných pøístrojù. Pokud pøitom
zále�í na pøesnosti periody osciláto-
ru, je vhodným øe�ením jednoduché
zapojení z [1] (obr. 1). Jeho základní
èástí je CMOS IO 4521, který obsa-
huje nejen invertor vyu�itý pro vytvo-
øení základního krystalem øízeného
multivibrátoru kmitajícího na frekven-
ci  4,194304 MHz, ale i následnou kas-
kádu 24 klopných obvodù. Z 22. obvodu
lze ji� odebírat �ádaný kmitoèet 1 Hz
(222 = 4194304). Pro nìkteré aplikace
je výhodné i to, �e výstupní prùbìh
má støídu 1 : 1. Oscilátor pracuje pøi
napájení 3,5 a� 15 V, odebírá asi
5 mA. Pøi spojení výstupu s obvody
TTL èi rychlými obvody CMOS se vstu-
py TTL (HCT) je tøeba  zapojení napájet
napìtím 5 V.

        -JH-
[1] Himpe, V.: Quarzgenauer 1 Hz
Taktgenerator. Elektor 27 (1995), 7-8,
s. 19.

Obr. 1. Zdroj pøesného kmitoètu 1 Hz

Krystalem øízený
generátor 1 Hz

Nastavovací proces
Nastavenie v�etkých kritických pa-

rametrov nf zosilòovaèa (napr.: k¾u-
dový prúd zosilòovaèa), je vykonané
optimálne u� pri ich výrobe. Pri výrobe
sú vybrané páry tranzistorov na výko-
novom stupni. Preto pri o�ivovaní nf zo-
silòovaèov odpadá zlo�ité nastavovanie
parametrov, spojené èasto aj s výmenou
niektorých súèiastok, okrem nastavenia
napä�ového zisku. Znaène sa tým zjed-
nodu�í ich výroba v amatérskej praxi a za-
bezpeèí úspe�nos� stavby kon�trukcie.

Ïal�ími výhodnými vlastnos�ami,
ktoré spomeniem, je minimálne mno�-
stvo externých súèiastok aj u najkvalit-
nej�ích kon�trukcií a nehor¾avos� puzdier
ICs, v akejko¾vek medznej situácii.

IMST® je ochranná známka firmy
SANYO Electric Co.

Hybridné IO fy Sanyo je mo�né ob-
jedna� písomne na adrese: A.M.I.S.,
spol. s r. o., Kalinèiaka 5, 971 01 Prie-
vidza, alebo telefonicky: 0905/623 676,
tel./fax - 0862/224 89.

Literatúra
Sanyo Semiconductors SANYO Electric
Co., Ltd. Semiconductor Division (pre-
h¾adový katalóg polovodièov Features
of the IMST® Hybrid ICs)

(Pøí�tì konstrukce zesilovaèe 2x 50
a� 200 W s hybridními obvody)
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Vstupná jednotka VKV
88 a� 108 MHz

Miroslav Drozda

Popisovaná vstupná jednotka vznikla na základe osvedèenej kon�truk-
cie vstupnej jednotky z tuneru KIT 78 AR-B4/79 (upravené zapojenie jednot-
ky KIT 74 RK6/75), z ktorej prebrala filozofiu prevedenia ladených obvodov a
usporiadania. Inováciou pre�li obvody vf zosilòovaèa a zmie�avaèa, ktoré
sú teraz osadené MOS tetrodami, èím sa ïalej zlep�ili vlastnosti jednotky
pri udr�aní si pôvodnej jednoduchosti zapojenia.

UDS=10 V. Do kolektoru tranzistoru T1
je cez rezistor R6 (zlep�uje stabilitu za-
pojenia) pripojené primárne vinutie pás-
movej priepusti L3 a obvod s C7, C8 a
D2. Sekundárne vinutie pásmovej prie-
pusti L4 a obvod C9, C10 a D3 sú in-
dukène viazané s primárnym vinutím
pásmovej prepusti. Z odboèky cievky L4
je cez kondenzátor C11 privedený zo-
silnený signál na riadiacu elektródu G1
zmie�avaèa T2, pracovný bod bol zvo-
lený UG1S=0 V, UG2S=0,35 V a UDS=
=10 V. Do riadiacej elektródy G2 je pri-

Popis zapojenia

Z anténneho konektoru je vstupný
signál privedený cez kondenzátor C1
na vstupný ladený obvod L1, L2, C2,
C3 a D1. Cievka L1 slú�i ako anténna
väzobná cievka. Z vstupného ladené-
ho obvodu je signál z odboèky na ciev-
ke L2 cez kondenzátor C4 privedený
na riadiacu elektródu G1 vysokofrek-
venèného predzosilòovaèa osadeného
MOS tetrodou T1, so zvoleným pracov-
ným bodom UG1S=0 V, UG2S=4 V a

vedený signál z oscilátoru T3 cez kon-
denzátor C13. Do kolektoru tranzistoru
T2 je cez rezistor R13 pripojené primár-
ne vinutie medzifrekvenènej pásmovej
priepusti L5 a C14. Oscilátor T3 pracu-
je v zapojení so spoloènou bázou.  Ko-
lektor T3 je pripojený cez rezistor R15
na odboèku oscilaèného obvodu ciev-
ky L6, C15, C16, D4. Diódy D5 a D6
teplotne kompenzujú oscilátor.

Jednotka VKV je uzatvorená v ple-
chovej krabièke. Vývod pre anténu je
zhotovený zo sklenenej priechodky
(napr. zo Zenerovej diódy 1NZ70), mf
signál je vyvedený koaxiálnym kábli-
kom.

Zostavenie a o�ivenie

Najprv vyrobíme na jednotku kryto-
vanie, najlep�ie z tenkého pocínované-
ho plechu. Nesmieme pritom zabudnú�
na uzemnenie prepá�ok aj uprostred
steny. Potom vlepíme kostrièky a navi-
nieme cievky, a nakoniec osadíme sú-
èiastky. Jednotku o�ivujeme len s pri-
pojeným mf zosilòovaèom. Po pripojení
napájania (jednotka má záporné napá-
jacie napätie Ucc= -12 V) skontroluje-
me aspoò k¾udový odber; ten býva asi
12 a� 18 mA, a dos� zále�í na pou�i-
tých tranzistoroch T1 a T2. Pre istotu
mô�eme skontrolova� aj napätia na
tranzistoroch. Potom prikroèíme k vlast-
nému zladeniu. Kapacitné trimre nasta-
víme do stredu, ladiace napätie nasta-
víme pribli�ne na 12 V. Vlnomerom
alebo èítaèom skontrolujeme, na akej
frekvencii kmitá oscilátor a doladíme ho
jadrom cievky L6 zhruba na 97 a�
98 MHz. Potom zväè�íme ladiace na-
pätie na 25 V a kapacitným trimrom na-
ladíme oscilátor na 119 a� 120 MHz.
Potom na vstup jednotky pripojíme vf
generátor a naladíme ho na 94 MHz.
Jednotku pomaly prelaïujeme, a� za-
chytíme signál z vf generátoru, najprv
doladíme mf cievku L5 na maximálny
signál na výstupe mf zosilòovaèa
(S-meter), potom postupne cievky L2,
L3 a L4. Generátor preladíme na
102 MHz, zväè�ujeme postupne ladia-
ce napätie, pokia¾ nezachytíme signál
z generátoru a kapacitnými trimrami C3,
C7 a C10 doladíme na maximum sig-
nálu na výstupe mf zosilòovaèa. Celý
postup opakujeme nieko¾kokrát.

Obr. 2. Doska s plo�nými spojmi (53 x 75 mm) a rozmiestnenie súèiastok

Obr. 1.
Zapojenie vstupnej

jednotky VKV
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C13, C17 3,3 pF
C14 150 pF
C16 100 pF
C18 33 pF
T1, T2 KF907
T3 KF525
D1 a� D4 4KB109G
D5, D6 KA206

Údaje cievok
L1 3 závity, samonosná ¾avotoèivá

Ø 3 mm, drôt Ø 0,3 mm
L2 6,5+1,5 závitu na kostrièke Ø 5 mm,

¾avotoèivá, drôt Ø 0,5 mm, s jadrom
M4x8, hmota N01 (èervené)

L3 5,5+2,5 závitu na kostrièke Ø 5 mm,
pravotoèivá, drôt Ø 0,5 mm, s jad-
rom M4x8, hmota N01 (èervené)

L4 6,5+1,5 závitu na kostrièke Ø 5 mm,
pravotoèivá, drôt Ø 0,5 mm, s jad-
rom M4x8, hmota N01 (èervené)

L5 16 závitov na kostrièke Ø 5 mm,
¾avotoèivá, drôt Ø 0,3 mm, s jadrom
M4x8, hmota N05 (modré)

L6 4,5+2,5 závitu na kostrièke Ø 5 mm,
¾avotoèivá, drôt Ø 0,5 mm, s jadrom
M4x8, hmota N01 (èervené)

Zoznam súèiastok
R1 68 kW
R2, R9 100 kW
R3 56 kW
R4 82 kW
R5, R12 100 W
R6 82 W
R7, R8, R14 33 kW
R10 12 kW
R11 390 kW
R13 150 W
R15 18 W
R16 10 kW
R17 1,2 kW
R18 220 W
C1 330 pF
C2, C5, C6,
C19, C20 2,2 nF
C3, C7,
C10, C15 0,5 a� 4,5 pF,

kapacitný
trimer WK70122

C4, C8,
C9, C11 1 nF
C12, C19,
C20 10 nF

Obr. 3. Prevedenie vstupnej
jednotky VKV

>

Utopenou elektroniku
� nezahazujte!

Nedávné záplavy zpùsobily nedozírné �kody nejen na majetku. V následují-
cím èlánku bych chtìl popsat, jak zachránit co nejvíce elektronických zaøízení.

Po�kození elektronických elektro-
nických zaøízení nemusí být zcela fa-
tální. Kdy� jsem se døíve vìnoval opra-
vám osobních poèítaèù, nezøídka jsem
pou�il pro oèi�tìní totálnì �zahumuse-
ných� dílù vodní lázeò. Rovnì� rùzné
elektronické díly, které jsme jako kluci
obèas získali na haldách v kovo�rotu,
èasto bez problémù po vyschnutí pra-
covaly, i kdy� pøedtím na nì nìkolik
týdnù pr�elo.

Elektrická a elektronická zaøízení,
která jsou mokrá, vlhká a zanesená
bahnem zásadnì nepøipojujeme na
napájení. Svodové proudy mohou na-
páchat mnohem vìt�í �kody ne� doèas-
ný pobyt ve vodì.

Dùle�itým krokem pøi o�ivování uto-
pených zaøízení je dùkladné oèi�tìní
�naplavených� neèistot. Nebojte se za-
øízení znovu namoèit. Zaøízení omyje-
me pod tekoucí vodou, na nepøístup-
ných místech si pomù�eme �tìtcem.
Pøed pøipojením napájení musí zaøí-
zení dokonale vyschnout. Nepospí-
chejte � na nepøístupných místech
mù�e vlhkost vysychat velmi pomalu,
pøi bì�né teplotì i nìkolik týdnù.

Kompresorová chladnièka
Systém chladnièky je hermeticky

uzavøen. Staèí proto vyèistit a vysu�it
pouze rozvodnou skøíòku, tepelné relé
a prostor za krytem vnitøního osvìtlení.

Automatická praèka
Pozornost vìnujeme pøedev�ím vy-

èistìní mechanického programátoru a

rùzných zakrytovaných modulù. Pøi tro-
�e �tìstí bude tøeba v televizoru vymì-
nit pouze reproduktor.

Osobní poèítaèe
Pøi tro�e opatrnosti a jisté dávce

�tìstí lze zachránit i to nejdùle�itìj�í �
data na pevném disku.

Poèítaè rozebereme a ka�dou desku
oèistíme a usu�íme zvlá��. Díly zkou-
�íme nejlépe jednotlivì na jiném poèí-
taèi. Grafické karty, øadièe diskù, zvu-
kové karty a modemy pravdìpodobnì
budou bez problémù pracovat. Hor�í to
bude s mechanikou pru�ných diskù.
Vzhledem k cenì tìchto mechanik bude
nejlep�í ji rovnou vymìnit. To se týká
také klávesnice a my�i.

Napájecí zdroj vyjmeme z krytu a
nejlépe èásteènì rozebereme. Potí�e
mohou nastat pouze se zarezlým nebo
zadøeným ventilátorem.

Pevný disk vyjmeme z poèítaèe.
Pokusíme se vyèistit i prostor pod des-
kou elektroniky. Pøi zkou�ení na jiném
poèítaèi je tøeba správnì nastavit para-
metry disku a propojky Master-Slave-
Single. Vhodnìj�í je novìj�í poèítaè,
jeho� BIOS nastaví parametry disku
automaticky. Nefunguje-li disk, zkont-
rolujte je�tì propojení elektroniky dis-
ku s vlastní mechanikou � páskové pøí-
vody mají èasto nekvalitní kontakt.

Pro dobrou funkci disku je nutné, aby
se dovnitø disku nedostala voda (a hlav-
nì neèistoty z vody). To by se mohlo
stát pøi hlubokém ponoøení.

Pravdìpodobnì se nepodaøí zachrá-
nit pøehráveèe CD-ROM a rùzné me-
chaniky výmìnných diskù (SyQuest,
Bernouli, Zip, MO disky). V�e zále�í
spí�e na míøe zneèistìní ne� na délce
pobytu pod vodou.

Rovnì� bude obtí�né zprovoznit tis-
kárny a dal�í pøístroje s vìt�ím mno�-
stvím pohyblivých mechanických dílù �
kopírky, faxy apod. JB

vysu�ení motorù. �kody by mìly být
minimální, praèka bývá konstruována
tak, aby sná�ela vlhké prostøedí. Ne-
zapomeòte také znovu promazat lo�is-
ka bubnu a motorù.

Rozhlasový pøijímaè,
kazetový magnetofon,
video a CD

Pøijímaè rozebereme, vyèistíme a
vysu�íme. Problém mù�e nastat u ladi-
cího kondenzátoru. Vlhkost pravdìpo-
dobnì znièí reproduktory � pólové ná-
stavce mají jen malou nebo �ádnou
antikorozní úpravu a kmitací cívka re-
produktoru v mezeøe zarezne. Membrá-
na se vlhkostí rozlepí a zkroutí.

Vá�nìj�í �kody napáchá voda na
mechanice magnetofonu. Kovové díly,
tónová høídel a rotor motoru mohou
zareznout. Èím je mechanika slo�itìj-
�í, tím bude vyèi�tìní pøístroje nároè-
nìj�í. Videorekordéry a pøehrávaèe CD
se pravdìpodobnì ji� do chodu znovu
uvést nepodaøí.

Televizní pøijímaè,
monitor osobního poèítaèe

Sundáme kryt, pøípadnì pøístroj èás-
teènì rozebereme, dùkladnì oèistíme
pøedev�ím desku s plo�nými spoji. Sun-
dáme a oèistíme koncovku vn kabelu.
Vn kabel pøipojíme zpìt a� úplném vy-
schnutí pøístroje. V televizi èi monitoru
je nìkolik transformátorù. Ty jsou zpra-
vidla dobøe impregnovány epoxidovým
lakem a voda jim neublí�í. Vìt�ím pro-
blémem mù�e být vyèistìní a vysu�ení
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Jednoduché svìtelné poutaèe
pro vánoèní osvìtlovací soupravy

Vítìzslav Vysocký

Na stránkách AR byly ji� mnohokrát publikovány nejrùznìj�í svìtelné pou-
taèe. Po pìtiletém provozu pøedkládám dvì jednoduché konstrukce blika-
èù, urèené pro jednu nebo dvì vánoèní osvìtlovací soupravy.

pájecího napìtí. Optotriak (IO2) slou�í
zároveò k dokonalému izolaènímu od-
dìlení elektronického obvodu od sí�o-
vého napìtí. Zmìnou C1, R1, R2 lze
zmìnit délku impulsu a mezery.

Úplné zapojení blikaèe II je na obr. 2.
Zdroj impulsù je shodný s obr. 1, má
v�ak �dvoubodové� uspoøádání výstup-
ního obvodu � spodní optotriak (IO2)
spíná, není-li sepnutý horní optotriak
(IO3) a obrácenì.

Pøepínaèem Pø1 se pøepíná blikání
a stálé svícení. Pø2 se zapíná napájení
9 V. Zde se rovnì� pøi stálém svícení,
nebo pøi zhasnutí VOS musí vypnout
baterie pøepínaèem Pø2.

Stavba blikaèù
Konstrukce neskýtá �ádné zálud-

nosti, ale musím pøedev�ím upozornit
na skuteènost, �e blikaèe pracují se sí-
�ovým napìtím 220 V a proto je nutné
pøi o�ivování dodr�ovat v�echny zása-

+

+

Blikaèe dìlají radost pøedev�ím dì-
tem, mohou-li klasické vánoèní osvìt-
lovací soupravy (dále jen VOS) blikat.

Popis zapojení
Na obr. 1 je úplné zapojení blikaèe I.

Známý èasovaè NE555 (IO1) spoleènì
s rezistory R1, R2 a kondenzátorem C1
tvoøí zdroj impulsù. Pøi impulsu se na
výstupu 3 objeví signál, který pøes re-
zistor R3 otevøe optotriak MOC3020
(IO2). Ten pøes rezistor R4 pøivede na-
pìtí na øídicí elektrodu triaku TIC206M
(Tc1). Výkonový triak sepne sí�ové na-

pìtí 220 V a VOS se rozsvítí. Pøi meze-
øe VOS nesvítí a tento cyklus se stále
opakuje. Pøepínaè Pø1 je zapojen tak,
�e v poloze �blikání� se zároveò zapí-
ná napájení 9 V. V poloze �stálé svíce-
ní� je napájení 9 V odpojeno. Pøi zhas-
nutí VOS musíme Pø1 pøepnout do
polohy, kdy je vypnuto napájení 9 V, ji-
nak se baterie vybije! Dioda D1 1N4001
slou�í k ochranì proti pøepólování na-

Obr. 2.
Zapojení
blikaèe II
à

+

+

Obr. 3. Deska
s plo�nými spoji

pro blikaè I

Obr. 4. Deska
s plo�nými spoji

pro blikaè II

Obr. 1.
Zapojení
blikaèe I
ß

>



Praktická elektronika A Radio - 8/97

dy bezpeènosti práce s tímto napìtím!
Elektronická èást blikaèù je realizová-
na na deskách s plo�nými spoji podle
obr. 3 a 4.

Kondenzátory s vývody (na stojato)
a rezistory jsou bì�né typy malých
rozmìrù. Pøepínaè Pø1 P-KNX2 je páè-
kový na 250 V (dvoupolohový a dvou-
pólový), Pø2 P-KNX1 je rovnì� dvou-
polohový, ale jednopólový. Dioda D1
1N4001 je na nejmen�í napìtí a zatí-
�ení. Triaky Tc1, Tc2 jsou pøi�roubová-
ny na plocho k desce s plo�nými spoji
a pro malé zatí�ení nejsou opatøeny
chladièi.

Seznam souèástek
Blikaè I

R1 100 kW
R2 300 kW
R3 470 W
R4 180 kW
C1 10 µF/10 V
C2 100 µF/10 V
D1 1N4001
IO1 NE555
IO2 MOC3020
Tc1 TIC206M
Pø1 P-KNX2 (GM)
objímky pro IO, plochá panelová instalaèní
krabice, sí�ová zásuvka, konektor (klips) na
baterii 9 V, baterie, flexo �òùra

Blikaè II

R1 100 kW
R2 300 kW
R3, R4 470 W
R5, R6 180 kW
C1 10 µF/10 V
C2 100 µF/10 V
D1 1N4001
IO1 NE555
IO2, IO3 MOC3020
Tc1, Tc2 TIC206M
Pø1 P-KNX2
Pø2 P-KNX1
objímky pro IO, plochá panelová instalaèní
krabice, sí�ová zásuvka, konektor (klips) na
baterii 9 V, baterie, flexo �òùra

dovanou úroveò. S uvedenými souèást-
kami je zesílení asi 3,5 a výstupní na-
pìtí pøibli�nì 2 V.

Z výstupu OZ1 se pøes R13 a C7
odebírá signál pro detektor. Pøi slabém
vstupním signálu je tranzistor T3 uza-
vøen, kondenzátor C5 vybit a na øídicí
elektrodì (gate) T2 je nulové napìtí,
proti zbývajícím elektrodám tranzistoru
(D, S) záporné. Tranzistor T2 je zcela
uzavøen a signál prochází dìlièem ne-
zeslaben. Pøi silném signálu otevírají
záporné pùlvlny tranzistor T3. Napìtí na
C5 se zvìt�uje a T2 se otevírá. Po-
otevøený kanál tranzistoru JFET má pøi

Pøedzesilovaè pro mikrofon
s kompresorem dynamiky
Pøedzesilovaè lze pou�ít napø. ke kazetovému magnetofonu nebo k radio-

stanici, nebo� zajistí kvalitní modulaci bez nastavování správného vybuzení.

Signál z elektretového mikrofonu je
zesílen stupnìm s tranzistorem T1. Ten-
to stupeò má zisk asi 20 dB. Následuje
promìnný dìliè a zesilovaè s OZ1. Také
tento stupeò má zisk asi 20 dB. Pøi vý-

poètu je nutno vzít v úvahu, �e zesílení
OZ1 urèují nejen rezistory R10 a R14,
ale také rezistor R5. Následuje stupeò
s OZ2. V tomto stupni je napìtí za kom-
presorem dynamiky zesíleno na po�a-

malých napìtích charakter èinného
odporu; spolu s rezistorem R5 vytváøí
promenný dìliè a signál zeslabí.

Usmìròovaè s tranzistorem T3 má
pro øídicí signál pomìrnì znaèné zesí-
lení. Ji� malé zvìt�ení napìtí nad jis-
tou mez na výstupu OZ1 vyvolá velkou
zmìnu napìtí na C5 a tím i velkou zmì-
nu odporu kanálu tranzistoru T2. Am-
plituda nf signálu se proto na výstupu
OZ1 mìní jen velmi málo i pøi velkých
zmìnách amplitudy vstupního signálu.

Pøedzesilovaè pro mikrofon lze po-
stavit na desce s plo�nými spoji podle
obr. 2. V pùvodním pramenu byl na
místì T1 pou�it tranzistor BF244. Ten-
to tranzistor má parametry obdobné
jako typ BF245, av�ak jinak zapojené
vývody. Pou�ití shodných tranzistorù T1
a T2 zmen�í riziko mo�né chyby. Des-
ka s plo�nými spoji je navr�ena pro tran-
zistory BF245. Tranzistor T3 mù�e být
libovolný typ s vodivostí p-n-p, napø.
KC308 nebo BC556. JB

Zpracováno podle èlánku: Dinamika-
kompressor elektretmikrofonhoz. Hob-
by Elektronika è. 4/1997 s. 120. Autor
neuveden.Obr. 2. Deska s plo�nými spoji pro pøedzesilovaè s kompresorem dynamiky

>

Obr. 1. Pøedzesilovaè pro mikrofon s kompresorem dynamiky
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Èíslicová stupnice
pro TV pøijímaè

se zobrazením na obrazovce

Milo� Zajíc

kována kompletní tabulka kanálù vèet-
nì kabelových, tak jak je pou�ívána
v ÈR (klasické kanály podle CCIR-D/K
a kabelové podle CCIR B/G). Mìøí se
kmitoèet oscilátoru kanálového volièe
a zmìøený kmitoèet je mo�no korigo-
vat vzhledem k mezifrekvenènímu kmi-
toètu 38,0 nebo 38,9 MHz. Kmitoèet
a odchylka jsou zobrazovány s pøes-
ností na 0,1 MHz.

Namìøené údaje jsou vkládány do
televizního signálu, tak�e jsou viditel-
né v obraze. Okénko s údaji (15 zna-
kù) je ve spodní èásti obrazu a zobra-
zené znaky jsou bílé na èerném
podkladu. Zaøízení lze té� pøepnout do
re�imu, kdy generuje kompletní video-
signál s vlastní synchronizaèní smìsí
a obrazovou informací o kanálu (kmito-
ètu). Tento re�im lze pou�ít v pøípadì,
kdy je zobrazován pouze �um a údaj
mù�e být �patnì èitelný.

Popis zapojení

Zapojení stupnice je na obr.1. Vstup-
ní videosignál pøichází nejdøíve na ob-
novovaè stejnosmìrné slo�ky tvoøený

V nìkterých pøípadech je nutno znát
pøesný kmitoèet, na který je naladìn TV
pøijímaè. Pøístroje vybavené kmitoèto-
vou syntézou je mo�no naladit na urèi-
tý kanál, ale pøi rozladìní ji� vìt�inou
�ádný údaj nemáme. Pro mìøicí a kon-
trolní úèely je výhodnìj�í plynulé ladì-
ní s indikací kmitoètu. Speciální mìøicí
pøijímaèe tuto vlastnost mají, ale jejich
cena je znaèná. Nápad vytvoøit popiso-
vaný doplnìk vznikl pøi vývoji èítaèe do
1,3 GHz, který je (mimo jiné) vybaven
funkcí pro pøímé zobrazení èísla TV
kanálu. Proto�e vestavba displeje do
TV pøijímaèe je problematická, vzniklo
toto neobvyklé øe�ení. Hlavní podmín-
kou bylo programovì zvládnout gene-
rování údajù do videosignálu.

Popis funkce

Doplnìk umo�òuje zobrazení pøijí-
maného kmitoètu televizoru. Zobrazu-
je buï kmitoèet, nebo pøímo èíslo ka-
nálu a odchylku od správného kmitoètu
nosné obrazu, viz obrázek vedle titulku
èlánku (byl získán digitalizací TV sig-
nálu pøídavnou kartou do PC). Je apli-

Obr. 1. Schéma zapojení èíslicové stupnice k televizoru

D1, C5. Z nìj jde potom do analogové-
ho multiplexeru IO2, který ji� pøepíná
v�echny potøebné úrovnì signálu: pøí-
mé video, úroveò bílé, èerné a sychro-
nizaèní impuls. Tyto úrovnì jsou nasta-
veny odporovým dìlièem, tvoøeným R2,
R3, P1 a P2. Trimrem P1 se nastavuje
jas znakù na obrazovce a P2 slou�í
k nastavení úrovnì pro komparátor od-
dìlující synchronizaèní impulsy. Na vý-
stupu multiplexeru je ji� jen emitorový
sledovaè pro dosa�ení malé výstupní
impedance.

Základem celého doplòku je bì�ný
mikroprocesor ATMEL 89C2051-24.
Ten snímá a generuje v�echny potøeb-
né signály. Pracuje s hodinovým kmi-
toètem 24 MHz. Pro dosa�ení stabilní
polohy zobrazovaného okénka musí
být kmitoèet mikroprocesoru naprosto
pøesnì synchronizován se zobrazo-
vaným TV signálem. Kmitoèet oscilá-
toru je proto dolaïován varikapem D2.
Fázový detektor je realizován progra-
movì.

Synchronizaèní signál pro procesor
je mo�no získat dvìma zpùsoby. První
vyu�ívá odvození synchronizaèních
impulsù z videosignálu, s vyu�itím vnitø-
ního analogového komparátoru v pro-
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cesoru. Jeho vstupy jsou na vývodech
P1.0 a P1.1. Je to øe�ení jednoduché,
ale pracuje dobøe pouze pøi kvalitním
signálu bez �umu a poruch.

Druhá mo�nost je vyu�ití signálu
z rozkladù TV pøijímaèe. Kvalita syn-
chronizace je potom urèena pouze kva-
litou synchronizaèních obvodù televiz-
ního pøijímaèe. Vhodný pro tento úèel
je napø. signál slo�eného impulsu SCI.
Pøíklad zapojení je popsán v èásti Apli-
kace.

Pro zji�tìní pøijímaného kanálu se
mìøí kmitoèet oscilátoru v kanálovém
volièi. Signál s kmitoètem v rozsahu asi
70 a� 1000 MHz je nejprve dìlen 256
rychlou dìlièkou ECL IO3. Tranzistor T2
tvoøí jednoduchý pøevodník na úroveò
TTL. Potom je signál dále vydìlìn je�-
tì ètyøikrát v IO2, aby max. vstupní
kmitoèet pro procesor byl do 1 MHz.
V pøípadì potøeby lze pøepojit IO4 na
dìlicí pomìr 16 a pou�ít pøeddìlièku
s dìlicím pomìrem 64 (napø. U664 aj.).

Poslední èástí je zdroj napìtí 5 V
s integrovaným stabilizátorem IO1
ve standardním zapojení. Spotøeba je
asi 70 mA.

Programové vybavení

Obvodové øe�ení stupnice mù�e být
takto jednoduché jen proto, �e ve�keré
èinnosti provádí mikroprocesor. Pøitom
se nejedná o �ádný speciální typ urèe-
ný pro tyto úèely. Procesor musí zaji�-
�ovat tyto funkce:
a) mìøení kmitoètu,
b) èíslicovou filtraci mìøeného údaje a

korekci o mf kmitoèet,
c) vyhledání èísla kanálu a výpoèet

odchylky,

d) detektor fáze pro zaji�tìní polohy
obrazu,

e) generování a vlo�ení dat do video-
signálu,

f) generování synchronizaèní smìsi
v re�imu bez signálu.

Vzhledem k tomu, �e funkcí je mno-
ho a vìt�ina z nich bì�í v reálném èase,
bylo vytvoøení programu znaènì nároè-
né. Pøitom nebyla jistota zda se nako-
nec podaøí v�echny funkce èasovì
zvládnout. V re�imu generování znakù
byly pou�ity urèité nestandardní postu-
py, proto�e jinak by realizace vùbec
nebyla mo�ná. Vzhledem k velmi �pat-
ným zku�enostem se star�ími konstruk-
cemi výpis programu neposkytuji.

Program má nìkolik volitelných pa-
rametrù pro pøizpùsobení dané aplika-
ci. Volba se provádí propojkami (jum-
pery) J1 a� J4. Jejich význam je popsán
v tab. 1.

Aplikace
Zaøízení je na první pohled jednodu-

ché, pøesto ale nedoporuèuji jeho stav-
bu zaèáteèníkùm. Pro jeho zapojení do
TV pøijímaèe jsou nutné urèité zku�e-

nosti s TV technikou, zvlá�tì tehdy, vy-
skytne-li se nìjaký problém. Pøipojení
stupnice lze rozdìlit na nìkolik bodù:

a) Pøipojení videosignálu

Pøedpokládá se pøipojení do místa
za demodulátorem videosignálu, pøed
oddìlovaèem synchronizaèní smìsi. Je
mo�né pou�ít té� bì�ný AV vstup-vý-
stup, ale podmínkou je èinnost celého
vstupního dílu i pøi pøepnutí na AV. Ve-
likost vstupního signálu by mìla být 1
a� 2 V��. Podle návaznosti na dal�í stu-
peò je nutno zvolit správnì polaritu vý-
stupního kondenzátoru C6 (mù�e být
opaènì ne� na schématu).

Pro zku�ené zájemce existuje také
je�tì jeden jednoduchý zpùsob, ale bez
mo�nosti nucené synchronizace. Jde
o pøipojení do obvodu videozesilovaèe
napø. TDA3505, konkrétnì vstupù pro
externí RGB signál a klíèovacího vstu-
pu. U�etøí se tím IO2 a zobrazený údaj
mù�e být v barvì (podle toho, který
vstup RGB pou�ijeme). Signály z pro-
cesoru mají potøebný prùbìh. Pro ten-
to úèel lze zapojit uprostøed desky
s plo�nými spoji dva rezistory, které jsou
normálnì neosazeny.

Obr. 2. Zapojení vstupu pro impuls
SCI

Obr. 3. Pøíklad
zapojení stupnice

do pøijímaèe
Mánes Color

Obr. 4. Deska s plo�nými spoji a rozmístìní souèástek (neoznaèené rezistory neosazeny)
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ní napìtí 12 V nemusí mít stabilizátor
IO1 chladiè.

Jako pøíklad konkrétní aplikace je
uvedena vestavba stupnice do pøijíma-
èe Mánes Color. Typ pøijímaèe v pod-
statì nehraje roli, mù�e být i èernobílý.
Pøipojení stupnice nám velmi usnadní
dokumentace k danému televizoru.
U pou�itého pøijímaèe Mánes byl kaná-
lový voliè vymìnìn za novìj�í typ s ka-
belovými kanály. Destièka se stupnicí
byla umístìna pøímo na tento voliè.
Schéma pøipojení je na obr. 3. Èíslová-
ní souèástek v modulu �O� odpovídá fi-
remní dokumentaci. Vypnutí stupnice
pro bì�ný provoz je øe�eno pøeru�ením
synchronizaèního signálu.

Stavba a o�ivení

Do vyvrtané desky osadíme postup-
nì v�echny souèástky, kromì C10
a C13. V pøípadì pou�ití synchroniza-
ce z rozkladù nezapojíme propojku J5,
ale propojku vyznaèenou èárkovanì.
Pro o�ivování musíme zapojit desku u�
do televizoru. Zatím staèí bez pøívodù
od kanálového vodièe. Trimry nastaví-
me do støední polohy. Pøipojíme provi-
zornì C10 a C13. Nejpracnìj�í èástí
o�ivování je doladìní kmitoètu oscilá-
toru na pøesnì po�adovaný kmitoèet.
Bohu�el rozptyl parametrù krystalù je
znaèný i od jednoho výrobce.

Po zapnutí a nastavení re�imu vnitø-
ní synchronizace se objeví na èerné
obrazovce nìjaké údaje. Jejich význam
není zatím podstatný. Trimrem P1 na-
stavíme jas tìchto údajù. Nyní pøepne-
me do re�imu zobrazení v obraze a na-
ladíme nìjakou stanici s kvalitním
signálem. Okénko s údaji by mìlo zù-
stat zhruba na stejném místì. Pøi pou-
�ití synchronizace z videosignálu na-
stavíme co nejstabilnìj�í polohu
trimrem P2. V ostatních variantách
zapojení je trimr P2 neúèinný a jeho
nastavení nemá �ádný vliv na funkci.
Okénko s údaji se bude pravdìpodob-
nì pohybovat a po dosa�ení urèité
polohy se skokem vrátí zpìt. Nyní se
pomocí C12 sna�íme dosáhnout za-
stavení a dosa�ení stabilní polohy.
Pokud rozsah nestaèí zmìníme kapa-
citu C13, pøípadnì je�tì C10. Kapaci-
ta C13 by nemìla pøesáhnout 56 pF,
proto�e pak ji� oscilátor vìt�inou pøe-
stává kmitat. Potom nezbývá ne� pou-
�ít jiný krystal. Kapacita C10 je závislá
na parametrech D2, a mìla by být nej-
vý�e 47 pF. Správné nastavení je ta-
kové, kdy� pøi pøepnutí na jinou pøed-
volbu dojde prakticky k okam�itému
ustálení polohy okénka. Zajímavé je,
�e odchylka základního øádkového
kmitoètu od pøedepsaného je dosti vel-
ká napø. u rùzných satelitních stanic.

Pokud synchronizace správnì pra-
cuje, zapájíme definitivnì C10 a C13.
Nyní staèí ji� pøipojit signál z kanálové-
ho volièe a nastavit propojky J1 a� J4
podle tab. 1. Zobrazovaný údaj by ji�
mìl odpovídat naladìné stanici. Pøe-
kontrolujeme funkci mìøení v celém

rozsahu kmitoètù KV. Pøípadné nedo-
statky mù�e mít na svìdomí R5. Jeho
odpor je závislý na zesilovacím èiniteli
T2. Ve vìt�inì pøípadù by mìl vyhovìt.
Pøípadnou zmìnou odporu tohoto re-
zistoru nastavíme symetrické omezení
signálu na kolektoru T2.

Vzhledem k tomu, �e v televizoru
mù�e být dosti vysoká teplota, je vhod-
né pøekontrolovat nastavení C12 po
del�í dobì provozu v zakrytovaném
stavu.

Závìr

Cílem pøíspìvku bylo popsat dosti
neobvyklé zaøízení. Principy ovìøené na
této konstrukci by bylo mo�no vyu�ít
v mnoha dal�ích aplikacích. Jako pøí-
klad �meziproduktu vývoje� uvedu vel-
mi jednoduchý dekodér na kódované
videokazety (procesor + 1 IO).

Naprogramovaný mikroprocesor
pro tuto konstrukci (cena 500 Kè + po�-
tovné) lze získat na adrese autora:
Milo� Zajíc, Hálkova 739, 289 11 Peè-
ky. V pøípadì dostateèného zájmu
i stavebnici.

Seznam souèástek

rezistory
100 W R7
180 W R2
330 W R3
470 W R4
1 kW R6
5,6 kW R1, R8, R9, R13
10 kW* R5 (viz text)
6x 10 kW R10
10 kW R11, R12
250 W trimr P2
1K trimr P1

kondenzátory keramické
22 pF trimr Philips C12
33 pF C10 (viz text)
47 pF C13 (viz text)
100 pF C7, C8, C11
2,2 nF C3, C9, C16

kondenzátory elektolytické
2,2 µF/50 V C15
10 µF/35 V C1, C2, C4
220 µF/16 V C6

kondenzátory foliové
330 nF/64 V C5

diody
1N4148 D1
KB105 D2
(BB139)

tranzistory
BC546 T1
BC556 T2

integrované obvody
7805 IO1
4053 IO2
SAB6456 IO3
74HC393 IO4
89C2051-24 IO5
(programovaný)

krystal 24 MHz
jumper J1 a� J4

Tab. 1. Význam propojek v zaøízení

b) Pøipojení do kanálového volièe

K tomuto úèelu jsou nejvhodnìj�í
kanálové volièe napø. OTF 6PN 387 273
osazené obvodem TDA5330 (5331).
Tento obvod má ji� výstup oscilátoru
vyøe�en. Proto�e výstup je oddìlený
a slouèený z oscilátorù pro v�echny
pásma, je pøipojení prakticky bezpro-
blémové. Pokud je to mo�né, pou�ije-
me symetrický výstup, proto�e dìlièka
má vstup také symetrický. Deska
s plo�nými spoji je na to pøipravena, sta-
èí pøeru�it u C8 spojku na zem. Spoje
mezi dìlièkou a kanálovým volièem by
nemìly být pøíli� dlouhé. Jinak by bylo
lep�í dìlièku IO3 umístit na samostat-
nou destièku do tìsné blízkosti KV a její
výstup vést do hlavní desky.

Také je mo�no pou�ít upraveného
kanálového volièe s kmitoètovou syn-
tézou. Integrovaný obvod kmitoètové
syntézy je tøeba odpojit. Pak vyu�ijeme
výstupu oscilátoru a pøipojíme ladicí
napìtí.

Pøi pokusu pou�ít star�í typ KV
(z diskrétních souèástek) se asi nevy-
hneme laborování. Je nutné zvolit vhod-
né místo a zpùsob snímání signálu os-
cilátoru a jeho slouèení ze v�ech
pásem.

c) Pøipojení synchronizace

Podle nárokù na kvalitu se mù�eme
rozhodnout. První jednodu��í øe�ení
(zapojení podle obr. 1) dává dobré vý-
sledky pouze pøi kvalitním signálu. Pro-
to doporuèuji druhou, o nìco pracnìj�í
variantu.

Pøi pou�ití synchronizace z rozkladù
televizoru je zobrazení èitelné u� pøi
náznaku obrazu v �umu. Je to dáno tím,
�e v pøijímaèi jsou pou�ity speciální ob-
vody pro synchronizaci. Jejich kvalita
je pøirozenì vìt�í ne� v prvním pøípa-
dì. Procesor by tuto èinnost také zvládl,
ale nesmìl by dìlat nic jiného.

Vhodný synchronizaèní signál je
napø. slo�ený impuls SCI, nebo signál
vzniklý slouèením signálù zpìtných
bìhù horizontálního i vertikálního roz-
kladu. Zapojení pøizpùsobovacího ob-
vodu pro pou�ití SCI je na obr 2. Je
umístìn na desce s plo�nými spoji.

d) Napájení

Díky stabilizátoru na desce a malé-
mu odbìru najdeme v ka�dém TV
vhodné místo bez problémù. Pro vstup-

; VSRMHQR UR]SRMHQR

6� V\QFKU��,17 V\QFKU��(;7

-� NDQiO\ NPLWRþHW
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RG�NPLWRþWX
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Konvertor 50 a� 52 / 28 a� 30 MHz
Ji� jednou jsme na�im ètenáøùm pøi-

nesli schéma konvertoru pro pásmo
6 m, které u vìt�iny transceiverù nebo
pøijímaèù není doposud obvyklé. Bylo
to v�ak schéma spí�e ideové, i kdy� té�
funkèní. Dnes pøiná�íme podrobný ná-
vod na zhotovení takového konverto-
ru, navíc osazeného souèástkami u nás
bì�nými, vèetnì názorného popisu vý-
roby cívek.

Návod je pøevzat z èasopisu Mega-
hertz magazine 1/97 (F1ASK conver-
ter 50 MHz) a doufáme, �e pøispìje
k vìt�í popularitì tohoto zajímavého
pásma jak mezi posluchaèi, tak mezi
radioamatéry vysílaèi - u tìch alespoò,
aby si v letní dobì ovìøili, oè pøicházejí
ve chvílích, kdy se toto pásmo �otevøe�.

Pásmo 50 MHz pou�ívali radioama-
téøi ji� pøed druhou svìtovou válkou,
o experimentech u nás existují doklady

/12), nebo na jádra o Æ 5 mm osazená
na desku vertikálnì. Cívky oznaèené ve
schématu jako L4 a L5 (obr. 4) jsou
v miniaturních krytech.

Krystal kmitá na základním kmitoètu
22 MHz, oscilátor je napájen pøes sta-
bilizaèní IO 78L08, celý konvertor pak
napìtím 12 V pøes diodu, abychom za-
bránili ne�ádoucímu pøepólování.

Deska s plo�nými spoji je oboustran-
nì plátovaná, ale snadno se dá zhoto-
vit i amatérskými prostøedky vzhledem
k minimálnímu mno�ství spojù. T1 a T2
jsou osazeny ze strany spojù. Bli��í pro-
zradí instruktivní nákresy provedení cí-
vek a rozmístìní souèástek.

ji� z tøicátých let. Tento konvertor bude
mít urèitì lep�í vlastnosti, ne� superre-
akèní pøijímaèe tehdy pou�ívané. Sché-
ma vidíme na obr. 1. Jedná se v princi-
pu o klasické zapojení vf zesilovaèe +
smì�ovaèe, které jsou osazeny dvou-
bázovými MOSFET BF981 a BF961, a
oscilátoru s oddìlovacím stupnìm
s tranzistory JFET. Pøi pou�ití pøesné-
ho krystalu v oscilátoru (22 MHz) bude
souhlasit i stupnice pøijímaèe (28 MHz
= 50 MHz), pro první pokusy mù�eme
pou�ít libovolný krystal v okolí 22 MHz.

Signál z antény je pøivádìn na dvì
antiparalelní diody 1N4148, které by
mìly omezit pøíp. po�kození vstupního
zesilovaèe pøepìtím - nejsou v�ak ne-
zbytné. Vf zesilovaè a smì�ovaè jsou
vázány kondenzátorem 2,2 pF. Cívky
L2 a L3 mù�eme navinout buï na feri-
tové krou�ky (v originále Neosid T37/

ð

Obr. 2 a. Deska s plo�nými spoji
a rozlo�ení souèástek (druhá

strana desky viz obr. 2 b)
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Obr. 1. Schéma
zapojení
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Obr. 4. L4, L5

Obr. 2 b. Druhá strana desky s plo�nými spoji konvertoru (pozor - negativnì!)

ð Seznam souèástek

Polovodièové souèástky
D1  1N4004
D2, 3  1N4148
T1  BF981
T2  BF961
T3  J310
T4  BF245, 2N5245 ap
IO1  78L08

Kondenzátory
1x 2,2 pF
1x 8,2 pF
1x 15 pF
1x 22 pF
2x 27 pF
2x 100 pF
2x 10 nF polyester.
2x 0,1 mF/63 V elektrolyt.
1x 10 mF/25 V dolaï.
3x 4 a� 40 pF
1x 22 pF

Rezistory
1x 56 W
4x 100 W
2x 390 W
1x 1 kW
1x 10 kW
1x 18 kW
1x 22 kW

1x 100 kW
2x 470 kW
Cívky
L1 8 z drátu o Æ 1 mm na Æ
8 mm s mezerami asi 2 mm;
L2, 3 buï 12 z na ferit. krou�ek
T37/12 nebo 17 z na feritovou ty-

èinku o Æ 5 mm, obojí lak. drátem
o Æ 0,5 mm (vinout dvìma dráty stej-
ného prùmìru, po zafixování jeden
odmotat);
L4   primární vinutí 18 z, sek. 3 z
drátem CuL o Æ 0,3 mm na kostøiè- QX

ku o Æ 5 mm v originále s jádrem
Neosid 10T1;
L5   22 z drátem CuL o Æ 0,5 mm
na kostøièce o Æ 5 mm - jako L4;
feritová perlièka na vývod T1

l Kdo se zúèastnil radioamatérské-
ho setkání ve Friedrichshafenu, mohl
tam jako exponát uvidìt krásnì prove-
dený transceiver pro pásma 20, 15 a
10 m od DK4SX, nazvaný QRP 14. Vý-
kon pøepínatelný - 5 nebo 1 W, RX
s citlivostí 0,15 µV a to v�e v krabièce
o rozmìrech 150x70x110 mm. Jako
stavebnice nebo hotový výrobek se ten-
to exponát nedodává, ale zájemci si
mohou autorovi napsat a za 40 DM ob-
dr�í 150stránkovou knihu s pøesným a
podrobným popisem a dokumentací ke
stavbì.

Adresa: Ulrich Graf, DK4SX, Sei-
dlheck 19, D-89081 Ulm, Germany.
l Podle bandplánu IARU by mìli mít
radioamatéøi 1. oblasti IARU k dispozi-
ci pro experimenty rovnì� kmitoètový
segment 135,7 a� 137,8 kHz.
l Z Litvy ji� mù�ete také pracovat bez
zvlá�tního povolení v rámci licence
CEPT! Znamená to, �e dnes ji� v�ech-
ny tøi pobaltské republiky pøistoupily
k úmluvì CEPT. Mù�ete tam získat
i vlastní licenci, pokud nejménì 10 dnù
pøed svým pøíjezdem za�lete kopii vlast-
ní licence CEPT na VRDT, co� je tam-
nìj�í úøad jako u nás ÈTÚ, a dostanete
licenci LY2A.. platnou do konce kalen-
dáøního roku.
l Známá firma DATONG, která vy-
rábìla doplòková zaøízení pro radioa-
matéry, oznámila, �e s touto výrobou
konèí a v obchodech se budou pouze
doprodávat ty pøístroje, které jsou za-
tím na skladech. Servis bude firma za-
ji��ovat i nadále, ale výroba bude nyní
zamìøena na profesionální rádiové za-
mìøovaèe a speciální pøijímaèe.

QX

Wagner, Dietlind: PowerPoint 7 pro
Windows  95 (Kompletní kapesní prùvod-
ce). Praha 1997, 360 s., 340 Kè.

Jako obchodní zástupce èasto nabízíte
své produkty mimo kanceláø. Va�e firma se
pøipravuje na veletrh a uva�uje o efektní, ale
finanènì nenároèné prezentaci. Pøedná�íte
èasto posluchaèùm látku a máte pocit, �e
jste je dostateènì nezaujal. V ka�dém pøí-
padì potøebujete dokonalou prezentaci.
Mnozí k tomu ji� pou�ívají notebook a Power-
Point. Tøeba k  nim patøíte i vy - nebo vás to
právì napadlo jako vhodné øe�ení. Ale v�ich-
ni obèas marnì lovíme v hlavì návod, jak
udìlat nìco konkrétního a nemù�eme si
vzpomenout. A právì v tom je u�iteèná pub-
likace, která vychází v edici Kompletních
kapesních  prùvodcù -  urèených v�em,  kteøí
s popisovaným  programem pracují a obèas
potøebují vyhledat podrobnìj�í informace
o nìkteré  funkci  nebo mo�nosti, kterou po-
u�ívají ménì èasto. Pro funkci kapesní re-
ferenèní pøíruèky tyto publikace pøedurèuje
nejen vnitøní uspoøádání, ale té� praktický
kapesní formát a struèný obsah na obálce.

Knihy si mù�ete objednat na adrese:

Grada Publishing,
U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7,
tel. (02) 20 386 401-2
fax  (02) 20 386 400
e-mail: grada@login.cz on-line
prodej: http://www.medea.cz/grada

nebo ve firemních prodejnách:
Dlouhá 39, 110 00 Praha 1,
tel. (02) 231 00 51

Divadelní 6, 657 46 Brno,
tel. (05) 42 213 787

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

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

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

Navrátil, Pavel: OS/2 Warp verze 4 -
praktický prùvodce. Praha 1997, 248 s.,
290 Kè.

Od pøedchozího, u� tak velmi kvalitního
systému Warp se zmìnilo mnohé - na první
pohled je patrná tøírozmìrná grafika. Na pra-
covní plo�e je nyní v podobì li�ty Warp Cen-
trum, které je potomkem pøíruèního panelu
a zároveò výchozím bodem pro práci s OS/
2. Roz�íøená je také podpora písem True
Type, byla vestavìna podpora plug and play
- OS/2 je nyní schopen detekovat vá� hard-
ware. Nezanedbatelnou novinku, kterou se
nemù�e pochlubit ka�dý operaèní systém,
pøedstavuje Voice Type, funkce ovládající
OS/2 hlasem. K u�iteèné knize nakladatel-
ství nabízí také cenné doplòky: disketu s po-
pisem základù jazyka REXX,  pøíklady k to-
muto jazyku, pøíkazy operaèního systému,
popis  souboru CONFIG.SYS - a to v�e jako
standardní ASCII soubor formátu .txt, jako
wordovský dokument .doc a také ve formá-
tu stránek HTML.

Osif, Michal: Windows NT Server ver-
ze 4.0. Praha 1997, 384 s., 490 Kè.

Komu je tato kniha pøedev�ím urèena?
Bylo by snadné øíci, �e v�em; operaèní sys-
tém pro server v�ak není hraèkou pro do-
mácí poèítaèe. Proto ji lze doporuèit zejmé-
na administrátorùm sítí se servery Windows
NT, pøípadnì správcùm sítí se smí�eným
prostøedím Windows  NT a  Novell NetWare.
Aèkoliv je kniha vìnována popisu práce
v systémech s procesory Intel, vzhledem ke
stavbì Windows NT je systém a� na nepa-
trné odli�nosti shodný i se v�emi ostatními
systémy - publikace bude cenným prùvod-
cem i tìm, kdo pracují se systémy MIPS
R4xx0, Digital Alpha nebo PowerPC.
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v�ak vyvá�it vhodnou anténou a její vhodnou in-
stalací.

Anténa je tedy velmi významným zaøízením pro
navázání DX spojení a jejím �patným zvolením
nebo �patnou instalací mù�eme znehodnotit jinak
velmi dobré podmínky pøíjmu. Pro DX spojení po-
u�íváme zásadnì antény nezkrácené, tzn. plné
délky, a to vèetnì protiváh. Antény zkrácené ne-
boli redukované nedávají tak dobré výsledky a jsou
znaènì úzkopásmové. Já osobnì pou�ívám a
uznávám pro mne nejlep�í anténu ètvrtvlnnou
se �ikmými neredukovatelnými protiváhami.
Pøi porovnávání rùzných typù antén anténa
ètvrtvlnná jednoznaènì zvítìzila a mohu ji tedy
zodpovìdnì doporuèit. Tato anténa má øadu
výhod, na které se v dne�ní éøe ,pìtiosmin� èasto
zapomíná. Podrobnìj�í a vyèerpávající infor-
mace nejen o tìchto anténách lze najít v AR-B
è. 1/94.

Jednou z velkých výhod antén èvrtvlnných je,
�e jejich protiváhy pùsobí jako umìlá zemì, èím�
ru�í neblahé úèinky �patnì vodivých podlo�í. Musí
být v�ak zavì�eny co nejvý�e nad zemí, minimál-
nì 3 m. Vhodné by patrnì bylo i pou�ití antény
pìtiosminné s nezkrácenými protiváhami. Tyto an-
tény jsou v�ak velmi drahé, rozmìrné, tì�ké a tu-
dí� velmi �patnì pøepravitelné.

Pokud shrneme vý�e uvedené poznatky, zjis-
tíme, �e nejlep�í kopec pro DX spojení by mìl vy-
padat asi takto: Kopec s co nejvìt�ím stoupáním
a nadmoøskou vý�kou v otevøené krajinì s podlo-
�ím znìlec nebo èediè (nìkdy bývá uvádìno v tu-
ristických mapách) a holým nebo jen øídce zales-
nìným vrcholem. Anténu pou�ívat nejlépe
ètvrtvlnnou, neredukovanou a zavì�enou alespoò
3 m nad zemí.

Pokud takový kopec prostì k dispozici není,
øiïte se vý�e uvedenými radami a vyberte kom-
promisní øe�ení; i tak bývají výsledky v závislosti
na okolnostech dobré.

Tento èlánek je vìnován v�em opravdovým
,portejblistùm�, kteøí nosí anténu, stanici a olovìný
èi jiný akumulátor na zádech vysoko do kopcù a
mrznou ve stanech pøi ranním vysílání. Pøeji vám
co nejlep�í podmínky a a� je vám tento èlánek u�i-
teèným.

Zdenìk Ústí -  Zdenìk Koráb

veného izolátoru ze silonu, ve kterém je
skryt i pøizpùsobovací obvod a konektor
PL. Je mo�né i vyøíznout závit na døík an-
tény a tu pak do izolátoru uchytit napev-
no. Sám pou�ívám variantu silonového
izolátoru s odnímatelnou anténou, obojí
pøipevnìné na støe�ním snímatelném nos-
níku na pøední stranì støechy �120. Mon-
tá� antény vèetnì støe�ního nosníku je
zále�itostí nìkolika minut.

Elektricky je na výstup vysílaèe anté-
na pøizpùsobena obvodem LC s tìmito pa-
rametry: na feritovém toroidním jádru (po-
u�il jsem èervenì oznaèené jádro
z produkce Prametu �umperk, hmota N1)
je navinuto 7 závitù drátu o Æ 0,8 mm
s celkovou indukèností 1,4 mH a odboè-
kou na 0,7 mH od spodního konce. Roz-
mìry jádra byly 20/11/8 mm. Pokud by
èinilo potí�e sehnat vhodný toroid, lze mís-
to nìho pou�ít bì�né TV dvouotvorové já-
dro o rozmìrech 8/12/15 s vinutím podle
vyobrazení (obr. 2). �ivý konec kabelu je
na odboèku pøipojen pøes kondenzátor
o kapacitì 69 pF. Tato kapacita má spolu
s dobrým propojením opletení kabelu na
nosník zásadní vliv na ÈSV. Nejlep�í je
umístit anténu na støe�e auta, pøipojit stí-
nìní na nosník a místo pevného konden-
zátoru pou�ít ladicí kondenzátor CL o ka-
pacitì asi 100 pF. Zmìnou CL nastavíme
nejmen�í ÈSV (byl lep�í jak 1:1,1), zmìøí-
me kapacitu a nahradíme pevným kon-
denzátorem. Pokud by po této operaci byl
ÈSV hor�í, ne� byl s ladicím kondenzáto-
rem, pøidáme je�tì paralelnì kondenzá-
tor s kapacitou asi 5 a� 8 pF jako náhradu
za kapacitu pøívodù CL. Zaruèuji, �e takto
upravená anténa se zcela vyrovná mno-
hasetkorunovým profesionálním výrob-
kùm a navíc pùsobí jako du�evní doping
z prokázané vlastní dovednosti.

OK1ACP

Lektorská poznámka:
Principiálnì jde o anténu l/4 nad pro-

tiváhou, která je zkrácena indukèností na

Obr. 1.

Obr. 2.

CB autoanténa
zcela zadarmo

Dnes ji� inkurantní radiostnice RF-11
mìly ve své výbavì ocelovou prutovou
anténu o délce 150 cm. Vzhledem k jejím
vlastnostem se nabízí její pou�ití jako mo-
bilní antény pro CB pásmo (obr. 1). Me-
chanické upevnìní lze øe�it buï pou�itím
pùvodního keramického dr�áku z RF-11,
pøípadnì vyu�itím pouze dutinky s areta-
cí, kterou vestavíme do speciálnì zhoto-

skuteènou délku 150 cm, tj. 0,135 l. Zkrá-
cením antény o 50 % se zmen�il její vyza-
øovací odpor asi na 8 W. Tento malý vyza-
øovací odpor je spolu se v�emi ztrátovými
odpory transformován na impedanci na-
pájeèe (50 W) odboèkou na prodlu�ovací
cívce. Celková úèinnost takto pøizpùsobe-
né antény je ov�em ovlivnìna vf kvalitou
pøizpùsobovacího obvodu, ocelového zá-
øièe a protiváhy.

OK1VR

Není kopec jako kopec!

K napsání tohoto èlánku mì inspirovalo hned
nìkolik výletù na vysoké kopce na�í vlasti za úèe-
lem navázání dálkového spojení (DX) v pásmu CB.
Nìkdy to stálo i hodnì potu dostat se na nìktré
kóty a já tehdy vyzbrojen ruèní stanicí Dragon
SY101 a teleskopickou anténou jsem byl najed-
nou pøekvapen, �e se prostì nikam nedovolám.
A� pozdìji jsm zjistil, �e pøíèinou neúspìchù byl
jednodu�e øeèeno �patný kopec a nìkdy také
v dané situaci pou�itá �patná anténa. Mnoho úspì-
chù a neúspìchù pøesnì zapisovaných dalo do-
hromady tento návod, jak najít vhodný kopec a po-
u�ít vhodnou anténu pro DX spojení povrchovou
vlnou v daných podmínkách. Je to tudí� návod za-
lo�ný spí�e na praktických zku�enostch, které byly
v�ak nìkolikráte ovìøeny.

Jako první je vhodné urèit si vhodný kopec co
se týèe dostupnosti i s uvá�ením na�í kondice. Nej-
vhodnìj�í pro tento úèel je podrobná turistická
mapa, kde se dozvíme nìkteré podrobnosti o da-
ném kopci a o terénu kolem nìj. Volme v�dy ko-
pec v otevøené krajinì pokud mo�no s nadmoø-
skou vý�kou co nejvìt�í. Pokud je více kopcù
pøibli�nì stejné nadmoøské vý�ky blízko u sebe,
volíme kopec otevøený do námi nejvíce �ádaného
smìru nebo kopec alespoò o 20 m vy��í ne� kop-
ce okolní. Musíme toti� poèítat se zalesnìním okol-
ních kopcù a dostat se vý�kovì alespoò na úro-
veò vr�kù stromù okolních kopcù, jinak budou
signály pøi pøíjmu i vysílání citelnì slab�í.

Pokud si vybereme osamocený kopec ve vol-
né krajinì, v�dy budou lep�í výsledky z kopce
s prudkým stoupáním oproti kopcùm stejnì vyso-
kým nebo o málo vy��ím s povlovným stoupáním
a rozlehlým vrcholem. Z tohoto hlediska jsou nej-
lep�í skály a skalnaté vrcholy a samozøejmì vyso-
ké rozhledny a stavby na vr�ku kopce. Podmín-
kou je v�ak pochopitelnì mo�nost stavìt antény
na tìchto místech.

V�eobecnì je lep�í kopec nezalesnìný s ná-
horní planinou nebo vrcholovým skaliskem. Hraje
zde v�ak roli pou�itá anténa, proto�e závìsné
antény (které se nejvíce pou�ívají jako pøenosné)
prostì nìjaký ten strom potøebují. Lze doporuèit
pro holé kopce �ruèku� s teleskopickou anténou,
anebo anténu samonosnou, která je v�ak tì�ká,
neskladná a její stavba a kotvení jsou nároèné na
èas i vybavení. Tyto antény pøi optimální instalaci
dávají v�ak velmi dobré výsledky. Pro antény zá-
vìsné je lépe volit øídce porostlé vrcholy, ale po-
kud mo�no s vysokými stromy. Hustì zarostlé vr-
choly jsou nevhodné, proto�e porost absorbuje
vìt�inu vysílaného výkonu.

Dal�ím dùle�itým aspektem je geologické pod-
lo�í daného kopce. Teoreticky vzato, èím hor�ím
je podlo�í vodièem, tím budou vìt�í ztráty v zemi a
bude jen malá èást výkonu úèinnì vyzáøena anté-
nou. Pøitom v�ak pøíjem mù�e být velmi dobrý.
Prakticky jsem zjistil, �e jako podlo�í se nejlépe
chová znìlec a èediè, naopak nejhùøe písek a pís-
kovcové podlo�í, a to zejména vyprahlé a suché.
Nectnosti vodivých podlo�í se nejvíce projeví pøi
pou�ití ruèních stanic, kdy je mo�no a� úplnì ztra-
tit spojení i s místními stanicemi. Tyto nectnosti lze

O �síbíèku� na disketì
Nìjakou dobu u� je u nás v prodeji dis-

keta s názvem �Provoz a technika CB-
SSB�. Motivem vzniku této dikety byl pøe-
dev�ím nedostatek ucelených informací
o CB. Obsah diskety je rozdìllen do tøí
èástí:

1. Spojení: praktické poznatky potøeb-
né pro první kroky provozem SSB (Q-ko-
dex, prefixy zemí, pásmo majákù v pás-
mu 28 MHz).

2. Technika: praktické rady od A do Z,
antény pro CB, mìøení výkonu, �íøení elek-
tromagnetických vln.

3. Fotobáze CB radiostanice Presi-
dent, která bude v budoucnu roz�íøena
o rubriku DXpres s informacemi o CB klu-
bech a DX aktivitách ve svìtì.

Prosíme zájemce, kteøí mají o informa-
ce tohoto druhu zájem, aby nás kontakto-
vali. Pokud nás bude hodnì, budeme tuto
databázi pravidelnì upgradovat.

Tato elektronická �kní�ka� je zpraco-
vánana na disketì v nìkolika formátech,
které jsou bì�ným vybavením standard-
ního PC. Na disketì je asi 100 stránek
formátu A4 a její cena je 200 Kè.

Mù�ete si ji objednat na adrese:
CB-CENTRUM, 503 43 Èernilov 119,

tel.: (049) 59 21 155, 0603-43 11 68 (viz
inzerát CB CENTRUM v inzertní pøíloze
v tomto èísle PE-AR).
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a technické informace o spoustì dal-
�ích elektronek (bì�ných i speciálních),
které vyrábìla pøedev�ím firma Telefun-
ken. Katalog vydala po válce pra�ská
firma Fusek, která mìla obchod na Vác-
lavském námìstí è. 25, asi v tìch mís-
tech, kde je teï obchodní dùm Krone.
Její výkladní skøíò byla magnetem a do-
staveníèkem radioamatérù, kteøí si tam
dávali schùzky. Staèilo se zastavit, pro-
hlí�et si vystavené pøístroje a za chvil-
ku se objevil nìkdo známý nebo se èlo-
vìk dal s nìkým do øeèi a hned mìl
pøítele spoleèných zájmù. Pan Frank
nám poslal kopii Fuskova katalogu, vy-
daného v únoru 1946 (dìkujeme!), tak-
�e mù�eme zájemcùm poskytovat in-
formace.

OK1YG

Obr. 1. Vysílací
pentoda typu

RL12P35

K poèátkùm televize

V PE-AR 3/97 (s. 41) jsme pøinesli
informaci o J. L. Bairdovi v souvislosti
s významným výroèím prvních dálko-
vých pøenosù obrazu. Dal�í vìdci pra-
covali na opaèné stranì Atlantiku.

Jedním z nich byl Philo Taylor Farn-
sworth. Ten se narodil 19. 8. 1906 ve
státì Utah a rodina se brzy pøestìho-
vala do Rigby ve státì Idaho, kde mohl
Farnsworth junior nav�tìvovat vy��í
�kolu. V roce 1922 si pøeèetl populárnì
vìdecké pojednání ruského televizní-
ho technika Borise Lvovièe Rosinga
o �elektrických pøenosech jednodu-
chých obrazù na dálku�. Tato my�len-
ka ho natolik zaujala, �e se sám podob-
ným pokusùm vìnoval.

V letech 1923-25 nav�tìvoval uni-
verzitu v Provo (Utah) a podaøilo se mu
získat peníze na realizaci svého vylep-
�eného televizního systému. To byl
poèátek jeho výzkumù a brzy spatøila
svìtlo svìta jeho elektronická snímací
televizní kamera. Jako pøedpoklad dal-
�ího rozvoje se mu podaøilo vyvinout
v roce 1928 elektronickou snímací elek-
tronku zvanou �dissektor�, co� byl zá-
kladní prvek jeho nové kamery, která
ji� umìla plo�ný obraz elektronicky roz-
èlenit na jednotlivé body.

Ve stejném roce obdr�el na tento
zpùsob rozkladu obrazu patent a nové
mo�nosti, které tento princip pøinesl,
demonstroval ve Franklinovì institutu
ve Filadelfii. Jeho kamery se pak vyrá-
bìly del�í dobu prùmyslovì a je�tì
v roce 1936 nìmecká televizní spoleè-
nost vyrábìla kameru na tomto princi-
pu s názvem �Olympijská kamera�.
I pøes nesporný pokrok v kvalitì pøená-
�eného obrazu v�ak stále nebylo mo�-
né soupeøit se záznamem obrazu na fil-
mový pás.

Ke komerènímu vyu�ití svých vyná-
lezù zalo�il tento nadaný vìdec v roce
1932 spoleènost Philo Corporation ve
Fort Wayne (Indiana). Tam se od roku
1938 vyrábìly i televizní pøijímaèe, a�
do vstupu USA do války. Bìhem váleè-
ných let se Farnsworth vìnoval vylep-
�ování tehdej�í radarové techniky.

Dal�ím vynálezcem, který posunul
vývoj v oboru televizní techniky o stu-
peò vý�e, byl Rus �ijící v Americe Wla-
dimir Kosma Zworykin (1889-1982), nì-
kdej�í student u Rosinga.

Ve své kameøe na plnì elektronic-
kém principu pou�il jako snímací elek-
tronku ikonoskop a to znatelnì zlep�ilo
kvalitu získávaného obrazu. Zworykin
pracoval pro RCA, co� byla pro Farn-
sworthovu spoleènost silná konkuren-
ce. Proto Farnsworth nakonec vytvoøil
v roce 1949 spolu s dal�ími spoleènost-
mi jeden z nejvìt�ích koncernù, Inter-
national Telephone and Telegraph
Company - ITT.

Farnsworth sám pak je�tì pracoval
v oboru vyu�ití atomové energie a do
své smrti 11. 3. 1971 v Salt Lake City
získal pøes 300 patentù. Mo�ná více ne�
technici jej dnes znají filatelisté - jeho
portrét najdeme i na amerických znám-
kách (viz obr.).

Z va�ich dopisù

Váleèné elektronky

Pan Eduard Frank z Pøerova je vyu-
èeným radiomechanikem a jako èlen
radioklubu OK2KJU se zajímal také
o radioamatérské vysílání. Koncem loò-
ského roku dìlal poøádek ve svých pí-
semnostech a narazil na katalog nì-
meckých vojenských elektronek z doby
II. svìtové války. Jsou tam uvádìny
charakteristiky a podrobné údaje o elek-
tronkách napø. typu RV12P2000,
RV2,4P700, RL12P35, LV1, RL12P10

osciloskopu s pìtipalcovou obrazovkou,
model O-1. Pøi�lo mnoho dal�ích: elek-
tronkové voltmetry, signální generáto-
ry, Wiliamsonovy zesilovaèe ke gramo-
fonùm, pøijímaèe, vysílaèe a zesilovaèe
pro radioamatéry (známé HW-101, SB-
-202), které jsou v tisících exempláøích
dodnes v provozu.

Mìøicí pøístroje firmy Heathkit jste
mohli v padesátých létech nalézt v ka�-
dé americké laboratoøi nebo opraváren-
ské dílnì. Konec této éry znamenal rok
1979, kdy firma pøe�la do rukou nových
majitelù a ti mìli zájem o rozvoj jen
v oboru výpoèetní techniky. Pøesto byly
nìkteré stavebnice nabízeny v inzerá-
tech èasopisù je�tì v roce 1990.

Pøed 50 lety byla zalo�ena
firma HEATHKIT

Zakladatel, Ed Heath toho nemìl
mnoho spoleèného s elektronikou, ale
ji� v roce 1926 zalo�il leteckou spoleè-
nost Heath Aeroplane Company, která
vyrábìla stavebnice letadel. Sám se za-
bil pøi jednom z pokusných letù v roce
1931.

Jeho nástupce pokraèoval v tomto
oboru a navíc vyrábìl i elektronické sou-
èásti pro letadla. V pováleèné dobì se
slibnì rozvíjela hlavnì tato oblast výro-
by a Howard Antony Heath se zaèal
v roce 1946 zabývat my�lenkou dodá-
vat mìøicí pøístroje ve stavebnicích.

Prvním takovým produktem, který byl
nabízen v roce 1947, byla stavebnice

l 28. záøí loòského roku zemøel Noel
Beattie Eaton, VE3CJ, ve vìku 86 let.
V letech 1974 a� 1982 byl prezidentem
IARU, souèasnì viceprezidentem
ARRL a dodnes je jeho jméno pojmem
nejen pro kanadské radioamatéry v Ka-
nadì, ale v celém svìtì. Jako prezident
IARU nav�tívil 48 zemí. Za války slou-
�il u leteckých sil jako vedoucí spojový
dùstojník a v roce 1945 byl penziono-
ván.
l V noèních hodinách z 9. na 10. pro-
since 1996 probìhl opakovaný historic-
ký pokus - skupina anglických radioa-
matérù pod vedením G3TSK po 75
letech opìt usly�ela signály ze severo-
amerického kontinentu v pásmu 160
metrù - tentokrát stanici W1BCG, kdy�
byly pou�ity repliky pùvodních vysílaèù
a pøijímaèù z roku 1920. Mimochodem
- popisy pøijímaèù, pøíp. vysílaèù z 20.
a 30. let se mno�í v nejrùznìj�ích za-
hranièních èasopisech a stavba tìchto
zaøízení je v zahranièí velmi populární.
l Spolkové ministerstvo po�t v Nì-
mecku instalovalo zaèátkem leto�ního
roku v Bad Godesbergu výstavu s ná-
zvem �50 let pováleèného radioamatér-
ství�. Vystaveny byly jednak v�echny pí-
semnosti dokumentující postupný vývoj
a� k dne�ním koncesním podmínkám,
které jsou platné pro v�ech 70 000 kon-
cesovaných radioamatérù v Nìmecku,
i nìkteré technické exponáty. Výstava
byla otevøena do 1. dubna t.r.

OK2QX
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 Kanada je konstituèní monarchie, její� hlavou
je vládnoucí britský král, tè. královna Al�bìta II.
Je to federace devíti provincií a dvou samospráv-
ných území (territory), mající jednu federální vlá-
du a devìt vlád provinciálních, jejich� pravomoci
se vìt�inou nepøekrývají s pravomocí vlády fede-
rální. Øízení spojù a tedy i amatérského vysílání
je zále�itostí federální vlády.

Zemì VE7 pak je provincie Britská Kolumbie
rozprostírající se na území od Skalistých hor po
Tichý oceán. Na plo�e odpovídající území Fran-
cie a Nìmecka dohromady se �tísní� asi 3 milióny
obyvatel. Zhruba polovina z nich �ije v rovinaté
deltì Fraserovy øeky, která je velká asi jako osmi-
na Èech. Tam le�í také Vancouver, nejvìt�í mìsto
provincie, mající (s pøedmìstími) pøes milión oby-
vatel.

V Kanadì je asi 43 400 (údaj z r. 1996) regis-
trovaných radioamatérù, kteøí mají dvì ústøední
organizace: �Radio Amateur du Quebec� pro �fran-
kofony�, tj. Kanaïany, hovoøící francouzsky, a
�Radio Amateurs of Canada� pro ty ostatní, hovo-
øící pøevá�nì anglicky. Tyto dvì organizace for-
málnì zastupují radioamatéry pøi jednání s vlád-
ními úøady apod. Kromì toho jsou radioamatéøi
èleny mnoha místních klubù, které tvoøí jádro ra-
dioamatérské èinnosti. Organizace na úrovni pro-
vincií v zásadì neexistují, organizace �Radio
Amateur du Quebec� se odli�uje spí�e jazykovì
ne� provinciálnì.

Èinnost radioamatérù je administrativnì øíze-
na úøadem �Industry Canada�, co� je federální
úøad pøibli�nì odpovídající Èeskému telekomuni-
kaènímu úøadu. Industry Canada pøipravuje po-
tøebná zákonná opatøení, udìluje licence, vybírá
pøíslu�né poplatky apod. Je také spojovacím èlán-
kem mezi kanadskou vládou a Mezinárodní tele-
komunikaèní unií (ITU).

Proto�e zákonodárství týkající se radioama-
térského provozu je na federální úrovni, má pøed-
nost pøed zákonodárstvím provinciálním a míst-
ním. Proto místní úøady - teoreticky - nemohou
napø. omezit právo radioamatéra ke zøízení anté-
ny. Jak je v�ak známo, kdo chce psa bít, v�dy si
hùl najde, tak�e federální pøednost není skálopev-
ná. V pøípadì sporu pak zále�í hlavnì na tom,
kolik má kdo penìz na právníka.

Aby získal oprávnìní k provozování radiosta-
nice (licenci), musí se budoucí radioamatér podro-
bit zkou�ce, ve které musí prokázat znalost:

a) pøíslu�ných pøedpisù,
b) radioamatérské teorie a praxe,
c) vysílání a pøíjmu v Morseových znaèkách

(pro urèité tøídy).

Sid, VE7CZP (vpravo) na náv�tìvì v letním ham-shacku Petra Hustolesa,
OK1HT. Na stole je zaøízení �Husline� (all home made) z r. 1980: pøijímaè,
zdroj a reproduktor, vysílaè pro KV a PA 400 W 4x GU50; nahoøe zaøízení pro
VKV FM 145 MHz. Na støe�e jsou antény pro VKV 2x 9EL F9FT, køí�ová Yagi
a kolineární 2x 5/8l; pro KV Windom FD4, GP pro horní pásma ZACH a Inv.

Vee 2x 19,5 m

Zpráva ze zemì VE7
Zdenìk �Sid� Sperling, VE7CZP

ta� a jmenovitì Evropy, severoamerický kontinent
je �obdaøen� mnohem vìt�í èetností pøírodních ka-
tastrof, jako rozsáhlých lesních po�árù, povodní,
hurikánù a zejména obávaných zemìtøesení, tìch
hlavnì na pacifickém pobøe�í. Proto�e severoa-
merické státy (USA, Kanada) mají relativnì velmi
skrovnou armádu, která v evropských státech je
nasazována v posti�ených oblastech, pomoc
amerických radioamatérù pøi nouzovém spojova-
cím provozu je nejen vítána, kdy� se nìco stane,
ale i zaji��ována podporou amatérské èinnosti
v dobì, kdy se zatím nic nedìje. Díky této praxi
mnoho amatérských klubù vlastní pojízdnou sta-
nici dobøe vybavenou pro nouzový provoz, se kte-
rou mohou velmi rychle aktivovat nouzovou spo-
jovací sí�. Za tímto úèelem se pravidelnì konají
cvièení, která probíhají nìkdy v mìøítku men�ím
(pouze jeden radiokub), jindy v mìøítku velkém,
kdy jeden nebo nìkolik radioklubù spolupracuje
se záchrannou zdravotní slu�bou, policií, hasiè-
skými sbory a pøíp. i vojskem.
d) Podobný ráz mají radioamatérské akce zaji�-
�ující spojení na velkých shromá�dìních obèanù,
kdy 20 i více stanic pracuje v síti s ústøednou a a�
se dvìma øídicími operátory. Prùkopníkem  toho-
to druhu èinnosti byl Tony Craig, VE7XQ (tcraig
@direct.ca), který je také místním zástupcem or-
ganizace AMSAT, co� je organizace zaji��ující pro-
voz amatérských spojovacích satelitù.

Radioamatéøi, kteøí se kvalifikovali do �vf ligy�,
vyvíjejí èinnosti obvyklé v tìchto pásmech, jako
je úèast v soutì�ích apod. Souhrnnì se tomu øíká
�sbírání tapet� (= diplomù, wallpaper collection).
Jako�to obyvatel severoamerického kontinentu se
autor cítí v této souvislosti oprávnìn si postì�o-
vat na skuteènost, �e pøi �honbì� za diplomem
DXCC jsou ameriètí radioamatéøi v nevýhodì
oproti svým evropským kolegùm, nebo� zatímco
Evropané mohou na území Evropy uskuteènit té-
mìø polovinu z po�adovaných 100 QSO, Ameri-
èané ze zhruba stejného území mají platná jen tøi
spojení.

Èinností celkem málo známou v Evropì je
pøedávání zpráv (message forwarding). Radioma-
téøi smìjí pøedávat zprávy pro tøetí osoby, pokud
jsou osobního rázu a bezplatnì. Pro èasto ome-
zený dosah amatérských stanic je tøeba �tafeto-
vé spolupráce a radioamatéøi, kteøí tuto èinnost
provozují, jsou nazýváni �brass pounders� (brass
=mosaz, to pound=tlouci, bu�iti, které�to oznaèe-
ní vzniklo v dobì, kdy amatérským provozem byla ð

Na základì slo�ené zkou�ky obdr�í uchazeè
osvìdèení (certificate) podle ètyø kvalifikaèních
stupòù:

1) základní,
2) Morse mód - 5 slov/min,
3) Morse mód - 12 slov/min,
4) pokroèilý.
Tyto kvalifikaèní stupnì urèují, které druhy pro-

vozu a s jakým výkonem mù�e radioamatér pou-
�ívat, jak znázoròuje tab. 1.

Tab. 1. Kvalifikaèní tøídy kanadských radioama-
térù

Kdy� radioamatérský pulec získá osvìdèení
o základní kvalifikaci, mù�e obdr�et licenci a vy-
dat se na vlny éteru o kmitoètech nad 30 MHz.
Velká èást radioamatérù tam u� pak zùstane, pro
co� je nìkolik dùvodù:

1) Jak vidno z tab. 1, pro postup do �vf ligy� je
tøeba získat kvalifikaèní stupeò 4 nebo slo�it
zkou�ku z Morse kódu rychlostí 12 slov/min, co�
není pøíli� populární.

2) Na kmitoètech nad 30 MHz (VHF, UHF) je
dost mo�ností se �vyøádit�.
a) V dùsledku relativní cenové pøístupnosti zaøí-
zení pro VHF/UHF mnoho klubù provozuje pøe-
vádìèe, které mohou být pøipojeny i na telefonní
sí� a poskytnout tak slu�by témìø rovnocenné buò-
kovému (celulárnímu) telefonu za mnohem men-
�í cenu. O oblibì tohoto provozu svìdèí, �e ve
Vancouveru a okolí, kde sídlí asi 1 milión obyva-
tel, je asi 60 pøevádìèù.
b) V pásmech VHF a UHF pracuje vìt�ina radio-
amatérských satelitù. Tento  druh provozu dnes
sice vy�aduje poèítaè, av�ak ten je v kanadské
domácnosti bì�ný a jeho cena je men�í ne� cena
ostatních èástí systému pro satelitní provoz.
c) Dal�í mo�nost uplatnìní radioamatérské licen-
ce v pásmech VHF/UHF je v pøípadech nouzové
pomoci (emergency). Na rozdíl od �Starého svì-

Tø. Pásmo    Výkon             Módy

1 >30 MHz <250 W v�echny
2 Tø. 1 +  <4 MHz <250 W v�echny1)
3 v�echna pásma <250 W v�echny
4 v�echna pásma <1000 W v�echny 2) 3)

1) Technické podmínky povolují pro kmitoèty
<4 MHz jen úzkopásmový provoz, jako CW.

2) Pro provoz CW musí mít dr�itel kvalifikaèní-
ho stupnì 4 (pokroèilý) také kvalifikaci 3.

3) Smí stavìt vysílaè, provozovat pøevádìè a klu-
bovní stanici, pou�ívat dálkovì øízenou stanici. Dr-
�itelé ni��ích kvalifikaèních stupòù toto nesmìjí.
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pøevá�nì CW. Nejbì�nìj�ím materiálem pro vý-
robu telegrafních klíèù byla a je mosaz). Tato èin-
nost je dùle�itá zejména v øídce obydlených úze-
mích Kanady a USA.

V oblasti Vancouveru je také velmi �ivo na
kanálech, kde jsou pøená�eny pakety (PR); je jich
pro tento úèel vyèlenìno pøes 25. Stojí za zmín-
ku, �e Vancouver byl kolébkou této radioamatér-
ské èinnosti, kdy� koncem sedmdesátých let
Douglas Lockhart, VE7APU, se �esti spolupra-
covníky vyvinul první uzlový øadiè - TNC (termi-
nal node controler). D. Lockhart je té� autorem
topologie amatérského paketového systému, ale
stejná my�lenka byla pozdìji uveøejnìna jiným
autorem v americké publikaci.

Zajímavá je organizace QSL slu�by v Kana-
dì, a zejména v zemi VE7, kde se autor jako dob-
rovolník také úèastnil tøídìní lístkù.

Kanada nemá ústøední QSL slu�bu. Tato slu�-
ba je organizována v jednotlivých obvodech vola-
cích znaèek (prefixù), napø. VE7. To vìt�inou
odpovídá provinciím, kde jeden vìt�í èi aktivnìj�í
místní klub pøebírá funkci QSL kanceláøe. Pøichá-
zející QSL lístky jsou doruèovány ka�dému ama-
térovi, který dotyènému klubu slo�il zálohu na po�-
tovné a pøidru�ené re�ijní výlohy (obálky apod.),
bez ohledu na èlenství. S ka�dou zásilkou se pøí-
slu�ný obnos odepisuje �z konta�. Lístky jsou ode-
sílány, kdy� se jich nahromadí více ne� 10, ale
ne èastìji ne� 1x za mìsíc a nejdéle za 6 nebo 12
mìsícù ménì aktivním stanicím. Za odesílané líst-
ky do zahranièí se platí jednotný poplatek (ne
z �konta�), který je men�í ne� po�tovné.

Balíèky lístkù jsou rozesílány z centrálního
kanadského QSL byra (box 51, St. John, New
Brunswick, E2L 3X1) jednotlivým QSL kancelá-
øím 1x za mìsíc. Lístky tøídí dobrovolníci, ostatní
práce obstarává �QSL-mana�er�, který je voleným
èinovníkem klubu; prakticky to bývá nad�enec -
dobrovolník.

Popsaný zpùsob je praktikován v zemi VE7.
V ostatních obvodeh se mù�e li�it v detailech.
Výhody tohoto systému jsou:

1) Je pomìrnì rychlý, pro aktivní stanice líst-
ky nele�í v klubu déle ne� 1 mìsíc.

2) Amatéøi platí zhruba podle toho, jak systém
u�ívají. Nevýhodou je administrativa dosti obsáh-
lá pøi pou�ití poèítaèe.

ð

Èeské radioamatéry mohou té� zajímat pod-
mínky, za kterých èeský �HAM� mù�e vysílat
v Kanadì.

Èeská republika je jednou ze zemí, které
s Kanadou mají dohodu o vzájemném uznávání
amatérských kvalifikací. Proto èe�tí radioamaté-
øi, kteøí nav�tíví Kanadu, smìjí vysílat z kanad-
ských stanic a mohou i získat licenci k provozo-
vání vlastní stanice bez skládání zkou�ek
v Kanadì.

Podmínky pro èinnost èeského radioamatéra
v Kanadì jsou zhruba tyto:

1) Bez zvlá�tního jednání je mo�no vysílat ze
stanice koncesovaného kanadského radioamatéra
pod jeho volací znaèkou v rámci platnosti èeské-
ho oprávnìní.

2) K provozování vlastní stanice pod kanad-
skou volací znaèkou je tøeba za�ádat o licenci,
která v této dobì stojí asi C$ 25 za 1 rok. Tuto
licenci je mo�no obdr�et podle zmínìné dohody
na základì èeského oprávnìní od �Industry Cana-
da, Radio Regulatory Branch, 300 Slater Street,
Ottawa, Ontario, KIA 0C8�. K �ádosti je tøeba pøi-
lo�it kopii èeského oprávnìní (s pøekladem), a
uvést, které druhy èinnosti oprávnìní povoluje (pøí-
kon stanice, vysílací módy, pásma).

Aèkoli kanadské úøady, jmenovitì �Industry
Canada�, jsou podle autorovy dosti dávné zku�e-
nosti celkem pru�né ve vyøizování licencí, pøípad-
ný �adatel nemù�e pochybit, jestli�e o licenci po-
�ádá nìkolik mìsícù pøed chystanou cestou do
Kanady.

 Tento pøíspìvek je z velké èásti zalo�en na
informacích od Johna Nightingalea, VE7AOV, kte-
rému autor na tomto místì srdeènì dìkuje.

PR

Setkání pøíznivcù
paket rádia (PR)

poøádá v sobotu dne 20. 9. 1997 radio-
klub OK1RKV v prostorách spoleèenského
sálu pohostinství PRODEX v Karlových
Varech - Ta�ovicích (koneèná autobusu lin-
ky è. 16). Tematicky bude zamìøeno na SW
a HW podporu radioamatérùm, kteøí PR
z nejrùznìj�ích dùvodù dosud nevyu�ívají
jako významné radioamatérské informaèní
médium.

Program:
8.30-12.00 prezentace, burza;
od 13.00 pøedná�ky a videoprojekce.
Pøi pøíle�itosti setkání bude vydán sbor-

ník na téma PR.
Pøihlá�ky do 10. 9. 1997 na adresu: Ra-

dioklub OK1RKV, Èeská 145, 360 18 Kar-
lovy Vary (uveïte, zda máte zájem o obìd
a sborník) nebo v síti PR na: OK1FXM@
OK0PKL.#Bohemia, CZE.EU.

 Kalendáø závodù na záøí

2.9. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00
6.-7.9. IARU Reg.I.-VHF Contest1)  144 MHz

14.00-14.00
9.9. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00
9.9. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00
14.9. P. Bonio Memor. Day (I) 144 MHz 06.00-16.00
21.9. AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 07.00-10.00
21.9.  OE Activity 432 MHz-10 GHz 07.00-12.00
21.9. Provozní aktiv 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00
20.-21.9. Citta di Spoleto Cont.(I) 144 MHz 14.00-14.00
23.9. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00
23.9. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00
27.9. AGCW DL VHF/UHF Cont.2) 144 -432 MHz

                                        16.00-19.00, 19.00-21.00
 27.-28.9. Lombardia VHF Cont.(I) 144 MHz  14.00-14.00

1) podmínky viz AMA 1/1997 a PE-
AR 2/1997, deníky na OK1MG

2) kategorie: A - do 3,5 W; B - 3,5 a�
25 W; C - nad 25 W; kód: RST, èíslo
spojení/kategorie/WW LOC; 1 pøekle-
nutý km = 1 bod; deník na: Oliver Thye,
DJ4QZ, Hammer Str. 367 b, D-48153,
Münster, BRD

OK1MG

Sí� PR ve Slovinsku
Ji� jednou jsme se na stránkách PE-AR

zmínili o tom, �e ve Slovinsku je sí� nódù
typu Super Vozelj a linkù tyto nódy propo-
jující nejmodernìj�í a nejrychlej�í v Evro-
pì, navíc s vlastním nejen hardwarovým,
ale i softwarovým vybavením.

Tehdy ov�em byla vrcholem pøenosová
rychlost 38 kb/s; vzhledem k pøenosùm, kte-
ré tam uskuteèòují, záhy zjistili, �e i tato
rychlost je nedostaèující. Proto se nyní po-
stupnì (na podzim 1996 uvádìli do provo-
zu prakticky jeden link za mìsíc) budují lin-
ky s rychlostí 1,228 Mb/s (!). K 1. 1. 1997 je
tìchto linek v provozu 8 v západní èásti pøi-
lehlé k Itálii, 7 dal�ích je v provozu s rych-
lostí 0,768 Mb/s v centrálním Slovinsku ko-
lem Ljubljany. Jen nìkolik místních nódù je
s touto sítí propojeno linkami 19,2 kb/s, vèet-
nì mezistátního propojení s Rakouskem a
Maïarskem.

Vìt�í rychlosti pochopitelnì zabírají vìt�í
�íøku pásma, ale vzhledem ke smìrovosti
antén lze provozovat na jednom kanále
i nìkolik linek v relativnì malé vzdálenosti
od sebe nebo køí�ících se. Tyto rychlé linky
nejsou samoúèelné. Kromì skuteènosti, �e
tamnìj�í pøechod z PR na Internet umo�-
òuje komunikaci s E-mailem a pøenos in-
formací ze stránek WWW, kdy komunika-
ce �klasickými� PR rychlostmi je jen ztrátou
èasu a také penìz za dobu propojení, jsou
na území Slovinska 4 vzájemnì propojené
hlasové BBSky s pøenosem digitalizované-
ho hlasu protokolem AX25 (nejménì jedna
dal�í je samostatná) a 5 FM ATV pøevádì-
èù z pásma 13 do 23 cm.

Filozofie výstavby nódù a linkù tam je
odli�ná od na�í a je urèitì efektivnìj�í. Otáz-
kou je, zda a o kolik i finanènì nároènìj�í.
Základní sí� je obhospodaøována organizací
ZRS, co� je zkratka Zveza radioamaterjev
Slovenije. Na leto�ní rok je vyèlenìno pro
výstavbu a udr�ování sítì pøevádìèù
(v�ech, nejen pro PR !) 2 000 000 tolarù,
co� odpovídá asi 400 000 Kè; na druhé stra-
nì je tøeba vìdìt, �e je tam povinné èlen-
ství v ZRS v�ech radioamatérù (vèetnì ope-
rátorù klubovních stanic) a celoroèní èlenský
pøíspìvek koncesionáøe je 3900 tolarù (asi
800 Kè), slevu na 50 % mají dal�í operátoøi
se stejným QTH, na 10 % invalidé. Za tìch-
to podmínek lze základní sí� udr�ovat na
skuteènì profesionální úrovni.

QX

MARS

V dobì, kdy pí�i tyto øádky, právì pøi-
stála sonda PATHFINDER na povrchu
Marsu.  Díky Internetu (napø. mpfwww.jpl.-
nasa.gov) si mù�eme prohlí�et dokonalé
snímky, je� sonda posílá na Zemi, a tak
se alespoò pasivnì úèastnit této nádher-
né expedice.

Mù�e se zdát, �e pro radioamatéry je
Mars ji� �nezajímavým� objektem. Chci
vás v�ak seznámit s nìkterými úvahami,
které svìdèí o opaku. V loòském èerven-
ci uspoøádaly Univerzity ve Stuttgartu a
v Marburgu konferenci s názvem �AMSAT
P5A Mars Mission Kick-off Meeting�, tedy
zahajovací konferenci o projektu AMSAT
P5A, jeho� cílem by mìlo být vypu�tìní
sondy k Marsu. Po základních výpoètech
se toti� ukázalo, �e tìleso dru�ice P3D
vèetnì motorového a stabilizaèního sys-
tému by po pomìrnì malých úpravách
mohlo vyhovìt  i pro tuto misi. Z této my�-
lenky projekt vychází. Místo, které je
v P3D obsazeno transpondéry, by bylo
nabídnuto pøevá�nì evropským vìdeckým
týmùm k instalaci pøístrojù pro rùzná fyzi-
kální mìøení v blízkosti Marsu, kolem
nìho� by se sonda na vysoké eliptické
dráze dlouhodobì  pohybovala. Sonda by
také mohla slou�it jako retranslátor mezi
rùznými pøístroji, které budou v blízké bu-
doucnosti pracovat na povrchu Marsu
v rámci jiných projektù, a Zemí.  Autor rub-
riky byl v této souvislosti po�ádán, aby
propoèítal rádiové spojení s takovou son-
dou a výsledky na konferenci pøednesl.

 Uva�ovali jsme s uplinkem v pásmu
2,4 GHz a downlinkem v pásmu 10,4 GHz.
Pro základní telemetrii a  povelování son-
dy pøi pøenosové rychlosti 400 bitù/s by
staèila na Zemi parabola o prùmìru 3 m
pøi výkonu vysílaèe 600 W a �umové tep-
lotì pozemního pøijímaèe 50-100 K. Son-
da by mìla parabolickou anténu o prùmì-
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Podmínky závodù naleznete v pøedchozích roè-
nících èerveného AR, pøíp. PE-AR následovnì:
SEANET viz AR 6/95, Závod k výroèí SNP AR 7/95
(pozor - nové okresy!), Provozní aktiv a SSB liga
AR 4/94, All Asia a IARU FD AR 5/95, DARC Co-
rona AR 6/94, HTP 40 (pozor - zmìna adresy vy-
hodnocovatele: F. W. Fabri, DF1OY, Grünwalder
Str. 104, D-81547 München, BRD) a SAC AR 8/95
(v leto�ním roce je poøadatelem Norsko a deníky
se zasílají na adresu: LA9HW, Jan Almedal, Her-
slebsgt 9, N-0651 Oslo, Norway), TOEC viz PE-AR
5/96, Aktivita 160 PE-AR 6/97, SARL HF contest
PE-AR 8/96, Keymens Club PE-AR 7/96, WAEDC
PE-AR 7/97, OM Activity PE-AR 2/97, AMA Sprint
AR 2/95, ARI Puglia a Elettra Marconi viz PE-AR 8/
96.

Podmínky nìkterých KV závodù:
OK-SSB závod (pozor - zmì-

na doby závodu!) vyhla�uje Èeský
radioklub a koná se v�dy tøetí so-
botu v záøí od 05.00 do 07.00 UTC
(tzn. pøi letním èase od 07.00 do
09.00 dle na�ich hodinek). Závodí
se výhradnì provozem SSB na kmi-
toètech 1860-1900 kHz a 3700-
3775 kHz ve dvou jednohodinových
etapách. Závodu se mohou zúèast-
nit èeské i slovenské stanice. Vyhodnocena bude
ka�dá zemì zvlá�� v kategoriích: a) obì pásma, b)
pásmo 3,5 MHz, c) stanice QRP do 5 W výkonu -
obì pásma, d) posluchaèi. Vymìòuje se kód slo�e-
ný z RS a pìtimístné skupiny písmen, kde první tøi
písmena udávají okresní znak, poslední dvì si ka�-
dá stanice zvolí libovolnì a v prùbìhu závodu je
nemìní. Ka�dé spojení se hodnotí jedním bodem,
násobièi jsou jednotlivé okresní znaky na ka�dém
pásmu zvlá��, bez ohledu na etapy. Deníky je tøeba
zaslat do 14 dnù po závodì na: Radioklub OK1OFM,
c/o Pavel Pok, Sokolovská 59, 323 12 Plzeò.

LZ DX contest se koná ka�doroè-
nì první sobotu v záøí od 12.00 do ne-
dìle 12.00 UTC. Kategorie: a) jeden
operátor - v�echna pásma, b) jeden
operátor - jedno pásmo, c) klubovní
stanice - v�echna pásma, d) poslucha-
èi. Závodí se pouze telegrafním pro-
vozem v segmentech: 3510-3590,
7005-7040, 14 010-14 090, 21 010-
-21125 a 28 010- 28 125 kHz. Výzva
je CQ LZ, vymìòuje se kód slo�ený z RST a ITU
zóny. Spojení s LZ stanicí se hodnotí �esti body,
spojení se stanicemi na vlastním kontinentu vèetnì
vlastní zemì jedním bodem a spojení se stanicemi
jiných kontinentù tøemi body. Násobièi jsou ITU zóny
na ka�dém pásmu zvlá��. Deník se zasílá do 30
dnù po závodì na adresu: BFRA contest, P. O. Box
830, Sofia, Bulgaria. Vítìzové jednotlivých katego-
rií v ka�dé zemi obdr�í diplom, navíc stanice, které
bìhem závodu navá�í potøebný poèet spojení nut-
ných k získání diplomù NRB, 5 band LZ, Black Sea,
Sofia, W-100-LZ, W-28-Z mají mo�nost získat tyto
diplomy bez po�adavku na pøedkládání QSL lístkù.
Je v�ak tøeba spolu s deníkem ze závodu zaslat
i �ádost o vydání pøíslu�ných diplomù.

American and Canadian Islands Contest je
vypsán i pro posluchaèe a smyslem závodu je na-
vázat spojení s maximem americ-
kých a kanadských ostrovù, za kte-
ré se vydávají diplomy USI a CISA.
Termín: druhý víkend v záøí, od so-
boty 17.00 do nedìle 23.00 UTC. Pro
OK stanice je urèena kategorie B.
Stanice vysílající z ostrovù pøedávají
RST, èíslo USI nebo CISA a název
ostrova, na�e stanice pøedávají RST
a zkratku státu (CZE). Spojení s ka�-
dou stanicí platí jednou na pásmu,
bez ohledu na druh provozu; existu-
jí v�ak stanice �rover�, které se pøemis�ují z ostrova
na ostrov; pak platí jedno spojení z ka�dého ostro-
va. Bodování: 5 bodù za ka�dé spojení. Násobièe:

rùzné americké státy a kanadská teritoria. Deníky
musí obdr�et do 31.10. Rees Jenkins, VE7IU, 2647
Dunlevy St., Victoria, BC Canada V8R 5Z4.

CQ/RTTY Journal WW RTTY DX contest se
koná v�dy poslední sobotu a nedìli v záøí, s pou�i-
tím digitálních módù. Stanice
s jedním operátorem mohou zá-
vodit nejvý�e po dobu 30 hodin.
Pøestávky musí být nejménì ve
tøíhodinových blocích. Doby od-
poèinku musí být v deníku vyzna-
èeny. Pøi del�ím provozu se do
závodu zapoèítává pouze prvních 30 hodin. Ope-
rátorské tøídy: 1) stanice s jedním operátorem, prá-
ce na v�ech pásmech nebo na jednom pásmu, zde
se pøipou�tí, aby stanice, která pracovala na v�ech
pásmech a má na jednom pásmu dobrý výsledek,
se pøihlásila kromì kategorie práce na v�ech pás-
mech i v kategorii práce na jednom pásmu; 2) sta-
nice s jedním operátorem s asistencí, v�echna pás-
ma; 3) stanice s více operátory, jedním vysílaèem,
v�echna pásma. V této kategorii je povoleno pra-
covat jen s jedním signálem na jednom pásmu bì-
hem deseti minut, èas poslechu se poèítá za èas
provozu. Výjimka: na jedno a pouze jedno pásmo
je mo�no odskoèit tehdy a jen tehdy, kdy� spojení
tam navázané dá nový násobiè; 4) stanice s více
operátory a s více vysílaèi, v�echna pásma, kdy
mù�e být pou�it libovolný poèet vysílaèù, ale na
ka�dém pásmu smí být vysílán pouze jeden signál
souèasnì a vysílaèe musí být rozmístìny v okruhu
500 metrù od místa uvedeného v koncesní listinì.
Antény musí být fyzicky ukonèeny drátem ve vysí-
laèi. Druhy provozu: BAUDOT, ASCII, AMTOR (FEC
nebo ARQ), PACKET. Není pøípustný provoz v sí-
tích nebo pøes digit. pøevádìèe. Pásma 80 a� 10 m
mimo WARC. S jednou stanicí je platné na ka�dém
pásmu jen jedno spojení bez ohledu na pou�itý druh
provozu. Pøedává se RST, a èíslo CQ zóny, stanice
USA a Kanady navíc zkratku státu nebo provincie.
První stanice z USA a Kanady je platná jak pro ná-
sobiè zemì, tak státu (ev. oblasti). Za spojení s vlast-
ní zemí se poèítá 1 bod, za spojení s jinými zemìmi
2 body a za spojení s jinými kontinenty 3 body. Ná-
sobièi jsou na ka�dém pásmu zvlá��: a) jednotlivé
americké státy (48) a kanadské oblasti (13); b) zemì
podle seznamu DXCC a WAE; c) jednotlivé CQ
zóny. Deníky je tøeba zaslat nejpozdìji do konce
listopadu na adresu CQ nebo pøímo na mana�era:
Roy Gould, CQ WW RTTY DX contest Director,
P. O. Box DX, Stow, MA 01775 USA.

QX

ru 2 m (jedna stìna stávající dru�ice), vý-
kon vysílaèe 70 W a �umovou teplotu pøi-
jímaèe 100 K. V obou smìrech jsme uva-
�ovali minimální pomìr energie pøipadající
na jeden bit ke spektrální hustotì �umu
Eb/N0  = 5 dB pøi modulaci BPSK. Zpo�dì-
ní rádiových signálù v jednom smìru se
pohybuje mezi 3,2 a� 19,8 min podle vzdá-
lenosti. Orientace sondy vùèi Zemi musí
být lep�í ne� jeden úhlový stupeò. Nesrov-
natelnì tvrd�í podmínky by v�ak nastaly,
kdyby sonda ztratila orientaci a i s tím se
musí poèítat.

Projekt P5A je zatím na úplném zaèát-
ku. Jeho dal�í osud závisí na úspì�né èin-
nosti P3D a na tom, jestli zainteresované
instituce z øad vìdeckých pracovi�� se�e-
nou na projekt peníze. AMSAT bude
v tomto projektu vystupovat pøedev�ím
jako dodavatel technologie a slu�eb spo-
jených s provozem sondy.

OK2AQK
Kepleriánské prvky

16. èervna 1997 nás opustil Miloslav
Karlík, OK1JP, z Prahy dlouholetý aktivní
radioamatér a funkcionáø Èeského radioklu-
bu.

Citát ze smuteèního oznámení OK1JP:
�ádná smrt není zlá,
pøedchází-li jí �ivot dobrý.

USilent key

30. mája 1997 sa slovenskí rádioamaté-
ri rozlúèili s Ondrejom Oravcom, OM3AU.
Bol èlenom rádioklubu pri V�T Ko�ice,
OM3KAG. Venoval sa hlavne práci  cez kos-
mické prevádzaèe a �íreniu rádiových vån
odrazom od meteorických stôp. Svoje skú-
senosti odovzdával ostatným ako lektor pri
radioamatérských sympóziách a v odbornej
literatúre.

9. èervna 1997 zemøela
Vojtì�ka Hradová, OK2PEP
(ex OL6AKA). Byla èlenkou
kun�tátského radioklubu
OK2KFP, kde se hlavnì v 70.
letech vìnovala výchovì radi-
oamatérské mláde�e.

Kalendáø na srpen a záøí
16.-17.8. SEANET contest SSB 00.00-24.00
16.-17.8. Keymen�s club (KCJ) CW CW 12.00-12.00
16.-17.8 Am/Can Island Test CW+SSB 17.00-23.00
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
7.9. Provozní aktiv KV CW 04.00-06.00
6.-7.9. All Asia DX contest SSB 00.00-24.00
6.9. SSB liga SSB 04.00-06.00
6.9. DARC Corona 10 m DIGI 11.00-17.00
6.-7.9. LZ DX contest CW 12.00-12.00
6.9. AGCW Straight Key HTP40  CW 13.00-16.00
6.-7.9. Concurso la Gomera Isla 14.00-14.00
6.-7.9. SSB Field Day SSB 15.00-15.00
8.9. Aktivita 160 CW 19.00-21.00
13.-14.9. Europ. contest (WAEDC)      SSB 00.00-24.00
13.9. OM Activity CW 04.00-04.59
13.9. OM Activity SSB 05.00-06.00
13.-14.9. ARI Puglia contest MIX 13.00-22.00
21.9. AMA Sprint CW 04.00-05.00
20.9. OK-SSB závod SSB 05.00-07.00
20.-21.9. Scandinavian Activity CW 15.00-18.00
27.-28.9. CQ WW DX contest RTTY 00.00-24.00
27.-28.9. Elettra Marconi MIX 13.00-13.00
27.-28.9. Scandinavian Activity SSB 15.00-18.00

* Do uzávìrky jsme nezjistili, které nové
okresy platí pro tento závod. (Kramerius)
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-756 (pøijímaè od 30 kHz do 60 MHz). Speciální mìøiè
stojatých vln AEA SWR-121 V/U - grafický analyzátor
antén VHF/UHF. Malý, slabý, vlastnoruènì �sbastlený�
a pøece funguje (transceiver pro 40 m)! PACTOR - dál-
nopis s roz�íøenou korekcí chyb. Krátkovlnný pøijímaè
DC2000 s pøímým smì�ováním. Jednoduchá zapojení
elektronických klíèù. Umìlá anténa vlastní výroby. QRP
- úspìchy s malým výkonem (12. pokraèování). Skener
PRO-70: 4 m, 2 m, 70  cm. M-400 od fy Universal: Svìt-
lo v d�ungli dat (dekodér). Nová anténa s uzavíracím
�hrncem� pro VHF/UHF od fy Helmut Bensch. Moderní
koncepce pøijímaèù s digitálním zpracováním signálu.
Transekvatoriální �íøení na 50 MHz. �Deutsche Welle�
v síti.

FUNKAMATEUR 7/1997, Berlin. Mini-Computer
PSION firmy Siena. Z historie poèítaèù. Zákon o ama-
térském vysílání. Dvoupásmový transceiver IC-207H pro
mobilní provoz. Krátkovlnná stanice Nauen investuje do
budoucnosti. Kostel v Sacrow - první nìmecká radio-
stanice (pokusy Slaby-Arco pøed 100 léty). Pøes analo-
gový pøenos obrazù z dru�ic k digitálnímu pøenosu
s malou rozli�ovací schopností. Konvertor k pøenosu po-
èasí z dru�ic s ST6220. Rozeznávací zaøízení øeèi IBM
(ovládání poèítaèe hlasem). Hlasový ovladaè IBM 3.0.
Programování Windows s GFA-Basic: Pøíjem dat ve
Windows 95. Zku�ební karta POST s moderními sta-
vebními prvky. Vf �vobler� s velkým kmitoètovým rozsa-
hem. HiFi  pøedzesilovaè CA3. K èemu zapojení boot-
strap? Mìøení fázových úhlù ve sly�itelném rozsahu.
Základy kmitoètové modulace. Feritová pøijímací anté-
na pro 160 m. VMOSFET ve vysílaèi a v zesilovaèi krát-
kých vln. Pojistka proti pøepìtí u zdroje GSV3000. Mì-
øení impedancí anténními analyzátory. V�estranná
souèástka do stanice: Multi-Mode-Controller PTC2.

RADIO HÖREN 7/1997, Baden-Baden.  Norddeich
Radio, 90. narozeniny. Signály od sopky (Puy de Dome).
Radio 101, nezávislý rozhlas v Zagrebu. Rozhlasová
technika tøetí generace. Skener ICOM typu IC-R7100
(25 MHz-2 GHz). Realistický PRO-2042, rychlý skener
(25-520, 760-1300 MHz).

WELTWEIT HÖREN 7/1997, Erlangen. Vysílaè
Freies Berlin. Hit-radio Ö3 - v�ecko digitálnì. Zesilovaè
pro dlouhé, støední a krátké vlny WA-50.

O èem pí�í jiné
radioamatérské

èasopisy ?
l Norská radioamatérská liga upozoròuje,
�e pro vìt�inu JW stanic nezaji��uje doru-
èování QSL, ponìvad� vìt�inou nejsou èle-
ny norské organizace a to ani v pøípadì, �e
je mana�erem LA5NM! Zasílejte proto QSL
direkt na adresy mana�erù: JW0A - SP2HMT;
JW0E, H - LA5NM; JW0B, C, D - SP2DVH;
JW0G - SP5IDK; JW0F - SP2GOW. Podob-
nì dopadl Rolf, DL6ZFG, který dìlal mana-
�era pro øadu stanic bývalého SSSR. DARC
mu jednoznaènì oznámil, �e pokud chce
dostávat tyto QSL pøes byro, musí zaplatit
èlenské pøíspìvky do DARC za ka�dou znaè-
ku, pro kterou dìlá mana�era.
l Zajímavá zpráva pøi�la z Burmy, dnes
Myanmaru. Jakmile se objevila stanice XZ1A
(japonská expedice), která pracovala sou-
bì�nì s XY1HT, pøijel do Myanmaru i Bill
Kenamer, který má dnes hlavní slovo
v DXCC. Platnost obou znaèek pro DXCC
byla odsouhlasena, ov�em pøedstavitelé
tamního Ministerstva spojù závaznì prohlá-
sili, �e tyto stanice byly první, které získaly
licenci od roku 1964. Z toho je zøejmé, �e
Romeo Stepanìnko ani z Burmy nepraco-
val (pokud ano, tak nelegálnì, bez povole-
ní). Pøesto byla platnost spojení s jeho znaè-
kou (XY0RR) pro DXCC ponechána,
vzhledem k ohromným administrativním pro-
blémùm, které by zru�ení pøineslo.
l Ve �výcarsku byl letos vùbec poprvé
pou�it prefix HB5 pro stanici HB5CC, která
pracuje do 31. 10. t.r. u pøíle�itosti 50. výro-
èí zalo�ení radioamatérské organizace v St.
Galen a ka�doroèního setkání èlenù USKA.

OK1HH

Pøedpovìï podmínek �íøení KV na srpen

QST 5/1997, Newington. Pùsobte na své souse-
dy. AMSAT potøebuje va�í pomoci. Ultrajednoduchý pøi-
jímaè signálù W1AW. Digitální kmitoètový displej na zá-
kladì PIC. Velmi úèinný výkonový zesilovaè tøídy E. Je�tì
jednou: HAM na velitelském stanovi�ti. Nové knihy:
W6SAI HF Antenna Handbook. Problémy s rotátorem
pro smìrovku VHF/UHF. Zahnutý dipól. Pìtiprvková mi-
nianténa pro 2 m. Èas pracuje pro vás (èasová slu�ba:
rádio, Internet, GPS). Transceiver ICOM IC-756 MF/HF/
VHF. Pøijímaè Japan-Radio Co. typu NRD-535D (0,1 a�
30 MHz). Úprava �ikmé antény pro vìt�í zisk. Válka pro-
ducentù WEB.

CQ HAM RADIO 6/1997, Tokio. Pøedzesilovaèe -
jak je vyrábìt a jak jich pou�ívat (45 stran). Spínací  pøí-
stroj pro amatérskou tísòovou slu�bu. Lineární zesilo-
vaè 200 W (1,8-28 MHz). Morseovka na amatérském
tísòovém kmitoètu 4630 kHz. Analyzátory stojatých vln
MFJ-219 (420-450 MHz) a MFJ-259  (1,8-170 MHz). In-
terfejs ASCII/Morse. My� jako mikrofonní pøepínaè. Pøi-
jímaè amatérské televize na 10 GHz.

RADIO AMATOR 4/1997, Kijev. Amatéøi o výstav-
ce SAT TV 97. Prostøedky individuální spojové techni-
ky. Souèasné telefonní pøístroje. Pøíslu�enství k telefon-
ním kabelùm. Princip výstavby celulárních systémù.
Dru�icové války. Kontrola úrovnì TV signálù v kabelo-
vých rozvodech. Kabelová televize od A do Z. Mikrovln-
ný integrovaný teleradioinformaèní systém (MITRIS). Jak
vylep�it Internet? TV magistrála s aktivními rozdìlovaèi.
Kapacitní relé. Blok pevnì nastavených ladicích èlenù.
Dvoutónový generátor pro magnetofony. Pøístroj ke zkou-
�ení tranzistorù o libovolné vodivosti. Mùstkový zesilo-
vaè s kompenzací zkreslení signálu. Logický analyzátor
ze dvou integrovaných obvodù. Anténa DMB. Zpìtný vf
trakt transceivru SSB. Elektrolytické hliníkové konden-
zátory s netuhým elektrolytem UK-50-08.

FUNK 6/1997, Baden-Baden. Albrecht AE-501,
transceiver pro 2 m do ruky. Albrecht AE-550, transcei-
ver pro  mobilní provoz na 2 m. Transceiver ICOM IC- Dr. Ing. J. Dane�, OK1YG QX

Pøipojené pøedpovìdní køivky jsou vypoèteny po dosazení vyhlazeného èísla skvrn
R12=18. Na první pohled to není mnoho a v porovnání s minulou pøedpovìdí se nejed-
ná o velký vzrùst. Podstatnìj�í je ale skuteènost, �e si mù�eme být v podstatì jisti tím,
�e minimum jedenáctiletého cyklu probìhlo ji� vloni a v nejbli��ích mìsících a letech
nás èeká dal�í zrychlení tempa vzrùstu. Po nìm budeme moci pøípadnì korigovat ji�
témìø rok starou (a zatím bez podstatnìj�ích zmìn platnou) pøedpovìï maxima cyklu -
- R12=160 v roce 2000). Zatím je minimálním údajem R12=8,3 z loòského kvìtna a
posledním známým R12 je rovných 10 za loòský listopad, spoètené s pou�itím kvìtno-
vého R=18,5.

Co nás v srpnu èeká (a nemine) je poèátek konce léta v ionosféøe (podstatnì døíve
ne� v troposféøe, kde je hystereze zmìn del�í). Èetnost výskytù sporadické vrstvy E a
shortskipù na nejkrat�ích pásmech bude valem ubývat (dobøe to bude znát po poklesu
meteorické aktivity). Ranní a odpolední maximum chodu kritických kmitoètù se k sobì
budou pøibli�ovat a ve druhé polovinì mìsíce se mohou vyskytovat dny s pøíslu�ným
jejich chodem ji� na zpùsob podzimu. Letní ionosféra bude na zmìny intenzity sluneèní
radiace i stavu geomagnetického pole reagovat svi�nìji a signály zámoøských stanic
na kmitoètech nad 20 MHz i z jiných smìrù ne� ji�ních budou bì�nìj�í.

Pøehled vývoje v leto�ním kvìtnu nám uká�e, �e i pøes výskyt poruch nebyly pod-
mínky nejhor�í (ostatnì kvìten bývá pøíjemným mìsícem obzvlá�tì pro milovníky dva-
cetimetrového pásma). Kdo chtìl mít aktuální pøehled, jistì si alespoò obèas poslechl
hlá�ení majáku DK0WCY na 10 144,8 kHz, resp. ráno a veèer na 3579,8 kHz.

Kvìten sice zaèal poruchou a dvoudenním zhor�ením, ale sluneèní aktivita v dlou-
hodobém prùmìru rostla, tak�e byla i náprava rychlá. V první polovinì kvìtna na slu-
neèním disku dominovala aktivita v oblastech skvrn dále od rovníku, ale ve druhé polo-
vinì mìsíce zaèaly skvrny defilovat opìt tìsnì u nìj. Erupce s výronem plazmy do
meziplanetárního prostoru z 12. kvìtna byla pøíèinou v denní dobì vrcholící geomag-
netické bouøe 15. kvìtna. Po poru�e se pochopitelnì rozkolísaly a zhor�ily podmínky,
situace se ale rychle vracela k normálu.

Po sluneèních erupcích a poru�e magnetického pole Zemì, jejich� úèinek kulmino-
val 27. kvìtna, do�lo k celkovému poklesu aktivity, k uklidnìní a následovalo po v�ech
stránkách postupné zlep�ení. V pøíjmu signálù vzdálených stanic se projevilo v plné
míøe od 29. kvìtna, co� bylo nezvykle rychlé s ohledem na vlastnosti ionosféry v letním
období. Poslední vìt�í erupce z úterý 27. kvìtna, která zaèala v 09.56 UTC, nemìla na
�íøení vìt�í èi del�í úèinek. Ji� 29. kvìtna byla dobøe prùchozí severoatlantická trasa a
v dal�ích dnech se objevovaly díky sporadické vrstvì E stanice DX i na desítce.

IBP: od 19. kvìtna pracuje dal�í pìtipásmový maják - VK6RBP a patrnì ji� koncem
dubna naopak pøestal pracovat LU4AA. 4S7B nadále nevysílal na 18 MHz kvùli velké-
mu ÈSV. W6WX a KH6WO nevysílaly na pásmech WARC pro legislativní problémy a
z jedno- na pìtipásmový byl pøezbrojován JA2IGY. Dobrou sondou podmínek DX byly
VE8AT a W6WX a nezøídka na ètyøech a� pìti pásmech jsme sly�eli 4X6TU, OH2B a
CS3B, výjimeènì i ZS6DN a 5Z4B.

Závìr patøí obvyklým øadám tentokrát kvìtnových denních hodnot dvou nejdùle�i-
tìj�ích indexù. Sluneèní tok (Penticton, B.C.) - 72, 72, 71, 71, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72,
72, 74, 74, 73, 72, 73, 74, 74, 79, 85, 81, 76, 77, 78, 80, 78, 77, 76, 75 a 73, v prùmìru
74, 5 a index geomagnetické aktivity (Ak z Wingstu) - 29, 15, 12, 12, 8, 4, 6, 6, 4, 5, 5,
2, 3, 8, 43, 13, 13, 7, 4, 6, 6, 4, 3, 12, 6, 14, 20, 7, 4, 10 a 13, v prùmìru 9,8.
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Roste obliba radioamatérských stavebnic

Celoroèní soutì�e
Ka�doroènì poøádá ÈRK - Èeský radi-

oklub spoleènì s CLC - Èeským poslu-
chaèským klubem celoroèní soutì�e OK -
maratón, KV OK ACTIVITY a VKV OK AC-
TIVITY. Stále se je�tì mù�ete do v�ech
tìchto soutì�í zapojit a posílat hlá�ení do
jednotlivých kategorií.

Nebojte se úèasti, hodnocen bude ka�-
dý, kdo bìhem roku za�le alespoò jedno
mìsíèní hlá�ení. Rádi uvítáme dal�í úèast-
níky v�ech kategorií. O podmínky soutì�í
a tiskopis mìsíèního hlá�ení si napi�te na
moji adresu (je uvedena v závìru rubriky).

Z va�í èinnosti
Dnes vám pøiblí�ím èinnost obìtavého

radioamatéra Pavla Konvalinky, OK1KZ,
z Prahy - Bohnic. Mnozí z vás ho znáte
osobnì a vìt�ina z vás ho jistì zná z bì�-
ného provozu v pásmech KV i VKV pod
jeho vlastní znaèkou OK1KZ nebo pod
znaèkou klubovní stanice OK1KCF.

Pavel se s radioamatérskou èinností se-
známil v padesátých letech je�tì jako �ák
základní �koly v Uherském Hradi�ti. Zaèal
s kamarády stavìt rùzné radiotechnické
pøístroje podle vydávané se�itové edice a
nejvìt�í úspìch mìl s radiopøijímaèem Di-
penton. Èasem se pøihlásil do místního ra-
dioklubu OK2KHY, který pod vedením
Franty, OK2KY, �íøil radioamatérskou èin-
nost v okrese.

Kromì �bastlení� velmi brzy propadl
kouzlu provozu na krátkovlnných pás-
mech. Jako posluchaè s pracovním èíslem
OK2-5485 rozeslal QSL lístky do mnoha
zemí svìta. Doposud má uschován QSL
lístek s dopisem od stanice XZ2TH, ve
kerém mu operátor sdìluje, �e je jediným
koncesovaným radioamatérem v Barmì.

Rád vzpomíná na základní èinnost ra-
dioklubu, kterou byla výuka telegrafie a pøí-
prava na zkou�ky rádiových operátorù. Tý-
denní kurs v Lípì u Zlína zavr�il Pavlovu
snahu získat vysvìdèení RO. Tam se pro-
jevil Josef Barto�, OK2PO, jako vynikající
uèitel, který mìl velikou zásluhu na tom,
�e Pavel dosahoval v pøíjmu a vysílání tem-
pa rychlostí kolem 140 znakù za minutu.

Po ukonèení základní vojenské slu�by
vstoupil Pavel do státních slu�eb jako tech-
nik radiokomunikaèních zaøízení. Zapojil se

Pavel Konvalinka, OK1KZ,
u svého zaøízení

jí, nebylo to umístìní pøesvìdèivé, proto-
�e scházela pøimìøená konkurence. Veli-
ce je mrzí souèasná malá úèast na�ich
radioamatérù v domácích i mezinárodních
závodech. Bìhem roku 1996 operátoøi
OK1KCF navázali témìø sedm tisíc spoje-
ní a zúèastnili se 152 rùzných závodù
v pásmech KV i VKV. Pod znaèkou klu-
bovní stanice OK1KCF Pavel navázal dal�í
desítky tisíc spojení a zúèastnil se také nì-
kolika stovek závodù. Veliký podíl rovnì�
má na získání mnoha domácích i zahra-
nièních diplomù pro znaèku OK1KCF.

Vedlej�í zájmová èinnost, která Pavla
provází rovnì� od mládí, je cestování, fo-
tografování, filmování a country hudba.

Pou�ité po�tovní známky
Pøed èasem jsem vás po�ádal o pou�i-

té po�tovní známky z bì�né koresponden-
ce, které posílám prostøednictvím Charity
dìtem do misijních zemí. Dostal jsem
z rùzných míst na�í republiky men�í i vìt�í
mno�ství pou�itých známek, za které vám
v�em dìkuji. Pokud mù�ete, zasílejte i na-
dále jakékoliv po�tovní známky na moji ad-
resu. Mnoha dìtem ze známek udìláte ve-
likou radost a mnohdy za nì dostanou tolik
potøebné jídlo a léky.

Tì�ím se na dal�í dopisy a pøipomínky.
Pi�te mi na adresu: Josef Èech, OK2-
-4857, Tyr�ova 735, 675 51 Jaromìøice
nad Rokytnou.

V pásmech KV mù�ete èasto sly�et �védskou stanici SM5CBC/
/QRP, jejím� operátorem je Einar Lundborg z Norrköpingu. Pou-
�ívá stavebnicová zaøízení americké firmy Wilderness Radio
z Los Altos v Kalifornii. Na snímku vidíte jeho transceiver NorCal
40A, co� je telegrafní transceiver ze stavebnice pro pásmo 7 MHz
o výkonu 3 W. Do transceiveru je vestavìn �super-keyer�, který
mj. na po�ádání telegraficky hlásí, na jakém kmitoètu je transcei-
ver naladìn. Jako anténu pou�ívá Einar ZEPP 41,15 m. Pøijímaè
v transceiveru NorCal 40A je superhet s krystalovým filtrem. Kro-
mì tohoto transceiveru pou�ívá Einar také zaøízení typu Sierra
od tého� výrobce stavebnic, co� je modulový transceiver pro
v�echna pásma KV s výkonem 3 W.

Einar Lundborg má koncesi od roku 1953 a pracoval hlavnì
v oboru rádiového pøenosu telemetrických informací o poèasí.
Dnes je v dùchodu a kromì vysílání se vìnuje vlastním konstruk-
cím a stavebnicím radioamatérských zaøízení z celého svìta. Je
èlenem FOC, TOPS, RNARS, a G-QRP klubu.

-dva

do èinnosti v klubovní
stanici OK1KCF a kdy�
získal vlastní znaèku,
pøevzal i funkci vedou-
cího operátora. První
spojení pod znaèkou
OK1KZ navázal 1. 3.
1966 telegraficky se
stanicí OZ4CF. V sou-
èasné dobì ji� poèet
Pavlových  spojení pøe-
kroèil 200 tisíc. Poèet
zemí DXCC, se který-
mi pracoval, odhaduje
Pavel na 250, poèet
odeslaných QSL lístkù
na pøibli�nì 130 tisíc.

Zaøízení pou�ívá
v�dy pouze základní, bez dal�ího zesilo-
vacího stupnì, tak�e ani zdaleka nevyu�í-
vá mo�ností tøídy A. Ji� dvacet rokù pou�í-
vá jedinou anténu G5RV pro v�echna
pásma od 1,8 do 145 MHz. Zaøízení pou-
�ívá TRX Kenwood TS-520, TS-430S,
HG70D, Yaesu FT-707 a M160.

Ji� øadu let se Pavel s oblibou vìnuje
závodní a soutì�ní èinnosti, za tu dobu od-
haduje svoji úèast asi ve 2000 závodech
a soutì�ích, z vìt�í èásti mezinárodních.
Obèas splní podmínky domácího nebo za-
hranièního diplomu, celkem jich ji� získal
kolem 350 ze v�ech svìtadílù. Je èlenem
nìkolika národních i mezinárodních klubù
a organizací - ÈRK, DXCC, CHC, DIG,
CDRC, TFC, OTC, VRK a dal�ích.

V minulém roce zvítìzil v celoroèní sou-
tì�i OK maratón. V kategorii - OK tøída B+A
dosáhl 107 890 bodù. Bìhem roku 1996
navázal 15 868 spojení, z toho 13 779
v pásmech KV. Zúèastnil se 175 závodù,
pracoval se 150 zemìmi DXCC, 1091 pre-
fixy, 121 okresy ÈR a SR. V pásmech VKV,
kterým vìnuje ménì èasu ne� pásmùm
KV, pracoval s 57 okresy ve 12 ètvercích
ze tøí zemí DXCC.

Po propu�tìní ze státních slu�eb v roce
1977 nastìhoval Pavel radioklub s klubov-
ní stanicí OK1KCF do svého bytu na síd-
li�ti v Bohnicích, kde zùstává dodnes. Bì-
hem tìchto dvaceti rokù vychoval Pavel
mnoho samostatných operátorù a konce-
sionáøù OK. V souèasné dobì má radio-
klub 10 èlenù.

Operátoøi klubovní stanice OK1KCF
zvítìzili v minulém roèníku OK maratónu
v kategorii klubovních stanic s celkovým
poètem 74 884 bodù, ale jak sami uvádì- 73! Josef, OK2-4857






