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S ing. Pavlem Krejèím, spoluma-
jitelem firmy ANTECH spol. s r.o.,
která se zabývá dovozem výrobkù
firmy ALCAD a mìøicích pøijímaèù
SADELTA

Mù�ete nám, prosím, øíci, jak va�e
firma vznikla a jak se dostala ke
své nynìj�í èinnosti?

Firma ANTECH vznikla v roce 1991
jako montá�ní firma pro individuální pøí-
jem TV signálu. V tém�e roce zaèala
také vyrábìt komponenty pro pøíjem a
rozvod TV/FM. V roce 1992 jsme zaèali
s velkoobchodním prodejem satelitní a
anténní techniky. Ve stejném roce jsme
navázali kontakt s firmou MASCOM, pro
kterou pùsobíme jako velkoobchodní za-
stoupení v prodeji satelitní techniky a
televizních pøijímaèù znaèky NOKIA a
MASCOM.

V roce 1994 jsme byli kontaktováni
zástupcem �panìlské firmy ALCAD
s úmyslem otevøít zastoupení pro èeský
a slovenský trh. Po prostudování zasla-
ných katalogù a vzorkù kanálových zesi-
lovaèù nám bylo jasné, �e tyto výrobky
na na�em trhu chybí. Ve stejném roce
nás kontaktovala dal�í �panìlská firma
SADELTA, zabývající se produkcí mìøi-
èù úrovnì a mìøicích pøijímaèù.

A jaká je �havá souèasnost firmy?

V souèasné dobì jsou tu vedle sebe
dvì firmy a to ANTECH - fyzická osoba,
zabývající se výrobou komponentù pro
pøíjem a distribuci TV/FM signálu a vel-
koobchodním prodejem satelitním tech-
niky a televizních pøijímaèù NOKIA a
MASCOM. Druhou firmou je ANTECH
spol. s r.o., zabývající se importem a dis-
tribucí výrobkù firem ALCAD a SADEL-
TA. V souèasné dobì pracují ve firmì a�
na jednu výjimku pøíbuzní, tak�e by se
dalo øíci, �e jsme rodinný podnik.

�panìlské firmy u nás pøíli� zná-
mé nejsou. Øeknìte nám, prosím,
nìco o firmì ALCAD?

Firma ALCAD, S. A., sídlící v severo-
baskickém Irunu na hranicích s Francií,

byla zalo�ena  v roce 1988. Samotná fir-
ma je rozdìlena na dvì divize a to vy-
sokofrekvenèní elektroniku a domovní
elektroniku. V divizi vysokofrekvenèní
elektroniky se vyrábí �iroký sortiment vý-
robkù jak pro individuální pøíjem, tak pro
STA a TKR. Náplní divize domovní elek-
troniky jsou výrobky pro pøenos audio a
video signálù po rozvodu 220 V. Tyto vý-
robky jsou distribuovány pod znaèkou
ALCIA. Pøevá�ná èást výroby je situová-
na v závodì v Irunu, men�í èást se vyrá-
bí v Barcelonì a v portugalském mìstì
Azeitao. Pøesto�e ALCAD je pomìrnì
mladá firma, �pièková kvalita výrobkù,
nejmodernìj�í technologie výroby, vyso-
ká profesionalita zamìstnancù a velmi
pøijatelná cena posouvá firmu ALCAD
mezi pøední výrobce v Evropì a ve svì-
tì. Pøíznaèné je i získání certifikátu ISO
9001 v loòském roce.

Jak to vypadá s certifikací pro ná�
trh?

Samozøejmì jsou v�echny výrobky
urèené pro STA a TKR homologované
ÈTÚ.

Co byste bli��ího øekl o firmì SA-
DELTA?

Firma SADELTA, sídlící v Barcelonì,
je souèástí spoleènosti BARCELO, která
mimo jiné vlastní sí� luxusních hotelù po
celém svìtì a nìkteré vlivné deníky. Mi-
mochodem jeden z hotelù je i v Praze.
Aè je SADELTA men�í firma, má velmi
dlouhou historii výroby mìøicích pøístrojù
a generátorù TV signálu. V souèasné
dobì vyrábí mìøièe úrovnì, mìøicí pøijí-
maèe a �iroký sortiment mikrofonù a pøí-
slu�enství CB, které se chystáme také
uvést na ná� trh. Pøi prvním seznámení
s jejími mìøicími pøístroji jsem byl velmi
pøekvapen perfektní profesionální úrovní
a velmi pøíjemnou cenou.

Mù�ete nám popsat sortiment tìch-
to mìøících pøístrojù?

Sortiment mìøièù úrovnì je reprezen-
tován asi nejlevnìj�ím mìøièem úrovnì
TV/FM s èíslicovým zobrazením kmitoè-
tu na na�em trhu, TC-402D, mìøièem
úrovnì TV/FM/SAT TC-90, satelitním
mìøièem úrovnì TC-80 (VX-360) a no-
vinkou uvedenou na londýnské expozici
�Cable and satellite� - mìøièem úrovnì
TV/FM TC-50, který je opravdu velmi
dokonalý.

TC-50 je svými rozmìry 17 x 8 x 8 cm a
hmotností pouhých 1,3 kg, vèetnì aku-
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mulátoru a bra�ny, ideální pro montá�
v terénu. Pøístroj je øízen mikroproceso-
rem a dovoluje mìøit úrovnì obrazové
a zvukové nosné v rozsahu 20 a� 120
dBµV, pomìr signál/�um a pomìr nosné
obrazu/zvuku. Namìøené velièiny se
zobrazují na velkém multifunkèním dis-
pleji, na kterém se pøehlednì zobrazuje
èíslo mìøeného kanálu, èíslo pamìti,
kmitoèet kanálu, posunutí zvukové nos-
né, analogovì èíslicové zobrazení na-
mìøené úrovnì. Samozøejmostí tohoto
pøístroje je zvuková demodulace s velmi
kvalitním nf zesilovaèem a reprodukto-
rem, generování tónu kmitoètovì závis-
lého na namìøené úrovni, výstup video,
100 pamì�ových míst, mo�nost prosví-
cení displeje LCD a skenování v�ech ka-
nálù (automaticky se zastaví pøi nalezení
signálu s úrovní, která je vìt�í nebo rov-
na pøednastavené úrovni). Zajímavostí
tohoto pøístroje je, �e lze do pamìtí na-
stavit v�echny bì�nì ve svìtì pou�ívané
TV normy, vèetnì tìch, které se pou�í-
vají v Japonsku nebo v Thajsku.

Z mìøicích pøijímaèù firma vyrábí dva
typy TC-200 a TC-500. Satelitní mìøicí
pøijímaè TC-200 dová�íme pouze na ob-
jednávku (z dùvodu ne právì konkurenèní
ceny), zato mìøicí pøijímaè TC-500 je po
právu vlajkovou lodí výrobkù firmy SA-
DELTA.

Proè je pøijímaè TC-500 tak zajímavý
(sám mohu potvrdit z výstavy Am-
per, �e tak perfektní TV obraz na
displeji LCD se hned tak nevidí)?

TC-500 pøedstavuje novou koncepci
pøenosného barevného mìøicího pøijíma-
èeTV/FM/SAT a spektrálního analyzáto-
ru TV/FM, plnì øízeného mikroproceso-
rem. Pøístroj má vestavìnu barevnou
obrazovku LCD 4� s velmi velkou rozli�i-
telností. Pou�ívají se obrazovky TFT
Sharp, které jsou velmi kvalitní. Zde se
pozastavím, proto�e obrazovka LCD je
èasto diskutovaný problém. Je pravda,
�e na pøímém sluneèním svitu je obraz
�patnì vidìt, av�ak to je i na klasické ob-
razovce. Èastý názor, �e na obrazovce
LCD nejsou vidìt �duchy�, je zavádìjící a
mnoho zákazníkù se mohlo pøesvìdèit,
�e opak je pravdou.

Nejsilnìj�í zbraní TC-500 je spektrál-
ní analýza, u které je rozli�itelnost 350
kHz na VHF/UHF a dynamika 40 dB.
Zobrazovaná �íøka pásma je plynule voli-
telná od 5 MHz a� po celé pásmo. Zo-
brazení spektra lze ulo�it do patnácti
k tomu urèených pamìtí, které lze po
opìtovném zobrazení souèasnì pøekrýt
barevnì odli�eným reálným spektrem.
Vyu�it lze tuto funkci ve spojení s exter-
ním �umovým generátorem pøi nastavo-
vání kanálových sluèovaèù, zesilovaèù
apod. U�iteènou funkcí je mo�nost pou-
�ít dvou na sobì nezávislých znaèek.

Zajímavou funkcí je také automatika
mìøení, s ní� lze do deseti pamì�ových
plánù po 100 pamì�ových místech na-
stavit kanály, které potøebujeme namìøit
a pouhým jedním ztisknutím tlaèítka zmì-
øit úroveò nosné obrazu a zvuku u v�ech
nastavených a aktivovaných pamì�o-
vých míst. Výsledky mìøení lze zobrazit
v tabulce na obrazovce nebo uchovat a
pozdìji vytisknout jako protokol na tiskár-
nì, pøipojené pøes rozhraní Centronics.

Nyní se vra�me k firmì ALCAD,
jaký sortiment nabízí?

Sortiment výrobkù ALCAD je opravdu
pestrý a výrobky vysokofrekvenèní divi-
ze jsou rozdìleny do jednotlivých sérií.
Série 900 zahrnuje �irokopásmové anté-
ny, které mají opravdu �pièkovou kvalitu
- i kdy� jsou ponìkud dra��í, tak je cena

vyvá�ena opravdu výbornými parametry.
Série 902 jsou pásmové sluèovaèe
v provedení i do venkovního prostøedí.

Série 903 je �iroký sortiment domov-
ních zesilovaèù na sto�ár  se zesílením
24 a� 40 dB, urèených hlavnì pro indivi-
duální pøíjem. Tyto zesilovaèe jsou vyro-
beny technologií SMT a uzavøeny v plas-
tové krabièce vhodné i pro venkovní
prostøedí. Napájení zesilovaèù +12 V je
realizováno po koaxiálním kabelu pøes
výstup. U v�ech vstupù je mo�né regulo-
vat zisk -16 dB nebo -23 dB. Kabel je
pøipojen k zesilovaèi rychlokonektorem
ALCAD, který spojuje výhody konektoru
IEC a konektoru F. Nezanedbatelným
kladem tìchto zesilovaèù je i velmi pøíz-
nivá cena.

Série 904 je prezentována domovní-
mi a linkovými zesilovaèi s vlastním
zdrojem. Série 905 pøedstavuje dnes ji�
populární kanálové zesilovaèe ZG. Tyto
zesilovaèe svými parametry (zisk 53 dB,
vybuditelnost 123,5 dBµV, velká selektivita
a vysoká spolehlivost)  pøedstavují ideál-
ní øe�ení stanic STA a TKR. Od øíjna to-
hoto roku bude na skladì i �slab�í� typ
ZP, u nìho� jsme po dohodì s výrobcem
dosáhli pøíznivìj�í ceny. Jinak se mohou
na�i zákazníci tì�it, proto�e od ledna
pøí�tího roku se objeví na na�em trhu
dlouho po�adované mìnièe ALCAD.

Série 906 pøedstavuje sortiment roz-
boèovaèù a odboèovaèù. Série 907 za-
ujímá sortiment cenovì velmi pøístup-
ných zásuvek, série 908 konektory, série
910 pøíslu�enství (rùzné filtry, útlumové
èlánky a pøedzesilovaèe) a série 912 sa-
telitní skupinový pøijímaè, u kterého bych
chtìl zdùraznit, �e modulátor pøijímaèe
je pøeladitelný v celém TV pásmu. V�ech-
ny parametry satelitního pøijímaèe jsou
nastavitelné infraèerveným dálkovým
ovládáním.

Co se týká domovní elektroniky znaè-
ky ALCIA, je to divize vzniklá pøed dvì-
ma lety a v souèasnosti se rychle rozví-
jející. Hlavními výrobky jsou Soundnet a
Videonet, které bych blí�e pøiblí�il.

Princip zaøízení Videonet je pøenos
signálu AV namodulovaného na zvolený
kanál v I. pásmu po síti 220 V. Souprava
se skládá s vysílaèe, který zpracovává
signál AV z videomagnetofonu, satelitní-
ho nebo televizního pøijímaèe a pøedává
ho do sítì 220 V. V jiné místnosti je pøijí-
maè, který pøedá signál do televizního
pøijímaèe. Navíc je tento systém doplnìn
o mo�nost ovládání zdroje signálu AV po
síti 220 V dálkovým ovládáním zdroje
signálu. V praxi to znamená �e pøipojí-
me-li vysílaè k videomagnetofonu, který
má naladìny pozemní TV stanice, mohu
ho z libovolné jiné místnosti pomocí pøijí-
maèe Videonet a dálkového ovládání vi-
deomagnetofonu ovládat. Potom staèí
jeden pøenosný TV pøijímaè a mohu tele-
vizní program nebo svoji oblíbenou ka-
zetu sledovat kdekoli v bytì nebo v ro-
dinném domku, kde je zásuvka 220 V.
V pøípadì, �e je pøenos signálu z dùvodu
nekvalitního rozvodu ru�en nebo má
�patnou kvalitu, je tu mo�nost propojit
vysílaè a pøijímaè Videonet dodávaným
externím tenkým kablíkem, který mù�e-
me kdekoli protáhnout.

Funkce zaøízení Soundnet je podob-
ná, vysílaè pøipojený ke zdroji audio sig-
nálu pøená�í signál k pøijímaèi, ve kterém
je vestavìn reproduktor. Na pøijímaèi lze
hlasitost reprodukce regulovat a také
k nìmu lze pøipojit sluchátka.

V úvodu jste se zmínil, �e vyrábíte
komponenty pro pøíjem a rozvod
TV signálu. Nekøí�í se sortiment
vámi vyrábìný a dová�ený?

To v �ádném pøípadì. Na�e výroba
se od poèátku zamìøuje na individuální
pøíjem a svým zpùsobem se na�e výrob-
ky se sortimentem ALCAD doplòují.
V�echny na�e výrobky jsou v krabièce
z pocínovaného plechu a vstupy a výstu-
py jsou øe�eny pouze pøes konektory F.
Nosným programem na�í výroby mimo
�irokopásmové zesilovaèe, rozboèovaèe
a odlaïovaèe jsou kanálové sluèovaèe a
pøedzesilovaèe vyrábìné na zakázku.
Ka�dá nová objednávka znamená nový
výrobek.

Jakým zpùsobem zaji��ujete pro-
dej?

Co se týká námi importovaného zbo-
�í, sna�íme se vytvoøit sí� obchodních
zastoupení po celém území se zásadou,
�e zbo�í se musí dostat na urèené místo
nejpozdìji do 48 hodin od objednání.
Proto také dr�íme pomìrnì velký stav
zásob, aby zákazníci nemuseli na zbo�í
èekat. Dùvod velkých zásob je také v ne
v�dy spolehlivé dopravì, zvlá�tì na úze-
mí �panìlska a Francie. Vzpomeòte si
na podzimní stávku francouzských pøe-
pravcù, kdy jsme mìli opravdu vá�né
problémy.

Záruka na výrobky ALCAD je dva
roky a v pøípadì záruèních reklamací se
sna�íme firmám, s nimi� ji� déle spolu-
pracujeme, dodat zbo�í dopøedu, aby ho
montá�ní firmy mohly vymìnit na místì.
Ov�em reklamací je opravdu málo a
u nìkterých druhù zbo�í jsme je�tì re-
klamaci nemìli vùbec.

Jinak jsou na�i zákazníci z 99 % pou-
ze montá�ní firmy se �irokým spektrem
èinností, od montá�í individuálních zaøí-
zení a� po montá� kabelových rozvodù.

Co chystáte nového v sortimentu?

Jak jsem ji� uvedl døíve, budeme roz-
�iøovat sortiment ALCAD o kanálové ze-
silovaèe pro STA a TKR série 905ZP,
905CH a mìnièe k sérii 905ZG. Jinak
jednáme s dal�í �panìlskou firmou o do-
vozu zesilovaèù do kabelových rozvodù.
To v�ak je�tì není rozhodnuté, proto
bych zatím nechtìl být konkrétní. Chys-
táme se také roz�íøit výrobu o dal�í typy
výrobkù a chystáme kompletní inovaci
na�í výroby, v ní� chceme zlep�it kvalitu
pøi urèitém zlevnìní. Dále pøipravujeme
cenovì pøístupný software pro návrh
STA a TKR.

Vypadá to, �e se vìnujete hlavnì
dovozu ze �panìlska. Máte k tomu
nìjaký dùvod?

�panìlsko je pro nás zemì známá
spí�e jako oblast, kam smìøuje mnoho
na�ich turistù trávit letní dovolenou, ale
mohu øíci, �e �panìlsko je i zemí s velmi
rozvinutým elektronickým prùmyslem.
Zvlá�tì v oblasti sousedící s Francií,
jako je Baskicko a Katalánsko, je mnoho
�pièkových výrobcù v oblasti elektroniky,
které smìle konkurují pøedním svìtovým
výrobcùm jak kvalitou, tak pøedev�ím
cenou. Pøi na�í první náv�tìvì firmy
ALCAD jsme byli pøekvapeni úrovní tech-
nologie výroby a vybavení laboratoøí.

Kde va�i firmu najdeme?

Adresa na�i firmy ANTECH spol. s r. o.
je Fuèíkova 62, 69141 Bøeclav, tel/fax:
(0627) 24 090, tel: (0627) 323 451.

Pro vzdálenìj�í firmy jsou tu na�e za-
stoupení, na které se mù�ete s dùvìrou
obrátit (adresy viz pravidelná inzerce
uvnitø èasopisu).

Dìkuji vám za rozhovor.

  Pøipravil ing. Josef Kellner
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Co nového v elektronice 1997
Doc. Ing. Jiøí Vackáø

6. Polovodièové
aktivní souèástky

Je neuvìøitelné, �e tranzistor je
starý teprve 50 let a mikroprocesor 25
let. V integrovaných obvodech dnes
u� s milióny tranzistorù na 1 køemíko-
vém plátku (èipu) roste hustota prvkù
2x za ka�dých 18 mìsícù, rozmìry
elementárních souèástek se zmen�ují
pøi zdokonalování ultrafialové fotolito-
grafie nyní na 0,25 µm nebo 0,18 µm
pomocí UV laserù se zrcadlovou opti-
kou. Ve vývoji je v�ak ji� elektronová
litografie s velkým poètem elektrono-
vých svazkù samostatnì øízených, za-
vedení se oèekává bìhem 10 let, co�
umo�ní dal�í zdesateronásobení hus-
toty prvkù a zmnohonásobení výkon-
nosti integrovaných obvodù. Nyní se
objevují
- speciální integrované obvody (IC)
pro multimedia (16 bitù, 200 MHz, 360
MIPS, 1 W typ SH4),
- nové procesory Alpha DEC 21264
(500 MHz, 60 W pro TV kódy MPEG2,
- na místo aplikaènì specifikovaných
IC (ASIC) pøicházejí uniezální FPGA -
Field Programmable Arrays s pamìt-
mi Flash (podle potøeby programova-
telné sítì hradel, Zycad Corp. Calif.),
- nové feroelektrické pamìti FRAM
rychlej�í ne� Flash, ale pøeètením se
smazávají, nutný nový zápis,
- dynamické pamìti DRAM s vìt�ími
kapaciami (0,4 a� 1 GB) jsou vývojovì
tak nákladné, �e se vyvíjejí pouze
ve spolupráci Siemens + Toshiba +
World Semiconductor Council.

7. Software
je stále v èilém pohybu. Operaèní sys-
témy byly ji� zmínìny v pøedchozí stati
v poèítaèích. Systém MS-DOS a Win-
dows 95 pøevládá, pou�ívání Internetu
v�ak témìø ovládl systém Netscape.
Firma SUN uvádí perspektivní jazyk
JAVA jako dal�í krok po jyzycích C a
C++, co� umo�òuje modelovat poèítaè
jako �virtuální stroj�. Konkurenci a
zdokonalení pøiná�í MS-Active X. Dal-
�í novinkou je VRML - Virtual Reality
Modelling Language, speciální jazyk
k vytváøení software pro systémy virtu-
ální reality. Tato oblast je v rozvinutìj-
�ích formách extrémnì softwarovì ná-
roèná a u�ívá se zatím pevá�nì pro
letecké trena�ery. Pro vývoj bì�ného
zákaznického software se u�ívá EDA -
Electronic Design Automation Soft-
ware, co� jsou soubory návrhových
simulaèních a testovacích programù
(HDL - Hardware Description Language,
SPICE a X-SPICE simulaèní), které
slou�í i k optimalizaci pomìru výkon/
/cena pøi souèasném vývoji hardwaro-
vé konfigurace a softwarového vyba-
vení systému se zadanými vlastnost-
mi a funkcemi. Systémy EDA nabízí
øada firem, na WWW najdeme jejich
nabídky (napø. Math Soft Centre,
Massachusetts, Wal Store aj.). Pro-
blémem zaèíná být kvalita software,
èasto �itého �horkou jehlou�.

8. Mìøicí pøístroje elektronické
se stále zmen�ují, roste jejich rychlost
a výkonnost, univerzalita, ovladatel-
nost, klesá cena. Pøíklady:
Fluke Scopemeter obsahuje oscilo-
skop s displejem LCD 100 MHz,
digitální multimetr, vzorkování a� 5 Gi-
gasamples/s;
Le Croy LC534 - osciloskop s ba-
revnou obrazovkou 23 cm, 1 GHz,
500 MHz ampling, 4 Gb pamì�, 4
kanály;
Tektronix TDS 200, 60 MHz, pod 1000 $;
aplikaènì specifické pøístroje pro mì-
øení parametrù signálu v pøenosových
systémech ATM, CDMA, PRML a pro
televizní systémy MPEG1, MPEG2 a
SONET u�ívané pro optické a satelitní
pøenosové systémy a pro magnetický
a optický záznam obrazového signálu;
automatické testovací systémy pro
kontrolu jako SQA (software quality
automation) pro velkosériové výrobní
systémy;
univerzální kombinace mìøicích pøí-
strojù v 1 skøíni (Compact Lab) -
DMM, osciloskop, generátor signálù,
analyzátor, poèítaè.

9. Prùmyslová elektronika
pøispívá znaènì k úsporám elektrické
energie regulací pohonù a ekonomi-
zací pøenosù. Jsou vyvinuty jednoèi-
pové øídicí jednotky pro rùzné typy
motorù (bezkartáèové stejnosmìrné,
asynchronní støídavé, reluktanèní),
které trvale vyhodnocují èasové prù-
bìhy napájecích proudù motorù a
podle toho spínají a upravují napájecí
napìtí (Motorola HC705MC4 apod.)
Texas, Siemens i Toshiba vyrábìjí øí-
dicí jednotky i pro krokové motorky a
vícefázové systémy v rùzných výko-
nech. Pro vìt�í výkony jsou k dispozici
výkonové tranzistory s izolovanou øídi-
cí elektrodou, IGBT, a� do 1200 A,
1700 V, pro kmitoèty a� do 100 kHz
(IRC) - nová generace s úbytkem na-
pìtí jen 1,2 V (on voltage). Tranzistory
Toshiba mají i vestavìné nadproudo-
vé, pøepì�ové a teplotní ochrany
(ST1000 EX21, 2500 V/1000 A pro
trakèní motory). Mitsubishi nabízí ty-
ristory GTO uzavírané øidicí elektro-
dou (Gate Turn-Off) o Æ 150 mm,
6 kV, 600 A pro konvertory s výkonem
10 MW pro synchromotory válcoven.
S bipolárními tranzistory IGBT je mo�-
né stavìt rezonanèní mìnièe kmitoètu
spínané pøi nulovém napìtí nebo nu-
lovém proudu a� do 400 kW, ve vývoji
jsou mìnièe pro kmitoèty do 60 kHz a
výkony do 20 MW pro indukèní ohøev
vakuových pecí. Reluktanèní motory
s elektronickým øízením proudù v os-
mipólových statorech ètyøfázovì
spínaných (�estipólový permanentní
rotor bez vinutí) jsou levnìj�í ne�
asynchronní, lze u nich snadno regu-
lovat otáèky i moment.

10. Doprava
poèítá s vývojem elektroniky hlavnì
v elektromobilech a v navigaèních a

kontrolních systémech. Budoucnost
elektromobilù závisí hlavnì na vývoji
akumulátorù. Izraelská Electric Fuel Co.
v Jeruzalémì zdokonalila baterie zi-
nek-vzduch a� na 0,7 MJ/kg a 100 W/kg,
tak�e dodávka Mercedes MB410 zvlád-
ne cestu s nákladem 4,5 tuny z Cham-
bray do Turina (244 km) na jedno na-
bití. Baterie vá�í 350 kg, energie 250 MJ
je ekvivalent 50 litrù benzinu. Zinkové
anody jsou výmìnné, regenerují se
chemicky a elektrolyticky. Pokraèuje
i vývoj akumulátorù na bázi hydridù
niklu apod. Navigaèní letecký systém
GPS (Global Positioning System) se
zdokonaluje korekcemi odvozenými
ze známých pozemních cílù (diferenè-
ní systém), èím� se zpøesòuje urèení
polohy s odchylkou max. 3 metry, bì�-
nì 1 metr. Tak je mo�né pøistávání
bez viditelnosti a bez vedení pozemními
majáky a radary. Bezpeènost letecké
dopravy zaji��uje i poèítaèová tomo-
grafie, dosud pou�ívaná jen v lékaø-
ství. Na leti�tích umo�òuje podrobnou
prohlídku obsahu zavazadel, kufrù
apod. a tak odkrytí nebezpeèných
pøedmìtù. Dru�icová navigace GPS
mù�e slou�it i pro kontrolu provozu
�eleznièních vlakù i silnièní dopravy,
zejména v souvislosti s rùstem rych-
lostí a hustoty dopravy.

11. Kosmonautika
a vojenská technika

Elektronika má rozhodující roli pøi
navigaci, pøi øízení chodu raketových
motorù, pøi detekci, zamìøování a vý-
poètu dráhy cizích raket a pøi dálkové
komunikaci s kosmickými sondami.
Americká agentura NASA nyní nejen
opìt roz�iøuje program výzkumu na�í
sluneèní soustavy, ale i znovu o�ivuje
zastavený program strategické obran-
né iniciativy SDI vývojem výkonových
chemických laserù. Program výzkumu
Marsu pokraèuje po loòské havárii so-
vìtsko-amerického Surveyoru vyslá-
ním sondy Pathfinder v èervnu t.r., v
øíjnu pak vysláním dal�ího Surveyoru,
který má od února 1998 obíhat kolem
Marsu a mapovat jeho povrch svými
kamerami a lasery. Dal�í 4 sondy jsou
plánovány v�dy v intervalu 26 mìsí-
cù a� do r. 2004. V øíjnu t.r. má být
vyslána sonda Casini-Huygens k Sa-
turnu a jeho mìsíci Titanu, kam dorazí
v r. 2004 (pøes 1,5 miliardy km, de-
setinásobek vzdálenosti Slunce-
Zemì).

Loni v bøeznu byl na støelnici White
Sands vyzkou�en chemický laser
Nautilus, který znièil 2 sovìtské Ka�u-
�e na vzdálenost 1 km. Ve vývoji je
výkonnìj�í systém THEL s megajoulo-
vou energií, který má být montován na
obrnìné transportéry spolu se zamì-
øovací a øídicí elektronikou. Laserový
mikrosekundový impuls se vytváøí pøi
chemické reakci jodové páry s kyslí-
kem v rezonanèní dutinì. Podobný
je�tì vìt�í systém je urèen jako palub-
ní �dìlo� pro Boeing 747, který má
operovat ve vý�i 15 km a bìhem se-
kund zjistit, zamìøit a znièit startující
balistickou raketu na vzdálenost a�
500 km. Do r. 2004 má být v provozu
15 letadel tohoto typu.

(Pokraèování)

        (Pøí�tì dokonèení)
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SEZNAMUJEME VÁS

Automobilový
pøijímaè

s pøehrávaèem CD
Philips

RC 948 RDS
Celkový popis

Pro dne�ní test jsem vybral �pièkový
automobilový pøijímaè. Jeho vlastnostem
i jeho vybavení pochopitelnì odpovídá
i cena, za kterou je prodáván, tak�e velmi
pravdìpodobnì o nìj bude zájem pouze
v té kategorii zákazníkù, kteøí vlastní auto-
mobily vy��ích tøíd - pokud ov�em v nich
ji� nejsou jiné �pièkové pøijímaèe továrnì
vestavìny.

Jak titul tohoto testu napovídá, jedná
se o rozhlasový pøijímaè se ètyømi vlnový-
mi rozsahy (VKV, DV, SV a KV), s funkcí
RDS (Radio Data System) a vestavìným
pøehrávaèem kompaktních desek. Pøístroj
má, jako vìt�ina obdobných pøístrojù, roz-
sah velmi krátkých vln rozdìlen do tøí zce-
la ekvivalentních rozsahù VKV (FM1, FM2
a FM3) a rozsah støedních vln do dvou
zcela ekvivalentních rozsahù SV (MW1 a
MW2). To má jednoduchý dùvod: proto�e
je z dùvodu omezené velikosti plochy èel-
ního panelu automobilových pøijímaèù
k dispozici pouze �est tlaèítek pro vyvolá-
ní vysílaèù ulo�ených v pamìti, tímto zpù-
sobem se poèet vysílaèù, které lze do pa-
mìti ulo�it v rozsahu VKV, ztrojnásobí a
poèet vysílaèù, které lze do pamìti ulo�it
v rozsahu SV, zdvojnásobí.

Pøístroj je dále vybaven mo�ností pøíjí-
mat signál RDS, co� umo�òuje, �e u vysí-
laèù, které tento signál vysílají, se na dis-
pleji pøijímaèe napøíklad zobrazuje název
nebo zkratka názvu pøijímaného vysílaèe.
Kromì toho umí pøi pøíjmu signálu RDS
pøijímaè automaticky naladit vysílaè, který
vysílá shodný program, av�ak je v oblasti,
kterou vùz právì projí�dí, dostupnìj�í.
Systém RDS snáze zprostøedkovává pøí-
jem dopravních nebo zpravodajských hlá-
�ení a mù�e je pøevzít i z jiného vysílaèe,
pracujícího v tzv. síti EON, pokud je s tou-
to sítí právì naladìný vysílaè propojen.
Absolutní pøednost v pøíjmu pak mají nalé-
havé informace, které jsou v mimoøád-

ných pøípadech vysílaèi RDS vysílány.
Systém RDS mù�e poskytovat i jiné dal�í
slu�by, jejich� výèet by pøesáhl rámec to-
hoto informativního èlánku. Hlasitost do-
pravních nebo zpravodajských informací
lze individuálnì nastavovat a tyto informa-
ce jsou, pokud si to u�ivatel pøeje, vysílány
rovnì� pøednostnì. A to i tehdy, jestli�e je
pøijímán jiný vysílaè nebo je zapojena re-
produkce z kompaktní desky.

Vysílaèe lze samozøejmì ladit ruènì
nebo automaticky se souèasným ulo�e-
ním do pamìti. Vysílaèe lze z pamìti vy-
volávat také podle jejich názvu, pøípadnì
podle druhu po�adovaného programu.
K dispozici je té� funkce SCAN, která
umo�òuje informativní reprodukci ukázek
okam�itého poøadu vysílaèù, které jsou
v pøíslu�ném vlnovém rozsahu ulo�eny
do pamìtí. Do pamìti pøijímaèe lze ulo�it
celkem 42 vysílaèù (18 v rozsahu FM, 12
v rozsahu SV, 6 v rozsahu DV a 6 v rozsa-
hu KV). Chtìl bych jen upozornit, �e roz-
sah KV je omezen pouze na pásmo 49 m.

V pøístroji je vestavìn pøehrávaè kom-
paktních desek, který je vybaven obdob-
nými funkcemi jako bì�né stolní pøehráva-
èe. Umo�òuje pøehrávat desky o prùmìru
12 cm i desky o prùmìru 8 cm bez pou�ití
jakéhokoli adaptéru. Z bì�ných funkcí
bych vyjmenoval mo�nost volby urèité
skladby na desce, zrychlení reprodukce
vpøed nebo vzad,  funkci SCAN (informa-
tivní ukázky zaèátkù v�ech skladeb na
desce), opakování skladby nebo repro-
dukci skladeb na desce v náhodnì vole-
ném poøadí. Kromì toho lze deskám pøidì-
lit i názvy a ka�dý název mù�e obsahovat
a� 8 znakù. Do pamìti pøístroje lze vlo�it
a� 50 názvù desek.

Dal�í zajímavostí je mo�nost kompri-
mace reprodukce hudby pøi reprodukci
z kompaktních desek, proto�e kompaktní
desky disponují velkou dynamikou repro-
dukované hudby. Komprimaci lze aktivo-
vat ve tøech volitelných stupních: LOW,
MIDDLE a HIGH (malá, støední nebo vel-
ká komprimace). Komprimace zmen�í po-
mìr mezi velmi tichými a velmi hlasitými
pasá�emi a reprodukce se tak stává vy-
rovnanìj�í a lépe odpovídající podmín-
kám, za kterých je v jedoucím automobilu
a pøi dopravním ruchu realizována.

K tomuto bodu zbývá dodat, �e pro ty,
kterým by poslech pouhého pøehrávaèe
desek nestaèil, je zde mo�nost doplnit pøí-
stroj navíc o mìniè kompaktních desek,
který se samozøejmì umís�uje oddìlenì
(napøíklad do kufru automobilu). Funkce
mìnièe pak lze ovládat rovnì� z panelu
tohoto pøístroje.

Zvuková èást disponuje ètyømi konco-
vými zesilovaèi, z nich� ka�dý (podle úda-

jù výrobce) má výstupní výkon 32 W.
Tìm, kterým by se tento výstupní výkon
zdál nedostaèující, slou�í linkový výstup,
umo�òující pøipojit vnìj�í koncové zesilo-
vaèe s libovolným výstupním výkonem.
Hloubky a vý�ky lze regulovat oddìlenì a
toté� platí o stranovém vyvá�ení hlasitosti
a o vyvá�ení hlasitosti pøedních a zadních
reproduktorù. Pøístroj mù�e té� generovat
postupný akustický signál, který toto vyva-
�ování usnadní. Kromì regulace hloubek
a vý�ek lze zvolit i jeden z nìkolika pevnì
nastavených kmitoètových prùbìhù, které
odpovídají poslechu rùzných druhù hudby.
Pøístroj dále umo�òuje aktivovat (nebo deakti-
vovat) funkci LOUDNESS, co� je obdobou
fyziologické regulaci hlasitosti, zdùrazòující
(pøi men�í nastavené hlasitosti) hloubky a
vý�ky, tak�e reprodukce pùsobí vzhledem
k vlastnostem lidského sluchu pøirozenìji.

Pøístroj nemá, jak je to dnes ji� témìø
bì�ným zvykem, k regulaci pou�ity �ádné
otoèné prvky (potenciometry), ale v�echny
funkce jsou ovládány pouze tlaèítky. Jako
ochrana proti kráde�i je pøístroj vybaven
odnímatelným èelním panelem, který u�i-
vatel pøi opu�tìní vozu odnese sebou
v plastovém pouzdru, které je v pøíslu�en-
ství. Na èelní stìnì v takovém pøípadì bli-
ká varovná èervenì svítící dioda. Její bli-
kání v�ak mù�e u�ivatel, pokud si to pøeje,
zru�it. V èelním panelu je vestavìn èaso-
vaè, který lze nastavit a� na 24 hodin. Èa-
sovaè má vlastní zdroj napájení (lithiový
plochý èlánek) a mù�e být napøíklad pou-
�it jako upozornìní, �e probìhla doba,
zvolená k parkování nebo k jakémukoli ji-
nému úèelu.

V�echny informace jsou èitelné na al-
fanumerickém displeji, jeho� barva je ply-
nule regulovatelná od zelené a� do èervené.
Nastavitelný je té� nejvhodnìj�í pozorova-
cí úhel, v nìm� jsou údaje na displeji nej-
kontrastnìj�í a tudí� nejlépe èitelné. Na
displeji se rovnì� zobrazuje údaj hodin.
Správný èas je mo�né nastavit buï ruènì,
nebo lze vyu�ívat i automatické korekce
údaje ze signálu RDS.

Dal�ím doplòkem je funkce nazývaná
inicializace. Pokud je aktivována, lze pøi-
zpùsobovat rùzné vlastnosti a stavy pøí-
stroje osobním potøebám. Tak napøíklad
lze v této funkci volit ji� zmínìnou barvu
osvìtlení displeje a optimální úhel pohle-
du na displej, druhy akustického signálu,
které potvrzují rùzné volby nebo stavy,
evropskou nebo americkou normu ladìní
vysílaèù (rozteè ladicích krokù), dvanácti-
hodinový nebo dvacetiètyøhodinový zobra-
zovací cyklus údaje hodin, úroveò kom-
penzace reprodukce desek a je�tì velmi
dlouhou øadu dal�ích funkcí, jejich� výèet
by opìt pøesáhl rámec tohoto testu.
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Patrnì posledním doplòkem tohoto
pøístroje je standardnì dodávaný dálkový
ovladaè, kterým lze ovládat øadu funkcí
rozhlasového pøijímaèe, pøehrávaèe kom-
paktních desek, pøípadnì té� pøipojeného
mìnièe desek.

Dálkový ovladaè pou�ívá pøenos infra-
èervenými paprsky a proto pracuje opti-
málnì pouze pøi pøímé viditelnosti z ovla-
daèe na pøístroj. Napájení obstarávají dva
tu�kové suché èlánky.

Funkce pøístroje

Jak jsem se ji� v pøede�lé kapitole
zmínil, tento pøijímaè patøí ke �pièce auto-
mobilových pøijímaèù, které firma Philips
na trhu nabízí. Bìhem testu byla jeho
funkce, jak bylo mo�né pøedpokládat, po
v�ech stránkách bezchybná. Poèet vlno-
vých rozsahù, mo�nost velmi kvalitní re-
produkce kompaktních desek i výstupní
výkon koncových zesilovaèù, pova�uji za
zcela vyhovující. Výstupní výkon ov�em
nedosahuje 4x 35 W, jak je uvádìno
v návodu, proto�e pak by se jednalo
o technický zázrak. Proto�e je pøístroj ji�-
tìn pojistkou 10 A a proto�e pojistka musí
být v�dy dimenzovaná s rezervou 20 a�
25 %, znamená to, �e celkový odbíraný
proud nesmí za normálního stavu pøesáh-
nout pøibli�nì 8 A. Regulace napìtí u mo-
derních automobilù zaji��uje nejvy��í pa-
lubní napìtí (pøi chodu motoru) asi 13,6 V,
co� znamená, �e maximální pøíkon celého
pøístroje nemù�e být vìt�í ne� asi 110 W.
Výstupní výkon koncových zesilovaèù má
(podle výrobce) poskytovat maximálnì
celkem 140 W, co� by odpovídalo úèinnosti
asi 127 %, tedy jakési perpetuum mobile.
Je v�ak tøeba pøipustit, �e obdobné údaje
poskytují zákazníkùm témìø v�ichni vý-
robci a kdyby firma Philips èinila jinak, pak
by patrnì neobstála v porovnání s konku-
rencí. Je mi jen divné, �e se v�ichni tito
výrobci domnívají, �e jejich zákazníci ne-
ovládají základní pojmy z násobilky.

Na druhé stranì bych chtìl øíci, �e i vý-
stupní výkon, který tento i jemu podobné
pøístroje poskytují, je v praxi více ne� nad-
byteèný. Musím konstatovat, �e zùstává
rozum stát nad tím, kdy� vedle vás zastaví
automobil, který se pøímo nadouvá dunì-
ním reprodukované moderní hudby a je
tudí� zcela jasné, �e jeho øidiè absolutnì
nemù�e sluchovì vnímat okolní dìní.
A kdy� se pak tento øidiè setká napøíklad
se sanitkou nebo jiným vozidlem, které má
zapnutou sirénu a má tudí� pøednost v jíz-
dì, je katastrofa velmi pravdìpodobná.

Podle mého názoru je toti� vyu�ívání tak
nadmìrné hlasitosti reprodukce stejnì ne-
zodpovìdné jako telefonování za jízdy.

Vtipným øe�ením je u tohoto pøístroje
i èasovaè, vestavìný do odnímatelného
èelního panelu. Pomìrnì jednoduchým
postupem lze do nìj vlo�it èasový údaj, za
který se má ozvat akustický signál, upo-
zoròující na cokoliv. Èasový údaj lze vlo�it
v rozmezí 1 minuty a� 24 hodin. Výrobce
v návodu upozoròuje na mo�nost pou�í-
vat tento èasovaè napøíklad jako varování,
�e ji� probìhla urèitá èást parkovací doby.

Moderní automobilové pøijímaèe dnes
vesmìs pou�ívají k ovládání rùzných
funkcí tlaèítka místo starých dobrých knof-
líkù. Tato tlaèítka ovládají v mnoha  pøípa-
dech i nìkolik rùzných funkcí. Není pochyb
o tom, �e to odstraòuje známé neduhy
potenciometrù, zjednodu�uje to výrobci
�ivot a je to dlouhodobì i spolehlivìj�í.
Nìkteré úkony v�ak v tomto pøípadì nelze
realizovat poslepu a pøi jejich realizaci je
výhodnìj�í radìji zastavit. Na�tìstí hlavní
ovládací prvky, kterými jsou napøíklad vol-
ba vysílaèù a regulace hlasitosti, jsou dob-
øe dostupné a tvarovì odli�ené, tak�e zá-
kladní obsluha tím pøíli� netrpí. A je nutné si
opìt uvìdomit, �e v souèasné dobì toto
øe�ení pou�ívají v�ichni výrobci, pøedev�ím
u dra��ích a lépe vybavených pøístrojù.

Poslední úvaha patøí dálkovému ovla-
daèi. Jeho funkce v automobilu mi není
zcela jasná, proto�e se domnívám, �e
hlavním �ovladatelem� ve voze má být
pøedev�ím øidiè, proto�e za bezpeènost
posádky odpovídá, a �e si má proto sám
volit, co si pøeje poslouchat a hlavnì v jaké
hlasitosti. A pro øidièe (i pro druhou osobu
na pøedním sedadle) je pøístroj jako tako-
vý dobøe dostupný. Pøitom dálkové ovlá-
dání ze zadních sedadel je nejen do jisté
míry problematické, proto�e èasto chybí
pøímá viditelnost na pøijímaè, navíc se do-
mnívám, �e z vý�e øeèených dùvodù není
ani pøíli� vhodné. To je ov�em pouze mùj
názor a mnohým se právì mo�nost dálko-
vého ovládání IÈ paprsky mù�e zdát zají-
mavá a tøeba i úèelná. V ka�dém pøípadì
tato mo�nost existuje a komu nevyhovuje,
jednodu�e nebude dálkový ovladaè pou�ívat.

Po funkèní stránce nemám k testované-
mu pøístroj �ádné výhrady a mohu zodpo-
vìdnì øíci, �e pracoval po v�ech stránkách
naprosto perfektnì. Velmi dobøe vyøe�e-
ná je i zmìna barvy osvìtlení displeje, kte-
rou lze plynule mìnit od zelené a� po èer-
venou a pøizpùsobit ji tak barvì osvìtlení
pøístrojù na palubní desce automobilu.

Závìr

Jedno je jisté. Kdo se rozhodne pro
kombinaci automobilového pøijímaèe, do-
plnìného pøehrávaèem kompaktních de-
sek, tì�ko nalezne na trhu lep�í pøístroj.
Mo�nost pøíjmu signálu RDS a v�ech vý-
hod, které tento signál poskytuje, výteèné
pøíjmové vlastnosti pou�itého tuneru, vel-
mi dobrá reprodukce z kompaktních de-
sek i a� nadmìrný výkon ètyø koncových
zesilovaèù a pøedev�ím nepøeberná øada
dal�ích mo�ností, volitelných v inicializaci,
to v�e patrnì uspokojí i nejnároènìj�í u�i-
vatele. Výhradnì tlaèítkové ovládání a
nadsazené výstupní výkony jsou dnes
charakteristické pro naprostou vìt�inu ob-
dobných pøístrojù v�ech svìtových výrobcù.

Po stránce vybavení, výkonù i ostat-
ních technických vlastností pova�uji pøijí-
maè s pøehrávaèem kompaktních desek
RC 948 za �pièkový výrobek, èemu�
ov�em odpovídá i výrobcem doporuèená
cena na na�em trhu, která  19 900,- Kè.
Kdo si pøeje mít v automobilu �pièkovou
techniku a má na to, mù�e si tento pøístroj
koupit bez obav, �e bude zklamán.

Adrien Hofhans
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Kolektiv autorù: 305 zajímavých
zapojení, 2. díl, vydalo naklada-
telství HEL, 224 stran A5, bro�o-
vané, obj. èíslo 120878, 147 Kè.

Kniha pøiná�í návody na stavbu nej-
rùznìj�ích originálních elektronických za-
øízení i doplòkù ke standardním výrob-
kùm, které bez problémù zvládne ka�dý
prùmìrnì zruèný zájemce o elektroniku.
V tomto dílu to jsou obvody z oblasti
elektroniky pro domácnost, dùm a auto,
zajímavé a pøekvapivì originální sí�ové
i akumulátorové zdroje a nabíjeèky, av�ak
nejvìt�í èást tohoto dílu zabírají speciální
zapojení - nezaøaditelné pro svou jedineè-
nost do �ádného z tématických okruhù to-
hoto (èi prvního) dílu. Ka�dý návod ob-
sahuje struèný popis funkce, podrobné
schéma zapojení (nìkdy i blokové sché-
ma), vìt�inou i desku s plo�nými spoji a
rozlo�ení souèástek (s výjimkou zcela jed-
noduchých obvodù), seznam souèástek a
rady pro zhotovení.

Hrbáèek, J.: Programování mik-
rokontrolérù PIC16CXX, vydalo
nakladatelství BEN - technická
literatura, 112 stran A5, obj. èís-
lo 180036, 119 Kè.

Publikace navazuje na pøíruèku �Mik-
roøadièe PIC16CXX a vývojový kit PIC-
START� (viz PE 4/96) a poskytuje základní
informace dùle�ité pro aplikaci jednoèipo-
vých mikrokontrolérù øady PIC16CXX.

Tì�i�tì této pøíruèky je v nìkolika pøí-
kladech programù od tìch nejjednodu�-
�ích a� po slo�ité. Na nich je ukázána
funkce jednotlivých instrukcí mikrokontro-
lérù, zpùsob psaní programù, praktické
rady k usnadnìní programování (pomoc-
né stránky, poznámky na konci ka�dého
pøíkladu). Jsou zde popsány základní zpù-
soby vyu�ívání jednotlivých èástí mikro-
kontrolérù, WDT, SLEEP re�imu i systé-
mu pøeru�ení.

Knihu  si mù�ete zakoupit nebo objed-
nat na dobírku v prodejnì technické litera-
tury BEN, Vì�ínova 5, Praha 10, 100 00,
tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27 75.
Dal�í prodejní místa: Slovanská 19, sady
Pìtatøicátníkù 33, Plzeò; Cejl 51, Brno.
Adresa na Internetu: www.ben.comp.cz
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AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
Základy

elektrotechniky
V. lekce
(Pokraèování)

Obr. 39. Typické charakteristiky tranzistorù a) øízených polem (JFET), b) bipolárních

a emitor zdroj napìtí, zaène kanálem
procházet proud, i kdy� je øídicí elek-
troda G (gate) bez napìtí. Proud závi-
sí mj. i na velikosti napìtí UCE. Typic-
ká výstupní charakteristika je na obr.

Obr. 40. Provedení a schematické
znaèky MOSFET

V�imnìte si také rozdílu, odkud vy-
cházejí jednotlivé køivky na rozdíl od
charakteristiky bipolárního tranzistoru.

Kdy� pøipojíme napìtí UGE, vytvoøí
se v kanálu vrstva prostorového nábo-
je, i kdy� mezi kolektorem a emitorem
neteèe proud. Kanál se vlivem napìtí
UGE jakoby zú�í a mezi kolektorem
a emitorem poteèe men�í proud, ne�
pøi nulovém napìtí UGE.. Pokud bude
UGE dostateènì velké, vodivý kanál se
pøeru�í a zanikne kolektorový proud
(proud elektrodou D). I to je dostateè-
nì názorné na pøevodní charakteristi-
ce na obr. 39a.

Tranzistory s izolaèní vrstvou
známe ve dvojím provedení - u jedno-
ho se vodivý kanál vytváøí elektrosta-
tickou indukcí, u druhého se vodivý
kanál vytvoøí difúzí v základní destièce
mezi elektrodami. U prvního druhu pøi
nulovém napìtí na G tranzistor neve-
de, pro jeho otevøení je tøeba pøivést
na G kladné (u typu n) napìtí 5 a� 20 V
(podle typu). Tyto tranzistory jsou
oznaèovány HEXFET, V-MOS apod. a
pou�ívají se pøedev�ím k øízení vìt-
�ích výkonù, napø. ve spínaných zdro-
jích, mìnièích a výkonových zesilova-
èích. Tranzistory druhého druhu jsou
pøi nulovém napìtí na G otevøeny a
pro jejich zavøení je na G tøeba pøivést
záporné napìtí. Pou�ívají se zejména
k zesilování analogových signálù.

Základní uspoøádání tranzistorù,
øízených polem, s vrstvou kyslièníku
kovu, MOSFET, je na obr. 40 vèetnì
schematické znaèky. Mezi kolektorem
a emitorem je difúzí vytvoøena tenká
vrstva, zvaná vodivý kanál, se stejnou
vodivostí, jakou mají elektrody E a C
(tj. elektroda source, S, a elektroda
drain, D). Pøipojíme-li mezi kolektor

41 a znaènì pøipomíná charakteristiku
elektronky.

chází sice pøi stejném osvìtlení vìt�í
proud ne� fotodiodou, av�ak jeho citli-
vost je pøi slabém osvìtlení �patná.
Pro slabá osvìtlení (napø. v pøedzesi-
lovaèích dálkového ovládání) je vhod-

nìj�í fotodioda, i
kdy� se její signál
musí více zesílit. Fo-
todioda je i rychlej�í
- lépe zpracovává
signály vy��ích kmi-
toètù. Fototranzistor
je pou�itelný vìt�i-
nou pro signály
s kmitoèty do nìkoli-
ka desítek kHz.
Báze u fototranzisto-
rù nebývá vyvedena.

Tyristor
je speciální spína-
cí polovodièová
souèástka, vìt-
� inou s  vrstvami

Obr. 42. Tyristor a jeho typická
charakteristika

 Nejvýznamnìj�í vlastností v�ech
tranzistorù øízených elektrickým po-
lem je jejich velký vstupní odpor, øádu
a� 1014 W. Jsou také velmi citlivé na
vnìj�í elektrické pole, pøi neopatrné
manipulaci se mù�e prorazit tenké di-
elektrikum pod øídicí elektrodou G.

Fototranzistor
je nelineární polovodièová souèástka,
u ní� je zaji�tìn pøístup svìtla k emito-
rovému pøechodu. Pøi osvìtlení pøe-
chodu báze-emitor se kolektorový
proud zvìt�uje. Fototranzistorem pro-

Obr. 41. Typické charakteristiky
MOSFET

p-n-p-n a se tøemi vývody - anodou,
katodou a øídicí elektrodou, která má
oznaèení G (gate) (obr. 42). Má dva
pracovní stavy - vodivý a nevodivý.
Tyristor spíná pøi dosa�ení urèitého
napìtí na anodì; okam�ik sepnutí (po-
tøebnou velikost anodového napìtí)
lze ovlivòovat velikostí proudu IG, pro-
tékajícího øídicí elektrodou. Podobnì
je tomu s fototyristory, u nich� ov�em
mù�e být okam�ik sepnutí ovlivnìn
nejen proudem øídicí elektrody, ale
i intenzitou osvìtlení.

Diak
si mù�eme pøedstavit jako dvì diody
a skuteènì, je neprùchozí v obou
smìrech, dokud není pøekroèena urèi-
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em, v oblasti hrotu se vytváøí pøechod
p-n v prùmìru asi 50 µm s relativnì
malou kapacitou a s vysokým mezním
kmitoètem; køemíkové diody mají hrot
z wolframu nebo molybdenu. Hrotové
diody se pøedev�ím pro svoji malou
kapacitu pøechodu pou�ívají k usmìr-
òování a detekci malých vf proudù
(øádu jednotek mA) pøi napìtí a�
100 V.

Plo�né diody, které jsou v zásadì
tvoøeny jedním pøechodem p-n (nebo
PIN, co� je vlastnì pøechod p-n, doto-
vaný tak, �e mezi vrstvou polovodièe
s vodivostí p a vrstvou s vodivostí n je
vytvoøena vrstva I - intrinzická -
s vlastní vodivostí), vyu�ívají zejména
nelineární závislosti proudu I, prochá-
zejícího diodou, na napìtí U na diodì,
která je teoreticky dána tzv. diodovou
rovnicí

         , ,
8
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Obr. 43. Diak a jeho charakteristika
tá velikost spínacího napìtí UBO. Po
dosa�ení urèitého spínacího napìtí
(podle typu diaku) vznikne tzv. ne-
destruktivní prùraz (prùraz souèást-
ku neznièí). Diaky se pou�ívají jako
pøepì�ové ochrany a jako spínaèe
v obvodech triakù (obr. 43).

Triak
je pìtivrstvová bistabilní (tzn. se dvì-
ma stavy - vypnut, sepnut) spínací
souèástka. Pøibli�nì si ji lze pøedstavit
jako dva antiparalelnì zapojené tyris-
tory. Proudem v jediné øídicí elektrodì
lze urèit okam�ik sepnutí pøi obou pùlvl-
nách støídavého napìtí (obr. 44).

Obr. 44. Triak a jeho typická
charakteristika

Souhrn
(Pro dal�í studium)

Teorie polovodièù je znaènì slo�itá
a vy�aduje i urèitý nároèný matematic-
ký aparát. Je ov�em výhodné ji znát,
nebo� z ní vyplývají nìkteré praktické
dùsledky pro pou�ívání polovodièo-
vých souèástek. Proto�e tento seriál
je zamìøen víceménì prakticky, uve-
deme si pouze nìkteré zásadní po-
znatky pro pou�ívání polovodièových
souèástek, které by mìl znát ka�dý.
Kromì toho si uvedeme i význam a
symboly pro dùle�ité parametry jed-
notlivých souèástek tak, jak jsou uvá-
dìny v katalozích výrobcù, nebo� ty
umo�òují rozhodnout se správnì o
pøípadných náhradách tøeba i jen mo-
memtálnì nedostupných souèástek.

K diodám: diody se vyrábìjí v zá-
sadì jako hrotové a plo�né. Hrotová
dioda je dioda s usmìròovacím pøe-
chodem v místì styku kovového hro-
tového kontaktu s krystalem polovodi-
èe. Napø. germaniová dioda má
kovový hrot z platiny, legované indi-

kde I0 je nasycený zbytkový proud dio-
dy pøi zpìtné polarizaci a UT tzv. tep-
lotní napìtí (pro pokojovou teplotu je
26 mV).

Tento druh diod se pou�ívá nejèas-
tìji k usmìròování sí�ového napìtí;
jako plo�né diody jsou ov�em konstru-
ovány i Zenerovy diody, spínací diody,
kapacitní diody atd. Typická voltampé-
rová charakteristika plo�né diody je na
obrázku.

Je�tì ne� si uvedeme nìkteré dal�í
podrobnosti o tranzistorech, popí�eme
si struènì jednu zajímavou souèástku,
která sice není pøíli� roz�íøena, ale èas
od èasu se lze s ní setkat - jde o tzv.
jednopøechodový tranzistor, UJT (uni-
junction transistor),  který je znám také
pod jménem dvoubázová dioda.  Jde o
køemíkovou souèástku s jedním pøecho-
dem p-n a se tøemi elektrodami, nazý-
vanými emitor E, báze B1 a báze B2.
UJT lze pou�ívat ke konstrukci oscilá-
torù, èasových èlenù, dìlièù kmitoètu
atd. Tato souèástka je zajímavá i tím,
�e má na své charakteristice oblast zá-
porného diferenciálního odporu, oblast
mezi bázemi má charakter èinného od-
poru, jeho velikost  mù�e být (podle typu
UJT) asi 4 a� 12 kW.

Pro výbìr UJT do obvodù jsou dùle-
�ité zhruba tøi parametry:
emitorové spínací napìtí U

(B0), pøi nìm�
pøechází emitorová charakteristika UJT
do oblasti záporného diferenciálního
odporu - závisí na konstrukci a na na-
pìtí mezi bázemi,
emitorový spínací proud I

(B0), závisí na
konstrukci a nelze ho zapojením zmì-
nit a koneènì
�pièkový emitorový proud I

EM, je dán
konstrukcí a pohybuje se v mezích 500
a� 2000 mA.

Proto�e se UJT u nás nevyrábìl,
nahrazoval se dvojicí tranzistorù.

Nejroz�íøenìj�í skupinou polovodi-
èových souèástek jsou tranzistory. Nej-
star�ím druhem tranzistoru je tzv. bipo-
lární tranzistor, tj. tranzistor, u nìho� se
uplatòují jak vìt�inové, tak men�inové
nosièe náboje, tj. jak elektrony, tak díry
- odtud také název bipolární. Tranzisto-
rový jev vzniká, jsou-li dva pøechody
p-n tak tìsnì blízko u sebe, �e nosièe
náboje jednoho pøechodu p-n, polarizo-
vaného v pøímém smìru, uvlivòují zá-
vìrnou schopnost druhého pøechodu
p-n, polarizovaného ve zpìtném smì-
ru.

Základních parametrù tranzistorù je
relativnì mnoho, pøehled tìch nejdùle-
�itìj�ích ve tøech základních zapoje-
ních tranzistoru je v tabulce.

Na charakteristice jsou na vodo-
rovné ose tzv. napìtí v pøedním (UF) a
závìrném (UR) smìru, IF je pøední
proud (proud v propustném smìru),
U(BR) je napìtí prùrazu, I0 je proud
v závìrném smìru, zbytkový proud.
Takto jsou také tyto velièiny vìt�inou
oznaèovány v katalozích.
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Jednoduchá zapojení
pro volný èas

Kódový spínaè
Popisované zaøízení po stisku

správných tlaèítek sepne výstupní ty-
ristor, který pøipojuje zátì�. Zapojení
je jednoduché a pøesto plní vìt�inu
základních po�adavkù na zaøízení to-
hoto druhu.

Popis zapojení
Schéma zapojení je na obr. 1.

Pøedpokládejme, �e zaøízení sepne
zátì�, stiskneme-li postupnì tlaèítka
Tl1, Tl2, Tl3 a Tl4. Na zaèátku volby je

tlaèítko staèí stisknout pouze po krát-
ku dobu. Proto�e jsou kondenzátory
zapojeny v sérii, pøivedené napìtí se
na nich rozdìlí v opaèném pomìru je-
jich kapacit (èím vìt�í kapacita, tím
men�í napìtí). Kondenzátor C1 (10
µF) se nabije a� na témìø celé napìtí
napájecího zdroje. Stiskneme-li potom
tlaèítko Tl2, nabijejí se sériovì zapoje-
né kondenzátory C2 (68 µF) a C3 (470
µF), C2 opìt na témìø celé napìtí
napájecího zdroje. Kdy� potom stisk-
neme Tl3, nabije se ji� jen pouze
kondenzátor C3 na plné napìtí
napájecího zdroje. Po stisku Tl4 se
seètou napìtí na v�ech kondenzáto-
rech a celkové napìtí se pøes poten-
ciometr èi odporový trimr (jím� lze na-
stavit jeho vhodnou velikost k sepnutí
tyristoru) vede na øídicí elektrodu tyris-
toru. Tyristor jsem pou�il proto, aby
napìtí na výstupu mìlo dvì stabilní
úrovnì.

Po rozpojení kontaktù tlaèítka Tl4
pøestane tyristorem protékat proud a
tyristor pøestane být v �sepnutém sta-
vu�.

Stiskneme-li pøi zadávání kódu nì-
které ze ��patných� tlaèítek, tj. Tl5 a�
Tl12, vybijí se v�echny kondenzátory
pøes pøíslu�né diody a omezovací re-
zistor R2. Stiskneme-li správná tlaèít-
ka v nesprávném poøadí, nedosáhne
souèet napìtí na kondenzátorech té
velikosti, která je nutná k sepnutí tyris-
toru.

Deska s plo�nými spoji je na obr. 2
a osazená deska na obr. 3.

Nastavení
Nejdøíve nastavíme P1 tak, aby øí-

dicí elektroda tyristoru byla spojena
se zemí. Na výstup pøipojíme napø.
�árovku. Potom pootáèíme bì�cem
P1 a po ka�dém pootoèení v�dy stisk-
neme správná tlaèítka - a� se �árovka
rozsvítí. Pak zkusíme bì�ec vrátit po-
nìkud zpátky a znovu stiskneme
správná tlaèítka - to opakujeme tak
dlouho, a� tyristor spolehlivì spíná zá-
tì� pøi co nejmen�ím napìtí na øídicí
elektrodì.
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Obr. 2, 3. Deska s plo�nými spoji a
její osazení souèástkami

Obr. 1. Schéma zapojení kódového
spínaèe

v�ak v�dy tøeba stisknout jedno ze
��patných� tlaèítek, tj. z tlaèítek Tl5 a�
Tl12, aby se zcela vybily kondenzáto-
ry C1 a� C3. Po stisknutí Tl1 se zaè-
nou nabíjet kondenzátory C1 a� C3
pøes omezovací rezistor R2. Konden-
zátory se nabíjejí velmi rychle, tak�e

Napájecí napìtí mù�eme volit
v mezích 4,5 a� 15 V.

Seznam souèástek
C1 10 µF/25 V
C2 68 µF/25 V
C3 470 µF/25 V
R1 160 W
R2 33 W
P1 47 kW
Ty1 KT502
D1 a� D3 1N4001
Tl1 a� Tl12  libovolná tlaèítka

Literatura
[1] Arendá�, M.; Ruèka, M.: Amatér-
ská elektronika v domácnosti a pøi re-
kreaci I. SNTL: Praha 1989.

           Ale� Povalaè

 Univerzální hlídaè s malou
spotøebou

Nemusí to být v�dycky mikropoèíta-
èem øízené hlídací zaøízení s bezdrá-
tovým pøenosem, èasto se dojde k cíli
i s jednoduchými prostøedky, jak ukazu-
je popisovaný univerzální hlídaè.

Zpùsobù pou�ití univerzálního hlída-
èe je mnoho. Od zaji�tìní jediných dveøí
pøes hlídání celého domu a� po hlídání
hladiny vany (pøed pøeteèením), od na-
plnìní sudu s de��ovou vodou a� po in-
dikaci zaèínajícího de�tì.

Zvlá�tností tohoto jednoduchého
zapojení je skuteènost, �e v klidovém
stavu neodebírá �ádný proud a pøesto
je stále pøipraveno k provozu (hlídá).
Jedna sada baterií (6 a� 12 V) má dobu
�ivota prakticky shodnou s dobou �ivo-
ta baterie samé.

Tato dlouhodobá nezávislost na
doplòujícím napájení je také zvlá�tní
výhodou tohoto hlídaèe, tak�e lze pøi
odpovídajícím nasazení zcela vynechat
obvyklé �zadrátování� celého bytu nebo
domu.

Èinnost
Zapojení univerzálního hlídaèe pod-

le [1] je na obr 1. Srdcem hlídaèe je
èasovaè 555, jeho� známé monostabil-
ní zapojení je doplnìno významnými
vylep�eními, jednak dynamickým
spou�tìním kondenzátorem C1 a jed-
nak �samodr�ným� zapojením s tranzis-
tory T1 a T2.

Obr. 1. Univerzální spínaè s malou spotøebou
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INFORMACE, INFORMACE ...
Na tomto místì Vás pravidelnì informujeme o nabídce

knihovny Starman Bohemia, Konviktská 24, 110 00 Praha
1, tel./fax (02) 24 23 19 33 (starman@bohem-net.cz,
staram@srv.net; http://www.srv.net/~staram/starman.html),
v ní� si lze prostudovat, zapùjèit èi pøedplatit cokoli
z bohaté nabídky knih a èasopisù, vycházejících v USA,

v Anglii, Holandsku a ve Springer Verlag (BRD) (nejen elek-
trotechnických, elektronických èi poèítaèových - nìkolik set
titulù) - pro stálé zákazníky sleva a� 14 %.

Dnes pøedstavujeme èasopis, jeho� obsahem je popis
zaøízení, slou�ících k ochranì informací, a to nejen pøed zci-
zením, ale i pøed znièením èi po�kozením viry. Z èlánkù lze
jmenovat napø. Intranet Security Roundtable, v nìm� je zá-
znam diskuse �éfù pìti velkých amerických podnikù, zabý-
vajících se ochranou informací, dal�í ze èlánkù se týká
ochrany dat na magnetických médiích, virùm jsou vìnovány
èlánky Viry makro pod mikroskopem, Prùvodce viry makro,
pøehled antivirových opatøení, atd. Praktické je i to, �e je
v èasopisu uvedena adresa, na ní� lze získat aktuální infor-
mace z oboru: http://www.securityinfo.com.

Èasopis je formátu A4, má 64 stran, roènì vyjde 8 èísel.

pøíloha se 126, vìt�inou barevnými,
vyobrazeními historických i moderních
pøístrojù a zaøízení, vybavení telegraf-
ních a telefonních ústøeden v minulos-
ti i souèasnosti, dále rùzných grafù a
tabulek - v�e s podrobnými popiskami.

Sborník byl sice pøipravován jako
pøíle�itostný tisk, zásluhou bohatého
faktografického textu a dokumentár-
nosti obrazové pøílohy bude v�ak mít
jistì dlouhodobìj�í platnost. Se záj-
mem si jej jistì prohlédnou èi pøeètou
pøedev�ím zájemci o historii a rozvoj
spojovací techniky. Publikace je
v prodeji v Jihoèeském muzeu v Èes-
kých Budìjovicích za 100 Kè.

Tento èlánek mù�e zároveò slou�it
jako pozvánka na výstavu, která je
k vidìní do konce listopadu leto�ního
roku. Náplní výstavy je dokumentace
vývoje telekomunikací od jejích poèát-
kù pøes jejich postupné zdokonalování
a� po pøevratnou modernizaci s pøe-
va�ujícím zøetelem k Ji�ním Èechám.
Náv�tìvníci najdou na výstavì celou
øadu zajímavých exponátù  - telegrafy
Morseùv, Hughesùv, Siemensùv dál-
notisk, dálnopis. Jsou k vidìní i origi-

nály telefonních aparátù z roku 1890 a
celá øada originálních dokumentù, vy-
stavovaných veøejnì poprvé. Na své
si pøijdou i sbìratelé �radioaparátù� a
radioamatéøi. Na prostoru více ne�
200 m2 se tvùrci výstavy Mgr. Jiøí Pet-
rá�, Mgr. Leo� Nikrmajer z Jihoèeské-
ho muzea  a ing. Karel �patenka s dr.
Janem Komendou z Telecomu sna�ili
zachytit vývoj ve v�ech popsaných ob-
lastech tak, aby náv�tìvník mohl ne-
jen porovnávat, pokochat se pohle-
dem, ale i poznat nejmodernìj�í
techniku souèasné doby.

Dr. Jan Komenda

TELEGRAF, TELEFON, RADIO,
KDYSI I DNES. Publikace SPT
Telecom a. s., oblast Ceské Budì-
jovice o. z., 1996. 120 stran.

Pøed rokem, v záøí 1996, byla v Ji-
hoèeském muzeu v Èeských Budìjo-
vicích zahájena výstava ke 150. výroèí
uvedení do provozu první telegrafní
linky v Èeských zemích z Brna do Víd-
nì. Ji�ní Èechy se k tomuto jubileu
hlásí proto, �e jejím stavitelem a pro-
jektantem byl rodák z Frymburku
v okrese Èeský Krumlov, profesor ma-
tematiky na univerzitì ve Vídni a pøed-
seda tamní akademie Ondøej Baum-
gartner (1793-1865). Jeho památka a
zásluhy byly pøipomenuty odhalením
pamìtní desky na jeho rodném domì
na Frymburském námìstí.

SPT Telecom vydal k výstavì re-
prezentaèní publikaci o dvou èástech.
Autorem stati o telegrafu a telefonu je
ing. Karel �patenka, pøehled o vývoji
rozhlasu a rozhlasových pøijímaèù pøi-
pojil dr. Jan Komenda. Kniha slou�í
souèasnì jako katalog k výstavì a
proto je její souèástí bohatá obrazová

V klidovém stavu jsou tranzistory
uzavøeny, tak�e na èasovaèi není na-
pájecí napìtí. Sepnutím spínaèe S se
kondenzátor C1 nabíjí pøes vnitøní od-
por èasovaèe. Výsledkem je, �e je spu�-
tìn monostabilní obvod (výstup na vý-
vodu 3 se stane kladným - úroveò H)
a otevøe tranzistory T1 a T2. Tím je ak-
tivováno samodr�né zapojení, které
vyvolá akustický poplach piezoelektric-
kým bzuèákem.

Po skonèení doby impulsu monosta-
bilního obvodu se èasovaè pøeklopí
a na jeho výstup se vrátí úroveò L. Tím
se uzavøou tranzistory T1 a T2, piezo-
elektrický bzuèák utichne a celé zapo-
jení se vrátí do výchozího stavu.

 Pokud zùstává spínaè S je�tì stále
sepnutý (nedopatøením, nebo� je pro-
veden jako tlaèítko), není nutno se bát
trvalého bzuèení, nebo� spou�tìní ce-
lého obvodu je dynamické, tzn. zapo-
jení reaguje jen na kladný nábìh na
kondenzátoru C1.

 Stavba a zku�enosti
Pro jednoduchá zapojení se nìkdy

ani nevyplatí navrhovat desku s plo�-

nými spoji a tak byl popisovaný hlídaè
postaven na univerzální desce s plo�-
nými spoji. Volba souèástek není kritic-
ká, lze pou�ít i ��uplíkové� zásoby, za
hodinu by mìl být celý hlídaè v provo-
zu.

Nastavení se omezuje pouze na sta-
novení doby akustického poplachu
odporovým trimrem P (max. 50 s). Dobu
bzuèení lze prodlou�it zvìt�ením kapa-
city èas urèujícího kondenzátoru C2. Pøi
volbì tohoto kondenzátoru je nutno
dbát na to, aby mìl pokud mo�no malý
svodový proud.

U autora pøíspìvku [1] je tento hlí-
daè ji� nìkolik let v trvalém provozu se
stejnou baterií (4x 1,5 V Mignon). Uká-
zalo se, �e zapojení je odolné proti po-
ruchám, tak�e nebylo nutno pou�ívat
stínìná vedení ani pøi del�ích vzdále-
nostech èidla od hlídaèe.

Paralelnì ke spínaèi S je mo�no pøi-
pojit je�tì dal�í kontakty (napø. jazýè-
kové), tak�e lze souèasnì hlídat nìko-
lik míst. Jinou mo�ností je pøidat  jeden
tranzistor, rezistor a dvì drátové son-
dy - hlídaè se zmìní na indikátor vlh-

kosti nebo naplnìní nádr�e (viz dopl-
nìk na obr. 1 vlevo).

 Místo piezoelektrického bzuèáku je
mo�no pøipojit vhodné relé, jeho� kon-
takty lze zapínat rùzné dal�í spotøebi-
èe (napøíklad osvìtlení schodù apod.).
A koneènì - miniaturizace celého hlí-
daèe nezná hranic (pou�itím souèás-
tek pro povrchovou montá�, SMD, lze
vytvoøit opravdu miniaturní pøístroj).

V pùvodním pramenu [1] nakresle-
ný �reproduktor� na výstupu èasovaèe
byl ponechán, jak je v�ak z textu patr-
no, jedná se o piezoelektrický bzuèák,
tedy zaøízení, které po pøipojení napá-
jecího napìtí vydává zvuk (bzuèí, pís-
ká), nebo� obsahuje mimo vlastní piezo-
elektrický mìniè i oscilátor s aktivními
souèástkami).
Literatura
[1]  Scharfenberg, A., DL1MK: Sparsa-
me Überwachungsschaltung für univer-
selle Anwendungen. Funkamateur
1997, è. 2, s. 179.
[2] Hájek, J.: Èasovaè 555. A A a BEN,
Praha 1996.

JOM
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Trojkanálový èasový
spínaè AT2000

Ing. Anton Kosmel

AT2000 je mikroprocesorom riadený trojkanálový èasový spínaè. Je ur-
èený na spínanie troch nezávislých spotrebièov. Umo�òuje naprogramova�
na jeden tý�deò 9 èasových intervalov (9 zapnutí, 9 vypnutí) pre tri nezávisle
spínané kanále. Spínanie je realizované výkonovými prepínacími relé, ktoré
mô�u spína� prúdy a� 16 A (za predpokladu pou�itia výkonových spínacích
relé, napr.: VSB 12 STB fy TAKAMISAWA).

Zálohový zdroj pre hodiny:
4 NiCd akumulatory
UM-3 �AA�/IEC R6.

Maximálna dÍ�ka výpadku siete:
150 h pri 20 °C.

Maximálny prierez vodièov: 4 mm2.
Rozmery krytu (viï obr. 1.):

249,5 x 158 x 98,5 mm.
Hmotnos�: 0,7 kg.
Skladovacie teploty: �20 a� +70 °C.

Popis zapojenia

Schéma spínaèa sa nachádza na
obr. 1.

1. Napájacia èas�

Sie�ové napájacie napätie sa pripá-
ja na svorky 1 a 2 a postupuje na filter
tvorený cievkami L1 a L2 kondenzáto-
rom C1 a varistorom RV1. Sie�ový fil-
ter zabraòuje prechodu ru�ivých impul-
zov zo siete do spínacích hodín, ktoré
by mohli ma� za následok výpadok cho-
du. Pou�itý sie�ový transformátor je typ
urèený pre osadenie do dosky s plo�-
nými spojmi s výkonom asi 3 W. Roz-
mery jeho vývodov sú uvedené v roz-
piske materiálu. �tvorica diód D1, D2,
D3, D4 usmeròuje napájacie napätie.

Zdroj sa skladá z dvoch èastí. Prvá
s IO6 (LM7812) zabezpeèuje napájacie
napätie 12 V, urèené pre napájanie spí-
nacích relé. Druhá èas� s IO7 (LM7806)
vytvára napätie 6 V pre napájanie zá-
lo�ných NiCd èlánkov, riadiacej a zob-
razovacej èasti.  Kondenzátory C2, C4,
C5 a C8 zabezpeèujú filtráciu jednos-
merných napätí, kondenzátory C3, C4,
C6, C7 zabraòujú rozkmitaniu stabili-
zátorov IO6 a IO7. Dióda D5 kompen-
zuje úbytok napätia, ktoré vzniká na
dióde D6. Dióda D6 zabraòuje vybíja-
niu èlánkov cez stabilizátor IO7 poèas
výpadku sie�ového napájania (u niek-
torých typov stabilizátorov by v prípa-
de neexistencie uvedenej diódy mohol
tiec� cez výstupný obvod prúd, ktorý by
zbytoène vybíjal NiCd èlánky a tým
zkracoval dobu zálohovania).

2. Zálohovacia èas�

Na zálohovanie chodu spínacích
hodín sú pou�ité 4 èlánky NiCd umiest-
nené v puzdre 4 x �AA� (A306341), kto-
ré je priskrutkované na základovej do-
ske.

Jednotlivé èasové intervaly mô�u by�
programované v troch blokoch dní. Na-
programovaný tý�denný cyklus sa pe-
riodicky opakuje.

Trojkanálový èasový spínaè má vy-
soký komfort obsluhy a ve¾mi jednodu-
ché ovládanie �tyrmi tlaèidlami na pred-
nom paneli. Komunikáciu s obsluhou
zabezpeèuje preh¾adná textová infor-
mácia  v slovenskom jazyku na 32zna-
kovom (2 x 16 znakov) alfanumerickom
LCD displeji.

Spínaè je kon�truovaný na nepretr-
�itú prevádzku bez nutnosti údr�by.
Nastavené parametre si udr�uje mini-
málne 150 h po výpadku sie�ového na-
pájania pomocou zabudovaných NiCd
akumulátorov. Jeho kon�trukcia umo�-
òuje modifikáciu parametrov pod¾a �e-
lania zákazníka, alebo pod¾a budúcich
po�iadaviek bez zásahu do výrobku
jednoduchou výmenou pamäte s riadia-
cim programom.

Celé zariadenie je plombovate¾né
a elektricky navrhnuté tak, aby spo¾ah-
livo pracovalo v extrémnych teplotných
rozsahoch a v prostredí s �ru�ivými
elektrickými vplyvmi�.

Technické parametre
Menovité vstupné napätie:

~220 V (zákl. prevedenie),
~110 V (prevedenie Q).

Tolerancia napáj. napätia: ±15 %.
Menovitá frekvencia: 50 Hz.
Tolerancia menovitej frekvencie:

45 a� 60 Hz.
Príkon: max. 3 VA.
Stupeò odru�enia: RO 2.
Presnos� chodu pri 20 °C: ±0,5 s/24 h.
Minimálny spínací interval: 1 min.
Poèet spínaných intervalov:

9 èasových intervalov.
Spínacia perióda impulzátoru:

900 s (15 min.).
Menovitá �írka impulzu: 10 s.
Menovitá �írka medzery: 890 s.
Poèet prepínacích relé: 3.
Spínací výstup: 1 prepínací kontakt.
Za�a�enie kontaktu:

max. 16 A /~250 V, cosf =1.
Spínaný výkon pri ohmickej záta�i:

max. 4000 W.
�ivotnos� kontaktov elektrická:

min. 105 cyklov.
�ivotnos� kontaktov mechanická:

min. 5.106 cyklov.

Je mo�né pou�i� aj èlánky NiCd
s naspájkovanými vývodmi, urèené pre
priame osadenie do dosky s plo�nými
spojmi. Èlánky sú zapojené do série
a spolu majú 4 x 1,2 V, t.j. 4,8 V a pri
napájaní AT2000 zo siete sú dobíjané
cez diódu D6 prúdom, ktorý je závislý
od ich okam�itého stavu. Dióda D6 zá-
roveò zabraòuje toku prúdu cez stabili-
zátor IO7, ktorý u niektorých typov
mô�e by� a� 3 mA.

3. Spínacia èas�

Je napájaná zo stabilizátora IO6
napätím 12 V a skladá sa z troch iden-
tických èastí. Z relé RE1, RE2, RE3,
spínacích tranzistorov VT1, VT2, VT3,
ochranných diód D8, D9, D10 (zabra-
òujú znièeniu spínacích tranzistorov),
elektrolytických kondenzátorov C11,
C12, C13, keramických kondenzátorov
C14, C15, C16 a rezistorov R2, R3, R4,
R11, R12, R13. Pou�ité relé sú prepí-
nacie, urèené pre osadenie do dosky
s plo�nými spojmi, typy uvedené v roz-
piske mô�u spína� prúdy a� 16 A v prí-
pade cos f = 1 (ohmická zá�a�) pri na-
pätí 380 V. Kontakty prepínacích relé sú
vyvedené na masívne svorky skrinky
FMX, ktoré umo�òujú pripoji� vodièe
s prierezom a� 4 mm2, prípadne viac
vodièov s men�ím prierezom.

4 Riadiaca èas�

Riadiaca èas� je tvorená 8bitovým
mikroprocesorom CMOS 80C31 (IO1),
pamä�ou EPROM 64 kb 27C64 (IO2),
stradaèom IO3, sériovou pamä�ou IO4
a delièkou IO5.

Ako riadiaci mikroprocesor je vhod-
né pou�i� typ IP (MHS ELECTRONIC),
urèený pre priemyselné teplotné rozsa-
hy -40 a� 86 °C. Pamä� IO2 je zasunu-
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tá do precíznej DIL-28 objímky, ktorá
sa zaspájkuje do základovej dosky.
Pamä� obsahuje riadiaci program, kto-
rý zabezpeèuje chod a ovládanie spí-
naèa. Zmenou programu a pou�itím
pamäte s väè�ou kapacitou je mo�né
vytvára� rôzne aplikácie pre nasadenie
spínaèa v praxi (napr. spínaè verejné-
ho osvetlenia, re�pektujúci zmenu då�-
ky dòa a noci poèas roka a príslu�nú
zemepisnú polohu daného miesta,
s automatickou zmenou z letného na
zimný èas).

Sériová pamä� EEPROM IO4 za-
bezpeèuje periodické zálohovanie dát
z operaènej pamäte mikroprocesora
a v prípade zlyhania chodu programu
následkom akejko¾vek poruchy, zabez-
peèí IO5 vo funkcii watchdog rese-
tovanie mikroprocesora a natiahnutie
posledných zálohovaných údajov zo

sériovej pamäte IO4 do operaènej pa-
mäte µP. Uvedené zabezpeèenie si vy-
�iadalo nasadenie spínaèa v priesto-
roch trafostaníc, kde dochádzalo k ich
silnému ru�eniu a tým výpadku chodu
spínaèa.

Aby spínaè vydr�al pracova� dlhú
dobu poèas výpadku siete, je displej M1
po výpadku siete automaticky vypína-
ný. Indikáciu prítomnosti napájacieho
napätia zo zdroja zabezpeèujú rezisto-
ry R5, R6 a dióda D7.

5. Zobrazovacia èas�

Zobrazovacia èas� je tvorená 32zna-
kovým alfanumerickým displejom, kto-
rý má 16 znakov v dvoch riadkoch. Bez
zmien v zapojení je mo�né pou�i� typ
LTN214R, alebo LM016L (HITACHI).

Displej je mechanicky umiestnený
na dvoch distanèných ståpikoch då�ky

20 mm nad základovou doskou tak, aby
bol vidite¾ný cez kryt.

Elektrické prepojenie displeja so
základovou doskou je realizované 4�i-
lovým (PIN 11 a� 14) a 6�ilovým plo-
chým vodièom (PIN 1 a� 6) då�ky asi
5 cm do otvorov, ktoré sa nachádzajú
priamo pod displejom na základovej do-
ske, vývody èíslo 7, 8, 9, 10 sú nezapo-
jené.

6. Ovládacia èas�

Komunikácia s obsluhou je realizo-
vaná �tyrmi ovládacími tlaèidlami S1,
S2, S3 a S4 a jedným resetovacím tla-
èidlom S5. Tlaèidlá S1 a� S5 sú tele-
fónne tlaèidlá 4FK57300. Tlaèidlá S1
a� S4 sú zaspájkované na malej do-
ske, ktorá je umiestnená na dvoch di-
stanèných ståpikoch då�ky 15 mm tak,
aby boli prístupné cez otvory v pred-

Obr. 1. Schéma spínaèa
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Obr. 2. Doska s plo�nými spojmi a rozmestnenie súèiastok
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nom kryte. Resetovacie tlaèidlo S5 je
umiestnené na základovej doske a je
prístupné cez malý kruhový otvor
v prednom kryte len v prípade pou�i-
tia tenkého skrutkovaèa.

Doska s plo�nými spojmi je na obr. 2,
rozmery krytu sa nachádzajú na obr. 3.

Po prvom pripojení na sie� (akumu-
látory sú vybité) je spínaè funkèný po
uplynutí asi 5 min. Tento èas je potreb-
ný na èiastoèné nabitie akumulátorov.
Aby spínaè spo¾ahlivo pracoval aj po-
èas výpadku sie�ového napájania po
dobu zaruèovanú v technických para-
metroch, je nutné, aby po prvom zapo-
jení spínaè pracoval asi 48 h bez vý-
padku siete. Poèas uvedenej doby sa
akumulátory nabijú na plnú kapacitu.
Ak nie je mo�né túto podmienku splni�,
potom je vhodné spínaè e�te pred in-
�taláciou pripoji� na sie� v priestoroch,
ktoré ju zaruèujú.

Popis ovládacích prvkov
a funkcií

Na prednom paneli je alfanumeric-
ký LCD displej 2x16 znakov, slú�iaci na
komunikáciu s obsluhou a �tyri ovláda-
cie tlaèidlá. Tlaèidlom MODE vyberá-
me jeden z nasledujúcich re�imov:
- nastavovanie reálneho èasu a dòa

v tý�dni,
- programovanie èasových intervalov

zopnutia a vypnutia.
Tlaèidlom NEXT vyberáme nastavo-

vanú pozíciu (hodiny, minúty, deò, blok).
Tlaèidlom t meníme údaje na vy-

branej pozícii smerom nahor.
Tlaèidlom u meníme údaje na vy-

branej pozícii smerom nadol, re�im
skú�ka relé.

Tlaèidlo RESET slú�i na zabezpe-
èenie rozbehu spínaèa. Je umiestne-
né za kruhovým otvorom v kryte pod
tlaèidlom u.

Funkcie spínaèa

Trojkanálový èasový spínaè AT2000
má tri nezávislé kanále, ka�dý z nich
umo�òuje naprogramovanie troch èa-
sových intervalov. Jednotlivé kanále
majú nasledujúce funkcie:

Kanál 1 (RE1). Poèas naprogramo-
vaného èasového intervalu je relé zo-
pnuté - sú spojené kontakty èíslo 3 a 4
a rozpojené kontakty èíslo 3 a 5.

Kanál 2 (RE2). Poèas naprogramo-
vaného èasového intervalu je prepína-
cí kontakt relé èíslo 6 periodicky 890 s
preklopený na kontakt èíslo 7 a 10 sek.
na kontakt èíslo 8. Pätnás�minútové
periódy sú synchronizované s reálnym
èasom, t. j. zaèínajú v�dy ka�dú nultú,
15., 30. alebo 45. minútu.

Kanál 3 (RE3). Poèas naprogramo-
vaného èasového intervalu je relé zo-

pnuté - sú spojené kontakty èíslo 9 a10
a rozpojené kontakty èíslo 9 a11.

Stav jednotlivých relé je zobrazova-
ný na LCD displeji; napríklad R1: Z =
relé 1 zapnuté, R2: V = relé 2 vypnuté:

Prvé zapnutie èasového spínaèa.

Po prvom zapnutí èasového spínaèa
je potrebné stlaèi� tlaèidlo RESET a vy-
nulova� pamä� súèasným stlaèením tla-
èidiel NEXT a MODE. Po tomto úkone
sa na displeji na okamih zobrazí:

a potom vynulovaný reálny èas s vy-
pnutými relé:

Pozn.: V reálnej prevádzke pri plnom
nabití akumulátorov NiCd je spínaè
schopný prevádzky vïaka nízkemu
odberu 100 hod. Ak je prekroèený ten-
to èas, má to za následok výpadok cho-
du spínaèa. V tomto prípade je potreb-
né stlaèi� tlaèidlo RESET, èo zabezpeèí
správny rozbeh a nastavi� správny re-
álny èas.

Po stlaèení tlaèidla MODE sa dosta-
neme do k¾udového stavu.

Spínaè je v  k¾udovom  stave  trvale
do doby, pokia¾ nestlaèíme niektoré
z tlaèidiel. V prípade, �e sa nachádza-
me v inom re�ime (nastavovanie hodín
a dòa, programovanie, skú�ka relé),
spínaè sa do k¾udového stavu dostáva
automaticky po uplynutí doby 25 s od
doby, kedy sme naposledy stlaèili niek-
toré z tlaèidiel.

V k¾udovom stave spínaè na displeji
zobrazuje nasledujúce informácie:
w deò v tý�dni, aktuálny èas a stav relé,

w v�etky naprogramované intervaly zo-
pnutia,

w firemné oznaèenie výrobcu.

V�etky uvedené údaje sa neustále
cyklicky na displeji obmieòajú. K ich
preru�eniu dôjde ka�dú celú hodinu
a ka�dých 15 minút v prípade, �e je
naprogramované zopnutie relé R2;
v tomto prípade sa na displeji na 10
sekúnd objaví údaj:

Nastavenie reálneho èasu a dòa
v tý�dni

Do tohto nastavenia sa mo�no do-
sta� z k¾udového stavu stlaèením tlaèi-
dla MODE. Na displeji sa zobrazí:

Obr. 3. Rozmery a umiestnenie otvorov v skrinke
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Tlaèidlom NEXT vyberáme nastavo-
vanú pozíciu, ktorá zaène blika� (hodi-
ny, minúty, deò), prièom dochádza k ich
rotácii. Tlaèidlamitaumeníme hod-
noty na vybranej pozícii o 1 hodinu,
minútu alebo deò smerom nahor alebo
nadol. K na�tartovaniu hodín dôjde po
potvrdení minútového údaja tlaèidlom
NEXT (súèasne dôjde k vynulovaniu
sekúnd). Èasový údaj je 24hodinový.

Programovanie èasových intervalov

Opätovným stlaèením tlaèidla MODE
sa dostaneme do re�imu programova-
nia èasových intervalov zopnutia. Na
displeji sa zobrazí:

Tlaèidlom MODE vyberáme èíslo
nastavovaného intervalu (1 a� 3) a ka-
nál (R1, R2, R3). Pre  ka�dý  kanál  je
mo�né  nastavi� tri intervaly. Na displeji
sa periodicky objavuje:

Zadaj cas 1 (kanál) R1:
Zadaj cas 1 (kanál) R2:
Zadaj cas 1 (kanál) R3:
Zadaj cas 2 (kanál) R1:
Zadaj cas 2 (kanál) R2:
Zadaj cas 2 (kanál) R3:
Zadaj cas 3 (kanál) R1:
Zadaj cas 3 (kanál) R2:
Zadaj cas 3 (kanál) R3:

Tlaèidlom NEXT vyberáme (po zvo-
lení �iadaného èísla intervalu a kaná-
lu) nasledujúce údaje:

1. nastavenie hodiny zapnutia Z: 0 : - -
2. nastavenie minúty zapnutia Z: 0 : 00
3. nastavenie hodiny vypnutia V: 0 : - -
4. nastavenie minúty vypnutia V: 0 : 00
5. nastavenie jedného z troch blokov:

pondelok a� piatok
pondelok a� nede¾a
sobota a� nede¾a

Tlaèidlamitaumeníme vybrané
velièiny smerom nahor alebo nadol.
V prípade, �e nastavíme rovnaký vypí-
nací a zapínací èas, �kanál� je zopnutý

24hod. Naprogramovaný èasový inter-
val je mo�né zru�i� nastavením poml-
èiek na mieste minút.

Spínaè si zachováva naprogramova-
né èasy zapnutia a vinutia a posledný
reálny èasový údaj aj po odpojení zo
siete a po vybití batérií.

Funkcia �skú�ka relé�

Zatlaèením tlaèidla t (v prípade, �e
je spínaè v k¾udovom stave) sa dosta-
neme do re�imu skú�ka relé a na dis-
pleji sa objaví:

Ostávajúcimi tlaèidlami mô�eme
meni� stav jednotlivých relé. Ka�dé
stlaèenie príslu�ného tlaèidla vyvolá
zmenu signalizovanú na displeji. Tla-
èidlom MODE meníme stav relé 1, tla-
èidlom NEXT stav relé 2 a tlaèid-
lomustav relé 3.

Stav poèas výpadku siete

Po výpadku sie�ového napätia
prejde spínaè po 40 sekundách do
úsporného módu, ktorý zabezpeèuje a�
150 hodín dlhý chod na NiCd akumulá-
tory. LCD displej prestane zobrazova�
do doby, kým znovu nenabehne sie�o-
vé napätie (po 30 min.), alebo nestlaèí-
me tlaèidlo MODE.

Rozpis súèiastok
rezistory (TR 296) RM 10
R1 10 W
R2, R3, R4 82 W
R5 560 W
R6 4,7 kW
R7 1 kW
R8, R10, R15 10 kW
R9 220 kW
R11, R12, R13 22 kW
R14 470 W
RV1 varistor ~250V 593 - PH

(PHILIPS) nebo
~250V 7K391
(MOTOROLA)

kondenzátory (RM - vzdialenos� vývo-
dov)
C1 100 nF/~250 V, RM15
C2 470 µF/25 V, RM5
C3, C4, C6, C7, C10, C14,
C15, C16, C20, C21, C22, C23, C25

100 nF, RM 2,5 (5)
C5 100 µF/25 V, RM 2,5
C8 220 µF/16 V, RM 3,5
C11,C12,C13 100 µF/16 V, RM 2,5
C9, C24 4,7 µF/10V, tant. RM 2,5 (5)
C17 330 pF, RM 2,5 (5)
C18 56 pF, RM 2,5
C19 33 pF, RM 2,5

polovodièové súèiastky
D1 a� D4 KY131 (1N4007)
D5 a� D10 1N4148
DZ1 6V2
IO1 µP 80C31
IO2 27C64 (s riadiacim

programom)
IO3 74HCT373
IO4 ST93C46
IO5 CMOS 4060

IO6 LM7812
IO7 LM7806
M1 displej LM016L

(HITACHI) nebo LTN 214R
VT1 a� VT4 BC 547C

ostatné súèiastky
Y1 kry�tál 3,0 MHz
L1, L2 470 µH, SMCC
RE1 a� RE3 relé VSB 12STB (TAKAMI-

SAWA), alebo RP310012
(SCHRACK)

S1 a� S5 telefónne tlaèidlo
4FK 573 00

B1 a� B4 NiCd èlánky typ �AA�
puzdro na 4ks èlánky �AA� A306341
objímka DIL28PZ (precízna)
CON1 svorkovnica skrine FMX 11
CON2 plochý vodiè na dosku s tlaèidla-

mi (5 vodièov)
TR1 transformátor do dosky s plo�ný-

mi spojmi 3,2 W, 230/12 V (260mA).
Vzdialenos� vývodov primárneho vi-
nutia 20 mm, vzdialenos� vývodov
sekundárneho vinutia 10 mm. Vzá-
jomná vzdialenos� vývodov primár-
neho a sekundárneho vinutia 25,
alebo 27,5 mm.

plochý kábel 10�ilový, 10 cm
distanèné stÍpiky 20 mm, 2 ks
distanèné stÍpiky 15 mm, 2 ks
samorezné skrutky 2.9 x 5 mm, 8 ks
skrutky M3, 6 ks
skrinka FMX (ZPA Trutnov)
predný kryt
doska s plo�nými spojmi (s doskou pre
tlaèidlá)

Kompletnú stavebnicu trojkanálové-
ho èasového spínaèa AT2000 spolu so
skrinkou, o�ivený èasový spínaè, prí-
padne ¾ubovo¾nú èas� z tejto stavebni-
ce je mo�né objedna� na adrese:
A.M.I.S., spol. s r. o.. Kalinèiaka 5,
971 01 Prievidza, SR alebo na telefón-
nych èíslach:  tel./fax: 0862 / 42 24 89,
mobil: 0905 623 676.

Informácie o èasovom spínaèi je
mo�né získa�  aj v èase na�ej neprítom-
nosti vo firme prostredníctvom ná�ho
komunikaèného centra.

Na na�om tel. èísle 0862/422489
(z ÈR 00421862/422489 mô�ete 24 ho-
dín získa� práve aktuálne informácie
o stavebniciach a cenách, ktoré vám
na�e komunikaèné centrum po�le na
vá� fax, prípadne vám budú prehrané
zvukové informácie. Keï sa vám ozve
ná� záznamník, prepnite si fax do tó-
novej vo¾by a stlaète èíslo 9, po ktorom
získate zoznam faxových dokumentov.
Ak chcete inf. o stavebnici, vo¾te 6 a po-
tom s 3 sekundovými pauzami 1 a 1,
po zaznení signálu stlaète �TART na
va�om faxe, bude vám zaslaný vami
zvolený dokument.  Celá vo¾ba je na-
sledovná: 0862 422489 T 9....6....
1....1...  �TART.

Ak chcete hlasové informácie o sta-
vebnici, prepnite svoj telefón do tóno-
vej vo¾by a zvolte 5 e�te pred zazne-
ním zvukového signálu poèas úvodnej
textovej informácie. Celá vo¾ba je na-
sledovná: 0862/ 422489 T 5. (Centrum
vás hlasovo naviguje).Obr. 4. Predný panel spínaèa
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Technické parametry

Napájecí støídavé napìtí:
 8 a� 15 V.

Odbìr proudu:
50 mA max v klidovém stavu.

Výstupy:
3x st napìtí 8 a� 15 V

podle napájení / 2 A max,
1x 230 V / 50 Hz / 8 A max.

Bezpeènostní tøída: 2 (dvojitá izolace).
Lze pøipojit:

dva zvonky (klasický jiskrový,
gong, melodický zvonek),
elektromagnetický zámek

pro støídavé napájení,
osvìtlení o celkovém pøíkonu

1500 W (odporová zátì�).
Pracovní teplota: +5 a� +45 ° C.
Rozmìry: 53 x 153 mm.
Délka propojovacích kabelù: do 100 m.

Popis funkce

Na obr. 1 je blokové schéma kódové-
ho zvonku. Vstupní èást slou�í k pøipoje-
ní zvonkových tlaèítek a vnitøních tlaèí-
tek pro obsluhu elektromagnetického
zámku a osvìtlení. Zároveò je vyu�ita
k øízení nastavovací èásti. Zvonková
i vnitøní tlaèítka se pøipojí dvojlinkami pøí-
mo do vyznaèených dvojic �roubovacích
svorek na desce s plo�nými spoji. Lze
pøipojit dvì venkovní zvonková tlaèítka,

dvì (nebo více) vnitøních tlaèítek pro ob-
sluhu elektromagnetického zámku a dvì
(nebo více) vnitøních tlaèítek pro obsluhu
osvìtlení. Vnitøní tlaèítka se zapojují pa-
ralelnì ve své funkci, proto jich lze pøipo-
jit potøebný poèet.

Nastavovací èást zahrnuje nastavo-
vací pole pro kód, poèet stisknutí a dobu
rozsvícení osvìtlení. Pole pro kód je
realizováno osminásobným spínaèem,
pøièem� poslední dvì místa slou�í k na-
stavení typu zvonku (gong, klasický zvo-
nek) pro oba úèastníky zvlá��. Tak�e
kód mù�e být nejvíce �estimístný. Pole
pro nastavení poètu stisknutí (délka
kódu) je vytvoøeno zkratovacími �pièka-
mi. Délku kódu mù�ete volit od tøí do
�esti stisknutí zvonkového tlaèítka. Zkra-
tovací propojku (jumper) nasadíte na
dvojici �pièek proti pøíslu�nému èíslu.
Pole doby svitu osvìtlení je také ze zkra-
tovacích �pièek. Lze u nìj nastavit dobu
svitu svìtla od jedné minuty do deseti
minut (po minutì).

Mikroprocesorová jednotka zpraco-
vává signály ze vstupní èásti a porovná-
vá je s údaji nastavovací èásti. Kdy�
vy�ukáte kód na zvonkovém tlaèítku, mi-
kroprocesorová jednotka nejdøíve vyhod-
notí první stisk a pak dal�í stisky a po-
rovná je s nastaveným kódem. Pokud se
vy�ukaný kód shoduje s nastaveným kó-
dem, první stisk rozhoduje o aktivaci
osvìtlení. Krátký stisk - osvìtlení zùsta-
ne zhasnuto, dlouhý stisk - osvìtlení se

zapne na nastavenou dobu. Pak mikro-
procesorová jednotka aktivuje elektro-
magnetický zámek dveøí (vrátek).

Jestli�e se vy�ukaný kód neshoduje
s nastaveným, zazvoní pouze normální
zvonek. Mikroprocesorová jednotka rov-
nì� øídí zvonìní zvonkù. Je-li zvonek
typu gong, zazní tøi údery, jedná-li se
o klasický zvonek, jednou krátce zazvoní
(v délce asi dvou sekund). Pokud zùsta-
ne zvonkové tlaèítko trvale stisknuté (zá-
palka ve zvonkovém tlaèítku), zvonek
nezazvoní.

Mikroprocesorová jednotka rovnì�
sleduje obsluhu vnitøních tlaèítek pro
svìtlo a zámek. Stisknutím tlaèítka
�SVÌTLO� se rozsvítí osvìtlení na na-
stavenou dobu. Pokud je stlaèení tohoto
tlaèítka del�í ne� dvì sekundy, rozsvítí
se osvìtlení trvale. Svìtlo se zhasne
opìt stejnì dlouhým stisknutím tlaèítka
�SVÌTLO�. Pou�itím tlaèítka �ZÁMEK�
se aktivuje elektromagnetický zámek na
dobu asi 7 sekund.

Výstupní výkonová èást slou�í k pøi-
pojení dvou zvonkù, jednoho elektro-
magnetického zámku a svìtel o celko-
vém pøíkonu do 1500 W. Je vybavena
�roubovacími svorkami, v�dy dvojice pro
jednotlivé spotøebièe. Svorky pro pøipoje-
ní svìtel jsou z bezpeènostních dùvodù
oddìleny zvlá��, ale v�echny se nachá-
zejí na desce s plo�nými spoji.

Popis zapojení

Na obr. 2 je schéma zapojení kódo-
vého zvonku. Ètyøi vstupy (zvonek 1,
zvonek 2, zámek, svìtlo) jsou multiplex-
nì pøepínány pùlkou pøepínaèe 4052 na
vstup mikroprocesoru ATMEL 89C1051.
Druhá pùlka 4052 je vyu�ita k multiplex-
nímu pøepínání nastavovacích polí, pøi
jejich ètení mikroprocesorem. Jednotlivé
bity nastavovacích polí jsou pøivedeny
na vstupy P1 mikroprocesoru. Diody D2
a� D9 zamezují ovlivòování polí doby
svitu a poètu stiskù polem pøepínání
kódu. Kondenzátor C1 a rezistor R1 tvoøí
nulovací obvod mikroprocesoru. Ten øídí
ètyøi výkonové výstupy. Tøi jsou vybave-
ny pro spínání støídavého proudu triaky
Q1 a� Q3. Dva jsou urèeny pro zvonky a
jeden pro elektromagnetický zámek.
Ètvrtý výstup tvoøí výkonové relé Re1,
jen� je ovládáno tranzistorem T1. Diody
D10 a� D16 zabezpeèují ochranu výstu-
pù mikroprocesoru a tranzistoru T1 pøed
pøepìtím. Triaky jsou ovládány zápor-
ným proudem do øídicí elektrody. Proto
je napájecí zdroj konstruován se zápor-
ným stabilizátorem 7905.

Deska s plo�nými spoji

Deska s plo�nými spoji (53 x 153 mm
- viz. obr. 3) je jednostranná, bez jakých-
koliv zvlá�tních nárokù. Ke stavebnici
dodáváme desku s potiskem pro jedno-
duché osazení a kontrolu, s nepájivou
maskou, která znaènì zjednodu�uje pá-
jení hlavnì zaèáteèníkùm. Osazování
zaèínejte rezistory, jejich� u�típnuté vý-
vody pou�ijete k osazení drátových pro-
pojek. Pak osadíte diody, objímky IO a
ostatní souèástky. Stabilizátor a triaky je
potøeba ohnout k desce s plo�nými spoji.
Mikroprocesor zatím neosazujte. Sta-
bilizátor ani triaky není nutné chladit.

Po pájení desku s plo�nými spoji
zkontrolujte, jestli na ní nejsou zkraty,
nebo nejsou souèástky chybnì osaze-
ny.

Kódový zvonek se
zámkem a svìtlem

Zajisté se vám ji� stalo, �e jste potøebovali otevøít dveøe nebo
vrátka klíèem, který ne a ne najít v kapsách nebo ta�ce. O to zajíma-
vìj�í se situace stává v noèních hodinách. Av�ak pomocí kódového
zvonku si mù�ete dveøe nebo vrátka otevøít a to bez klíèe. Staèí si
pamatovat krátký kód, který si sami nastavíte v kódovém zvonku a
vy�ukat ho na zvonkové tlaèítko. Pøitom nemusíte mít obavy z nìja-
kých komplikovaných kódù. Pou�ívá se ètyø a� sedmi krátkých a
dlouhých stisknutí zvonkového tlaèítka, podle vlastního nastavení.
V noèních hodinách si mù�ete navíc rozsvítit osvìtlení cesty zahra-
dou a pøitom nikoho neprobudit. Dveøe (vrátka) musí být vybaveny
elektromagnetickým zámkem. Dále kódový zvonek slou�í jako svì-
telný automat. Osvìtlení lze aktivovat kódem (i z místnosti) na dobu
1 a� 10 minut podle vlastního nastavení. Z místnosti lze svìtlo roz-
svítit i na dobu neurèitou, a pak ho zhasnout. Kódový zvonek záro-
veò slou�í jako inteligentní zvonek. Mù�e obsluhovat ve�keré typy
zvonkù.  Pøi jakémkoliv stlaèení zvonkového tlaèítka (kromì kódu)
zazvoní zvonek jen jednou. Je tøeba zdùraznit, �e kódový zvonek
nelze brát jako zabezpeèovací zaøízení, ale jako zajímavého pomoc-
níka v domácnosti. Tento typ kódového zvonku je urèen pro jedno-
ho, popø. dva úèastníky se spoleèným vstupem.

Obr. 1. Blokové schéma
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O�ivení

Osazenou desku po kontrole mù-
�ete pøipojit ke zdroji støídavého napì-
tí 12 V  - do napájecí dvojice svorek.
Voltmetrem zkontrolujte napìtí -5 V na
stabilizátoru 7905. Pak napájení od-
pojte a zasuòte do objímky mikropro-
cesor. Pozor na správnou orientaci. Pak
pøipojte do svorek pro zvonek 1 �ZVON 1�
�árovku 12 V a v poli nastavení kódu na-
stavte 7 bit pøepínaèe na èárku (klasický
zvonek, melodický zvonek), nebo teèku
(gong). Do svorky pro pøipojení zvonko-

vého tlaèítka 1 �TLZV1� pøipojte tlaèítko
a stisknìte je. Po chvilce se musí �árov-
ka rozsvítit na dvì a� tøi sekundy, nebo
tøikrát krátce bliknout. Dále nastavte
v poli �poèet stiskù� poèet stiskù v kódu,
napø. tøi. Ve skuteènosti bude poèet stis-
kù ètyøi, proto�e první stisk, jen� urèuje
rozsvícení (nerozsvícení) osvìtlení, se
do nastavení kódu nepoèítá. Pak nastav-
te první tøi bity pøepínaèe kódu na teèku
(nebo èárku) podle uvá�ení. Zbylé tøi bity
musí být nastaveny na èárku. Do svorek
pro pøipojení elektromagnetického zám-
ku �ZAMEK� pøipojte �árovku 12 V. Pak
vy�ukejte na tlaèítku kód s prvním krát-

kým stiskem. Hranice mezi krátkým a
dlouhým stiskem je asi jedna sekunda.
Musí se rozsvítit �árovka ve svorkách
�ZAMEK� na dobu asi 7 sekund. Tak mù-
�ete vyzkou�et i jiné kódy o rùzných dél-
kách.

Chod relé pak vyzkou�íte tak, �e prv-
ní stisk tlaèítka bude dlouhý. Nejdøíve si
v�ak nastavte v poli �SVIT� poèet minut
svitu osvìtlení. Vy�ukejte kód s prvním
dlouhým stiskem. Musí sepnout relé a
rozsvítit se �árovka ve svorkách �ZA-
MEK�. Relé bude sepnuté po dobu nasta-
venou v poli �SVIT�, pak musí vypnout.
V�echno zopakujte pro úèastníka 2 ve
svorkách �ZVON 2� a �TLZV2�. Dále vy-
zkou�ejte vstupy pro vnitøní tlaèítka
osvìtlení a zámku. Krátkým zkratováním
svorek pro osvìtlení �TLSVET� uvedete
relé do sepnutého stavu na nastavenou
dobu. Dlouhým (asi 2 sekundy) zkrato-
váním tìchto svorek dosáhnete trvalého
sepnutí relé. Stejným zpùsobem relé vy-
pneme. Zkratováním svorek pro zámek
�TLZAM� rozsvítíte �árovku ve svorkách
�zámek�. Tím jsou v�echny funkce kódo-
vého zvonku pøezkou�eny. Pokud jste
osazování a pájení vìnovali trochu po-
zornosti, musí kódový zvonek pracovat
pøi prvém zapojení.

Mechanická montá�

Kódový zvonek je konstrukènì prove-
den pro montá� do dvojité instalaèní kra-
bice se dvìma odnímatelnými kryty,
v ní� je uchycen dvìma �rouby. Horní
kryt zakrývá øídicí procesor a sí�ovou
èást kódového zvonku. Sejmutím dolní-
ho krytu uvolníte pøístup k nastavovacím
polím a pøípojné svorkovnici vstupních
tlaèítek a výstupù. Krabici umístìte na
vhodném suchém místì s ohledem na
stávající kabelá� zvonkù, zvonkového
transformátoru, rozvodu sítì 230 V a
bezpeènost osob, které se mohou v blíz-
kosti rozvodu pohybovat.

Kódový zvonek je vybaven pro jedno-
duchou montá� �roubovacími svorkovni-
cemi. Ka�dý pøipojovaný prvek má svou
dvojici svorek, øádnì oznaèenou. Napá-
jecí vodièe ze zvonkového transformáto-
ru 12 V pøivedete na dvojici svorek
s oznaèením �~12 V�. Zvonková tlaèítka
pøipojíte jednotlivì na dal�í dvojice svo-
rek s oznaèením �TLZV1� a �TLZV2�.
Vnitøní tlaèítko svìtla a elmagnetického
zámku pøipojte na dvojici svorek s ozna-
èením �TLSVET� a �TLZAM�. Pokud po-
u�ijete ji� stávající kabelá�, øádnì zkon-
trolujte pøed pøipojením jednotlivých
vodièù ke kódovému zvonku, �e kromì
vodièù napájení nejsou ostatní vodièe
pøipojeny k napájení ze zvonkového
transformátoru, jinak se po�kodí vstupy
kódového zvonku.

Výstupy pro zvonky jsou oznaèeny
�ZVON 1� a �ZVON 2�, výstup pro elmag-
netický zámek je oznaèen �ZAMEK�. Jis-
krové zvonky je nutné opatøit odru�ova-
cím kondenzátorem 33 nF/250 V, který
se musí pøipojit na svorky zvonku.

Pro pøipojení svìtel slou�í svorkovni-
ce v horní èásti kódového zvonku. Do
jedné dvojice, oznaèené �230 V�, pøipojí-
te vodièe napájení ze sítì 230 V/50 Hz, a
do druhé dvojice, oznaèené �SVETLO�,
pøipojíte vodièe od svìtla.

POZOR, zde pracujete se sí�ovým
napìtím 230 V/50 Hz a je nutná maxi-
mální opatrnost. Pøi jakékoliv manipu-
laci s tìmito vodièi nejdøíve zkont-
rolujte, zda nejsou pod napìtím a

Obr. 2. Schéma
zapojení
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odpojte sí�ový rozvod jistièem v do-
movní rozvodné skøíni.

K jednoduché orientaci pøipojení po-
slou�í obr. 4.

Upozornìní

Pro napájení pou�ijte výhradnì zvon-
kový transformátor, pøezkou�ený na�í
státní zku�ebnou (znak ESÈ). Proudovì
musí vyhovìt odbìru va�ich zvonkù a
elektromagnetického zámku.

Závìr

Kódový zvonek lze aplikovat, kromì
rodinných domkù, i v panelových blo-
cích. Lze vynechat èást k ovládání
osvìtlení. Pak kódový zvonek poslou-
�í k otevírání hlavních vchodových
dveøí a ke zvonìní. Konstrukce je jed-
nou z mnoha aplikací jednoduchých a
dnes levných jednoèipových proceso-
rù.

Kompletní stavebnici kódového zvon-
ku si mù�ete objednat za 950 Kè. Samo-
statné komponenty: deska s plo�nými
spoji 150 Kè, naprogramovaný procesor
ATMEL 89C1051 300 Kè. Cena hotové-
ho výrobku 1190 Kè. Ceny jsou uvedeny
vèetnì DPH.

Objednávky pøijímá firma Duál, Nová
tovární 12, 737 01 Èeský Tì�ín, telefon:
0659/712873, nebo tel./fax: 324161.

Seznam souèástek

Rezistory (miniaturní)
R9, R10, R11 330 W
R2, R3, R4, R5 1 kW
R1, R6, R7, R8 10 kW

Kondenzátory
C1, C6 10 µF/6 V
C5 470 µF/25 V
C7 100 nF, ker.
C4 100 nF/63 V, MKT
C2, C3 22 pF, ker.

Polovodièové souèástky
D1 1N4001
D2 a� D16 KA261
T1 KC307
V1 89C1051
V2 4052
ST1 7905, plast
Q1, Q2, Q3 T410/600 V

Ostatní souèástky
X1 krystal 4,433 MHz
RE1 RELE3206L12V
                            znaèení GM electronic
svorky 8 x ARK 500/2
                            znaèení GM electronic
svorky 2 x ARK 110/2
                            znaèení GM electronic
konektorové kolíky   1 x S2G26
                            znaèení GM electronic
zkratovací propojka   2 x JUMP - RT
                            znaèení GM electronic
spínaè DIP  1 x DIP 08
                            znaèení GM electronic
objímka pro IO 1 x SOKL 20
                            znaèení GM electronic
objímka pro IO 1 x SOKL 16
                            znaèení GM electronic
instalaèní krabice dvojitá s dvìma kryty

Obr. 3. Deska s plo�nými spoji kódového zvonku

Obr. 4. Pøipojení kódového zvonku



Praktická elektronika A Radio - 10/97

Základní
technické parametry

Napájecí ss napìtí: 13,5 a� 18 V.
Proudový odbìr: asi 150 mA.
VSTUPY (mezivrcholová napìtí)
VCR1 (1. video.) video 1 V /75 W.
Zadní panel audio R 775 mV/47 kW.
3 ks CINCH audio L 775 mV/47 kW.
VCR2 (2. video.) video 1 V /75 W.
Zadní panel audio R 775 mV/47 kW.
3 ks CINCH audio L 775 mV/47 kW.
PL (pøehrávaè) video 1 V /75 W.
Zadní panel audio R 775 mV/47 kW.
3 ks CINCH audio L 775 mV/47 kW.
CAM (kamera) video 1 V /75 W.
Pøední panel audio R 775 mV/47 kW.
3 ks CINCH audio L 775 mV/47 kW.

VÝSTUPY (mezivrcholová napìtí)
VCR1 (1. video.) video 1 V/0,05 W.
Zadní panel audio R 775 mV/0,1 W.
3 ks CINCH audio L 775 mV/0,1 W.
VCR2 (2. video.) video 1 V/0,05 W.
Zadní panel audio R 775 mV/0,1 W.
3 ks CINCH audio L 775 mV/0,1 W.
TV (televizor) video 1 V/0,05 W.
Zadní panel audio R 775 mV/0,1 W.
3 ks CINCH audio L 775 mV/0,1 W.
Hifi (kamera) video 1 V/0,05 W.
Zadní panel audio R 775 mV/0,1 W.
3 ks CINCH audio L 775 mV/0,1 W.
Min. zatì�ovací odpor
videosignálu (ka�dého výstupu): 75 W.
Min. zatì�ovací odpor zvukového
signálu (ka�dého výstupu): 10 kW.
Rozsah pracovních teplot: +10 a� +40 °C.
Maximální vlhkost: 80 % nekondenzující.

Zapojení AVS1
do pøenosového øetìzce

Nejlépe si pøiblí�íme funkci AVS1
podle obr. 1.

Výstupy videosignálu a zvukového
doprovodu videomagnetofonù VCR1
a VCR2, pøehrávaèe PL, pøípadnì sa-
telitního pøijímaèe, jsou propojeny se
vstupy na zadní stranì AVS1. Výstup
videosignálu z kamery CAM a výstup
zvukového doprovodu jsou pøipojeny
na vstup na pøední (dobøe pøístup-
né) stranì AVS1. Vstupy pro videosig-
nál a zvukový doprovod televizního
pøijímaèe TV, videomagnetofonù VCR1
a VCR2 a linkový vstup hifi aparatury
jsou propojeny s pøíslu�nými výstupy
AVS1.

AVS1 má tøi videovýstupy se zvu-
kovým doprovodem a jeden samos-
tatný stereofonní zvukový výstup. Na
pøední stranì AVS1 jsou ètyøi knoflíky,
oznaèené TV, VCR1, VCR2 a HI-FI.
Knoflíkem TV vybíráme signál z video-
magnetofonù VCR1 a VCR2, video-
pøehrávaèe PL, kamery CAM, pøípad-
nì satelitního pøijímaèe a smìrujeme
ho do televizoru. Knoflíkem VCR1 vy-
bíráme signál z videomagnetofonu

VCR2, videopøehrávaèe PL, kamery
CAM, pøípadnì satelitního pøijímaèe a
smìrujeme ho do videomagnetofonu
VCR2. Knoflíkem VCR2 vybíráme sig-
nál z videomagnetofonu VCR1, video-
pøehrávaèe PL, kamery CAM, pøípad-
nì satelitního pøijímaèe a smìrujeme
ho do videomagnetofonu VCR1. Knof-
líkem HI-FI vybíráme pouze zvukový
doprovod z videomagnetofonù VCR1
a VCR2, videopøehrávaèe PL, kamery
CAM, pøípadnì satelitního pøijímaèe
a smìrujeme ho do aparatury hifi nebo
zesilovaèe.

Souèasnì lze tedy nahrávat z vi-
deomagnetofonu VCR1 na VCR2 a
tøeba pøehrávat záznam z kamery
CAM na televizor TV bez manipulace
s kabely pouze pøepnutím pøepínaèù.

Popis zapojení
Pro zesílení obrazového signálu

jsme pou�ili IO MAX467 firmy MAXIM,
urèený pøedev�ím pro zpracování
signálu RGB. Tento integrovaný ob-
vod obsahuje tøi videozesilovaèe se
zesílením 1.

AUDIO-VIDEO
SELEKTOR  AVS1

Kubín Stanislav, Ondrá�ek Jan

Audio video selektor AVS1 je pøepínací pult, který umo�òuje
smìrovat obrazový signál se zvukovým stereofonním doprovodem
bez nutnosti ruèního pøepojování kabelù mezi videomagnetofonem,
videopøehrávaèem, satelitním pøijímaèem, kamerou a televizorem,
videoprojektorem, pøípadnì aparaturou hifi.

Obr. 1.

PARAMETER MIN TYP MAX UNITS

Operating Supply Voltage ±4,75  ±5  ±5,25 V
Input Voltage Range -2 - 2 V
Offset Voltage -  ±3  10 mV
Power - Supply Rejection Ratio 50 60 - dB
On Input Bias Current -  1  3 µA
On Input Resistence 300 700 - kW
Input Capacitence - 5 - pF
Voltage - Gain Accuracy 0,2 0,5 - %
Output Voltage Swing  ±2  ±2,4 - V
Output impedance 0,05 - - W
Positive Supply Current 65 80 - mA
Negative Supply Current 50 65 - mA
Slew Rate - 200 - V/s
-3dB Bandwidth - 100 - MHz
Differential Gain Error - 0,01 - %
Differential Phase Error - 0,03 - deg.

Tab. 1. Nìkteré parametry obvodu MAX467 pøi teplotì 25 °C.
(opsáno z katalogového listu firmy MAXIM).
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Vstupy zesilovaèù jsou o�etøeny
rezistory R11, R14 a R17. Vstupní od-
por videovstupù je 75 W a je tvoøen
v�dy dvìma rezistory 150 W øady E12.
Pro maximální kvalitu obrazu pøi zpra-
cování je pou�ita stejnosmìrná vazba
na vstupu i výstupu.

Zvukový doprovodný signál je zesí-
len integrovanými obvody NE5532
z napì�ovým zesílením 1. Vstupní od-
por je 47 kW a stejnosmìrnì je obvod
oddìlen kondenzátory s kapacitou
220 nF. Obrazový i zvukový signál je
pøepínán pøepínaèi s tøikrát ètyømi
kontakty (S1 a� S4).

Pro napájení obvodu MAX467 je
potøebné symetrické napìtí 5 V. Toto
napìtí vytváøíme z 10 V integrovaným
zesilovaèem TDA2030. Napìtí na
vstupu 1 je polovinou napájecího na-
pìtí, tedy 5 V. Stejnosmìrná vazba
má zesílení 1. Aby IO6 nekmital, je
potøeba pou�ít støídavou zpìtnou vaz-

bu se zesílením alespoò 5. Pro správ-
nou funkci stabilizátoru IO7 je potøeba
napìtí na vstupu minimálnì o 2,5 V
vìt�í ne� napìtí na výstupu. Dal�í
úbytek napìtí je na ochranné diodì
D2. Napájecí napìtí je proto minimál-
nì 13,5 V. Stabilizátor IO7 má chladiè
s plochou min. 15 cm2.

Pro vstup i výstup jsme pou�ili
konektory CINCH. Aby bylo mo�né
jednoduchým zpùsobem pøipojit ka-
meru, umístili jsme konektory pro pøi-
pojení kamery na pøední panel. Kdo
bude pou�ívat AVS1 z pøístroji s ko-

Obr. 2. Schéma
zapojení
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Obr. 3. Deska s plo�nými spoji AVS1

Obr. 4. Deska s plo�nými spoji pøepínaèù



Praktická elektronika A Radio - 10/97

nektory SCART, musí pou�ít patøièné
redukce, nebo pou�ít kabely SCART -
CINCH. Audio video selektor AVS1 je
vyroben ve stereofonní verzi. Lze ho
v�ak samozøejmì pou�ít i pro mono-
fonní videotechniku.

Osazení desek s plo�nými spoji

Osadíme spodní desku s konek-
tory. Nejprve zapájíme souèástky s nej-
men�ím poøadovým èíslem, zaèneme
od propojek, pøes rezistory, diody, ke-
ramické kondenzátory, integrované
obvody a� po konektory CINCH.

Na desce s pøepínaèi nejprve za-
pájíme drátové propojky. Dále zapá-
jíme pøepínaèe S1 a� S4. Nakonec
zapájíme tøi devítipinové jednoøadé
zkratovací li�ty, tvoøící spoj mezi
spodní deskou a deskou s pøepínaèi.
Zpùsob pøipájení tøí devítipinových
zkratovacích li�t je na obr. 5.

Na pøepínaèích S2 a S3 nastavíme
aretaèní kolíèek na omezení pøepína-
èe na tøi polohy zleva. Do pojistkového
dr�áku vlo�íme pojistku. K bodùm
s oznaèením GND a VCC pøipájíme
1 m dlouhý dvou�ilový kablík, na kte-
rém udìláme uzel asi 10 cm od místa
zapájení. Místo diody LED D1 pøipá-
jíme dva drátky o délce 15 cm. Do
bodù s oznaèením K6, K7 a K8 pøipá-
jíme v�dy dva drátky o délce 7 cm
vzájemnì zkroucené.

Mechanická sestava

Ke stabilizátoru IO7 pøi�roubujeme
chladiè. Na zadní a pøední panel pøile-
píme �títky. No�em nebo kulatým pil-
níkem odstraníme �títek pøeènívající
pøes otvory. Kablík pro napájení (pøi-
pájen k bodùm GND a VCC) protáh-
neme zadním panelem. Zadní panel
pøi�roubujeme 5 samoøeznými �rouby
ke konektorùm K1 a� K5. Na konec
kablíku pøipájíme konektor PG103JB.

Na pøední panel na�roubujeme tøi
konektory CINCH a èervenou kontrol-
ku. Pøední panel nasadíme na høídele
pøepínaèù. Drátky pøipájíme k diodì
LED a ke konektorùm. Musíme dát
pozor na jejich polaritu.

Desku s plo�nými spoji vlo�íme do
krabièky a krabièku se�roubujeme. Na
konce høídele pøepínaèù pøi�roubuje-
me knoflíky.

+,�),

O�ivení

Pokud jsme pracovali peèlivì a po-
u�ili pøedepsané souèástky pracuje
pøístroj na první zapojení. Nemá �ádné
nastavovací prvky pro seøízení a ne-
potøebuje údr�bu.

Seznam souèástek

R1 a� R8 150 W
R9, R10, R12,
R13, R15, R16,
R18, R19 47 kW
R11, R14, R17 220 kW
R20, R21, R22,
R23, R24, R25,
R26, R27 2,2 MW
R28, R30, R31 22 kW
R29 1 kW
R32 680 W
C1 a� C4, C5 a� C8 220 nF, CF1
C9, C18 a� C20,
C21, C28 a� C30 47 µF/16 V
C10, C11, C12,
C15, C16, C23,
C24, C25, C26,
C33, C34, C35 47 nF
C13, C14                   1 µF/16 V
C17 470 µF/25 V
D1 L-R723R
D2 1N4001
F1 600 mA
IO1 MAX467
IO2 a� IO5 NE5532
IO6 TDA2030
IO7 7810
K1 a� K5 SCJ1020-4P
K6, K7, K8 SCJ0363
S1, S2, S3, S4 DS34
Krabièka STELCO
Dr�ák pojistky PL120000
Pøední �títek STITEK S-0091
Zadní �títek STITEK S-0092
Konektor na kabel PG103JB
Pøístrojový knoflík P-S8879
Zkratovací propojky S1G36W
Objímka SOKL16

Obr. 5.

kolíèky

deska

Upozornìní

K napájení AVS1 je nutné pou�ít
napájecí zdroj, který nebude souèas-
nì napájet �ádný jiný pøístroj!!!

Závìrem

Popisovaný audio-video selektor
doplòuje sortiment spotøební elektro-
niky o velmi u�iteèný, av�ak dosti opo-
míjený pøístroj, který urèitì ocení ka�-
dý, kdo má kameru a poøizuje si kopie
z malé pásky na standard VHS, repro-
dukuje zvukový doprovod filmù pøes
zesilovaè a podobnì.

V pøístroji je pou�it velmi kvalitní,
nepøíli� levný obvod firmy MAXIM, ne-
máte-li mo�nost si ho sami sehnat,
mù�eme vám ho zaslat.

Obvod MAX467, nebo hotový výro-
bek si mù�ete písemnì objednat na
adrese: SCT, Tøinecká 650, Praha 8
PSÈ 199 00. Nebo telefonicky na zá-
znamníku: (02) 854 40 06.

Hotový výrobek si mù�ete té� za-
koupit v prodejnì na adrese:Pøijímací
technika, Lidická 28, Praha 5.

Celý hotový výrobek: Audio-video
selektor AVS1 stojí 1999,- Kè.

Celý hotový výrobek: Audio-video
selektor AVS1R stojí 2499,- Kè (verze
R obsahuje 6 ks redukcí na konektory
SCART).

Obvod MAX467 stojí 299,- Kè.
Pro obchody a obchodníky stan-

dardní prodejní ceny.
K cenì výrobku poèítáme balné 20

a� 37 Kè a skuteèné náklady na po�-
tovné.

Obr. 6. Pøední a zadní �títek

· · ·

Tu�kové
akumulátory NiCd

od firmy Panasonic
s kapacitou
ji� 1000 mAh

Dostali jsme do redakce vzorek
nových akumulátorù Panasonic s ka-
pacitou 1000 mAh. Nevím jak je to
mo�né, ale Panasonic do tu�kového
akumulátoru NiCd opravdu tuto ka-
pacitu �vecpal�. Zpoèátku jsem si mys-
lel, �e jde o reklamní trik, ale kdy�
èlánek dodával 1 hodinu proud 1 A a
10 hodin proud 100 mA pouze s malý-
mi odchylkami, byl jsem pøesvìdèen.
Je to ji� kapacita na úrovni akumulá-
torù NiMH, ale bez jejich nectností
(velké samovybíjení a men�í proudy
ne� NiCd).

Tyto akumulátory u nás dodává fir-
ma Fulgur Battman (viz inzerce).

             K
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KA22235
5pásmový grafický ekvalizér

Monolitický integrovaný obvod firmy
Samsung KA22235 je tvoøen vstupním
a výstupním operaèním zesilovaèem
a pìti syntetickými induktory. Tyto in-
duktory jsou vyu�ity v rezonanèních ob-
vodech pásmových filtrù. Obvod je
vhodný pro radiokazetové magnetofo-
ny a pøehrávaèe, autorádia a Hi-Fi
vì�e. Obvod je v pouzdøe ZSIP18
(obr. 1). Pøímým ekvivalentem obvodu
je typ BA3812L.

Mezi výhody obvodu patøí jeho níz-
ká cena, minimální poèet vnìj�ích sou-
èástek, malé zkreslení, malý �um, vel-
ký rozsah napájecího napìtí a malý
proudový odbìr.

Rezonanèní kmitoèty jednotlivých
pásem lze jednodu�e zmìnit úpravou
kapacity kondenzátoru. Jednotlivé ob-
vody lze zapojovat za sebou a tím roz-
�iøovat poèet pásem.

Technické údaje

Maximální pøípustné údaje:

Napájecí napìtí Ucc : 16 V.
Ztrátový výkon Pd : 550 mW.
Provozní teplota Topr : -20 a� +70 °C.

Provozní parametry jsou uvedeny
v tab. 1, dal�í vlastnosti obvodu lze zjis-
tit z grafù na obr. 7 a� 9.

Napì�ový zisk Flat platí pro plochou
pøenosovou charakteristiku (potencio-
metry jednotlivých pásem uprostøed),
Boost je zdùraznìní (potenciometry
v horní krajní poloze) a Cut je potla-
èení (potenciometry v dolní krajní po-
loze).

 Na obr. 2 je vnitøní zapojení obvodu
KA22235, na obr. 3 základní zapojení
ekvalizéru. Na obr. 4 je desetipásmový
ekvalizér se dvìma obvody KA22235 a
na obr. 5 stereofonní 7pásmový ekvali-
zér se tøemi obvody.

Je�tì k výpoètu rezonanèního kmi-
toètu pro odli�ná kmitoètová pásma: na
obr. 6 je symbolicky znázornìn náhrad-
ní obvod, co� je vlastnì obvod simu-
lované indukènosti. Rezonanèní kmi-
toèet fo a selektivita Q jsou urèeny
externími kondenzátory C a Co a vnitø-
ními rezistory obvodu Ri a Ro podle
vztahù:

I

5 5 & &
R

R L R

=

¢ ¢ ¢

�

�p  [Hz],

kde Ri = 68 kW a Ro = 1,2 kW.

Èinitel jakosti

4
& 5

& 5

R

R L

=

¢

¢

Obr. 2.
Vnitøní zapojení

obvodu KA22235

Obr. 1. Pouzdro ZSIP18 >

Obvod KA22235 obdr�íte na dobír-
ku na adrese: ELEKO Z. Kotisa Pelli-
cova 57, 602 00 Brno. Cena obvodu
KA22235 nebo jeho pøímého ekviva-
lentu BA3812L je 39 Kè. K cenì je pøi-
poèteno po�tovné.

Zdenìk Kotisa

Obr. 3. Základní zapojení ekvalizéru s obvodem KA22235

Obr. 4. Desetipásmový ekvalizér s obvodem KA22235



Praktická elektronika A Radio - 10/97

Obr. 5. Stereofonní 7pásmový ekvalizér se tøemi obvody KA22235

Obr. 6. Obvod simulované indukènosti

Tab. 1. provozní údaje obvodu KA22235

Obr. 9. Typické kmitoètové charakte-
ristiky ekvalizéru

Obr. 8. Závislost zkreslení na výstup-
ním napìtí

Obr. 7. Závislost odbìru proudu na
napájecím napìtí

>

iøp nim pyt xam

uduorprìbdO I CC 3 5 9 Am

ítìpanínputsýV UO %1=DHT,zHk1 5,1 1,2 V

DHTínelserkzékcinomrahévokleC zHk1 10,0 1,0 %

ítìpanévomu�ínputsýV U on zHk03�azH01 7 03 Vµ

ksizývo�ìpaN Av évotèotimkénvoriøp
ecitsiretkarahc )talF(

Ui Vm002= 5,2- 5,0 5,1 Bd

ksizývo�ìpaN Av ínìnzarùdziøp )tsooB( Ui Vm002= 5,01 5,21 5,41 Bd

ksizývo�ìpaN Av íneèaltopiøp )tuC( Ui Vm002= 5,41- 5,21- 5,01- Bd

tích konstrukcích ji� podobné chyby
nebudou. Zásilková slu�ba TES JUNI-
OR, 251 68 Kamenice 41 nabízí samot-
né originální kryty na cyklovaèe v cenì
10 Kè, které lze souèasnì se sadami
souèástek objednat, nebo pøikoupit.

K èlánku �Zesilovaè 350 W� z PE A-
Radio 7/97

V èlánku ke konstrukci nf zesilova-
èe 2x 350 W se bohu�el vyskytlo nìko-
lik chyb:
1) Na desce s plo�nými spoji u integro-
vaného obvodu IO1 jsou mezi sebou
propojeny vývody 5 a 6. Propojení je
mo�no odstranit pro�krábnutím spoje.
2) Na obrázku rozmístìní souèástek je
dvakrát zakreslen R16 � ten na pozici

pod R26 má být správnì oznaèen R18.
3) Rovnì� rezistor R32 je zakreslen
dvakrát. Rezistor v blízkosti D10 má být
správnì R38.
4) V rozpisce souèástek mají mít re-
zistory R50 a� R57 odpor 47 W.
5) V rozpisce jsou prohozeny T26 a
T27. T26 má být BD140 (p-n-p) a T27
BD139 (n-p-n). Ve schématu jsou tyto
tranzistory zakresleny správnì.

Z dùvodu opravdu velkého nedostat-
ku èasu se mi nepodaøilo nalézt a od-
stranit v�echny závady, èím� se omlou-
vám a zbytek bude uveøejnìn v pøí�tím
èísle PE. Konstruktérùm, kteøí ji� zesi-
lovaè staví, budu vdìèný za dal�í pøi-
pomínky k této konstrukci.

Karel Bartoò

Opravy ke
star�ím èlánkùm

K èlánku �Cyklovaèe pro Felicii a Fa-
vorit� z PE A-Radio 8/97

Autor dìkuje ètenáøùm za velký
ohlas a zájem o konstrukce zveøejnì-
né v uvedeném èlánku. Navzdory peè-
livé kontrole se v�ak vloudily do èlánku
chyby. Obr. 5 desek s plo�nými spoji
znázoròuje cyklovaè zadního stìraèe
a ne pøedního, jak je uvedeno. Pozice
diody D2 na tomto obrázku má být za-
kreslena obrácenì (katodou nahoru).
Rezistor R5 na obr. 5 má odpor 560 W
a nemusí být v zapojení pou�it. Autor
se velmi omlouvá a slibuje, �e v pøí�-
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Vf moduly 433 MHz
Tyto moduly jsem na�el v nabídce firmy Sea s. r. o. Dále popsané vf mo-

duly jsou vhodné pro nejrùznìj�í dálkové ovladaèe nebo pøenos dat. Pou�i-
tím hotových modulù lze podstatnì zkrátit vývoj nových výrobkù, nebo� není
tøeba vyvíjet vlastní pøijímaè a vysílaè.

Obr. 4. Schéma vysílacího modulu
RT2-EA12

Obr. 5. Zapojení vysílaèe
s enkodérem

Moduly jsem z nedostatku èasu vy-
zkou�el bez kodéru, pouze s modulací
signálem pravoúhlého prùbìhu (multi-
vibrátor s C555). Na pøijímací stranì
jsem mìl osciloskop, pøipojený k vývo-
du 14, u pøijímaèù RR jsem kontroloval
signál i na vývodu 13. Moduly pracova-
ly i pøi pou�ití vysílacího modulu bez
antény, napájeného napìtím pouze
3,6 V naprosto spolehlivì v prostoru
celého bytu. Pøi zkou�kách s pøijímací
anténou zkrácenou na nìkolik cm se
ukázalo, �e citlivost pøijímaèù RR i RRS
je pøibli�nì shodná, pouze citlivost pøi-
jímaèe RR5/LC byla nepatrnì hor�í. Ne-
podaøilo se mi v domácích podmínkách
zjistit maximální dosah, výrobce jej pøi
pou�ití modulù RT2-EA12 a RR3 uvádí
50 a� 60 m. To by mìlo být pro vìt�inu
aplikací zcela dostateèné.

Vyzkou�el jsem i zapojení s modu-
lací nf signálem podle obr. 7. Pou�itel-
ný signál je u pøijímaèù RR na vývodu
è. 13. Nabízí se proto mo�nost pou�ít
tyto moduly napøíklad v pøístroji pro hlí-
dání spících dìtí v sousední místnosti
èi bytì nebo jako ��tìnici�. Tato pou�ití
v�ak nelze doporuèit. Trvalý provoz vy-
sílacího modulu mù�e zablokovat ostat-
ní ovladaèe v okruhu nìkolika desítek
metrù a navíc je konstrukce vysílaèù
v rozporu se zákonem.

V tab. 1 a 2 jsou uvedeny základní
vlastnosti vf modulù.
Ceny jsou orientaèní pøi kursu 18 Kè/DM.
Pøi vìt�ích mno�stvích významné slevy.

Obr. 6. Zapojení pøijímaèe
s dekodérem

kovrstvových rezistorù. Na obr. 1 a 2 je
zvìt�ený pohled na pøijímaè RR3 a vy-
sílaè RT2. Na obr. 3 je blokové schéma
pøijímaèù RR, schéma vysílaèe s rezo-
nátorem (modul RT2-EA) je na obr. 4.

V�echny moduly byly naladìny na
kmitoèet 433,9 MHz. Na uvedeném
kmitoètu pracuje vìt�ina dálkových
ovládání pro automobily a navíc le�í
tento kmitoèet uvnitø radioamatérského
pásma. Proto je pro zaji�tìní spolehli-
vého pøenosu tøeba doplnit vysílací
modul vhodným enkodérem a pøijíma-
cí modul dekodérem.

Typické zapojení vysílaèe s enkodé-
rem MC145026 je na obr. 5. Ètenáøi
s pøístupem na Internet naleznou úda-
je k tomuto obvodu na URL [1]. Na vývo-
dech IO, které na obr. 5 nejsou pøipoje-
ny, se nastavuje vysílaný kód (adresa).
Èlánek vìnovaný kodérùm naleznete
v [2]. V [3] byl popis obvodù øady
UM3758, které v nìkterých variantách
umo�òují del�í adresu (= více kódových
kombinací) ne� obvod MC145026.

Na obr. 6 je pøijímaè s naznaèeným
pøipojením dekodéru. Pøijímaèe mají
shodnì zapojené vývody a shodné na-
pájecí napìtí � jsou proto zámìnné. Pøi-
jímaè RR4 nemá vývod è. 10 a pøijímaè
RRS1 analogový výstup na vývodu è. 13.

Pøi vývoji vf zaøízení jsou navíc tøe-
ba speciální mìøicí pøístroje, které také
nebývají bì�ným vybavením. Tyto mo-
duly nemusí být zajímavé jen pro vel-
kovýrobce, ale i pro bì�ného �bastlíøe�.

Po�ádal jsem proto o zapùjèení mo-
dulù, abych je mohl pro ètenáøe PE vy-
zkou�et. K vyzkou�ení jsem dostal ná-
sledující moduly:
RR3 � superreakèní pøijímaè s pøedze-

silovaèem,
RR4 � superreakèní pøijímaè s dvou-

stupòovým pøedzesilovaèem v kas-
kódním zapojení,

RR5/LC � superreakèní pøijímaè s pøed-
zesilovaèem a s malou spotøebou,

RRS1 � superhet s filtrem SAW na vstu-
pu,

RT1 � vysílací modul s integrovanou
anténou,

RT2 � vysílací modul s rezonátorem
SAW a s integrovanou anténou,

RT2-EA � vysílací modul s rezonáto-
rem SAW a s mo�ností pøipojit vnìj-
�í anténu.
Moduly jsou vyrobeny hybridní tech-

nologií na keramické destièce kromì
pøijímaèe RRS1, který je na desce
s plo�nými spoji. Moduly pou�ívají la-
serem doladìné plo�né cívky, laserem
jsou upraveny i odpory nìkterých ten-

Obr. 1. Modul pøijímaèe RR3 1,5x zvìt�eno.
Moduly RR4 a RR5 jsou velmi podobné

Obr. 2. Vysílací modul RT2,
1,5x zvìt�eno

V�echny uvedené moduly prodává
firma SEA s.r.o.; Dolnomìcholupská 17;
102 00 Praha 10; tel.: 02/ 705 438 a
02/ 900 16 097. Dal�í informace lze zís-
kat také na Internetu: http://www.vol.cz/
seapraha a v inzerátu v tomto èísle.

Jaroslav Belza
[1] http://sps.motorola.com/books/

dl136/pdf/mc145026rev1.pdf
[2] Meca, P.: Enkodéry a dekodéry. AR

A7-8/97.
[3] Belza. J.: Kodér - dekodér s obvody

serie UM3758. AR A12/93 s. 22.

Obr. 7. Vysílaè s modulací AM

pyT ítìpanícejápaN
ínèatneirO

sk1anec
)HPDzeb(

1TR V21�a9 04,451

2TR V21�a5 02,612
5-AE2TR
21-AE2TR

U(V21�a5 i )V8<
U(V21�a5 i )V8> 09,322

Tab. 2. Vysílaèe

pyT tsoviltiC /rìbdoývoduorP
ítìpanícejápan

ínèatneirO
sk1anec

zeb( )HPD

3RR mBd001-
05/Vµ2,2( W) V5/Am5,2 03,091

4RR mBd001- V5/Am5,2 07,702
CL/5RR
CLV/5RR mBd59- V5/Am2,1

V5/Am8,0
1SRR mBd001- V5/Am7,3 -,697

Tab. 1. Pøijímaèe

Obr. 3. Blokové schéma
superreakèních pøíjímaèù
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Stavíme reproduktorové
soustavy (I)
RNDr. Bohumil Sýkora

                      (Pokraèování pøí�tì)

Zde je tedy pomocná ruka alespoò
pro ty, kteøí neváhají obìtovat nìco ze
svého volného èasu stavbì reproduk-
torových soustav. Stejnì jako pro nad-
�ence v jiných oborech i pro nì platí,
�e penìz vlastní stavbou takového za-
øízení pøíli� mnoho neu�etøí. Ale ko-
nec koncù, pro peníze to jistì nedìla-
jí. Pocit hrdosti nad produktem vlastní-
ho úsilí se penìzi vyvá�it nedá. A to
tím spí�e, kdy� takový produkt funguje
alespoò srovnatelnì s výrobkem pro-
fesionálním. Ná� seriálek bude zamì-
øen hlavnì na to, aby cesta k tako-
vému produktu nebyla doprovázena
pøíli�ným tvùrèím tápáním a aby výsle-
dek byl alespoò trochu pøimìøený míøe
úsilí, na jeho dosa�ení vynalo�eného.
Pokud by se nìkdo chtìl touto proble-
matikou zabývat hloubìji a podrobnì-
ji, udìlá nejlépe, chopí-li se patøièné
odborné literatury, její� pøehled bude
uveden v závìru seriálu (viz napø. AR-
B 5/93).

O konstrukci reproduktorových sou-
stav, o zákonitostech jejich funkce a
mo�ných úskalích jejich stavby toho
bylo napsáno pomìrnì dost, a to i na
stránkách tuzemských èasopisù pro
radioamatéry. Pøesto ale bude u�i-
teèné nejprve si nìco na toto téma
zopakovat. Jak známo, nejdùle�i-
tìj�í souèástí ka�dé reproduktorové
soustavy je reproduktor, anebo èastìji
reproduktory. Obèas vznikají nedoro-
zumìní v terminologii, nebo� anglické
slovo Loudspeaker a nìmecké Lauts-
precher oznaèují reproduktorovou
soustavu jako celek a pro reproduktor
jako jednotlivý elektroakustický mìniè
se u�ívá oznaèení (Loud-speaker) Dri-
ver nebo (Lautsprecher) Chassis.
Èeské názvosloví je mo�ná trochu
neohrabané, nechce se mi ale pou-
�ívat názvu reprobedna a tak zùsta-
neme u oficiálních zvyklostí.

Reproduktor (tedy to, co se ozna-
èuje jako mìniè, ale i soustava jako
celek) je zaøízení k pøemìnì elektric-
ké energie na zvuk. Úèinnost této pøe-
mìny je velice malá, tak�e vìt�ina
elektøiny se mìní v teplo. Z toho plyne
první základní ponauèení:

Reproduktory jsou vlastnì topná
tìlesa, vedlej�ím produktem jejich�
èinnosti je zvuk.

Energetická úèinnost produkce
zvuku mù�e být vyjádøena procenty,
jak je to obvyklé v technice v�eobec-
nì, u reproduktorù se ale èastìji pou-
�ívá tzv. charakteristická citlivost
nebo prostì citlivost. Tato velièina
udává, jaký akustický tlak vytvoøí
reproduktor ve vzdálenosti 1 m pøi
zdánlivém pøíkonu 1 VA. Nìkdy se
u�ívá i jiná vzdálenost, to pak bývá
pøíslu�nì specifikováno.

A pøíkon je zdánlivý proto, �e repro-
duktor není jednoduchá zátì� odporo-
vého charakteru. Pøi jistém zjdnodu-
�ení se dá øíci, �e úèinnosti jedno
procento odpovídá charakteristická
citlivost 92 dB (1m, 1 VA), úèinnosti
10% pak 102 dB. Reproduktory pro
spotøební elektroniku mívají citlivost
84 a� 94 dB, vysoce výkonné reproduk-
tory pro ozvuèování velkých ploch a
prostorù dosahují citlivostí nad 105 dB.

Pro znaènì hlasitou reprodukci
v bytových podmínkách potøebujeme
maximální akustický tlak nejvý�e 110 dB,
co� by pro vzdálenost jednoho metru
a citlivost 90 dB (to je mimochodem
u hifi soustavy hodnota velmi slu�ná)
znamenalo elektrický pøíkon 100 W.
To v�e na�tìstí platí jen pro krátkodobé
�pièky, které se v pøirozeném signálu
vyskytují øádovì po dobu setin jeho
celkového trvání. Dlouhodobý prùmìr
výkonu je asi tak stokrát men�í. Z toho
plyne druhé základní ponauèení:

Výkonové mo�nosti reprodukè-
ního zaøízení po naprostou vìt�inu
provozní doby vyu�íváme asi tak
z jedné setiny, zbývajících devade-
sát devìt procent výkonu je v�ak
nutných pro vìrnou reprodukci
krátkodobých �pièek.

Pokud má reproduktorová sou-
stava citlivost men�í ne� onìch 90 dB,
je pro stejný akustický tlak samozøej-
mì nutný vy��í pøíkon. To opravòuje
ony nìkolikasetwattové zesilovaèe do
obývacího pokoje. Ty jsou ov�em svùj
mohutný výkon schopny dodávat zase
jen po dosti krátkou dobu a víc ani

není zapotøebí. To respektují normy,
podle kterých zesilovaè má být po
neomezenì dlouhou dobu schopen
dodávat alespoò jednu desetinu
svého jmenovitého výkonu (viz napø.
doporuèení IEC 268) - ale to u� je jiná
kapitola elektroakustiky.

Zásadním problémem, který z právì
nastínìné motanice procent a wattù
vyplývá, je problém výkonových údajù
u reproduktorù a reproduktorových
soustav. Pokud se jedná a o soustavy,
je situace ponìkud zjednodu�ena do-
poruèením (opìt IEC 268). To stanoví,
co je to jmenovitý pøíkon soustavy.
Ten se pøedev�ím udává pro speciální
testovací signál, tzv. simulovaný pro-
gram, který má v dlouhodobém prù-
mìru obdobný charakter jako pøiroze-
ný resp. hudební signál. Jeho pøíkon
pro danou reproduktorovou soustavu
se stanoví podle vzorce

P =  U2/Z
kde U je efektivní hodnota napìtí
(opìt dlouhodobì prùmìrovaná) a Z
je jmenovitá impedance soustavy.
Jmenovitý pøíkon je pak to, co sou-
stava vydr�í po dobu alespoò sto
hodin, ani� by se její vlasnosti zmì-
nily. Tuto hodnotu by mìli závaznì
udávat v�ichni výrobci. V praxi více-
ménì platí, �e pøi pøipojení reproduk-
torové soustavy o jistém jmenovitém
pøíkonu na zesilovaè o stejném jme-
novitém výkonu nemù�e dojít k jejímu
po�kození hudebním signálem, pokud
zesilovaè není buzen do limitace.

Výrobci ov�em z obchodních dùvo-
dù udávají je�tì (a nìkdy jenom) rùz-
né hudební, programové, impulsní a
já nevím jaké dal�í hodnoty, které jsou
podstatnì vy��í ne� hodnota jmenovitá.
Ty buïto nemají �ádnou pøesnou defi-
nici anebo si tuto definici výrobce sta-
noví podle svých vlastních potøeb. Pøi
jejich udávání se v lep�ím pøípadì vy-
chází z charakteru pøirozeného signálu
a impulsní pøetí�itelnosti mìnièù (co�
ale do znaèné míry respektuje ji� de-
finice jmenovitého pøíkonu). V hor�ím
pøípadì se høe�í na to, �e málokdo
mù�e tyto údaje kontrolovat, ani� by
se pøitom skokovì zmìnily parametry
soustavy - ze stavu funkèního do sta-
vu nevratného po�kození. Nejo�emet-
nìj�í je v tomto ohledu údaj tzv. sinusové-
ho pøíkonu. Tento údaj ve skuteènosti
slou�í pouze pro potøeby zku�ebních
pracovi�� k stanovení nejtvrd�ích pod-
mínek, za kterých je mo�né mìøit kmi-
toètovou charakteristiku a zkreslení a
v zákaznické dokumentaci by se vù-
bec nemìl objevit. Typické hodnoty
skuteèného maximálního sinusového
pøíkonu pøitom mohou být i stokrát
men�í ne� jmenovité.

Pøi dodr�ení �pravidel slu�nosti�,
vycházejících z právì popsaných sou-
vislostí, vystaèíme v obvyklých byto-
vých podmínkách s výkony 50 a� 200 W
na stranì zesilovaèe i reproduktorové
soustavy. Jak a s jakými reproduk-
tory jich  dosáhneme, o tom bude øeè
v dal�ích èástech na�eho seriálu.

Radioamatérské aktivity v oblasti spotøební èi zábavní elektroni-
ky jsou ve znaèném útlumu. Je to zcela pochopitelné vzhledem
k dostupnosti pøíslu�ného zbo�í v obchodní síti. Èasy stavby tune-
rù se soustøedìnou selektivitou asi nenávratnì minuly, analogové
gramofony ji� také nejsou ve støedu zájmu a do samovýroby pøehrá-
vaèe CD se du�evnì zdravý èlovìk tì�ko pustí, pokud by nemìl
v úmyslu èasem pøejít na malosériovou výrobu nìjakého toho high-
endového úletu. Podomácké výrobì dostupné zùstávají prakticky
jen zesilovaèe a reproduktorové soustavy. Klasikové konstrukcí ze-
silovaèù v èeských luzích a hájích své my�lenky po trpkých ob-
chodních zku�enostech nepublikují. Jistá poptávka po stavebních
návodech v�ak pøece jen zùstává, zdá se, �e bastlíøi je�tì nevymøeli.
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Klasické metody mìøení øady me-
chanických velièin v�ak èasto nevyho-
vují svou nároèností, slo�itostí, malou
spolehlivostí nebo vysokou cenou.
Proto je i senzorika v poslední dobì
jedním z nejrychleji se rozvíjejících
oborù. Výsledkem toho jsou i senzory
zrychlení - monolitické akcelerometry,
pøi jejich� výrobì jsou uplatnìny tech-
nologické postupy u�ívané pøi produk-
ci integrovaných obvodù. Jejich pri-
mární urèení je poskytnout ve formì
elektrického napìtí úmìrného zmìnì
rychlosti informaci, na jejím� základì
se aktivuje pøi nárazu vozidla na pøe-
ká�ku bezpeènostní vzdu�ný vak - air-
bag. Lze je v�ak s výhodou u�ít pro
mìøení zrychlení i pro jiné úèely, napø.
také i pro mìøení náklonu.

V [1] byl popsán pøenosný èíslicový
mìøicí pøístroj, kterým je mo�né mìøit
zrychlení v rozsahu ±20 g (v praxi se
stále u�ívá jako jednotka velikost tího-
vého zrychlení Zemì 1 g = 9,81 m/s2),
vyu�ívající jako senzoru monolitické-
ho akcelerometru ADXL50 v pouzdøe
TO-100, vyrábìného firmou Analog
Devices.

Principiálnì se jedná o servome-
chanický mikrosystém s kapacitním
snímáním polohy seismické hmoty, na
ní� pùsobí mìøené zrychlení, a která
je elektrostaticky vracena do pùvod-
ní polohy. Korekèní napìtí je úmìr-
né pùsobícímu zrychlení. ADXL50 je
sám o sobì kompletní mìøicí systém
s rozsahem ±50 g pro statické a dyna-

mické mìøení zrychlení do frekvencí
a� 1 kHz. Od výrobce má nastavenu
citlivost výstupu 19 mV/g. Z hlediska
zapojení na obr. 1 tedy zbývá upravit
rozsah a doplnit èíslicový displej.

Výstupní napìtí a tedy i rozsah pøí-
stroje lze vùèi pùvodním 0,95 V/ 50 g
upravit volbou pomìru odporu re-
zistorù R6/(R4+R5). Pro po�ado-
vané 2 V/20 g musí být tento po-
mìr (2/0,95).(50/20) = 5,26.

Trimr R5 umo�ní pøesnì nastavit
údaje pøístroje pøi kalibraci. Dìliè
z R1, R2, R3 slou�í k nastavení úrov-
nì výstupního napìtí akcelerometru
nepùsobí-li na senzor �ádné zrychle-
ní. V pøípadì popisovaného zapojení
je to 2,5 V. Kondenzátorem C6 je frek-
venèní rozsah mìøièe zrychlení ome-
zen asi na 30 Hz.

K èíslicovému mìøení velikosti vý-
stupního napìtí akcelerometru, který
je nyní upraven tak, �e pøi pùsobení
zrychlení +20/0/-20 g poskytuje na-
pìtí +4,5/2,5/0,5 V, je pou�ito zná-
mého pøevodníkového obvodu 7106
s 3 1/2 místným displejem z tekutých
krystalù. Na záporný vývod dife-
renèního vstupu (30) je pøivedeno
z dìlièe R9/R10 napìtí 2,5 V shodné
s napìtím pro nulové zrychlení. Vzhle-
dem k po�adovanému rozsahu 2 V je
referenèní napìtí mezi vývody 35, 36
nastaveno na polovinu, tedy 1 V.
Tranzistor T1 slou�í k rozsvícení de-
setinné teèky na potøebném místì. Pøi
mechanické konstrukci mìøièe je tøe-
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ba umístit desku s plo�nými spoji
s akcelerometrem dostateènì pevnì
a souèasnì tak, aby byl respektován
smìr citlivé osy senzoru, jak je pro
statické pùsobení zemské tí�e na sen-
zor znázornìno na obr. 2.

K nastavení nuly a kalibraci pøí-
stroje se rovnì� pou�ije tíhové zrych-
lení. Nejprve pøi vodorovné orientaci
citlivé osy, tedy je-li klíè pouzdra vo-
dorovnì, se nastaví pomocí R2 nu-
lový údaj na displeji. Poté je tøeba
senzor uvést do polohy, kdy je klíè
pouzdra vzhùru a trimrem R5 nastavit
+1,00 g. Poté zkontrolujeme znovu
nulový údaj a postup opakujeme, pro-
to�e mezi obìma nastaveními je urèi-
tá vzájemná závislost. V poloze s ori-
entaèním výstupkem pouzdra dolù
by mìl být údaj -1,00. Pokud tomu
tak není, rozdíl by mìl být men�í ne�
0,1 g, je chyba v nepøesné orientaci
pouzdra. Desku s plo�nými spoji je
proto vhodné upevnit tak, aby byla
mo�nost malé korekce úhlu citlivé osy
akcelerometru.

Hotový mìøiè zrychlení lze vyzkou-
�et napø. v automobilu. Pøi správné
orientaci senzoru lze pøi rychlém roz-
jezdu na 90 km/h namìøit zrychlení
0,3 a� 0,5 g. Vìt�í (opaèné) zpo�dìní
se namìøí samozøejmì pøi prudkém
brzdìní.

          JH
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DIGITÁLNÍ MÌØIÈ
ZRYCHLENÍ

Není pochyb o tom, �e se elektronika uplatòuje stále èastìji
v rùzných oblastech lidské èinnosti. Jedním z tìch oborù, které se
staly stimulem pokraèujícího rozvoje elektroniky i senzoriky, je
napø. výroba motorových vozidel a jejich vybavení autoelektroni-
kou. Elektronickým systémùm je v�ak tøeba dodat pomocí senzorù
dostateènì pøesné údaje o potøebných velièinách z okolního analo-
gového svìta.

Obr. 1. Zapojení
digitálního mìøièe zrychlení

Obr. 2. Pùsobení tíhového zrychlení
pøi rùzné orientaci pouzdra

akcelerometru ADXL50
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Integrované obvody øady U240xB
pro nabíjení èlánkù NiCd a NiMH

Ing. Lýdia Konèická, Ing. Jan Velich, Martin Bure�

Stále více lidí si uvìdomuje, �e pou�ívaní primárních nabíjecích èlánkù je
nejen ekonomicky výhodnìj�í ne� klasické baterie, ale navíc výraznì pøispí-
vá ke zlep�ení ekologických podmínek. Ekonomická výhodnost je v�ak pod-
mínìna vhodným zacházením a údr�bou. Správnì nabíjený èlánek vydr�í a�
1000 nabíjecích cyklù, zatímco pøi nesprávném postupu se poèet nabíjecích
cyklù sní�í a� na nìkolik desítek.

Následující øádky si kladou za cíl
porovnat v souèasnosti dostupné na-
bíjecí integrované obvody firmy TE-
MIC, která v tomto oboru patøí jistì
mezi nejvýznamnìj�í firmy na svìtì.
Aèkoliv èlánkù na toto téma bylo uve-
øejnìno v rùzných periodikách mnoho,
je nám z reakcí na�ich zákazníkù zøej-
mé, �e informace byly mnohdy neúpl-
né a nepøehledné. Navíc se situace na
trhu s tìmito obvody mìní doslova
mìsíc od mìsíce. Èlánek je proto kon-
cipován ve srozumitelné formì a auto-
øi se sna�í poskytnout co nejnovìj�í
informace, které jsou v souèasnosti
dostupné.

Nìco málo teorie

Metody nabíjení  akumulátorových
èlánkù  mù�eme zjednodu�enì rozdì-
lit do dvou skupin:
1. metody  vyu�ívající  zdroj konstant-

ního proudu,
2. metody  vyu�ívající  zdroj konstant-

ního napìtí.
Kritérii pro ukonèení nabíjení èlánkù

jsou  èas a  prùbìh nabíjecí køivky.

obr. 1.

1. Metoda vyu�ívající zdroj konstant-
ního napìtí

V pøípadì zdroje konstantního napìtí
se odpor R v obr. 1 zvolí co nejmen�í a
napìtí zdroje se blí�í napìtí nabitého
èlánku. Platí

INAB1 = (UZDROJE - UVYBITÝ ÈLÁNEK) / R

INAB2 = (UZDROJE - UNABITÝ ÈLÁNEK) / R

kde INAB1 je poèáteèní a INAB2 koneè-
ný nabíjecí proud.

V tomto pøípadì je mo�né ponechat
nabíjený èlánek trvale pøipojený na na-
bíjeèku (obr. 2), pokud INAB nepøekroèí
doporuèený nabíjecí proud v udr�ova-
cím re�imu.

2. Metoda vyu�ívající zdroj konstant-
ního proudu.

Aby  zjednodu�ené schéma z obr. 1
fungovalo jako zdroj proudu, musí se
zvolit co nejvìt�í odpor R a dále musí
být napìtí zdroje mnohem vìt�í ne�
napìtí nabíjeného èlánku. V tom pøípa-
dì je nabíjecí proud pøibli�nì konstant-
ní (obr. 3) a platí

INAB = (UZDROJE - U) / R

Nabíjení je tøeba èasovì omezit pod-
le kapacity nabíjeného èlánku a nabí-
jecího proudu.

Obr. 3.

V poslední dobì se pou�ívají aku-
mulátory a nabíjeèky umo�òující tzv.
rychlonabíjení. Akumulátory se nabíje-
jí  proudovými impulsy s velkou kon-
stantní amplitudou místo nabíjení kon-
stantním stejnosmìrným proudem.

Obr. 6. Blokové schéma obvodu U2407B

Obr. 2.

Tento postup umo�nuje radikálnì zkrá-
tit dobu potøebnou k nabití èlánku a patøí
k nej�etrnìj�ím z hlediska doby �ivota
èlánku. Tuto metodu lze s úspìchem
pou�ít i pøi pomalém nabíjení. Pro eli-
minování pamì�ového efektu u èlánkù
NiCd je potøeba zajistit úplné vybití  pøed
nabíjením.

Nabíjecí obvody firmy TEMIC

Firma TEMIC Semiconductors vyvi-
nula ji� nìkolik funkènì velmi zajíma-
vých obvodù pro nabíjení akumuláto-
rù NiCd a NiMH. Základní vlastnosti
tìchto obvodù, které vyu�ívají výhrad-
nì metodu nabíjení zdrojem konstant-
ního proudu, jsou pøehlednì uvedeny
v tabulce 1.  Po porovnání by mìl ète-
náø získat jasnou pøedstavu o výbìru
vhodné souèástky pro své specifické
potøeby.

Obr. 4. Pouzdro PDIP18 (klasická
montá�, rozmìry asi 8 x 23 x 5 mm)

Obr. 5. Pouzdro SOIC16 (povrchová
montá�, rozmìry asi 11 x 11 x 3 mm)

U2407B

Jako první bude popsán obvod
U2407B, zatím nejnovìj�í èlen øady
U240xB. Má velmi podobné vlastnosti
jako obvody U2402B a U2405B. Jeho
blokové schéma je  na obr. 6 a stan-
dardní zapojení na obr. 7.

Star�í nabíjecí obvody od jiných fi-
rem vyu�ívaly k ukonèení nabíjení pou-
ze charakteristiky -dU. V tomto pøípa-
dì je nabíjení ukonèeno, zaène-li se
napìtí na svorkách akumulátoru zme-
�ovat. Obvod  U2407B sleduje pro øí-
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Tab. 1. Pøehled hlavních vlastností obvodù firmy TEMIC urèených pro nabíjení èlánkù

yrtemarapaakitsiretkarahC 0042U 2042U 3042U 5042U 7042U
udovboítìpanícejápaN V52�a5 V62�a8 V21�a5,3 V62�a8 V62�a8
eládzivykzáku(ardzuoP

)5a4ykzárbo
61PIDP
61CIOS

81PIDP
02CIOS

8PIDP
8CIOS

81PIDP
02CIOS

61PIDP
61CIOS

Ud-eldopalortnoK -�� ONA -�� ONA ONA
d+eldopalortnoK 2 td/U 2 -�� ONA -�� ONA ONA

upièankevrpývonokýV EN EN ONA EN EN
ohínretxeínezíøévozáF

ukvrpohícaníps -�� ONA -�� ONA EN

ìnlpúorpínávotámrofíndovÚ
)*(yknálèétibyv

míntnatsnokínejíban
meduorpmýnrìmsonjets
ínejíbanínslupmioben

EN
míntnatsnokínejíban

mýnrìmsonjets
meduorp

ONA ONA

)*(ínejíbaníndalkáZ
énelhcyrz
ínslupmi
ínejíban

énelhcyrz
ínslupmi
ínejíban

énelhcyrz
ínslupmi
ínejíban

)*(ínejíbanícíjuènokU ONA ONA ONA
)*(ínejíbanícavo�rdU ínslupmiONA ínslupmiONA énrìmsonjetsONA ínslupmiONA ínslupmiONA

ínejíbanínezemoévosaÈ ONA EN ONA EN EN
upièytolpetalortnoK EN EN ONA EN EN

urotálumukaytolpetalortnoK ONA ONA EN ONA ONA
ínejíbyV ONA ínretxeén�om EN ínretxeén�om ínretxeén�om
ecakidnI DELx2 DELx2 DELx2 DELx2 DELx4

(*) èasový prùbìh celého nabíjecího procesu je zøejmý z obr. 8
zení dobíjecího procesu je�tì charak-
teristiku  +d2U/dt2, u ní� se hlídá oka-
m�ik prudkého zvìt�ení napìtí èlánku
tìsnì pøed plným nabitím pro ukonèe-
ní procesu rychlého nabíjení. Zamezí
se tím prudkému zvy�ování teploty a
vzniku plynù uvnitø nabíjených èlánkù,
èím� se prodlu�uje doba jejich �ivota.

Jak je vidìt z obr. 8, proces nabíje-
ní akumulátoru probíhá ve ètyøech fá-
zích. Pøed základním nabíjením úplnì
vybitého nebo dlouho skladovaného
èlánku probíhá pøedformátování. V této
fázi nabíjecí proud závisí na odporu
rezistoru RB1 (obr. 7). Bìhem prvních
10 minut bliká zelená LED2. Jestli�e
po 10 minutách velikost napìtí UBATT
nedosáhne referenèní úrovnì (1,6 V),
zmìní se indikace stavu a zaène bli-
kat èervená LED1 a nabíjení pokraèu-
je proudem IRB1. V pøípadì, �e napìtí
UBATT dosáhlo 1,6 V, zaèína druhá fáze
nabíjení proudem ICH  a  zelená LED2
bliká dál. Bìhem prvních 5 minut je pro-
ces sledován podle charakteristiky -dU.
Pokud nebyl v této dobì  proces nabí-
jení ukonèen, zaène se nabíjení øídit
podle charakteristiky +d2U/dt2. Napìtí
se v této fázi nabíjení zvìt�uje poma-
leji.

Kdy� se blí�í konec nabíjení, zaène
se napìtí na baterii prudce zvìt�ovat.
Obvod na tuto zmìnu reaguje ukonèe-
ním základního nabíjení a pøechází do
fáze ukonèujícího nabíjení. V této tøetí
fázi, která mù�e trvat a� 20 minut,  je
obvod nabíjen men�ím proudem (o ve-
likosti 1/4 ICH), co� má za následek po-
zvolné zvìt�ování napìtí. To, �e pro-
bíhá ukonèující nabíjení, indikuje
LED4. Po následném poklesu napìtí
UBATT  pøechází obvod do poslední
ètvrté fáze udr�ovacího nabíjení malý-
m proudem (1/256 ICH), která trvá a�
do vyjmutí baterie. V této fázi nabíjení
svítí LED2.  Na obr. 9 jsou znázornìny
èasové prùbìhy nabíjecího proudu ICH
v rùzných fázích nabíjení.Obr. 8. Funkèní diagram nabíjení, fOSC = 800 Hz

Obr. 7. Standardní zapojení obvodu U2407B pro 5 èlánkù
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Obvod U2407B kontroluje kromì
napìtí i teplotu pouzdra akumulátoru.
Pokud zmìøená teplota není uvnitø na-
staveného teplotního rozmezí, pøeru�í
obvod nabíjení. Tento chybový mód je
indikován blikáním LED1. Teplotní roz-
mezí je specifikováno mezi dvìma úrov-
nìmi napìtí. Horní úroveò napìtí je
dána vnitøním referenèním napìtím 4 V,
spodní se zji��uje z externího napì-
�ového dìlièe pøipojeného k vývodu 6
(Tmax), slo�eného z rezistorù RT2 a RT3.
Odpor rezistoru RT2 se doporuèuje po-
u�ít co nejvìt�í (100 kW) a potom platí
vztahy :

RT1 =  RNTCmax  (Uref - 4 V)/4 V
RT3 = RNTCmin . RT2 / RT1

(senzor s termistorem NTC je pøipojen
k vývodu è. 7 ) Obr. 9. Èasové prùbìhy nabíjecího proudu ICH v rùzných fázích nabíjení, fOSC = 800 Hz

Obr. 10. Blokové schéma obvodù U2405B a U2402B a pøiøazení vývodù pro
pouzdro PDIP18 (SOIC20). Vývody è. 7 a 16 nejsou u pouzdra SOIC20 vyu�ity

Tab. 3. Indikace fází nabíjecího procesu pro U2407B

1DEL 2DEL 3DEL 4DEL vatS
ítívseN ítívseN ítívseN ítívseN (kenálèýnejopiøpeN U TTAB )V5>

ítívseN ítívseN ákilB ítívseN ínejíbaníndalkáZ

ítívseN ítívS ítívseN ítívS ínejíbanícíjuènokU

ítívseN ítívS ítívseN ítívseN ínejíbanícavo�rdU

ákilB ítívseN ítívseN ítívseN
,ínejíbaniøphaszoromimatolpet(dómývobyhC
ýnezok�op,ítunpaziøpobenuknálèmíne�olvdeøp

,kenálèýnavotarkzoben U TTAB )V1,0<

ùknálèteèoP 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21

U nimS ]V[ 8 8 9 11 31 51 71 91 12 32 52

R 3B k[ W] - 15 61 01 5,7 6,5 7,4 9,3 3,3 3 7,2

)ánevreè(1DEL )ánelez(2DEL vatS

ítívseN ítívS ínejíbanícavo�rduaícíjuènokU

ítívseN ákilB ínejíbaníndalkáZ

ítívS ítívseN ínejíbanmehìbízemzorénevatsanomimatolpeT

ákilB ítívseN (kenálèýtibyV U TTAB obenV1,0< U TTAB ,V6,1>
a t kenálèýnavotarkzobenýnezok�op,)nim01>

ítívS ákilB deøpízemzorénevatsanomimatolpeT
uknálèmíne�olv

ítívseN ítívseN (nejopiøpenkenálÈ U TTAB )V5>

Tab.4  Indikace fází nabíjecího procesu pro U2405B

Napìtí UBATT se mìøí na vývodu 9
prostøedníctvím pøevodníku A/D v roz-
sahu 0 a� 4 V. V pøípadì, �e je napìtí
UBATT ³ 4 V, obvod se automaticky pøe-
pne do re�imu udr�ovacího dobíjení.
Vývod zároveò slou�í ke generování
vnitøního resetu obvodu. Kdy�  vyjme-
me akumulátor, je vývod 9 prostøedníc-
tvím rezistoru RB1 pøipojen ke kladné-
mu napájecímu napìtí a pøi pøekroèení
napìtí 5 V na vývodu 9 se generuje
vnitøní reset obvodu. Tím je zabezpe-
èen start nového nabíjecího cyklu. Pøi
nabíjení tøí a více èlánkù je nutno za-
pojit externí dìliè napìtí RB2 a RB3, aby
UBATT nepøekroèilo 4 V. Odpor rezisto-
ru RB3 pro pøedpokládané odpory
RB1 = 1 kW, RB2 = 10 kW se urèí podle
vztahu:

RB3 = RB2 . U9max / (UBmax - U9max )

kde U9max je maximální napìtí na vý-
vodu 9 a UBmax maximální napìtí aku-
mulátoru. Vypoèítané odpory rezistoru
RB3 jsou v tab. 2.

Nabíjení se periodicky pøeru�uje na
dobu 2,56 s; v této dobì probíhají prù-
bì�ná kontrolní mìøení napìtí na aku-
mulátoru. Jak napìtí, tak i teplota se
kontrolují s periodou 20,48 s (obr. 9).
Jednotlivé fáze nabíjecího procesu jsou
indikovány ètyømi svítivými diodami (viz
tab. 3). Rùzným propojováním výstupù
pro LED lze dosáhnout indikací rùzných
stavù pøi nabíjení, které nejsou uvede-
ny v tabulce 3.

U2405B
Obvod U2405B je témìø identický

s popsaným obvodem U2407B. Li�í se
jenom v poètu diod indikujících prùbìh
nabíjení a ve stabilizaci nabíjecího
proudu, která je zaji�tìna fázovým øí-
zením spínacího prvku (tyristor). To
umo�òuje konstruovat nabíjeè bez roz-
mìrného chladièe výkonového prvku.
Blokové schéma je na obr. 10.

Indikace stavù nabíjení dvìma LED
je popsaná tab. 4.

Pokraèování v pøí�tím èísle (popis ob-
vodu U2402 a zapojení nabíjeèky vèet-
nì DPS). Dal�í informace k popsaným
obvodùm na tel. (02) 4404 3478, 4404
3365 a 4722164 � ASICentrum s.r.o.
Email: asic-prg@login.cz

Tab. 2. Odpor rezistoru RB3 z obr. 7 a minimální napájecí napìtí USmin pro
rùzný poèet  nabíjených èlánkù a pro U9max = 3,5 V. (minimální napájecí napìtí
USmin = [0,03mA . RB3 (RB1 + RB2) + 5V (RB1 + RB2 +  RB3 )] / RB3)

a) základní nabíjení

b) ukonèující nabíjení

c) udr�ovací nabíjení
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O�ivení

Zkontrolujeme, zda jsou opravdu
v�echny souèástky zapájeny na svých
místech. Na svorky pro støídavé napá-
jení pøipojte støídavé napìtí 13,5 V.
Musí se rozsvítit zelená dioda D7 a dio-
da D35 �lutì. Na svorky pro stejno-
smìrné napájení pøipojíme stejnosmìr-
né napìtí 16 V. Opìt se musí rozsvítit
D7 a D35. Vytoèíme v�echny høídele
potenciometrù do levé krajní polohy.
Pøipojíme voltmetr na mínus napájecí-
ho napìtí a zmìøíme tato napìtí:
- bod A (výstup 78L06) - napìtí 5,8 a�
6,2 V,
- body B a C (na vývodu 2 obvodu
IO4A a IO9A) - napìtí 2,35 a� 2,54 V,
- body D a E (mezi rezistory R12, R13
a rezistory R41, R42 - napìtí asi 1,9 V,
- napìtí v bodì F (vývod 16 obvodu
IO7) - napìtí 14,5 a� 15,5 V,
- napìtí v bodì G (invertující vstup
IO2) - napìtí asi 3,2 V, pilový prùbìh,

- napìtí v bodì H (výstup IO2) - obdél-
níkový prùbìh o kmitoètu asi 350 Hz.

Nejdøíve zkontrolujeme kanál A pro
normální nabíjení. Pøipojíme 6èlán-
kovou baterii v sérii s ampérmetrem
mezi plus a mínus v kanálu pro normál-
ní nabíjení. Musí se rozsvítit dvoubarev-
ná dioda D10 zelenì. Zapneme napá-
jecí napìtí. Dioda D14 se rozsvítí
èervenì a zaène vybíjení proudem asi
2,5 A, který se po chvíli zmen�í asi na
0,8 A. Po ustálení proudu vytoèíme
høídel potenciometru P1 doprava. Dio-
da D14 zhasne, vybíjecí proud zanik-
ne a zaène nabíjení. Nabíjecí proud
musí být men�í ne� 5 mA.

Vytoèíme høídel potenciometru P2
doprava (rozsvítí se zelená dioda
D19) a trimrem P3 nastavíme maxi-
mální nabíjecí proud na 400 mA. Pøi-
pojíme voltmetr na mínus napájecího
napìtí (0 V) a zmìøíme napìtí v bodì I
(vývod 9 obvodu IO7): napìtí se musí
pravidelnì mìnit mezi 0 a 15 V s perio-

dou pøibli�nì 6,15 s (pro vìt�í pøes-
nost se mìøí 10 period za sebou a vý-
sledek se vydìlí 10). Na závìr odpojí-
me nabíjenou baterii. Dioda D18 se
rozsvítí maximálním svitem a souèas-
nì se rozsvítí i èervenì dioda D19,
která signalizuje proudové omezení.
Pøipojíme-li opìt baterii, tak po 14 ho-
dinách by se nabíjení ukonèilo a ba-
terií by protékal pouze konzervaèní
proud, co� by bylo indikováno �lutì
svítící diodou D19.

Nyní zkontrolujeme kanál pro rych-
lonabíjení. Vypneme napájení nabí-
jeèky. Pøipojíme 6èlánkovou baterii
v sérii s ampérmetrem mezi plus a mínus
v kanálu B pro rychlonabíjení. Musí
se rozsvítit dvoubarevná dioda D26
a dioda D34 zelenì. Zapneme napá-
jecí napìtí. Dioda D30 se rozsvítí èer-
venì a zaène vybíjení proudem asi
2,5 A, který se po chvíli zmen�í asi
na 0,8 A. Po ustálení proudu vytoèíme
høídel potenciometru P4 doprava. Dio-
da D30 zhasne, vybíjecí proud zanik-
ne a zaène nabíjení. Nabíjecí proud
musí být men�í ne� 30 mA (dáno vý-
bìrem pøíslu�ných rezistorù). Vytoèí-
me potenciometr P2 doprava (rozsvítí
se zelená dioda D34) a trimrem P6
nastavíme maximální nabíjecí proud
na 4 A. Zkratujeme propojkou body J
a K a tím znemo�níme otevøení tran-
zistoru T4 a prùtok nabíjecího proudu.
Rozsvítí se zelená dioda D34 a èer-
venì dioda D35. Pøipojíme voltmetr
s vnitøním odporem 10 MW mezi body
L (+) a M (-) a zmìøíme napìtí. Napìtí
tìsnì po pøipojení bude asi 7 V, bude

Univerzální
dvoukanálová nabíjeèka
baterií NiCd, NiMh a Pb

Ing. Zdenìk Budinský
(Dokonèení)

Obr. 3. �títky na pøední a zadní panel
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se zmen�ovat a asi po 4 minutách
musí ustálit pod +15 mV, popø. se
zmen�it a� do záporných hodnot.
Není-li tomu tak, má nìkterá ze sou-
èástek, pøipojených na neinvertující
vstup obvodu IO12, vìt�í zbytkový
proud ne� 1 nA. Rozpojíme-li zkrat
mezi body J a K, nastavíme nabíjecí
proud a necháme baterii nabít. Pøi
zmen�ení napìtí baterie po plném na-
bití o 250 mV se nabíjení ukonèí, ba-
terií bude protékat pouze konzer-
vaèní proud a dioda D35 bude svítit
�lutì. Po vypnutí má být teplota bate-
rie asi 35 a� 37 °C (pøibli�nì jako tep-
lota povrchu lidského tìla).

Tím jsou v�echny obvody o�iveny
a zkontrolovány. Zbývá opìt dotáh-
nout chladièe, nebo� se vlivem zahøátí
mírnì povolily. Po kompletním o�ivení
natøeme desku ochranným lakem.

Pokud se obvody nechovají podle
popisu, je vina v 90 % v nesprávném
rozmístìní nebo nekvalitním zapájení
souèástek, zbytek pøipadá na vadnou
souèástku. V �ádném pøípadì ji ne-
hledejme v zapojení, proto�e to bylo
ovìøeno na velkém poètu kusù.

Pøíprava plastové skøíòky
a panelù

Pøíprava skøíòky a panelù je jedno-
duchá. Na vrchním dílu skøíòky roz�iøí-
me otvory ve sloupcích (4x) na prùmìr
3 mm do hloubky 20 mm. Ve spodním
dílu roz�íøíme otvory ve sloupcích (4x)
na prùmìr 3,8 mm v celé délce, dále
do spodního dílu skøíòky vyvrtáme
ètyøi otvory o prùmìru 4,4 mm pro
upevnìní transformátoru. Nakonec
vyøízneme závit M3 (2x) do otvorù
ve sloupeècích na bocích skríòky (pro
�roubky pro upevnìní desky s plo�ný-
mi spoji do skøíòky).

Do panelù zhotovíme v�echny ot-
vory podle kopie pøedlohy �títku (obr. 3),
nalepeného na panel. Povrch �títkù
lze chránit nastøíkáním matným bez-
barvým lakem nebo nalepením prù-
hledné samolepicí fól ie. Peèl ivì
vystøihneme otvory do �títkù malými
nù�kami, kromì otvorù pro diody na
pøedním panelu, obta�ených èerným
rámeèkem, ty �vystøihneme� kance-
láøskou dìrovaèkou (prùmìr 5 mm).
Natøeme panel lepidlem a umístíme
na nìj �títek tak, aby otvory v panelu a
�títku byly v zákrytu. U pøedního pane-
lu musí být v zákrytu hlavnì otvory pro
svítivé diody, i za cenu, �e ostatní bu-
dou trochu mimo. Pøes èistý papír �tí-
tek na panel uhladíme a èerným fixem
obtáhneme hrany papíru u otvorù pro
diody. Malými nù�kami odstøihneme
èásti �títkù, pøeènívající pøes obrys
panelu.

Sestavení nabíjeèky

Nabíjeèka je vestavìna do plasto-
vé skøíòky o rozmìrech 180 x 180 x 70
mm. Vnitøní uspoøádání nabíjeèky je
na obr. 4.

Nejdøíve odstraníme otøepy po li-
sování ze v�ech dílù skøíòky. Pøipevní-
me na oba panely v�echny zdíøky, ko-
nektory, pojistková pouzdra a vypínaè.
Oèístíme pøípadná zalakovaná místa
na svorkách transformátoru a pøipev-

níme jej na spodní díl skøíòky ètyømi
�rouby M4x10.

Nasadíme zadní panel do spodní-
ho dílu skøíòky. Nasuneme do otvorù
v pøedním panelu diody a høídele po-
tenciometrù na desce s elektronikou,
celek vlo�íme do spodního dílu skøíò-
ky a desku pøipevníme dvìma �rouby
M3 x 6. Propojíme v�echny kablíky
uvnitø nabíjeèky. Na v�echny spoje
navlékneme izolaèní bu�írky. Na høí-
dele potenciometrù nasadíme podlo�ky
4,3 mm (zaji��ují malou mezeru mezi
knoflíkem a panelem) a na doraz
knoflíky. Pøihnutím prodlou�ených vý-
vodù potenciometrù nastavíme jejich
polohu tak, aby høídele vystupovaly
kolmo z panelu. Zobáèek knoflíku
musí v krajních polohách ukazovat na
krajní polohy stupnice. Po závìreèné
kontrole èinnosti nabíjeèky pøipevníme
vrchní díl skøíòky a pøístrojové no�ièky
ètyømi �rouby. �rouby dotahujeme s ci-
tem, aby se nerozlomily no�ièky.

Seznam souèástek

Po�adavky na nìkteré souèástky
jsou uvedeny v odstavci �Výbìr sou-
èástek�. Není-li uvedeno jinak, lze po-
u�ít libovolný typ.
R1, R11, R21, R40, R51 2,2 kW
R2 22 kW
R3, R12, R16, R26, R31,
R33, R41, R45, R56, R61 10 kW
R4, R13, R15,
R42, R44 4,7 kW
R5, R6, R7, R20,
R35, R36, R50 1 kW
R8, R9 1 W,1 %
R10, R19, R32,
R39, R49 470 W
R14, R17, R38,
R43, R46, R48 120 kW
R18, R23, R47, R53 6,8 kW
R22, R52        270 kW, 1 %
R24 390 W
R25, R55          10 kW, 1 %
R27, R28, R29, R30,
R57, R58, R59, R60        120 kW, 1 %
R34                   820 kW, 1 %
R37                           50 mW, manganin
                                 Æ 1 mm, 95 mm
R54 200 W
R62 10 MW
TERM1, TERM2 PTC265V150
P1, P2,
P4, P5 10 kW/N, TP 160D25B
P3, P6 10 kW, TP 095
C1 2200 µF/25 V, rad.
C2, C3, C16 47 µF/25 V, rad.
C4 a� C9,
C12 a� C15 100 nF, keramický
C10, C11 10 µF/25 V, rad.
C17 6,8 µF, TC 205
D1, D2, D8,
D12, D13, D16 a� D17,
D22 a� D25, D28,
D29, D31 a� D32,
D37, D41, D42 KA261 apod
D15, D35 BAT85
D38, D39, D40 KA261, výbìr
D3 a� D6, D11, D27 1N5400 apod.
D9 1N4001 apod.
D7, D18, D34      LED Æ 5 mm, zelená
D10, D26  LED Æ 5 mm, èerveno-

 zelená, antiparalelní
D14, D30  LED Æ 5 mm, èervená
D19, D35  LED Æ 5 mm, èerveno-

 �lutá, spoleèná katoda
D20, D36 BZX83/4V3
D21 BZX83/15V

Obr. 4. Vnitøní
uspoøádání nabíjeèky

T1, T4 BD708 apod.
T2, T6 BD675 apod.
T3, T7 BC547C
T5 BC327
IO1 LM78L06
IO2, IO6, IO11 µA741CN
IO3, IO8 LM317T
IO4, IO5,
IO10, IO11 LM1458
IO12 TL061CN
dvoudílná svorkovnice do DPS 2 ks
deska s plo�nými spoji
Tr1 bezpeènostní transf. 40 VA,
primární napìtí 220 V, sekundární
jmenovité napìtí 13,5 V, proud 3 A
jádro EI 25 x 25 mm, tøída izolace F,
zku�ební napìtí 4 kV
skøíòka typ O9 (ELFAX Havíøov)
F1 tavná pojistka F 0,315 A
F2 tavná pojistka F 5 A
zdíøka izolovaná èervená 3 ks
zdíøka izolovaná modrá 3 ks
sí�ový spínaè kolébkový na panel
napájecí konektor na panel
pojistkové pouzdro PTF30 2 ks
flexo�òùra 2x 0,5 mm2

knoflík na høídel Æ 4 mm 4 ks
chladiè pro TO-220 velký 3 ks
chladiè tvaru U (viz text)
pøedloha �títkù na panely

Pro zájemce o stavbu nabíjeèky
jsme pøipravili stavebnice (viz celý Se-
znam souèástek) za 1540 Kè nebo jen
desku s plo�nými spoji a sadu v�ech
souèástek, které se pájejí do desky
(kromì chladièù a spojovacího ma-
teriálu) za 715 Kè. Hotový pøístoj lze
objednat pod oznaèením AC510 za
2420 Kè. Ceny obsahují 22 % DPH.
Soukromé osoby a neplátci DPH mají
slevu 9 %. Objednávky mù�ete zasílat
na adresu: BEL s.r.o., Èínská 7, Pra-
ha 6, 160 00. Komerèní vyu�ití tohoto
návodu bez svolení autora není dovo-
leno.

Závìr

Nabíjeèka byly navr�ena tak, aby
její univerzálnost v pou�ití byla co nej-
vìt�í. Proto se nìkomu mù�e zdát slo�itá.
Kdo nepotøebuje nabíjet akumulátory
rychle, mù�e pouhým odstøihnutím desky
v pøíslu�ném místì zmen�it rozmìry
nabíjeèky. Kdo chce nabíjeèku po-
u�ívat pouze v terénu, mù�e vyne-
chat sí�ový napájecí zdroj. Dal�ím
vylep�ením by mohl být spínaný sí-
�ový zdroj, mìniè 12 V nebo aktivní
chlazení apod.
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Pro nabíjecí proudy pod 200 mA zce-
la vyhoví i jednodu��í zdroj proudu pod-
le obr. 3. Tento zdroj je postaven na
bázi monolitického stabilizátoru typu
723 s pouzdrem v provedení DIL14.
Trimrem P2 se nastavuje maximální na-
bíjecí proud. �ádaný proud se nasta-
vuje potenciometrem P1 a závisí rov-
nì� na velikosti odporu R1. Èervené
LED D1 a� D5 linearizují prùbìh prou-
du v závislosti na natoèení høídele P1 v
oblasti malých proudù a také signalizu-
jí prùchod proudu, tak�e nìkteré z nich
mohou být umístìny na pøedním pane-
lu. Tyto diody je mo�no nahradit 3 dio-
dami typu KY130/80 zapojenými do sé-
rie v propustném smìru. Pøi pou�ívání
tohoto zdroje proudu je tøeba pamato-
vat na výkonovou ztrátu na T1. Napø.
pøi baterii NiCd 12 V, nestabilizovaném
napájecím napìtí 40 V a proudu 50 mA
na nìm bude výkonová ztráta kolem 1,5
W, tak�e je tøeba pou�ít chladiè. Pøi
vìt�ím stálém odbìru pou�ijeme na
místì T1 napø. tranzistor KU612 s pøi-
mìøeným chladièem. Zdroj proudu je øí-
zen pøes vývod RS, který je pøipojen na
vývod 3 IO1a (obr. 2). Pøi pou�ití jed-
nodu��ího zdroje proudu pak samozøej-
mì vypustíme souèástky C6, C7, D4,
D5, R8, R9, R10 a T4, T5 podle obr. 1
(zdroj - 13,6 V). Zdrojem proudu je
mo�no nabíjet i nìkolik baterií v sérii.
Celkový poèet èlánkù NiCd, který je
mo�no nabíjet, je omezen velikostí ne-
stabilizovaného napìtí na C1. Toto na-
pìtí se pøi zvìt�ujícím se odebíraném
proudu zmen�uje.

Ing. Miroslav Chrastina

Zdroje s nabíjeèkou
pro radiostanici CB

Obr. 2. Spínaný zdroj proudu. L1 stejná jako na obr. 1
Obr. 3. Jednoduchý napájecí zdroj se

stabilizátorem 723

Obr. 1. Úsporný spínaný zdroj. L1: 70 z drátu o Æ  0,55 mm na hrníèkovém
jádru o Æ   26 mm, H21, A

L
 = 400, vzduchová mezera 0,6 mm

RS

RS

terie. Na pøední panel rovnì� uchytíme
ovládací tlaèítka pro hodinky, nejlépe
mikrospínaèe, které opatrnì propojíme
tenkým drátkem s pøíslu�nými plo�ka-
mi na hodinkách. Na piezoelektrický
mìniè z hodinek pøipájíme zezadu mo-
sazný �roubek M3 hlavièkou doprostøed
mosazné plochy. Pájená místa poøád-
nì oèistíme, aby pájení trvalo co nej-
krat�í dobu. �roubek s mìnièem pak
na�roubujeme do izolované matice
nebo do izolaèní destièky kdekoliv uvnitø
zdroje. Na druhou stranu mìnièe pøi-
pájíme tenký drátek spojený s konden-
zátorem C4 (obr. 2) pøímo na postøíb-
øenou vrstvu. Baterii pøipojíme pøed
zapnutím zdroje do sítì! Nabíjení za-
pneme tlaèítkem MODE (TL2) a pak na-
stavíme èas vypnutí. Po uplynutí nasta-
vené doby impulsy na mìnièi pøeklopí
pøes T4 RS obvod IO1 a, b a zablokuje
se zdroj proudu sepnutím T3, otevøe-
ním T2, zavøením T1 a zároveò nás
zvukový signál upozorní na ukonèené
nabíjení. Vestavìný hodinkový obvod
s budíkem mù�eme rovnì� pou�ívat pro
signalizaci zaèátku dohodnuté CB re-
lace.

Vìt�ina majitelù radiostanic CB je
provozuje v celodenním re�imu. Je pro-
to výhodné pou�ívat zdroje pro stanici
CB i jako nabíjeèku baterií NiCd. Staèí
jen doplnit zdroj CB o zdroj proudu pro
nabíjeèku a o vhodný èasový spínaè,
aby se zamezilo pøebíjení nabíjených
akumulátorkù.

Na obr. 1 je zapojení úsporného spí-
naného zdroje (spotøeba v re�imu �pøí-
jem� s napojenou CB stanicí FORMEL1
je 2,4 W ze sítì 220 V), jeho� funkce
byla podrobnìji popsána v AR 5/96
nebo v ST 8/1984, s. 283. Na stejném
principu pracuje spínaný zdroj proudu
(obr. 2), který je napájen z nestabilizo-
vaného napìtí na kondenzátoru C1. Li�í
se jenom tím, �e místo Zenerovy diody
je jako zdroj stabilního napìtí zapojen
stabilizátor 5 V (vyu�ívá se i pro napá-
jení IO1) a pomocí diferenèního zesilo-
vaèe tvoøeného T6, T7 se èást tohoto
napìtí porovnává s napìtím úmìrným
výstupnímu proudu, kterým se nabíjí
akumulátorky.

Výstupní proud se nastavuje poten-
ciometrem P1 v rozsazích 0 a� 100 mA
a 0 a� 1 A. Pokud pou�ijeme na místì
P1 logaritmický potenciometr, je mo�-
no dostateènì jemnì nastavovat proud
i v jednom rozsahu a mù�eme vynechat
souèástky S1, R13 a P2. Zdroj je vhod-
né doplnit o mìøiè proudu, zapojený
jako voltmetr mezi bází tranzistoru T7
a zemí. Zdroj proudu je doplnìn o �vni-
tøek� digitálních hodinek pou�itý jako èa-
sový spínaè. Je mo�no pou�ít jakýkoliv
typ s budíkem. Hodinky jsou napájeny
buï z malého knoflíkového akumulá-
torku (napø. NiCd 225), který je po dobu
zapnutí zdroje dobíjen malým proudem,
anebo pou�ijeme tu�kovou baterii
s dlouhou dobou �ivotnosti, která vydr-
�í a� 5 let bez výmìny, jeliko� digitální
hodinky mají spotøebu v klidu men�í ne�
2 mA.

Hodinkový strojek pøichytíme k pøed-
nímu panelu zdroje �roubkem, který ve-
deme pøes díru vyvrtanou v místì, kde
pùvodnì byla knoflíková napájecí ba-
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kají nejsilnìj�í signály AM stanic z KV. Tyto
neduhy odstraní pásmová zádr� pro 87,5 a�
108 MHz v kombinaci s horní propustí za-
pojená na vstupu od antény.

Tento skener není vybaven pøípojkou na
ovládání z PC. Jako pøíslu�enství se dodá-
vá teleskopická anténa s kloubem a s ko-
nektorem BNC, dále pøíchytka na opasek,
malé sluchátko, nabíjecí kabel s autokonek-
torem na konci (do zásuvky pro zapalovaè)
a poutko na ruku.

Technické údaje

Kmitoètový rozsah: 100 kHz a� 1650 MHz.
Druhy provozu:  FM úzká, FM �iroká, AM,

USB, LSB, CW.
Ladicí kroky: 50 Hz a 100 Hz (jen pro

LSB a USB), 1 kHz, 5 kHz,
6,25 kHz, 9 kHz, 10 kHz,
12,5 kHz, 20 kHz, 25 kHz,
50 kHz a 100 kHz, (FM �i-
roká pouze 50 a 100 kHz).

Citlivost:
0,53-2 MHz 10 µV pøi AM;
2-30 MHz 1,5 µV pøi AM,

1,0 µV pøi USB/LSB,
1,5 µV pøi FM;

30-1000 MHz 0,5 µV pøi AM,
0,5 µV pøi USB/LSB,
0,5 µV pøi FM,
0,75 µV pøi FMW;

1000-1300 MHz 1,0 µV pøi FM pro 12 dB
SINAD

(platí pøi AM/SSB pro odstup s+�/� 10 dB a
pøi FM/FMW pro 12 dB SINAD).
Pamìti základní: 100 x 10 bank,

celkem 1000.
Pamìti pro pøeskoèení: 500 celkem, bez

omezení na banky.
Pásma pro vyhledávání: 10.
Priorita: 1.
Rychlost skenování: asi 30 kanálù/s.
Ant. impedance:  50 W (konektor BNC).
Napájení: 4,8 V (NiCd-aku), 6,0 V

(bat.), zdroj 12 V/200 mA.
Spotøeba: 140 mA max. pøi pøíjmu na

reproduktor,
100 mA pøi pohotovostním
pøíjmu (SQUELCH),
10 mA max. pøi úsporném
provozu (SAVE).

Nf výkon:        100 mW min. (4,8 V na 8 W).
Rozsah provozní teploty:  0 a� 50 oC.
Rozmìry: (� x v x h) 64,4 x 155,0 x

x 38,2 mm.
Hmotnost: asi 320 g (bez antény).
Nf výstup: konektor jack 3,5 mm mono.

Skener Yupiteru MVT7100/
/Stabo XR100

Yupiteru MVT 7200

je vylep�enou verzí skeneru Yupiteru
MVT7100 (Stabo XR100). Tento skener vy-
padá stejnì jako MVT7100, ale má navíc:
filtr 2,4 kHz pro SSB, mo�nost pøepnutí u�-
�ího filtru pro AM, nový krok 125 kHz pouze
pro WFM, vestavìnou feritovou anténu pro
støední vlny, gumovou krátkou anténu a
mo�nost aretace tlaèítka osvìtlení, tak�e
osvìtlení displeje a klávesnice lze pak za-
pnout trvale. Potisk pod tlaèítky ji� není mod-
rý, ale zelený.

Hlavní výhodou tohoto vylep�eného mo-
delu skeneru oproti MVT7100 je to, �e s ním
je mo�né poslouchat bì�né rozhlasové AM
stanice na KV bez vzájemného ru�ení. Ske-
ner MVT7100 nemá takovou selektivitu a tak
se stanice na KV, které vysílají v rastru
5 kHz, �míchají� do sebe. U testovaného pøí-
stroje v�ak bylo pozorováno, �e není tak �tìs-
ný� jako MVT7100, proto�e pøijímal napø.
v pásmu CCIR i bez antény. To má asi �na
svìdomí� vnitøní feritová anténa. Ostatní pa-
rametry i ovládání jsou stejné, jako u MVT
7100 (Stabo XR100).

Patøí k ruèním skenerùm vy��í tøídy a
prodává se pod obìma v titulku uvedenými
názvy. V zahranièní literatuøe je nazýván ja-
kýmsi �etalonem� èi porovnávacím skene-
rem a s ním jsou srovnávány jiné skenery
vèetnì stolních - pro mnohé z nich je rovno-
cenným konkurentem.

Vyznaèuje se výbornou citlivostí a odol-
ností a u�ivatelsky pøíjemným a snadným
ovládáním - pøitom mu nechybí v�echny
bì�né funkce. U�ivatelé chválí, jak je tento
skener �ivý - stále na nìm �nìco hraje� a
jeho vestavìný reproduktor pøispívá k dob-
ré srozumitelnosti i slabých signálù. Pøi po-
rovnání se skenerem AR 8000 má sice ménì
funkcí, ale zato má u�ivatelsky neporovna-
telnì pøíjemnìj�í ovládání, vìt�í odolnost, zr-
cadlové pøíjmy u nìho prakticky nenajdeme
a nemá zastøenou a hlubokou reprodukci
jako AR 8000.

Skener MVT7100 pokrývá svým rozsa-
hem pásmo 100 kHz a� 1650 MHz bez ome-
zení. Skenery jsou ale pøijímaèe, které ne-
jsou urèené pro rozsahy do 30 MHz (KV),
ale je poèítáno s vyu�itím na VKV. Skener
má �irokopásmový vstup, a proto po pøipo-
jení jakékoli del�í antény pro  KV se vstup
zahltí. Pøi zaøazení ladìné selektivní pásmo-
vé propusti na vstup skeneru sice tento pro-
blém zmizí, ale pøi �íøce mf filtru 12 kHz pro
AM a SSB si nelze slibovat slu�ný pøíjem.
Pøesto s ním lze i na KV poslouchat napø.
bì�né signály SSB v pásmu 80 m.

Skener má 10 bank SEARCH a 1000
pamìtí pro kmitoèty rozdìlených do 10 bank
SCAN po 100 kanálech a dal�í pamì� pro
500 kmitoètù, které se mají pøeskoèit pøi vy-
hledávání funkcí SEARCH. Poèet ladicích
krokù je 12, bohu�el bez mo�nosti zadání
ladicího ofsetu, tak�e napøíklad v pásmu
460 MHz musíme pou�ít krok 10 kHz, pro-
to�e pøi zadání 20 kHz skener ladí jen po
sudých násobcích, pøitom u nás se pou�í-
vají liché. To je jedna z mála nevýhod toho-
to pøístroje.

Displej informuje o v�ech provozních re-
�imech a v dolní èásti displeje je S-metr
s devíti segmenty a dobrým rozsahem indi-
kace. �árovka osvìtluje nejen displej, ale
podsvìtluje i klávesnici. Tlaèítko LAMP je
na levém boku pøístroje nad tlaèítkem MONI,
slou�ícím ke krátkodobému otevøení
squelche. �íøka filtrù je u tohoto skeneru zvo-
lena výbornì, proto�e pro FM �irokou jsou
osazeny filtry 110 kHz, díky nim� je dobrá
selektivita v pøeplnìném pásmu VKV FM a
i na televizních kanálech lze pøijímat slabé
zvukové doprovody televizních vysílaèù, kte-
ré napø. AR 8000 se standardním filtrem
280 kHz vùbec nezpracuje.

Pro úzkou FM a AM modulaci je osazen
filtr 12 kHz, co� je oproti obvyklým 15 kHz
také výhodné. Anténní konektor je typu BNC
a pøi odpojené anténì se nepodaøí zachytit
témìø nic, pokud nejsme blízko silného vy-
sílaèe - odstínìní tohoto skeneru je dobré, a
proto signál proniká do skeneru jen antén-
ním konektorem i na vysokých kmitoètech,
co� nebývá u ruèních skenerù pravidlem.

Skener má tyto funkce: DELAY (èas, za
který se obnoví skenování po ukonèení vy-
sílání na kmitoètu) - lze volit mezi 2 a 4 se-
kundami; po zapnutí funkce SKIP skener,
který zastavil na aktivním kmitoètu, pokra-
èuje za 5 sekund dále ve skenování, i kdy�
je kmitoèet stále obsazen. Skener má také
re�im �etøení baterií (SAVE) nastavitelný ve
tøech stupních: 0,3, 0,9 a 1,5 s. Atenuátor
má útlum 15 dB. Vypínatelná akustická in-
dikace tlaèítek klávesnice informuje rùzný-
mi poèty pípání o rùzných provozních sta-
vech èi chybném zadání. Rychlost skenování
byla namìøena asi 33 kanálù za sekundu.

Obsluha skeneru je snadno zapamato-
vatelná. Na v�echny bì�né funkce si majitel
rychle zvykne a i programování banky
SEARCH je jednoduché. Také programování
mnoha pamìtí za sebou je vyøe�eno elegant-
nì, proto�e se nemusí po ka�dé zadávat
èíslo pamìti, ale staèí volit kmitoèty - èíslo
se automaticky zvy�uje. Souèasnì s kmito-
ètem se ukládá do pamìti také druh provo-
zu, krok a stav atenuátoru. Pokud kdykoli
pozdìji na nìjaké pamìti SCAN zapneme
atenuátor, tak si to skener automaticky ulo-
�í do pamìti. Zmìna kroku èi zapnutí (vy-
pnutí) atenuátoru pro celou banku SEARCH
je také jednoduché, nemusí se znovu pro-
gramovat kmitoètové meze. Skenovat lze
najednou buï jednu banku SEARCH, nebo
jednu a� ètyøi (nebo v�ech 10) banky SCAN.
K dispozici je dále skenování pamìtí podle
druhu provozu (AM, FM...). Rovnì� pøechod
z pamìti do VFO je jednodu�e vyøe�en.
Navíc je tu mo�nost  programového skeno-
vání, pro které si mù�eme vytvoøit dal�í, je-
denáctou �pohotovostní� banku SCAN, kte-
rá mù�e obsahovat max. 10 pamìtí z ka�dé
banky SCAN, tedy max. 100 pamìtí. Ka�-
dou pamì� lze takto kdykoli jednodu�e ozna-
èit èi odznaèit a tím zaøadit nebo vyøadit
z této banky. Kromì otoèného ladicího knof-
líku, který má známého �cvrèka�, jsou zde
i �ipky, tedy tlaèítka pro rychlé ladìní naho-
ru nebo dolù èi vyu�itelné pro zmìnu smìru
skenování.

Funkèní tlaèítko, které aktivuje druhé
funkce tlaèítek, je umístìno v pravém dol-
ním rohu, co� je výhodné. Odolnost vùèi sil-
ným signálùm mimo pøijímané pásmo je
u tohoto typu lep�í ne� u jiných ruèních ske-
nerù - vèetnì AR 8000. Pøesto jsem zazna-
menal u dvou pásem hor�í odolnost, a sice
v pásmu 70 a� 87,5 MHz a 165 a� 174 MHz,
kde se projevuje ru�ení od silných stanic
VKV FM a do horního rozsahu navíc proni- Petr Hora, OK1FIP
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Proè tolik rachotu
okolo paketu?

Ing. Franti�ek Janda, OK1HH

Na tìchto snímcích je zachycen stav paketového komunikaèního
uzlu OK0NCK (Kladno) v záøí 1996. Uzel je umístìn v malé �elezo-
betonové budce nad strojovnou výtahu na vì�ovém domì v Klad-
nì-Rozdìlovì. Vlevo pohled na odkrytou skøíò FlexNetu se v�emi
kartami. Vpravo pohled na anténní systémy v tìsné blízkosti uzlu.

ð

Autor (nar. 1944) je známým èeským ra-
dioamatérem (1957), autorem pravidelných
pøedpovìdí podmínek �íøení rádiových vln,
a to zejména týdenních (1978) a mìsíèních
(1981), vystudoval specializaci radioelektro-
nické systémy na ÈVUT-FEL (1975), profe-
sionálnì se zabývá datovými sítìmi (1981)
vèetnì dru�icových (1994), patøí mezi na�e
první radioamatéry, vyu�ívající sítì paket
rádio (1990), byl zakládajícím vedoucím ope-
rátorem prvního pra�ského nódu sítì paket
rádio OK0NC (1991), je systémovým ope-
rátorem prvního èeského nódu DX-clusteru
OK0DXP (1995) a místopøedsedou rady sy-
sopù ÈR (1996).

Pokud (snad) právì shlédnutý název nì-
kterému ètenáøi pøipomíná pár let starý èlá-
nek ve svìtoznámém americkém radioama-
térském èasopise, nejde o náhodu a ji�
vùbec ne o jeho pøeklad. Vývoj sítì paketo-
vého rádia v na�í zemi i v celé Evropì se
ostatnì ubírá ponìkud jinudy, ne� u na�ich
zaoceánských pøátel. Následující øádky jsou
urèeny pøedev�ím tìm ètenáøùm, kteøí s fe-
noménem, zvaným paket rádio (dále PR) a
technickou èi provozní problematikou výstav-
by, provozu a zejména vyu�ití jeho celosvì-
tové sítì a oèekávanými i neèekanými ná-
sledky do styku dosud spí�e nepøi�li. Pro
�ir�í odbornou veøejnost je text, na kterém
právì spoèinul vá� zrak, urèen i proto, �e
poèty u�ivatelù zmínìné sítì, stejnì tak jako
mno�ství pøepravovaných zpráv v posled-
ních letech lavinovitì rostou, ostatnì podob-
nì je tomu i v síti Internet.

Úvodem malá odboèka. S PR a hlavnì
Internetem souvisí je�tì jeden pojem - �in-
formaèní dálnice�, který ji� dostateènì zdo-
mácnìl v ústech i na klávesnicích redaktorù
v�ech známých masmédií a zmínìná infor-
maèní dálnice velmi rychle dostává zcela

Uprostøed obrázku je patrna bílá tyè - dvoupásmová anténa UV-200
pro oba u�ivatelské vstupy. Pod ní je 13EL Yagi na 1296 MHz pro
rychlou datovou linku do Prahy (na OK0NC). Od ledna do listopadu
1996 zde bì�el uzel OK0NC, BBS OK0PRG a DX-Cluster OK0DXP,
tedy tøi poèítaèe s monitory, dva transceivery a zdroje

konkrétní obrysy. Definice PR jako její pod-
mno�iny je oprávnìná spí�e co do funkce a
spoleèenské role, ne� co do kapacity èi pøe-
nosových rychlostí. Díky specifickým vlast-
nostem obou zmínìných sítí se prakticky té-
mìø kdokoli v podstatì kdykoli mù�e
vyjadøovat zcela veøejnì (a chce-li, i bezo-
sty�nì) témìø k èemukoli. Jeho my�lenky
(nezávisle na tom, zda geniální, èi úplnì
zcestné, èi zda byly napsány po zralé úva-
ze, anebo po pozdním pøíchodu z restaura-
ce a hádce s man�elkou) jsou pak sítí (a
sítìmi) hbitì roz�iøovány po celém kraji, stá-
tì, kontinentu a zemìkouli. Touto cestou
vzniká, vedle potì�ení z provozování na�e-
ho hobby, také celá øada docela reálných...
nebezpeèí. Nicménì ani v takových situa-
cích nelze jednoznaènì hovoøit o nevýho-
dách PR - jen mù�e být zpoèátku problé-
mem vyhodnocení obdr�ených informací a
jejich úèelné a obecnì prospì�né vyu�ití.
Potud úvodem.

Poèátky radioamatérské sítì s digitálním
pøenosem informací ve formì paketù (té�
rámcù) se odehrály v kanadském Vancou-
veru (viz PE-AR 8/97, s. 44 - pozn. red.). Na
ni navázali v texaském Tucsonu, odkud se
pøíslu�né normy a doporuèení roz�íøily po
celém svìtì. V obou pøípadech vzniklo nej-
prve zaøízení, zvané TNC (Terminal Node
Controller). Zpoèátku bylo jak univerzálním
prostøedkem pro pøipojení jednotlivých sta-
nic do sítì (tím zùstává v dominantní míøe
dodnes), tak i stavebním prvkem uzlù sítì
(pro nì� byl pøejat anglický název node, èes-
ky nód). Úèelem nódu je udr�ování spojení
a bezchybná komunikace se sousedními
nódy a s jednotlivými u�ivateli za úèelem
pøepravy procházejících zpráv ve formì tzv.
paketù, proto také mù�eme mluvit o pøepí-
nání paketù a paketových pøepínaèích (angl.
switch). Vzorem pro sí� PR v poèátcích její-
ho vývoje byly sítì, komunikující protokolem,
popsaným v doporuèení ITU-T X.25 (a niko-

li protokolem TCP/IP, známým nyní zejmé-
na z Internetu). Modifikace uvedeného do-
poruèení má oznaèení AX.25, pøièem� se
hlavní rozdíl nachází v prvním, tzv. adres-
ním poli rámce = resp. paketu (u AX.25 oba
pojmy, rámec a paket, ponìkud splývají,
zatímco u X.25 jsou dùslednì rozli�eny podle
toho, zda komunikace probíhá pouze mezi
sousedními koncovými zaøízeními, nebo
mezi úèastníky sítì). Dùsledkem uvedené
volby principu sí�ování je pomìrnì velká vy-
u�itelnost i spolehlivost sí�ových kapacit (sí�
funguje a pøená�í data i po pomalých a
mnohdy nespolehlivých prostøedcích a ne-
jen pakety, ale i údaje k jejich automatické-
mu smìrování stíhají pøepínat a zpracová-
vat i nódy s pomalými procesory). Navíc je
tu a tam sí� PR spojována s dal�ími sítìmi
(zejména Internetem) a díky jednoznaèné-
mu popisu a pøesné definici pou�itých pra-
videl neèiní konverze komunikaèních proto-
kolù potí�e.

Vývoj prostøedkù pro pøipojení stanic do
sítì pokraèoval paralelnì dvìma smìry - sni-
�ováním ceny a zvìt�ováním komfortu. Ty-
pickým zástupcem prvního smìru je nyní tzv.
Baycom modem - nejjednodu��í mo�ný in-
terfejs mezi asynchronním portem poèítaèe
PC a transceiverem. V PC pøitom bì�í pro-
gram, který zámìnou datových a øídících sig-
nálù donutí zmínìný asynchronní port ko-
munikovat synchronnì a paketovì. Druhý
smìr reprezentují slo�itìj�í TNC (viz vý�e)
a jejich klony, vèetnì navazujícího progra-
mového vybavení, umo�òující komunikaci
vìt�ími pøenosovými rychlostmi a se stále
snadnìj�í a pøehlednìj�í obsluhou, nezøíd-
ka umocnìnou prostøedím Windows. Celý
TNC se èastìji nachází oddìlenì od poèíta-
èe a pracuje zcela samostatnì. Bì�nì ale
existuje i jako souèást PC (ve formì zásuv-
né karty, ovládané pøes spoleènou sbìrnici)
- pak sice mù�e být celé øe�ení levnìj�í, ale
na druhé stranì komunikuje (na rozdíl od
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40. narozeniny JOTAð
V roce 1957 se uskuteènilo Svìtové

skautské jamboree v Sutton Coldfield
nedaleko Birminghamu ve støední Ang-
lii. Zúèastnilo se 35 000 skautù ze 62
zemí. Poprvé na tomto jamboree byla in-
stalována a provozována radioamatér-
ská vysílací stanice GB3SP. Od té doby
jsou amatérské vysílací stanice souèás-
tí ka�dého svìtového i národního skaut-
ského jamboree. 60 operátorù se tehdy
podílelo na provozu GB3SP a bylo na-
vázáno 1712 spojení se 71 zemìmi. Ne-
koncesované osoby nesmìly rádio pou-
�ívat, nicménì pro nì úøady povolily
krátkou hodinovou relaci. Ve skuteènosti
byla stanice dennì plná náv�tìvníkù -
- jamboree se konalo ve veøejném parku
a pøístup nemohl být omezen.

Mladý skautský vùdce, sám radioa-
matér, byl pøekvapen poètem zámoø-
ských skautských radioamatérù, kteøí se
zúèastnili jamboree, a rozhodl se v�e-
mo�nì vynasna�it, aby tento zájem pøi-
nesl vìt�í u�itek. Poznámka v táborových
novinách vyvolala setkání zájemcù
v malé kavárnì mimo táboøi�tì. Zmínì-
ným skautským vedoucím byl Leslie Mi-
tchell, G3BHK.

Bylo to právì toto setkání, kde se sku-
pina skautských radioamatérù rozhodla
o pravidelném ka�doroèním setkávání
v éteru. Les si ov�em uvìdomoval, �e
takový odvá�ný podnik by mohl být od-
souzen k neúspìchu a �e musí najít dob-
rý nápad, jak získat pro vìc dal�í skauty
z jiných zemí. Bylo potøeba získat dosta-
tek skautských oddílù a stanic, aby bylo
s kým pracovat, kdyby úèastníci �doho-
voru u kávy� nebyli schopni navázat vzá-
jemná spojení.

Pøesto se tato skupina rozhodla udì-
lat zku�ební akci. Pokus se uskuteènil
v øíjnu 1957 a dvanáctihodinového pro-
vozu se z Anglie zúèastnila dvì skaut-
ská støediska. Les pracoval ze svého 79.
støediska v Tilehurstu, Berkshire. Zaøíze-
ní mìli umístìné ve stanu na pozemku
støediska. S jednoduchou drátovou an-
ténou a 40 W AM vysílaèem navázali
spojení se stanicemi v rùzných èástech
svìta.

 Zájem ukázal, �e je mo�né se zabý-
vat celosvìtovým radio-jamboree. Les-
lie nazval tuto akci výsti�nì �Jamboree
on the Air� (JOTA). Navrhl pár jednodu-
chých podmínek pro úèast, které dodnes
nemusely být mìnìny. První JOTA pro-
bìhla 10. a 11. kvìtna 1958. Leslie Mit-
chell, G3BHK, opìt pracoval se skauty
79. støediska v Tilehurstu. Ale ukázalo
se, �e v tomto termínu probíhá nìkolik
jiných amatérských soutì�í a JOTA byla
proto pøelo�ena na tøetí øíjnový víkend.
Les také po�ádal Svìtový skautský úøad,
tehdy sídlící v kanadské Ottawì, o pøe-
vzetí potøebné organizátorské péèe.
JOTA byla na svìtì.

Aktivit spojených s 39. Jamboree on
the Air 1996 se zúèastnilo více ne� 400
tisíc skautù a skautek. Pracovalo 5700
JOTA radiostanic obsluhovaných 13 890
radioamatéry ze 100 zemí.

40. Jamboree on the Air

se koná o víkendu 18. a� 19. øíjna
1997. Zaèíná jako obvykle v sobotu
v 00.00 a konèí v nedìli ve 24.00 hodin.
Úèastníci v rùzných èástech svìta se øídí

TNC), jen kdy� je zapnutý celý poèítaè. Na-
konec mù�e být souèástí poèítaèe i celý
transceiver (vysílaè a pøijímaè) a pak se
k poèítaèi pøipojí pøímo anténa (nevýhoda:
v poèítaèi bývá pøece jen vìt�í hladina ru�e-
ní).

Vývoj uzlù sítì, pro nì� se i u nás v�ilo
oznaèení nód, byl o nìco rozmanitìj�í (pøi-
nejmen�ím co do pou�itých principù sí�ová-
ní - anglicky �networking�). První uzly sítì
toho mnoho neumìly, v�e fungovalo poma-
lu a �probojovat� se sítí nìkam dále byla
docela slu�ná døina (nejlépe celonoèní, kdy
je provoz nejslab�í a parametry troposféric-
kého �íøení VKV stabilnìj�í). To byla éra jed-
noduchých uzlù, v Evropì nejèastìji typu
�TheNet�, obsahujících tolik vzájemnì mati-
covì propojených TNC, kolik mìly vstupù a
výstupù, jinak øeèeno portù (toto øe�ení vù-
bec nebylo zapomenuto ani opu�tìno, u nás
a v nejbli��ím okolí je sice nenajdeme, zato
je velmi roz�íøeno napø. ve znaèné èásti Itá-
lie, zemích Beneluxu a v severním Nìmec-
ku).

V dobách, kdy se v síti nevyskytovaly �in-
teligentnìj�í� prostøedky, ne� napø. TheNet,
chodili nejzanícenìj�í radioamatéøi ráno do
zamìstnání s kruhy pod oèima a zá�itkem
z komunikace s pamì�mi RAM na rùzných
evropských kopcích. Jejich trefné oznaèení
znìlo �paketoví turisté� a noèní paketování
pro nì bylo drogou, na�tìstí pomìrnì ne-
�kodnou - proto�e se sí� PR vyvíjela dále - a
docela rychle. Na stejné hardwarové základ-
nì jako TheNet vznikla v USA velice sofisti-
kovaná koncepce sítì ROSE (R. A. T. S.
Open Systems Environment). Její programo-
vé vybavení vychází podstatnì dùslednìji
z pùvodního doporuèení X.25 a a� dosud je
dále vyvíjeno ve Francii - tam spatøil touto
cestou svìtlo svìta systém FPAC (u nás byl
v provozu do konce roku 1995), obsahující -
na rozdíl od pùvodní ROSE - ji� slu�ný u�i-
vatelský komfort. Její a nakonec ani jeho
koncepce ale nebyla a není zdaleka tak pod-
bízivá, jako je tomu u systému FlexNet, je-
ho� rodi�tìm je nìmecký Darmstadt. Flex-
Net nyní dominuje zejména v j i�ním
Nìmecku, dále témìø v celém Rakousku,
�výcarsku, ÈR a SR a ve vìt�í èi men�í míøe
v okolních evropských zemích. V ka�dém
pøípadì jde té� o systém velmi moderní a
vyu�ívající øady úspì�ných principù, zná-
mých mj. i z Internetu.

Jednou z dominantních komponent sys-
tému FlexNet (bez ní� by se nikdy nestal tak
oblíbeným) je tzv. autorouter. V krátkých a
pravidelných intervalech jsou mìøena pøe-
nosová zpo�dìní mezi jednotlivými uzly sítì
a z jejich souètu je odvozována dostupnost
kteréhokoli bodu v síti odkudkoli. Podle vý-
sledných èasù a na základì jejich porovná-
ní jsou automaticky smìrována volání sítí -
a také sestavovány na kterémkoli místì se-
znamy dostupných nódù. Volání v síti jsou
zpravidla úspì�ná pøi spojeních na krat�í
vzdálenosti a èastìji neúspì�ná pøi vzdále-
nostech del�ích. Bádáme-li nad pøíèinou ne-
úspì�nosti volání, zjistíme, �e nesestavení
spojení s nódem, který je v seznamu dostup-
ných, mívá jednu z následujících pøíèin. Buï
je nìkde v cestì málo spolehlivý spoj, kte-
rým sice projdou krátké pakety, jimi� je mì-
øena prùchodnost, ale neprojdou podstatnì
del�í pakety s informacemi. Nebo je nìkde
v cestì nód koncepènì odli�ného systému
(VANESSA, FALCON, pøípadnì TheNet
nebo ROSE), jeho� reakce jsou pro FlexNet
(obvykle následkem sice jednoduché, ale
nepøíli� reprezentativní metody mìøení èasu
zpo�dìní mezi nódy) víceménì matoucí.
Prùchod sítí ale zùstává èasto mo�ný i zde,
jen je tøeba nahradit automatické procesy
vlastní tvùrèí invencí, nároènou na pamì�,
kombinaèní schopnosti a spotøebovaný èas.

(Dokonèení pøí�tì)

Kalendáø závodù na listopad
1.-2.11. A1 Contest - MMC 1) 144 MHz 14.00-14.00
4.11. Nordic Activity 144 MHz 18.00-22.00
11.11. Nordic Activity 432 MHz 18.00-22.00
11.11. VKV CW Party 144 MHz 19.00-21.00
15.11. AUB VHF/SHF Cont. (DL)*  144 MHz a vý�e

15.00-18.00
16.11. Provozní VKV aktiv    144 MHz-10 GHz

08.00-11.00
16.11. AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 08.00-11.00
16.11. OE Activity 432 MHz-10 GHz 08.00-13.00
16.11. Activity I. district (DL)* 432 MHz 08.30-10.30
16.11. Activity I. district * 1,3 GHz 10.30-11.30
25.11. Nordic Activity 50 MHz 18.00-22.00
25.11. VKV CW Party 144 MHz 19.00-21.00

1) podmínky viz AMA 1/97 a PE-AR 2/
/97, deníky na OK1FBT;

* není potvrzeno poøadatelem.
Dùle�ité upozornìní na zmìnu vy-

hodnocovatele závodu: U závodu A1
Contest - Marconi Memorial Contest se
mìní od loòského roku vyhodnocovatel.
Je jím nyní radioklub OK1KJB a deníky
se zasílají na adresu OK1FBT:

Ing. Ladislav Heøman, è. p. 111,
257 41 Týnec nad Sázavou.

svým místním èasem. Doba úèasti závi-
sí na mo�nostech operátorù. 40. výroèí
JOTA si zaslou�í pozornosti radioama-
térù - èlenù Junáka a dal�ích pøátel, kte-
øí jsou ochotni umo�nit skautùm úèast na
domácím i mezinárodním provozu na
amatérských pásmech. Èlenové skaut-
ských jednotek, kteøí nejsou dr�iteli po-
volení na radioamatérskou vysílací sta-
nici, se mohou zúèastnit rádiového
provozu pod dohledem oprávnìného
operátora. Podmínkou je oznámení
pøedpokládané úèasti Èeskému tele-
komunikaènímu úøadu prostøednic-
tvím radioklubu Junáka OK5SCT.
Oprávnìným operátorem mù�e být jed-
notlivý dr�itel povolení nebo operátor klu-
bové stanice.

Na základì poznatku o vyu�ívání sítì
Internetu skauty rozhodl Svìtový skaut-
ský úøad o zavedení nové mezinárodní
aktivity Jamboree on the Internet (JOTI).
JOTI bude probíhat souèasnì, ve stejné
dobì jako JOTA. Zúèastnit se je mo�né
rùznými zpùsoby, závislými na poèítaèo-
vém hardware, software a dosa�itelném
pøístupu do Internetu. Pøedpokládá se vy-
u�ití elektronické po�ty, zprávy via BBS,
diskusní fórum, WWW stránky, kon-
verzní kanály, video/audio. Podrobnosti
a vstupní adresy jsou uveøejnìny na
�JOTI Starter Page� na adrese:

http://www.scout.org/joti/
Úèastníkùm pøejeme dobrou zábavu

a navázání mnoha pøátelských kontak-
tù.

M. Nádìje, radioklub OK5SCT

(Kresba pøevzata z NZART Call Book 1996)
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Závody na VKV pro r. 1997
(Pokraèování)

A1 Contest - Marconi Memorial Con-
test  - koná se v�dy bìhem celého první-
ho víkendu mìsíce listopadu, a to pouze
na pásmu 144 MHz provozem CW. Závo-
dí se v kategoriích 1. a 2. podle odstavce
3. V�eobecných podmínek pro závody na
VKV. Deníky po vyhodnocení národního
poøadí stanic pracujících z území Èeské
republiky budou odeslány vyhodnocova-
teli mezinárodního závodu Marconi Me-
morial Contest, kterým je italská organi-
zace A. R. I. Vyhodnocovatelem závodu
u nás je radioklub OK1KJB a deníky se
zasílají na adresu OK1FBT (viz upozor-
nìní na pøedchozí stranì).

OK1MG

jinak 2 body. Násobièi jsou zemì DXCC.
Koncový stupeò vysílaèe nesmí pøekro-
èit 10 W pøíkonu. Typ aktivního prvku
v koncovém stupni je tøeba v sumáøi de-
níku popsat. Kopie logu se zasílá nejpoz-
dìji do 21. 11. na: Rádiótechnika szer-
kesztösége, Budapest. Pf 603, H-1374
Hungary. Vítìzná stanice obdr�í roèní
pøedplatné èasopisu Rádiótechnika, ka�-
dý uèastník pamìtní diplom.

Ukrainian DX contest - poøádá se
ka�doroènì první víkend v listopadu, za-
èátek v sobotu ve 12.00 a konec v nedìli
ve 12.00 UTC v pásmech 80-10 m mimo
WARC. Provoz CW i SSB. Závod je typu
WW, tzn., �e se navazují spojení se v�e-
mi stanicemi. Spojení s touté� stanicí na
stejném pásmu jiným druhem provozu je
mo�né po uplynutí 10 minut. Kategorie:
jeden op. - jedno pásmo, jeden op. -
v�echna pásma, více op. - jeden TX, více
op. - více TX, jeden op. - v�echna pásma
QRP (max 10 W výkon), jeden op. - jed-
no pásmo QRP (max 10 W výkon), po-
sluchaèi. Vymìòuje se RST a poøadové
èíslo spojení od 001, ukrajinské stanice
dávají RST a dvoupísmenný identifikátor
provincie: CN, CR, DN, DO, HA, HE, HM,
CH, IF, KI, KO, KR, KV, LU, LV, NI, OD,
PO, RI, SL, SU, TE, VI, VO, ZA, ZH, ZP.
Bodování: za spojení se stanicí vlastní
zemì 1 bod, jiné zemì ze stejného konti-
nentu 2 body, s jiným kontinentem 3 body
a za spojení s ukrajinskou stanicí 10 bodù.
Násobièe: Zemì DXCC a WAE a jed-
notlivé ukrajinské provincie, a to na ka�-
dém pásmu zvlá��. Deníky se zasílají na:
Ukrainian Contest Club, P. O. Box 4850,
Zaporozhye 330118, Ukraine.

Hot Party (Homebrew
& Oldtime Equipment Par-
ty) poøádá v�dy tøetí nedìli
v listopadu AGCW. Závod
má dvì etapy, od 13.00 do
15.00 se závodí v pásmu
40 m mezi 7010-7040 kHz,
od 15.00 do 17.00 UTC v pásmu 80 m
mezi 3510 a� 3560 kHz. Provoz jen CW
s výkonem ménì ne� 100 W. Výzva do
závodu CQ HOT. Tøídy: A - TX i RX doma
vyrobený nebo star�í ne� 25 let; B - TX
nebo RX doma vyrobený nebo star�í ne�
25 let; C - QRP vysílaèe s výkonem pod
5 W doma vyrobené nebo star�í ne� 25
let. Vymìòuje se kód slo�ený z RST a
poø. èísla spojení (od 001 na obou pás-
mech) / tøídou - napø. 579002/B. Bodo-
vání: Spojení mezi A - A, A - C, C - C 3
body, spojení mezi B - A, B - C 2 body,
mezi B - B 1 bod. Deníky s popisem zaøí-
zení musí mít po�tovní odesílací razítko
nejpozdìji z 15. prosince a posílají se na
adresu: Lothar Grahle, DL1DXL, August
Bebel Str. 15, D-01468 Moritzburg, BRD.

IARU Region-1 160 m Contest 1997
(Interregional Contest)
V leto�ním roce je poøadate-
lem závodu organizace ARI.
Jedná se o celosvìtový zá-
vod; ka�dý mù�e pracovat
s ka�dým, vèetnì stanic vlast-
ní zemì. Zúèastnit se mohou
i posluchaèi. Závod se koná
v�dy tøetí celý víkend v listo-
padu (15.-16. t. r.), zaèíná
v sobotu ve 14.00 a konèí v nedìli v 08.00
UTC. Provoz pouze CW v pásmu 160 m
na kmitoètech 1810-1950 kHz.Úèastníci
musí dodr�ovat omezení platná ve vlast-
ní zemi. Kategorie: SO = jeden operá-

tor, MOST = více operátorù - jeden TX,
SWL = SWL - jeden operátor. Pozor! sta-
nice s jedním operátorem se mohou zú-
èastnit závodu pouze po dobu 14 hodin.
Odpoèinkové doby musí být v deníku vy-
znaèeny a musí být nejménì hodinu dlou-
hé. Stanice s více operátory musí v ka�-
dém okam�iku produkovat pouze jeden
signál. V ka�dé kategorii je dovoleno po-
u�ívat DX clusteru. Vymìòuje se RST a
dvou- èi tøípísmenný kód vyznaèující di-
strikt, odkud stanice vysílá. U nás to bude
tøípísmenná zkratka okresu. Ka�dé spo-
jení se hodnotí jedním bodem. Násobi-
èe jsou a) jednotlivé zemì DXCC/WAE a
b) jednotlivé kódy pøedávané jako distrikt.
Koneèný výsledek získáme vynásobe-
ním poètu bodù za spojení souètem obou
typù násobièù. Deníky na formátu A4
musí obsahovat v�echna podstatná data.
Kdo navá�e více ne� 100 spojení, musí
zaslat i pøehled stanic, se kterými navá-
zal spojení. Titulní list vèetnì èestného
prohlá�ení musí být podepsán. Vítány
jsou deníky na disketì ve formátu K1EA
nebo ASCII a musí dojít nejpozdìji do 31.
12. 1997 na adresu: IARU Reg. 1 Con-
test, c/o ARI Contest Manager, Paolo
Cortese I2UIY, P. O. Box 14, I-27043 Bro-
ni (PV) Italy. Deníky ve formátu ASCII
mohou být zaslány pøes E-mail na adre-
su: pcortese@tin.it. Pozor: ADRESA JE
PLATNÁ JEN PRO ROK 1997! Pro po-
sluchaèe platí: zapsány musí být obì
znaèky korespondujících stanic, jedna
z nich jako stanice vysílající. Skóre se po-
èítá za stanici vysílající. Ka�dou stanici
mù�ete jako vysílající uvést v deníku pou-
ze tøikrát. Na ka�dý øádek se zazname-
nává jedno spojení. První tøi stanice jed-
notlivcù a stanice s více operátory obdr�í
plakety, vítìzné stanice jednotlivých ka-
tegorií v ka�dé zemi obdr�í diplom.

Král Hussain, coby radioamatér zná-
mý pod znaèkou JY1, oslaví 14. listopadu
své 62. narozeniny. Ostatní jordán�tí ra-
dioamatéøi k tomuto datu mìní své prefi-
xy na JY62.

V únoru leto�ního roku navázaly ra-
dioamatérské stanice G3XDV a G3LDO
první spojení v pásmu 73 kHz, kde mají
radioamatéøi na britských ostrovech po-
volen segment o �íøi 2,8 kHz k pokusùm.
G3XDV pou�il 92 m dlouhou smyèku la-
dìnou variometrem s indukèností 5,5 mH
(!) a vysílaè 20 W, jeho protìj�ek jen 7 W
a 15 m dlouhý dipól.

Jay Miller, KK5IM, vydal na leto�ní rok
kalendáø s èernobílými reprodukcemi pat-
nácti nejznámìj�ích zaøízení firmy Collins,
které byly vyrábìny v letech 1946-1980.
Cena byla asi 10 $ + 3 $ po�tovné do za-
hranièí.

QX

Radioamatérský pøevádìè bez povo-
lení provozoval radioamatér ve mìstì
Dukinfield v hrabství Greater Manchester
(UK). Byl potrestán pokutou 150 liber.

Elektrotechnické muzeum bylo ote-
vøeno v bøeznu 1997 v Edinburghu. Mj. ex-
ponátù je tam vystaven telegrafní klíè
z váleèné lodi vylovené ve Scapa Flow,
polní telefony z 2. svìtové války a pìtijeh-
lièkový elektrický telegraf z r. 1837.
(RadCom)                                           YG

Kalendáø závodù
na øíjen a listopad

18.10. Plzeòský pohár CW+SSB 05.00-06.30
18.-19.10. 40. Jamboree On The Air 00.00-24.00
18.-19.10. Worked all Germany MIX 15.00-15.00
19.10. 21/28 MHz RSGB Cont. CW 07.00-19.00
25.-26.10. CQ WW DX Contest SSB 00.00-24.00
26.10. LF CW WAB Contest CW 09.00-18.00
1.-7.11 HA-QRP test CW 00.00-24.00
1.11. SSB liga SSB 05.00-07.00
1.11. DARC Corona 10 m DIGI 11.00-17.00
1.-2.11. Ukrainian DX Cont.  SSB+CW 12.00-12.00
2.11. Provozní aktiv KV CW 05.00-07.00
2.11. HSC CW Contest CW viz podm.
7.-9.11. Japan DX Contest SSB 23.00-23.00
8.11. OM Activity CW/SSB 05.00-07.00
8.-9.11. Europ. Cont. (WAEDC) RTTY 00.00-24.00
8.-9.11. OK-DX Contest CW 12.00-12.00
10.11. Aktivita 160 CW 20.00-22.00
15.-16.11. Esperanto Contest SSB 00.00-24.00
15.-16.11. VK-ZL Oceania QRP CW 10.00-10.00
15.-16.11. Second 1,8 MHz RSGB CW 21.00-01.00
15.-16.11. IARU 160 m Interregional  CW  16.00-08.00
16.11. HOT party AGCW CW 13.00-17.00
29.-30.11. CQ WW DX Contest CW 00.00-24.00

Ka�doroènì od 30. 10. do 8. 11. pra-
cuje stanice ON4CLM, za spojení s ní je
mo�nost získat diplom (osvobození belgic-
kého pobøe�í kanadskými vojsky 1944).

Podmínky závodù uvedených v kalen-
dáøi najdete v pøedchozích roènících èer-
veného AR nebo v uvedených èíslech PE-
AR: Plzeòský pohár AR 9/94, SSB liga a
Provozní aktiv AR 4/94, OM activity PE-
AR 2/97, Esperanto, HSC CW, 160 m In-
terregional a CQ WW DX PE-AR 10/96,
Japan DX AR 2/94, Aktivita 160 m PE-
AR 6/97, WAG AR 9/95, 1,8 MHz RSGB
viz PE-AR 1/96, DARC Corona AR 6/94,
OK-DX AR 10/94 (s. 42), WAEDC RTTY
PE-AR 7/97.

Struèné podmínky nìkterých závodù

HA-QRP test se poøádá
ka�doroènì od 1. listopadu
00.00 UTC do 7. listopadu
24.00 UTC telegraficky, v kmi-
toètovém rozmezí 3500 a�
3600 kHz. Výzva CQ TEST
QRP. Pøi spojení je nutno od-
vysílat obì volací znaèky, RST
pro protistanici, své QTH a
jméno. Za ka�dé spojení
s vlastní zemí se poèítá 1 bod,
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Pøedpovìï �íøení krátkých vln na øíjen

ALCOMA spol. s r. o., jeden z nejvìt�ích èeských
výrobcù radioreléových systémù, hledá pro vývoj a
výrobu odborníky pro tyto profese:
Servisní technik v oboru elektro - V� nebo SP�
elektro, praxe nejlépe v oboru pøenosové techniky,
vhodné i pro absolventy V�.
Specialista v oboru radiotechnika, elektronika,
hardware - vhodné i pro absolventy V� bez odbor-
né praxe.
Nabízíme dlouhodobou pacovní perspektivu, práci
v malém a pomìrnì mladém kolektivu a odpovída-
jící platové ocenìní.
Informace na tel.: (02) 66 107 169 a (02) 68 83
923, pí. Kroupová.

Prodáme zesilovaè 300 W se v�ím pøíslu�enstvím
ze �kolního rozhlasu. Cena dohodou. Tel.: (05) 43 21 21
53.
Potøebuji výpis øídicího programu pro palubní po-
èítaè z AR A3/90. Tel.: (0206)  68 66 75 nebo (02) 90 00
69 18.

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

RadCom 7/1997, Herts., UK. Nìkolikaúèelový mo-
dul transvertoru. Výkonový lineární zesilovaè 3-500HF
(závìreèná èást). RTTY od základu. Kompaktní ver-
tikál pro 160 m. Fázový transceiver pro 73 kHz (zá-
vìreèná èást). Rádio v jeskyni a SSTV na 73 kHz.
Pøijímaèe se zpìtnou vazbou. Nìkolikapásmová an-
téna OCFD.
CQ AMATEUR RADIO 7/1997, Hicksville, USA. Po-
stavte si rychlý a snadný sledovaè køivek ke zkou�e-
ní souèástek. Podrobný pohled na anténu Zeppelin
40 m a dvojitou Zeppelin pro v�echna pásma. Modul
pro QRP. Britská zaøízení WW II (typy 22 a 62, nos-
talgie). Zkou�eèka polovodièù na elektrostatické po-
�kození. Antény a pøíslu�enství (pravidelná rubrika).
Mobil 97. Vylep�ení umlèovaèe atmosférických po-
ruch. Pøíèiny a odstraòování ru�ivých signálù v pa-
ket rádiu. Amatérské rádio a 21. století. Mno�ící se
dùkazy, �e 23. cyklus zaèal v kvìtnu 1996.
Break In 7/1997, Christchurch, Nový Zéland. Jed-
noduchý zesilovaè 2 m, 140 W. Paket a paktor TNC
MFJ-1276 VHF/UHF. Jednoduchý konvertor pro dru-
�icové pásmo 10 m. Køivky telegrafního filtru.
CQ Ham Radio 7/1997, Tokio. Zrodil se nový typ
amatéra - �PC ham�, poèítaèový amatér. To není snad
amatér, který by se vedle rádia vìnoval i poèítaèùm.
To je radioamatér, jeho� zaøízení a� vysílací nebo pøi-
jímací je naprogramováno a ovládáno poèítaèem.
WINRADIO (500 kHz-1,3 GHz) je umístìno jako kar-
ta v poèítaèi, transceiver TS-570 je ovládán interfej-
sem RS 232C, který je pøipojen k transceiveru a
k poèítaèi kabelem. Je vyu�ito pamìtí, které ovládají
ladìní, vyhledávání kmitoètù, obsluhují paket, pí�í de-
ník atd. Této problematice je vìnováno prvních 42
stran èervencového èísla, z toho 8 stran poruchám
poèítaèe a jejich odstraòování. Z dal�ího obsahu:
Transceiver SSB 50 MHz. Polyfázová sí� a software

A jak tomu bylo v èervenci doopravdy, nám pøiblí�í obvyklá èísla. Denní hodnoty
sluneèního toku - 70, 70, 69, 70, 70, 68, 70, 70, 70, 69, 69, 67, 67, 68, 69, 70, 70, 70,
71, 71, 72, 72, 76, 79, 80, 77, 75, 74, 73, 71 a 70 (v prùmìru 71,2) a indexy geomag-
netické aktivity Ak z Wingstu - 5, 5, 9, 8, 6, 5, 16, 5, 14, 7, 4, 4, 4, 4, 16, 6, 6, 10, 14, 9,
8, 6, 6, 15, 7, 4, 6, 6, 4, 10 a 20 (v prùmìru 8,0). Prùmìrné èíslo skvrn bylo R=10,5 a
za leden 1997 jsme vypoèetli R12=10,7.

Díky majáku DK0WCY máme údaje o sluneèním toku, doplnìné navíc o Ak Boul-
der a místními indexy Ak a K, k dispozici dennì. Vysílání je nepøetr�ité z QTH poblí�e
Kielu na kmitoètu 10 144,8 kHz, zatímco na druhém kmitoètu 3579,8 kHz jen v interva-
lech 8-9 a 16-19 hodin místního èasu. Pøi výskytu silnìj�ího ru�ení od neamatérských
stanic se mù�e maják pøeladit na jeden ze dvou alternativních kmitoètù - 3567 nebo
pùvodnì pou�ívaných 3557,5 kHz.

OK1HH

Radiohören 8/1997, Baden-Baden. Aktuálnì o pøi-
jímaèi AOR AR-7030. S nìmeckou pomocí do celého
svìta - chorvatský rozhlas pìt let po válce. Nauen
vysílá! Mají krátké vlny budoucnost? Pøijímaè San-
gean ATS 909. Støedovlnný vysílaè v Domzale ve Slo-
vinsku. Mezinárodní rozhlasové organizace na
WWW.

Dr. Ing. J. Dane�, OK1YG

O èem pí�í  jiné
radioamatérské

èasopisy ?

Bìhem leto�ního léta se sice zvolna mno�ily náznaky, �e se oèekávané zrychlení
vzestupu k maximu 23. jedenáctiletého cyklu blí�í (èekáme je v bøeznu roku 2000 ve
vý�i R12=160, resp. SF=205), ale stále �lo o náznaky nesmìlé a ojedinìlé. Na jedné
stranì se sice drtivá vìt�ina aktivity odehrávala ve vìt�ích vzdálenostech od sluneèní-
ho rovníku, na stranì druhé ale nebyla registrována ani jediná energeticky významnìj-
�í (tj. alespoò støednì mohutná) erupce. Pøedpovìdi dal�ího vývoje z rùzných zdrojù
se nadále rozcházely a pro ná� úèel se pøikloníme k ni��ím z nich. Pøedpovìdní køivky
byly proto vypoèteny z R12=24.

Dùle�itá na�tìstí není jen samotná (bohu�el zatím stále je�tì nijak omraèující)
vý�e indexu aktivity, ale i trend jejího vývoje a probíhající sezónní zmìny. Obé nám
tentokrát lépe �hraje do karet� a tak se nám èastìji vyplatí posedìt v ham shacku a
ulovit vzácnìj�í stanice (zejména na ni��ích pásmech, z nich� se jich vìt�ina zane-
dlouho odstìhuje vý�e). �ivìji ale bude i na pásmech krat�ích, i kdy� napøíklad na
desítce se na trasách podél rovnobì�ek budeme muset spokojit maximálnì se dvìma
- a jen výjimeènì se tøemi skoky prostorové vlny. Napø. na západní pobøe�í USA se
bude, a to je�tì pøi nadprùmìrných podmínkách �íøení, otevírat nejvý�e patnáctka.

Obvyklá analýza se tentokrát zabývá leto�ním èervencem, v jeho� prvních dvou
tøetinách zùstávala sluneèní aktivita malá, co� potvrzovala odezva v ionosféøe. Její
pou�itelné kmitoèty èastìji odpovídaly èíslu skvrn okolo patnácti - a a� poslední dny
mìsíce jak�tak� dohánìly prùmìr. Na Slunci se objevovaly vìt�inou jen jedna a� dvì
malé skupiny skvrn (a nezøídka vùbec �ádná). Kritické kmitoèty oblasti F2 dosahovaly
ve veèerním maximu 5 a� 5,5 MHz a pøed východem Slunce klesaly do okolí 3 MHz.
Ani v ni��ích zemìpisných �íøkách, ani dále na ji�ní polokouli nebyly f0F2 o mnoho
vy��í, tak�e maximální pou�itelné kmitoèty do vìt�iny smìru nepøesahovaly 15 MHz.
Pásma 21-28 MHz o�ívala jen díky sporadické vrstvì E, která není na sluneèní radiaci
závislá. Pøi rozsáhlej�ím výskytu Es byla ale mo�ná spojení i s USA v pásmech 15, 10
i 6 metrù (co� vylep�ilo sobotní odpoledne bìhem IARU contestu). Podobnì docháze-
lo k otevøením do ji�ní Ameriky ve veèerních hodinách v pásmech 15 a 10 metrù.

Klidný èervencový prùbìh dìjù na Slunci skonèil dvìma sluneèními erupcemi men�í
a� støední intenzity, které probìhly ráno a veèer 25. èervence. Navzdory øadì opaènì
vypovídajících indícií nebylo následnì ovlivnìno zemské magnetické pole - to bylo
neklidné pouze 19. a 24. èervence. Následující klid a k tomu vzestup sluneèní radiace
proto podmínky �íøení krátkých vln koneènì výraznì vylep�il, a� po kladnou fázi poru-
chy magnetického pole Zemì 31. èervence.

Z majákù v projektu IBP jsme díky klidnému vývoji slýchali bez problémù i W6WX
- napøíklad 1. èervence ráno. Pravidelnì jsme sly�eli, takté� na dvacítce VK6RBP,
YV5B a slabìji JA2IGY a 4U1UN. Na více pásmech (i na v�ech pìti) jsme slýchali
4X6TU, OH2B a CS3B. K nim se pozdìji koneènì pøidaly i novì instalovaný a výteènì
sly�itelný OA4B - a po pøestávce znovu spu�tìný LU4AA.

k jejímu výpoètu. Anténní analyzátor BR-200 (1,8 a�
170 MHz). Dvoupásmový VKV transceiver FT-8100.
Pøijímaè AR 7030. CW transceiver 50 MHz. Pøenos-
ný transceiver VX-1 pro 144/430 MHz. Zaèínáme
s Internetem: WWW. Zaøizujeme si ham shack.
The AMSAT Journal 7-8/97, Silver Spring, USA.
Jednoduchá anténa pro obyvatele èin�áku quad FO-
20/FO-29/RS-10. Od Mirka Kasala, OK2AQK: Sku-
teèný zisk palubní antény Phase 3D. Velké rychlosti
s modemem G3RUH 9600 Bd. Kolik výkonu se
z transceiveru dostane do antény? Spoøiè energie
pøi neobsluhovaném dru�icovém provozu. Základní
informace pro pøí�tí vlastníky a provozovatele dru-
�ic, pou�ívajících kmitoètù pøidìlených amatérské dru-
�icové slu�bì.
QST 7/1997, Newington, USA. Adaptér paralelního
portu pro fax na pøíjem dru�icových povìtrnostních
informací. V�estranný elektronický regulátor napìtí.
Poèítaèové ovládání mobilního amatérského provo-
zu. CW s va�ím H-T (tréning morseovky). Dvì za
cenu jedné - pøidejte si 6 m k va�emu vf dipólu. Pøe-
nosné ruèní dvoupásmové transceivery pro FM.
Old Man 7-8/1997, Zofingen, �výcarsko. Nový re-
kord amatérské televize v pásmu 10 GHz: 701 km.
Koordinace sítí a kmitoètù. Ochoète si laser (3. po-
kraèování).
Funkamateur 8/1997, Berlin. Rádiová navigace
v letectví - UKW. Pøíjem na detektor jako za èasù,
kdy se tanèil charleston. Mo�nosti a vyhodnocování
obrazù poèasí z dru�ic. Konvertor s ST6220 pro pøí-
jem poèasí z dru�ic. CD, které se dají znovu �popsat�.
Projekty databází ve Windows snadno a rychle. Jed-
noduchý pøevodník DA/AD pro poèítaè. Invertor vi-
deosignálu. Ne pro cizí u�i: Za�ifrování hovoru s PCD
4440. Digitální sinusová syntéza poèítaèem. Automa-
tické pøepínání mìøicích rozsahù panelového mìøi-
dla. Základy digitální modulace. Praktická budicí jed-
notka pro transceiver TNETmini. Promìnná indukè-
nost pro anténní ladicí èlen. Pøenosná Yagi DK7ZB
pro krátké vlny. Spektrální analyzátory zvukových kmi-
toètù k pøipojení na poèítaè.
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Poplatek za atest je nìkolik tisíc Kn!
Tento paragraf je soustavnì (zatím bez-
výslednì) pøipomínkován ze strany
HRS jako neopodstatnìný pro slu�bu,
která se zabývá pokusy v technické ob-
lasti. Za atest ka�dého typu továrního
zaøízení urèeného k prodeji na místním
trhu platí dovozce 1000 Kn a kopii ates-
taèní listiny je prodejce povinen pøedat
zákazníkovi spolu se zaøízením.
l Kromì uvedených problémù mají

v Chorvatsku je�tì jeden, který je ne-
pochopitelný snad v�em radioamaté-
rùm na svìtì: ka�dý koncesovaný ra-
dioamatér-vysílaè musí platit poplatek
za u�ívání radioamatérských pásem!
Ne, to není vtip, ale holá skuteènost
v Chorvatsku v roce 1997.

129e

.1,+<

Jak se mají radioamatéøi v Chorvatsku

Ne v�ude mají radioamatéøi tak jed-
noduché podmínky pro vysílání a ad-
ministrativu s tím související, jako u nás.
Posuïte sami na nìkolika málo drob-
nostech z pøedpisù, platných tè. v Chor-
vatsku, kde zákon nerozli�uje mezi ko-
merèní a radioamatérskou slu�bou:
l Podle jejich telekomunikaèního zá-

kona mù�e povolení k dr�ení pøístrojù,
kterými se uskuteèòuje radioamatérský
provoz, získat pouze èlen Chorvatské-
ho radioamatérského svazu (HRS).
l Tentý� HRS je povinen ka�doroè-

nì nahlásit Ministerstvu námoønictva,
dopravy a spojù ka�doroènì jména
v�ech, kdo nezaplatí v termínu èlenské
pøíspìvky a tìm je poté povolení k dr-

�ení zaøízení i vlastní zaøízení odebrá-
no.
l Roèní poplatek do HRS èiní 100

Kn (asi 500 Kè), kluby s vlastní volací
znaèkou 250 Kn, cizinci 200 Kn, dù-
chodci ve vìku nad 65 let, mláde� a in-
validé mají slevy.
l Doma vyrobená nebo upravova-

ná zaøízení prakticky nelze provozovat,
nebo� musí mít atest buï laboratoøe
elektrotechnické fakulty v Zagrebu nebo
laboratoøe HRT (Chorvatské televize)
v Zagrebu, �e splòují pøedepsané tech-
nické parametry. Kontrolní orgány mají
právo toté� po�adovat i u dová�ených
zaøízení (pozor pøi expedicích na pøivá-
�ené doma vyrobené zesilovaèe ap.!). OK2QX

Hatfield, Bill: Visual Basic Script  (Tvor-
ba  dokonalých WWW stránek).
Praha 1997, 395 Kè, 400 s.

Málokterá firma, která chce dnes na trhu
obstát, vìdomì ignoruje Internet. Bì�ný
u�ivatel Sítì sítí tak mù�e �surfovat� od rána
do veèera po stovkách více èi ménì zají-
mavých domovských stránek. Co kdy� si
v�ak takovou stránku chceme vytvoøit
sami? Nemusíte být profesionální progra-
mátor, nemusíte znát �ádný programovací
jazyk, ani syntaxi HTML. Umíte-li pou�ívat
Windows 95/NT, víte, jak se pøipojit k Inter-
netu a máte základní znalosti práce s We-
bem (grafické cítìní rozhodnì nebude na
�kodu) - pak v knize najdete dost informací
k tomu, abyste pro svou spoleènost, pro
svého zákazníka, svým pøátelùm nebo sobì
samému dokázali vytvoøit domovské strán-
ky, které zaujmou.

Minasi, Mark: Problémy s Windows 95 a
jak na nì.
Praha 1997, 490 Kè, 384 s.

Pøeklad bestseleru nakladatelství SY-
BEX je nabit cennými a èasto nedokumen-
tovanými technikami. Probírá význam re-
gistrù a mo�nosti jejich modifikace,

Horný, Stanislav: Poèítaèová typografie
a design dokumentù.
Praha 1997, 295 Kè, 288 s.

Volnì øeèeno - druhý díl publikace Sta-
nislava Horného o tom, jak úspì�nì vytvá-
øet krásné a typograficky kvalitní dokumen-
ty. Zatímco první kniha, Od DTP k pre-pressu,
byla spí� prùvodcem technologií, tato kni�-
ní novinka poskytuje informace  o tom, kde
a jak texty a obrázky rozmístit na stránkách
dokumentù. Tentokrát pronikneme více do
znalostí správné kompozice, práce s pís-
mem, barvami. Jaká jsou základní pravidla
pro sazbu textù, a jak konkrétnì postupo-
vat pøi zpracování nejrùznìj�ích dokumen-
tù? Právì zodpovìzením spousty otázek
kniha ka�dému z nás umo�ní dávat svým
materiálùm profesionální vzhled.

nectnosti nìkterých ovladaèù, spolupráci se
sítìmi Novell, záludnosti technologie plug
and play, vzdálený pøístup, o�ivování ha-
varovaných systémù, problémy se spou�-
tìním nìkterých dosovských aplikací pod
W95 nebo monitorování stavu systémových
prostøedkù. A proto�e Windows 95 jsou
operaèním systémem, s ním� ji� mnozí spo-
lupracujeme - nemìli bychom se seznámit
dùkladnìji? Mark Minasi je autor, který nám
rozhodnì doká�e vysvìtlit mnoho.
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