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NÁ� ROZHOVOR

Ing. Oldøich Stejskal, technický øeditel
spoleènosti 2N

Ná� rozhovor s panem Ing.
Oldøichem Stejskalem, technic-
kým øeditelem spoleènosti 2N,
která je pøedním èeským výrob-
cem telekomunikaèní techniky.

Va�e spoleènost vznikla na poèát-
ku 90. let, mù�ete ji na�im ètená-
øùm pøedstavit?

Spoleènost byla zalo�ena v roce
1991 s orientací na výrobu malých po-
boèkových automatických telefonních
ústøeden ATEUS®. Souèasný výrobní
program spoleènosti zahrnuje ji� nìkolik
typù digitálních poboèkových ústøeden
ATEUS® s budoucí mo�ností pøipojení
do sítì ISDN, øadu doplòkù, ji�tìní proti
pøepìtí øady ATEUS®, telefonní pøístroje
a �iroký sortiment telekomunikaèního
pøíslu�enství.

Mù�ete hlavní výrobní program
Va�í spoleènosti - ústøedny
ATEUS® pøedstavit podrobnìji?

Základním typem je analogová
ústøedna ATEUS® 420 s kapacitou do 24
pøípojù. Je to ústøedna pro men�í firmy,
zdravotnická zaøízení, uplatnìní najde
i ve �kolství a dokonce v rodinných do-
mech. Vedle základních slu�eb poboè-
kových ústøeden umo�òuje registraci pøí-
chozích i odchozích hovorù a jejich
rozúètování na jednotlivé vnitøní linky.
S programem ATEUS® - ÚÈET lze roz-
poèítat náklady i na nìkolik firem sdílejí-
cích jednu ústøednu èi na základì
rozúètování zakázat pracovníkùm resp.
jejich vnitøním linkám volbu nìkterých èí-
sel mezimìstských, mezistátních èi tolik
problematických èísel zaèínajících 0609
apod. O úspì�ném prodeji ústøeden této
øady svìdèí i prodej 10 000. ústøedny
ATEUS® 420 v èervenci 1997.

Men�í øadu ústøeden ATEUS® 420
doplòuje digitální provedení ètyø modelù
ústøeden øady ATEUS® - DELTA, které
disponují mno�stvím analogových a digi-
tálních rozhraní vèetnì ISDN. Ústøedny
jsou tak schopny pøipojení v mnoha apli-
kacích ve veøejné síti, v privátních sítích
a v blízké budoucnosti i v ISDN. Výho-
dou tìchto zaøízení je stavebnicový sys-
tém s kapacitou od 48 do 252 pøípojù,
který umo�òuje ústøedny libovolnì roz�i-
øovat a pøizpùsobovat tak pøáním a po-
tøebám u�ivatele. Tuto výhodu umocòuje
spoleènost 2N navíc v tzv. Programu
ochrany investic.

Vámi zmínìný Program ochrany
investic je nìco speciálního? Co
zákazníkùm pøiná�í?

Pøedpokládejme, �e si u nás zákaz-
ník zakoupí ústøednu ATEUS®. Dnes
v�ak je�tì netu�í, jak bude jeho firma
velká za nìkolik let, kolik linek bude po-
tøebovat, bude-li vyu�ívat slu�eb ISDN
apod. Pøi zakoupení ústøedny mù�e tedy
vycházet pouze ze svých stávajících
podmínek. Program ochrany investic mu
to bez problémù umo�òuje, nebo� pøe-
sáhnou-li v budoucnu jeho po�adavky

stávající mo�nosti modelu ústøedny
ATEUS®, který u�ívá, garantuje spoleè-
nost 2N jeho odkoupení a instalaci nové-
ho - vìt�ího modelu ústøedny ATEUS®.
V�echny ústøedny øady ATEUS® - DEL-
TA jsou navíc ústøedny s digitálním
i analogovým spojovacím polem, mohou
tedy být kdykoli roz�íøeny o digitální na-
pojení 2 Mb/s na JTS a ISDN pøístupy
s podporou slu�eb ISDN. Kombinací
obou vý�e uvedených nabídek získá
ka�dý u�ivatel vysoký stupeò ochrany
svých souèasných investic a mo�nost
vynakládat finanèní prostøedky v souladu
s rozvojem svých po�adavkù. Ka�dý zá-
kazník, který zakoupí novou ústøednu
ATEUS® získá navíc roèní bezplatné po-
ji�tìní svého zaøízení u IPB Poji��ovny,
a.s.

Ji� v úvodu jste se zmínil o �iroké
produkci va�í spoleènosti, se-
znamte ètenáøe s dal�ími vlastní-
mi výrobky.

Poboèkové ústøedny opravdu nejsou
jedinými výrobky na�í spoleènosti. Nabí-
zíme také moderní telefony Harmony,
Daisy a Melody, které jsou pøíjemné pro
interiér ka�dé kanceláøe a domácnosti.
Pøijatelná cena je staví mezi velmi oblí-
bené pøístroje. Telefonní pøístroj Harmo-
ny TPH 10 a nový pøístroj Melody jsou
vybaveny pamì�mi telefonních èísel
usnadòujícími volání. Velmi zajímavý je
telefonní pøístroj s tarifikátorem ATEUS®

- CLERK, co� je komfortní pøístroj, který,
kromì dal�ích funkcí, informuje o cenì
probíhajícího hovoru na displeji a uchová-
vá údaje o uskuteènìných hovorech pro
dal�í zpracování.

K velmi u�iteèným výrobkùm z vlast-
ní výroby je ji�tìní proti pøepìtí øady
ATEUS®. Ochrání telefony, faxy, mode-
my, záznamníky a ve�kerá telekomuni-
kaèní zaøízení, poèítaèe, kopírky a te-
levizory pøed pøepìtím vznikajícím
atmosférickým pøepìtím, výboji, zkraty a
poruchami v napájecí èi telekomunikaèní
síti. Nejnovìj�í øada ji�tìní ATEUS®

PROTECTOR je urèena pro ve�keré
kanceláøské i domácí elektrospotøebièe.
Navíc ka�dý u�ivatel, který chrání svá
elektronická zaøízení ji�tìním ATEUS®

získá u IPB Poji��ovny, a. s. 20%. slevu
na pojistném.

Ucelený sortiment zbo�í doplòuje te-
lekomunikaèní pøíslu�enství a øada vý-
robkù od zahranièních producentù. Na-
bízíme telefony GSM pro sí� Paegas a
�iroké pøíslu�enství k nim, dále telefony,
faxy, záznamníky a instalaèní materiál.
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V�echny výrobky jsou vyrábìny v èeské
verzi a certifikovány pro spoleènost 2N.

Narazil jste na problematiku certi-
fikací. Mù�ete ètenáøe s touto
otázkou seznámit?

Ji� v poèátcích pùsobení na�í firmy
jsme jako jedni z prvních svá zaøízení
øádnì certifikovali a pracovali jsme na
osvìtové èinnosti v této oblasti. Pøíkla-
dem mohou být námi poøádané kongre-
sy Telespoj 91, 92, a 93 s touto témati-
kou a úèastí pøedních odborníkù
v oblasti techniky i legislativy. V tak roz-
sáhlé síti jako je Jednotná telekomuni-
kaèní sí� je nezbytné, aby v�echna zaøí-
zení, která jí tvoøí, splòovala urèité
technické podmínky. Certifikaci na zá-
kladì dílèích protokolù z odborných
technických laboratoøí Technického a
zku�ebního ústavu Testcom, udìluje
Èeský telekomunikaèní úøad. Na�e dlou-
holetá spolupráce s odborníky z tìchto
institucí je na velmi dobré úrovni. Certifi-
kace je základní ochrana funkceschop-
nosti sítì a samozøejmì zákazníka. Cer-
tifikace se netýká jen telekomunikaèních
parametrù ale i ochrany pøed pøepìtím,
elektrické bezpeènosti atd. Doklad o cer-
tifikaci se nazývá Rozhodnutí a musí být
souèástí zaøízení. Na ka�dém zaøízení
musí být také nálepka se lvíèkem a èís-
lem tohoto rozhodnutí. Pøi koupi ka�dé-
ho pøístroje, který má být pøipojen na
JTS, se o tìchto nále�itostech pøesvìdè-
te. Pøesto�e jsem du�í bastlíø, doporuèuji
odpustit si experimenty s JTS a nepøipo-
jovat rùzná udìlátka k telefonùm a lin-
kám. Tato èinnost není dovolena a mù�e
být zdrojem technických problémù.

Chystáte nìjaké novinky?

Nedílnou souèástí na�í firmy je vývoj,
tak�e o novinky by nemìla být nouze. Na
pøelomu roku bude uvolnìna do distribu-
ce nová verze programového vybavení
pro ústøedny Delta, která umo�òuje pou-
�ití tìchto systémù jako uzlových bodù
privátních sítí, podporuje nové typy HW
modulù a signalizací. Je�tì do konce
roku realizujeme první aplikaci ústøeden
Delta v oblasti datového spojení
s vyu�itím ISDN. Dokonèili jsme vývoj te-
lefonních zásuvek AZ Vario pro JTS,
které jsou nyní v procesu certifikace a
pøipravujeme typy pro ISDN. Prùbì�nì je
inovován ná� sortiment ji�tìní proti pøe-
pìtí, nejzajímavìj�í novinkou je Ateus
Line Protector pro ochranu faxù, mode-
mù atd. Zmìny také doznala na�e

úspì�ná ústøedna Ateus 420, napø. dopl-
nìním o hlasový modul nové konstrukce
pro obsluhu DISA provolby a faxového
pøepínaèe. Dokonèujeme vývoj nového
typu dal�ího úspì�ného produktu Ateus
Vrátník s mnoha novými funkcemi, napø.
provoz v tónové volbì a ovládání dveøní-
ho zámku. Nový typ bude pøipojitelný
bez externího napájení ke v�em typùm
ústøeden i jiných výrobcù. Velmi zajíma-
vým produktem na�eho vývoje je auto-
matický tester ústøeden zalo�ený na se-
stavì mìøicích pøístrojù s komunikací
GPIB doplnìných námi vyvinutým hard-
ware pro testování ústøeden, který vznikl
v rámci zpracování diplomové práce.
Tento stroj se nyní pøipravuje jako vý-
konný pomocník pro nasazení ve výro-
bì. Jeho produktem bude dal�í zvý�ení
jakosti na�ich ústøeden.

Pøi velkém konkurenèním boji na
trhu telekomunikaèní techniky
hraje roli i kvalita výrobkù a péèe
o zákazníka.

Udr�et krok s konkurencí skuteènì
znamená vìnovat se zejména otázce
kvality a spolehlivosti ka�dého zaøízení.
Spoleènost 2N usiluje o maximální spl-
nìní pøání zákazníkù, jejich� po�adavky
mù�e urychlenì øe�it ve vlastním vývojo-
vém oddìlení, a tak pøedávat nová øe�e-
ní zákazníkùm co nejdøíve. Velký dùraz
klademe na záruèní i pozáruèní servis
na�ich zaøízení. Na�e servisní oddìlení
doká�e nabídnout mno�ství slu�eb vèet-
nì nepøetr�itého HOTline a preventivní
údr�by.

Vysokou kvalitu techniky ATEUS®

dokumentuje nejen tøíletá záruka na za-
øízení, ale i v souèasnosti zavádìný sys-
tém øízení jakosti ISO 9001.

Kde mohou zákazníci zakoupit
va�e výrobky?

Spoleènost 2N sídlí v rozlehlém vý-
robním a prodejním areálu 2N CENT-
RUM v Praze 4. Zde je zákazníkùm
k dispozici snad nejvìt�í obchodní plo-
cha s telekomunikaèními zaøízeními
s mno�stvím exponátù, vèetnì funkèních
ústøeden. S ohledem na snadnou do-
stupnost výrobkù ATEUS® v�em zákaz-
níkùm pùsobí na èeském území poboèky
spoleènosti 2N v Brnì, Zlínì a Ostravì,
dále øada znaèkových prodejcù a �iroká
sí� obchodních partnerù. Zahranièní za-
stoupení spoleènosti s prodejními a ser-
visními slu�bami naleznete také na Slo-
vensku a Ukrajinì.

Jsem pøek vapen �irokou prodejní
sítí, ale s prodejem techniky jdou
ruku v ruce slu�by. Mù�e i s nimi
zákazník u vás poèítat?

Jistì, vzhledem k technické nároè-
nosti a zabezpeèení provozu zaøízení
dodávaných spoleèností 2N je kladen
velký dùraz na pru�nost a kvalitu záruè-
ního a pozáruèního servisu. I nejdoko-
nalej�í zaøízení toti� potøebuje obèasný
servis a údr�bu, napø. drobnou zmìnu
u�ivatelského nastavení nebo øe�ení
komplikací vyvolaných zvnìj�ku. Pro
spokojenost u�ivatelù nabízí na�e spo-
leènost nìkolik druhù servisního zaji�tì-
ní. Servisní technici jsou pøipraveni za-
jistit opravu zaøízení do 6, 12, 24 nebo
48 hodin, podle typu uzavøené servisní
smlouvy, v ka�dém místì ÈR.

Spoleènost 2N novì nabízí také
øadu slu�eb pøi øe�ení lokální i globální
komunikace, øe�ení hlasových a dato-
vých komunikaèních sítí, instalaci tele-
fonních a datových rozvodù, telefoniza-
ci odlehlých míst, speciální øe�ení
komunikaèní sítì energetiky, drah, poli-
cie a dal�í. Spoleènost 2N nabízí svým
zákazníkùm øe�ení �na klíè�.

Samozøejmou souèástí prodeje je
odborná konzultace, kdy jsou zákazní-
kùm neustále k dispozici zku�ení odbor-
níci a specialisté z øad 2N. Pro servisní
a instalaèní techniky, ale také pro ob-
chodníky, u�ivatele a zájemce z øad ve-
øejnosti poøádáme pravidelná obchodní
a technická �kolení ve vlastním �kolicím
støedisku v areálu 2N CENTRUM.

 Dal�í slu�bou vycházející ze sou-
èasné situace na telekomunikaèním
trhu, který sice nabízí øadu mo�ností,
av�ak ne v�dy pøi zachování podmínek
na�í legislativy, je o�etøení právní èisto-
ty navrhovaných technologií, aplikací
a postupù. Vrcholem ka�dého návrhu
øe�ení je pak jeho realizace, zaji�tìní a
koordinace pøípadných subdodavatelù.
I toto mù�e spoleènost 2N nabídnout
v rámci svých systémovì integraèních
slu�eb.

Mù�ete na závìr uvést pøesnou
adresu va�í spoleènosti?

Naleznete nás na adrese: 2N spol.
s r.o., Modøanská 621, 143 01 Praha 4,
tel: 02/613 01 111, fax: 02/613 01 999,
E-mail: tel-2n@login.cz. Otevøeno máme
dennì od 8.00 do 17.00, v pátek jen do
15.00.

Pøipravil Ing. Jaroslav Belza
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Výsledky konkursu PE 1997
o nejlep�í elektronické konstrukce

Sonda HCMOS od Miroslava Nutila
(Pelhøimov). Obdr�í 3000 Kè a od fir-
my FK technics multimetr DM3900.
Sada nf zesilovaèù od ing. Zdeòka
Zátopka (Ostrava). Obdr�í 3000 Kè
a od firmy FK technics multimetr
DM2800.
Univerzální èítaè (obr. 5) od Milana
�imka (Poruba, SR). Obdr�í 4000 Kè.
Cenu od firmy RMC Nová Dubnica
obdr�í konstrukce Základní transver-
tor od Jiøího Cabáka, OK2POI (Zubøí).
Obdr�í vìcnou cenu v hodnotì 5000 Kè.
Dal�í ceny:
2000 Kè získávají: Tomá� Frolík
(M�ec) za �Inteligentní nabíjeèku�,
ing. Martin �enfeld, OK1DXQ (Ma�ov)
za �Elektronickou ladièku�, RNDr. Jo-
sef Hanzal (Beroun) za �PHmetr pro
DMM�.
 1000 Kè Timotej Novotný (Be�ovce,
SR), Petr Bittnar (Praha), RNDr. Josef
Hanzal (Beroun), ing. Vítìzslav Stek-
lý (Brno), ing. Emil Peòáz (Brno).

Autorùm odmìnìných konstrukcí
blahopøejeme, v�em soutì�ícím dì-
kujeme za úèast a tì�íme se na nové
konstrukce v pøí�tím 3. roèníku Kon-
kursu, jeho� podmínky budou uveøej-
nìny v èísle 3/98. Ji� dnes mù�eme
sdìlit, �e se podmínky nebudou pøíli�
li�it od minulých a opìt pøislíbilo nìkolik
sponzorù zajímavé dodatkové ceny.

           Redakce

Loòský 2. roèník konkursu èasopi-
su Praktická elektronika A Radio byl
podle vyhlá�ených podmínek (vy�ly
v PE 3/96) uzavøen dne 15. 9. 1997.
Do uzávìrky konkursu bylo pøihlá�eno
k ohodnocení celkem 20 konstrukcí,
které podle zadaných kritérií posu-
zovala komise redaktorù PE a pøizva-
ných odborníkù. Podmínkám kon-
kursu vyhovìly v�echny pøihlá�ené
konstrukce.

Komise rozhodla takto:
Nejvy��í ohodnocení získala kon-
strukce: PIC LCmetr (obr. 1) od Jana
Przeczeka, OK2UFY (�enov). Autor
obdr�í 10 000 Kè a jako prémii cenu
od sponzora GM ELECTRONIC osci-
loskop Protek 3502C.

Na dal�ích místech se umístily kon-
strukce:
Wobbler 800 MHz (obr. 2) od ing.
Martina �enfelda, OK1DXQ (Ma�ov).
Obdr�í 6000 Kè a prémii a od firmy
AMA mìøiè ÈSV Vectronics.
Sí�ový spínací systém (obr. 3) od Sta-
nislava Kubína a ing. Milo�e Munza-
ra (Praha). Obdr�í 5000 Kè a od firmy
ELIX radiostanici CB ELIX-Giant.
Imobilizér (viz obr. 4) od ing. Pavla
Hùly (Praha). Obdr�í 5000 Kè a od fir-
my DIAMETRAL pájeèku SBL530.1A.
Minitransceiver (obr. 6) od ing. Rad-
ka Václavíka, OK2XDX (�umperk).
Obdr�í 3000 Kè a cenu od Èeského
radioklubu 5000 Kè. Rovnì� obdr�í
sadu skøínìk Bopla od firmy ELING,
proto�e jako jediný pøihlásil konstrukci
vestavìnou ve skøíòce UNIMAS.
Pøepínaè tiskáren od Martina Petery
(Pardubice). Obdr�í 3000 Kè a od fir-
my DIAMETRAL pájeèku SBL530.1A.
Mikroterminál od Lubomíra Masnici
(Tábor). Obdr�í 3000 Kè a od firmy
FK technics multimetr DM890.
Digitální termostat (obr. 7) od ing.
Petra Sysaly (�ternberk). Obdr�í 3000
Kè a od firmy R-Com zdroj PAN In-
ternational.

Obr. 1.

Obr. 6.

Obr. 3.

Obr. 4.

Obr.5.

Obr. 2.

Obr. 7.
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Celkový popis

V dne�ním testu se chci je�tì jed-
nou vrátit k faxovým pøístrojùm a
pøedstavit ètenáøùm pomìrnì levný
faxový pøístroj, samozøejmì kombino-
vaný i s telefonním pøístrojem.

Tento faxový pøístroj je pøedev�ím
velmi malý, nebo� jeho pùdorysný roz-
mìr je pouze 27 x 20 cm, co� je jen
o málo více ne� rozmìry bì�nì pou�í-
vaných telefonù, vybavených tlaèítko-
vým polem pro zrychlenou volbu pøe-
dem naprogramovaných úèastníkù.
Vzhledem k tomu je pochopitelnì
omezena i velikost role tepelnì citlivé-
ho papíru, kterou lze do faxu vlo�it
(pouze 15 m). Informace o provozu se
zobrazují na alfanumerickém displeji,
kde lze mezi jazyky, kterými pøístroj
na displeji s u�ivatelem komunikuje,
zvolit i èeský jazyk.

Pøístroj má v�echny základní funk-
ce, které jsou k odesílání a pøijímání
faxù potøebné. Lze na nìm samozøej-
mì nastavit jméno u�ivatele, èíslo
jeho telefonu i aktuální datum a èas.
V�echna tato data jsou pak automa-
ticky vytisknuta na ka�dém odesíla-
ném dokumentu. Pøi pøíjmu hovorù
nebo faxových zpráv lze volit, zda si
pøejeme pou�ívat pøístroj jako bì�ný
telefon a pøípadné faxové zprávy pøijí-
mat �ruènì�, nebo zda má pøístroj
v automatickém re�imu pøijmout bez
na�eho zásahu faxovou zprávu, pøí-
padnì akustickým signálem sdìlit, �e
jde o bì�ný hovor nikoli o fax.

Pøi odesílání lze volit mezi stan-
dardním rozli�ovacím re�imem nebo
re�imem FINE, pøípadnì (pøi posílání
polotónových dokumentù) re�imem
PHOTO. Rovnì� lze volit mezi dvìma
rychlostmi pøenosu, standardní rych-
lostí 9600 b/s nebo rychlostí 4800 b/s.
K dispozici je i funkce �vyzvednutí fa-
xového dokumentu�, která umo�òuje
pøijmout fax od druhého úèastníka na
vlastní vyzvání. Tato funkce mù�e být
i podmínìna vlo�ením kódového èís-
la. Pøístroj té� mù�e slou�it jako kopír-
ka, tato funkce je v�ak pochopitelnì
omezena mo�ností kopírovat pouze
dokumenty ve tvaru volných listù (tedy
nikoli se�itù nebo knih).

Základní technické údaje
podle výrobce

Kompatibilita: ITU Group.
Papír: délka papíru v roli 15 m.
Velikost dokumentu:

�íøka 14,8 a� 21,7 cm,
délka 10,5 a� 60 cm,

tlou��ka 0,05 a� 0,15 mm.
Rozli�ení:

vodorovné  8 bodù/mm (200 dpi),
svislé 3,85 nebo 7,7 linek/mm.

Re�im PHOTO: 16 stupòù �edi.
Kopírování: v re�imu FINE a PHOTO.
Zpùsob tisku: tepelnì citlivý papír.
Podavaè dokumentu:

na jeden dokument.
Nastavení kontrastu: automatické.
Rozmìry: 27 x 15 x 11 cm.
Hmotnost: 2 kg.
Pøíkon: 2 W (v pohotovostním stavu),

18 W (pøi pøenosu).
Napájení: 230 V/ 50 Hz.

Funkce pøístroje

Pøístroj pracoval naprosto spolehli-
vì a v�echny své funkce plnil bez-
chybnì. Proto�e se v�ak jedná o pøí-
stroj relativnì levný a jednoduchý,
musí se jeho u�ivatel spokojit s tím, �e
do podavaèe lze zasouvat pouze je-
den list odesílaného dokumentu a pøí-
padné dal�í listy je tedy tøeba vkládat
postupnì. Pøístroj rovnì� není vyba-
ven automatickým odøezáváním jed-
notlivých stran pøicházejících doku-
mentù, ty je nutno odtrhávat pomocí
ostré hrany nad výstupním výøezem.

Jak jsem se ji� zmínil, pøístroj pra-
coval naprosto spolehlivì. Tak, jako

v øadì obdobných pøípadù, jsem se
i zde bohu�el setkal se základním pro-
blémem, který se opìt týkal návodu
k obsluze. Návod je sice graficky pìk-
nì upraven, ale mnì, a patrnì i u�iva-
telùm tohoto pøístroje, by jistì bylo da-
leko milej�í, kdyby si jeho tvùrci dali, více
ne� na grafice, zále�et na jeho srozu-
mitelnosti a pøedev�ím správnosti.

Za celkem drobný nedostatek po-
va�uji trvale opakované tvrzení, �e má
u�ivatel �vytoèit� èíslo, co� je výraz,
který u tlaèítkových pøístrojù ji� dávno
neodpovídá skuteènosti. Rovnì� ne-
chci napadat ani èetné gramatické
chyby, které návod obsahuje. Hor�ími
nedostatky jsou v�ak rùzná zcela ne-
smyslná tvrzení, s nimi� se u�ivatel
setká. Návod mu napøíklad pøikazuje,
aby se ujistil, �e ze tøí paralelnì zapo-
jených telefonních zásuvek �je fax za-
pojen v té první� (str. 13 návodu). Jak
k tomuto nesmyslnému po�adavku
autor návodu pøi�el, je záhadou.

Úplným matením u�ivatele je pak
pokyn pro vlo�ení dokumentu, který
øíká, �e �stránku dokumentu je tøeba
vlo�it rubem nahoru� (str. 23 návodu).
To je tvrzení zcela nesmyslné, proto�e
dokument je nutné vkládat výhradnì
rubem dolù. V návodu kromì toho
není øada popisù rùzných funkcí ukon-
èena a chybí u nich popis návratu
k základnímu stavu.

Pozoruhodnou vìtu pak nalezne-
me na str. 28, kde doslovný text návo-
du zní: �U mnoha pøístrojù s pulzovou
volbou je mo�no pøed kód zadat nebo,
aby signály byly vysílány v procesu
volby tónu.� Tuto vìtu nerozlu�tí ani
génius.

Faxový
pøístroj
Philips
HFC 21
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Schreiber, H.: 50 praktických za-
pojení se svìtelnými diodami,
vydalo nakladatelství BEN - tech-
nická literatura, 96 stran A5, obj.
èíslo 120883, MC 99 Kè.

50 zapojení, to je jen malý výbìr, který
má ukázat taková pou�ití, která se jinde
nenajdou. Vychází se v prvé øadì z bì�-
ných, v�eobecnì známých souèástek, kte-
ré jsou v�ude k dostání. Velmi málo jsou
popisovány speciálnì vyvinuté integrované
obvody pro buzení celých øad svítivých
diod, nebo� o jejich pou�ití bylo èasto psá-
no v odborném tisku. U nìkterých návodù
jsou obsa�eny i výkresy desek s plo�nými
spoji. V zásadì mù�e být v�ech padesát
zapojení postaveno v libovolém poøadí.
Av�ak lidé, kteøí míní, �e lze svítivou diodu
zapojit na baterii stejným zpùsobem jako
�árovku by mìli pøed zapoèetím jakýchkoliv
prací èíst pøinejmen�ím první kapitolu do té
míry, �e jim budou základy alespoò v tomto
bodu jasné. Tato první kapitola obsahuje
také bli��í údaje o optických a elektrických
vlastnostech LED, jako� i potøebné vzorce.

Malina V.: Poznáváme elektroni-
ku III., vydalo nakladatelství KOPP,
244 stran A5, obj. èíslo 120882,
MC 119 Kè.

Dal�í z pokraèování úspì�né edice.
Tento díl pøiná�í v první kapitole informace
o zacházení s obvody CMOS. Druhá kapi-
tola popisuje mìøení proudu a napìtí ruè-
kovými i digitálními mìøidly. Problematika je
popsána dosti podrobnì, obsahuje i kon-
strukèní návody na èíslicové mìøicí pøístro-
je. Nejrozsáhlej�í èást tvoøí pohled na ope-
raèní zesilovaèe. Je obsa�ena jak teorie,
tak opìt konstrukèní návody, vèetnì desek
s plo�nými spoji. Pøíruèku zakonèuje kapi-
tola o známém univerzálním obvodu 555
a kapitola o zabezpeèovacích systémech.

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

O mnoho lep�í není ani jiná vìta:
�Pokud jste pøístroj nastavili na auto-
matický pøíjem, pøechází zavolání
v�dy do vedení� (na str. 27). Anebo
je�tì jedna vìta: �Pokud máte na stej-
nou zásuvku pøipojený záznamník,
ujistìte se, �e poèet zazvonìní pøed
zvednutím záznamníkem je men�í ne�
na va�em faxu� (na str. 12). Opìt ne-
jasná zmatenost, která bì�nému u�i-
vateli nedává �ádný jasný smysl.

V návodu je té� popisováno vlo�e-
ní telefonního èísla majitele faxu, kte-
ré se pak vytiskne pøíjemci na doku-
mentu spolu se jménem odesílatele.
Funkce vlo�ení vlastního telefonního
èísla je v návodu popsána a oznaèena
jako �majiteli pøístupná�, co� zase
není pravda. Tato funkce je toti� maji-
teli faxu zcela nepøístupná a podle po-
pisu v návodu ji proto vùbec realizovat
nelze. Telefonní èíslo toti� umí a smí
do pamìti vlo�it pouze technik, který
pøístroj instaluje.

K pøístroji bohu�el není dodáván
originální návod, aby bylo mo�né po-
soudit, zda tyto nesmysly vycházejí ji�
od autorù cizojazyèného návodu nebo
a� od pøekladatele do èe�tiny. Obdob-
né návody, obsahující nejasnosti, ne-
opravené gramatické chyby a èasto
i naprosté nesmysly, toti� patrnì nikdo
z jejich tvùrcù (ani z technikù prodeje)
vùbec neète. Jak se v nich pak má
chudák u�ivatel vyznat, zvlá�tì kdy�
sám není technikem, který si alespoò
nìkteré funkce doká�e ovìøit a zjistit
zkusmo. Je bohu�el velmi smutnou
skuteèností, �e se obdobnì �patné
návody, obzvlá�tì ke slo�itìj�ím pøí-
strojùm, dnes staly ji� témìø bì�nou
módou. Tyto návody vznikají patrnì
tak, �e neodborný pøekladatel, který
sám tomu, co pøekládá, nerozumí a
pøístroj, k nìmu� návod pøekládá, ani
nevidìl, nato� vyzkou�el, si øadu ne-
pøíli� pøesných (a mo�ná i nespráv-
ných) anglických termínù èi pokynù
vysvìtlí a pøelo�í po svém. �e to v mno-
ha pøípadech nedává �ádný logický
smysl, to v�ak u� bohu�el ani jeho, ani
nikoho jiného nezajímá.

Tato skuteènost vytváøí dojem, �e
si dne�ní výrobci ani prodejci svých
zákazníkù pøíli� nevá�í, aèkoli v rekla-
mách halasnì tvrdí pravý opak. Ob-
dobné (dokonce dùraznìj�í) výhrady
jsem mìl proti návodu k telefonu
Daewoo, který jsem testoval v PE 9/97,
výhrady jsem mìl i proti návodu k fa-
xovému pøístroji Panasonic, který jsem
testoval asi pøed rokem a to bych mohl

jmenovat je�tì celou øadu dal�ích pøí-
strojù.

Kdybych dnes napøíklad testoval
mobilní telefon Motorola d160 (který
jsem si nedávno zakoupil), nedopadlo
by posouzení jeho návodu, sice opìt
graficky úhlednì a navíc neobvykle
upraveného, o mnoho lépe. Obávám
se v�ak, �e boj proti �patným návo-
dùm bude asi podobný boji proti vìtr-
ným mlýnùm, proto�e hlavní snahou
výrobcù je prodat a to dal�í je zøejmì
ji� pøíli� nezajímá. A to zcela opomíjím
skuteènost, �e jsou (a to i velkými fir-
mami) prodávány pøístroje, ke kterým
návod v èe�tinì není vùbec dodáván,
co� ji� hranièí s poru�ením platných
pøedpisù, ale ani to tìmto firmám zøej-
mì nevadí - jen kdy� prodají.

Na konci návodu se sice èasto set-
káváme s obecným doporuèením:
�Máte-li nìjaké problémy, kontaktujte
svého dealera� (co� znamená ob-
chodníka, ale zní to zøejmì vzne�enì-
ji). Obchodník samozøejmì nemá
o komplikovanìj�ím problému �ani
páru� a ani se mu nelze divit, proto�e
nemù�e znát a ovládat naprosto v�ech-
ny úkony u v�ech pøístrojù, které pro-
dává. Tak�e taková rada zní sice ele-
gantnì, ale vìt�inu problémù, s nimi�
si u�ivatel neví rady, nevyøe�í.

Závìr

Co k tomu øíci závìrem. Paradoxní
skuteèností je to, �e popisovaný pøí-
stroj je nespornì kvalitní a �e ho tedy
lze v�em, kteøí nemají penìz nazbyt,
doporuèit. A �e je tøeba vìøit, �e po-
mocí vlastní inteligence a i trochy
intuice nakonec hlavní úkony obsluhy
jistì pochopí. Dobrý návod by v�ak
u�ivatelùm práci s tímto pøístrojem
rozhodnì ulehèil.

Jak jsem se ji� zmínil, patøí tento
faxový pøístroj do kategorie levných
pøístrojù a tudí� (vzhledem k omeze-
nému prostoru pro zásobu papíru)
není vhodný pro velké provozy, kde je
pøijímáno dennì vìt�í mno�ství faxù.
Naopak je jistì velmi vhodný pro men-
�í firmy nebo pro soukromníky. To je
té� podtr�eno jeho, podle mého názo-
ru velice pøíznivou cenou, nebo� je na-
pøíklad firmou Black Field Picture
v Brnì, ulice Generála Piky 9, která
ho zapùjèila k testování, prodáván za
7 990,- Kè (bez DPH) nebo 9 748,- Kè
(s DPH).

Adrien Hofhans

Tyristorový oscilátor je urèitá rarita,
av�ak �e v�e je mo�né, ukazuje zapojení
obvodu oscilátoru, který kmitá v rozsahu
zvukových frekvencí. Obvod s uvedeným
tyristorem (2N4444 - 5 A/600 V) pracuje
spolehlivì pøi napìtí 18 V. Pøi zapnutí se
napìtí na anodì pøes R1 zvìt�uje a� pøes
R2 dosáhne na øídicí elektrodì spínací
úrovnì a tyristor sepne. Kondenzátor C a
cívka L (reproduktor) tvoøí rezonanèní ob-
vod. Indukènost reproduktoru tak umo�òu-
je generovat záporné impulsy, které tyristor

Tyristorový oscilátor vypnou. Potom se celý cyklus opakuje. Au-
tor poukazuje na to, �e rùzné druhy tyristo-
rù vy�adují individuální øe�ení pøi návrhu
R1, R2.

 (Wireless World - January 1981)

Zdenìk Hájek
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AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM

(Pokraèování)

Základy
elektrotechniky

VI. lekce

Princip rádiového pøenosu
Rádiové signály se pøená�ejí v�dy

mezi vysílaèem a pøijímaèem. Pøitom
je úplnì lhostejné, zda se jedná o pøe-
nos rozhlasového vysílání, u kterého
se pou�ívají vysílaèe s velkým výko-
nem (v nìkterých pøípadech dosahují
výkony a� nìkolika set kW), nebo o
fónická spojení s malými pøenosnými
radiostanicemi, u nich� se výkon po-
hybuje v oblasti jednotek W, nebo pøe-
nos tzv. digitálních informací, k jejich�
vyhodnocení se pou�ívá výpoèetní
technika. V�dy je na jedné stranì
vysílaè, na druhé stranì pøijímaè a
signály se mezi nimi �íøí volným pro-
storem. Od antény vysílaèe se elektro-
magnetické vlnìní �íøí v�emi smìry
(nebo u tzv. smìrových antén jen jed-
ním po�adovaným smìrem) k anténì
pøijímaèe (pøíp. k anténám nìkolika
pøijímaèù).

Jako nejjednodu��í vysílaè mù�e
pracovat ka�dý oscilátor, který je spo-
jen s anténou. Oscilátor je takové za-
pojení pasivních a aktivních souèás-
tek, které vyrábí, produkuje (generuje)
elektrický proud s po�adovaným kmi-
toètem. Jednoduchým oscilátorem je i
nízkofrekvenèní generátor. Ov�em pro
úèely rádiového vysílání musí být
kmitoèet signálu vy��í ne� akustický
(sly�itelný), obvykle nad 100 kHz, pøi-
èem� horní hranice mù�e být a� v ob-
lasti desítek GHz (i více). Rádiovým
signálùm, které se �íøí prostorem, øíká-
me také vysokofrekvenèní signály, pro-
to�e jejich kmitoèet je skuteènì vysoký.

Abychom mohli pøená�et nìjakou
informaci (napø. øeè), je nutné k oscilá-
toru a anténì vysílaèe pøidat je�tì je-
den dal�í prvek, který bude nìjakým
zpùsobem sluèovat akustický signál,
který nese informaci, s vysílaným rádi-
ovým signálem. Tomuto prvku øíkáme
modulátor. Je-li vysokofrekvenèní sig-
nál upraven tak, �e je souèasnì nosi-
èem informace, øíkáme �e se jedná o
modulovaný signál. Blokové schéma
takového vysílaèe tedy vypadá podle
obr. 54.

Obr. 54. Schematické znázornìní
jednoduchého vysílaèe

s amplitudovou modulací

U pøijímaèe je to pøesnì obrácenì.
Slabý modulovaný vysokofrekvenèní
signál zachycený anténou zesílíme,
v dal�í èásti pøijímaèe oddìlíme signál
s informací od vysokofrekvenèního
signálu a signál nesoucí informaci
(øeè, tedy nízkofrekvenèní signál) ze-
sílíme. Tomu se v�ak budeme vìno-
vat pozdìji.

Vra�me se nyní je�tì k vysílaèi a
jeho anténì. Oscilátor �vyrábí� elektro-
magnetické kmity - øeknìme o kmito-
ètu 10 MHz. Rezonanèní obvod osci-
látoru je indukènì vázán s anténním
obvodem. Anténní obvod si také mù-
�eme pøedstavit jako rezonanèní ob-
vod, u kterého je kondenzátor pøed-
stavován kapacitou mezi anténou a
zemí (obr. 55). U kondenzátoru pøipo-
jených na zdroj støídavého napìtí se

Obr. 55. Elektrické a magnetické pole
kolem antény

mezi elektrodami tvoøí elektromagne-
tické pole, soustøedìné do dielektrika
mezi elektrodami. Èím více budeme
od sebe oddalovat desky kondenzáto-
ru, tím více se bude elektromagnetic-
ké pole roz�iøovat do prostoru.

Ponìkud zjednodu�enì bychom si
také anténu mohli pøedstavit jako
transformátor, kterým se pøevádí e-
nergie dodávaná z vysílaèe (osciláto-
ru) na energii, která se �íøí volným
prostorem. Poblí� antény je elektro-
magnetické pole velmi silné, jeho in-
tenzita se zmen�uje úmìrnì se vzdá-
leností. Na pøijímací stranì je pochod
obrácený. Elektromagnetické pole od
vzdáleného vysílaèe indukuje v anté-
nì slabé proudy, které se zesílí v zesi-
lovaèi a dále zpracovávají podle po-
tøeby.

Zesilovaèe
V pøedchozích kapitolách jsme se

ji� zmínili o tom, �e aktivní souèástky
jako elektronky nebo tranzistory jsou
schopny zesilovat nìkterou ze slo�ek
elektrického signálu - buï napìtí (e-
lektronkové zesilovaèe), nebo proud
(tranzistorové). Obecnì mù�eme øíci,
�e výstupní výkon P2, mìøený na vý-
stupních svorkách zesilovaèe, je v�dy
vìt�í ne� výkon P

1 na vstupních svor-
kách. Rozdíl obou výkonù se dodává
z napájecího zdroje a zesilovaè mìní

Obr. 56. Základní schéma zesilovaèe

jednu formu elektrické energie na dru-
hou. Úèinnost zesilovaèe je dána po-
mìrem výstupního výkonu P

2 k pøíko-
nu P z napájecího zdroje.

Základní zapojení zesilovaèe je na
obr. 56. Pokud na vstup pøivádíme
nízkofrekvenèní signál, pak mù�eme
do kolektorového obvodu zapojit pøí-
mo (nebo pøes transformátor) repro-
duktor. Jestli�e na vstupní obvod pøi-
vedeme vysokofrekvenèní signál a na
výstupu je zapojen rezonanèní obvod,
pak mluvíme o vysokofrekvenèním ze-
silovaèi. Podle toho, zda zesilovací
(aktivní) souèástkou (elektronkou èi
tranzistorem) protéká klidový proud
stále nebo jen po èást periody, øadíme
zesilovaèe do tøíd.

 Zesilovaè tøídy A má napìtí báze
(u elektronek pøedpìtí øídicí møí�ky)
nastaveno tak, aby i v klidu, bez vstup-
ního signálu, protékal stále kolektoro-
vý (anodový) proud. Nejlépe to zná-
zoròuje pøevodní charakteristika (obr.
57). Takový zesilovaè pracuje obvykle
s malými vstupními signály, v lineární
èásti pøevodní charakteristiky, to zna-
mená �e výstupní signál pøesnì �kopí-
ruje� signál vstupní, zesilovaè tøídy A
má proto jen nepatrné zkreslení, je li-
neární. Má v�ak �patnou energetickou
úèinnost, která se pohybuje v oblasti
do 30 %.

Obr. 57. Pøevodní charakteristika tran-
zistoru v zapojení zesilovaèe tøídy A

 Zesilovaèe tøídy B mají posunutý
pracovní bod právì do zaèátku pøe-
vodní charakteristiky (viz obr. 58).
V klidu neprotéká zesilovaèem �ádný
proud, pøi buzení sinusovým signálem
protéká proud jen po dobu poloviny
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kmitoètù, u vysokofrekvenèních je ale-
spoò na vstupu nebo výstupu rezo-
nanèní obvod. Oscilátor pak kmitá na
takovém kmitoètu, na který je naladìn
rezonanèní obvod. Typické zapojení
tranzistorového oscilátoru je na obr.
62, vèetnì v praxi pou�ívaných sou-
èástek. Èást výstupního napìtí z T

1 se
pøivádí pøes kapacitní dìliè C2, C3 na
vstupní elektrodu. Na schématu je os-
cilátor doplnìn je�tì vf zesilovaèem,
který je tvoøen tranzistorem T2, který je
vázán s oscilátorem kondenzátorem
C

4. Tento stupeò oddìluje oscilátor od
dal�ích stupòù, které by jej mohly ne-
�ádoucími vazbami ovlivòovat, øíkáme
mu èasto oddìlovaè. Navíc na sché-
matu vidíme rezistor R5 a Zenerovu dio-
du ZD, tyto dvì souèástky stabilizují
napìtí pro T

1.

Druhy modulace
Vysokofrekvenèní (rádiový) signál

se mù�e pomocí antény �íøit volným
prostorem, je mo�né jej zachytit na
pøijímací stranì, ale pro pøenos infor-
mace se samotný pøíli� nehodí. Mù�e-
me pouze registrovat, zda je na vstu-
pu pøi j ímaèe pøítomen, nebo ne.
Pokud v�ak budeme ve vysílaèi �klíèo-
vat� oscilátor v rytmu telegrafních zna-
èek, pak na stranì pøijímaèe zruèný
operátor mù�e tyto znaèky dekódovat
a pøeèíst tak odesílanou zprávu. Dnes
se ov�em pou�ívá Morseova abeceda
k pøedávání zpráv stále ménì. Aby-
chom pøenesli �ádanou informaci
v po�adované formì (napø. hlas), mu-
síme vysokofrekvenèní signál upravit.

Pøedstavte si, �e máte pøed sebou
mikrofon a signál z nìj vedete do zesi-
lovaèe. Mikrofon pùsobí jako mìniè
akustické energie na energii elektric-
kou. Velikost výstupního signálu z mi-
krofonu je nìkolik milivoltù. Zesilova-
èem se tento signál zesílí na velikost
øádu jednotek voltù. V kapitole o elek-
tronkách jsme si øekli, �e malou zmì-
nou napìtí na první møí�ce mù�eme
ovlivnit zesílení elektronky. Jestli�e
se bude pøedpìtí vf zesilovaèe v rytmu
modulaèního signálu mìnit, bude se
mìnit i velikost (amplituda) výstupního
vysokofrekvenèního napìtí, a to pøes-
nì v rytmu akustického (modulaèního)
kmitoètu. Anténa bude vyzaøovat rádi-
ový signál, který ji� obsahuje i infor-
maci, mluvíme o tom, �e rádiový (vy-
sokofrekvenèní) signál je modulo-
vaný. Ovlivòování jednoho signálu
jiným, který je nositelem informace, se
nazývá modulace. A ponìvad� se
v tomto pøípadì mìní amplituda zá-
kladního nosného kmitoètu, mluvíme
o amplitudové modulaci.

Obr. 58. Pøevodní charakteristiky
zesilovaèe tøídy B

kmitu. Úèinnost zesilovaèe je v oblasti
do 60 %, ov�em výstupní signál by byl
silnì zkreslený. Proto se zesilovaèe
tøídy B pou�ívají v zapojeních s kom-
plementární dvojicí tranzistorù - to
jsou tranzistory, které mají shodnou
charakteristiku i zesilovací èinitel, ale
jeden má polaritu n-p-n, druhý p-n-p.
Zapojení takové dvojice je na obr. 59.
Po pøíchodu kladné pùlvlny budicího
signálu na báze tranzistorù se otevøe
tranzistor n-p-n, zatím co p-n-p zùstá-
vá uzavøen. Pøíchodem záporné pùlvl-
ny si tranzistory své úlohy vymìní. Pro
zlep�ení linearity tohoto zapojení se
èastìji pou�ívá zapojení, v nìm� pøe-
ce jen malý klidový proud prochází - u
takového zapojení se øíká, �e pracuje
v tøídì AB. Úèinnost je ov�em ponì-
kud hor�í.

Nejvìt�í úèinnost mají zesilovaèe
pracující ve tøídì C. V nízkofrekvenèní
technice se nepou�ívají vùbec, proto-
�e mají nejvìt�í zkreslení. Velkou
úèinnost, pohybující se v oblasti 80 %,
v�ak vyu�ijeme v koncových zesilova-
èích ve vysílací technice. Proud kolek-
torovým obvodem (anodovým obvo-
dem) prochází v tomto pøípadì jen po
krat�í dobu, ne� je polovina periody
budicího signálu.

Zpìtná vazba
Zpìtnou vazbou nazýváme obvod

(smyèku), kterým pøivádíme èást vý-
stupního signálu u zesilovaèe zpìt na
jeho vstup. Smyèka mù�e být i pøes
nìkolik zesilovacích stupòù. Pokud je
takto pøivádìný signál ve fázi se
vstupním signálem, pak se výsledné
zesílení zesilovaèe zvìt�í a mluvíme o
kladné zpìtné vazbì, pokud se signál
pøivádìný zpìtnovazební smyèkou
odèítá od vstupního napìtí (je v proti-
fázi), pak se výsledné napìtí zmen�u-
je a mluvíme o záporné zpìtné vazbì.

Obr. 59. Zapojení komplementární
(doplòkové) dvojice tranzistorù

Ta se vyu�ívá pøevá�nì v nízkofrek-
venèní technice, nebo�
a) zmen�uje nelineární zkreslení,
b) má vliv na vstupní a výstupní impe-
    danci zesilovaèe,
c) zmen�uje vliv zmìny parametrù
    souèástek, vznikající stárnutím,
d) roz�iøuje kmitoètový pracovní roz-
    sah zesilovaèe.

Blokové schéma obvodu zpìtné
vazby je na obr. 60. Opìt platí, �e se
projeví vlivy parazitních kapacit (u sig-
nálù vysokých kmitoètù), nebo naopak

Obr. 60. Blokové schéma zesilovaèe
se zpìtnou vazbou

nedostateèných kapacit (u signálù
s nízkými kmitoèty), tak�e výsledný
efekt mù�e být takový, jak je znázor-
nìn na obr. 61. Køivka Au znázoròuje
zesílení bez zpìtné vazby, A�

u se za-
vedenou zápornou zpìtnou vazbou,
zmen�ující zesílení ve støední èásti
propou�tìného pásma; tato záporná
zpìtná vazba pøi signálech s kmitoèty
ni��ími ne� f�d a vy��ími ne� f�h se ji�
prakticky neuplatòuje, nebo� zesílení
zesilovacího stupnì je men�í, ne� ze-
sílení nastavené zpìtnou vazbou.

Obr. 61. Prùbìhy zesílení zesilovaèe
se zavedenou zpìtnou vazbou (A´u) a

bez zpìtné vazby (A
u
)

Oscilátor
Kdy� u zesilovaèe, u nìho� je za-

vedena kladná zpìtná vazba, zvìt�í-
me stupeò vazby nad urèitou mez,
stupeò se rozkmitá a ze zesilovaèe se
stane oscilátor. To se stane tehdy,
jestli�e by èást signálu, který pøivádí-
me zpìtnovazební smyèkou z výstu-
pu zpìt na vstup, byla tak velká, �e by
po zesílení vyvolala signál o stejné ve-
likosti, jakou mìl pùvodní signál, ze
kterého byla èást napìtí zpìtnova-
zební smyèkou odvedena.

 Oscilátor mù�e být nízkofrekvenè-
ní, pokud kmitá v oblasti sly�itelných

Obr. 62. Typické
zapojení oscilátoru

(T1) a oddìlovacího
stupnì (T2) pro kmi-
toèty v okolí 5 MHz

L0 = 17,5 µH

R5

220

(Pokraèování)
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Jednoduchá zapojení
pro volný èas

Pøi nepøipojené zátì�i zpùsobuje kon-
denzátorem C protékající proud na ZD
støídavì úbytek napìtí v propustném a ne-
propustném smìru. Kolektorový proud
vznikne v tranzistoru T teprve pøi pøipojení
zátì�e. Ten zkratuje pak pøes LED napì-
tí, vznikající na Zenerovì diodì ZD v ne-
propustném smìru. Proudový odbìr za-
pojení je pøibli�nì 30 mA. Na svìtelnou
diodu pøipadá 15 mA (pùlvlnné napájení).

Po uvedení do provozu je je�tì nutno
zjistit, zda má zapojení po�adovaný úèi-
nek na zapomìtlivost majitele pájeèky.
Není-li tomu tak, je tøeba pou�ít následu-
jící, tentokrát blikající zaøízení.

Upozornìní: v�echny souèástky za-
pojení jsou pøímo spojeny se sí�ovým
napìtím a pøi stavbì je nutno dbát na
dostateènou izolaci a dodr�ení pøíslu�-
ných bezpeènostních pøedpisù.

Blikající indikace prùtoku proudu
Ponìkud slo�itìj�í indikátor prùtoku

proudu podle [1b] je na obr. 2. Skládá se
z èidla prùtoku proudu s vyhodnocovacím
obvodem, sí�ového zdroje bez transformá-
toru a jednoduchého blikaèe s èasovaèem
555, zapojeným jako astabilní multivibrá-
tor [2].

Pokud není pøipojena zátì�, je tranzis-
tor T2 uzavøen a T1 pøes rezistor R5 ote-
vøen, tak�e na nulovacím vstupu èasova-
èe (vývod 4) je malé napìtí stejnì jako
na jeho výstupu (vývod 3) a zelená LED2
trvale svítí. Pøi pøipojení zátì�e vzniká prù-
tokem proudu zátì�í na rezistoru R9 na-
pì�ový úbytek, omezený dvìma antipa-
ralelnì zapojenými diodami D3 a D4 na
pøibli�nì 0,7 V. Tyto diody musí být dimen-
zovány na maximální oèekávaný proud
pøipojenou zátì�í. Napì�ový úbytek vzni-
kající na diodách je pro zátì� bezvýznam-
ný, nebo� zmen�uje efektivní sí�ové na-
pìtí z 230 V na 229,5 V.

Pøesto v�ak ji� pøi zátì�i vìt�í ne�
2 W úbytek staèí k tomu, aby pøi kladné
pùlvlnì otevíral tranzistor T2 natolik, �e tím
zpùsobené vybíjení kondenzátoru C2 ji�
není vyrovnáváno pøítokem proudu pøes
R5. Tím zpùsobené uzavøení tranzistoru
T1 uvolní nulovací vstup èasovaèe a LED1
a LED2 blikají støídavì a signalizují tak
prùchod proudu, tedy pøipojenou zátì�.

Uvedený typ diod, BYX72/150 (D3
a D4), dovoluje proud zátì�í maximálnì
10 A. Pro pájeèku se to sice zdá být mno-
ho, ale i kdy� je ji�tìna pojistkou, pøi pøí-
padném zkratu mù�e tato pojistka zapo-
jení ochránit jen v pøípadì, �e se pøepálí
døíve ne� diody.

Upozornìní: v�echny souèástky za-
pojení jsou pøímo spojeny se sí�ovým
napìtím a pøi stavbì je nutno dbát na
dostateènou izolaci a dodr�ení pøíslu�-
ných pøedpisù.

 Automatické vypnutí pájeèky
S èasovaèem 555 lze realizovat nejen

blikající svìtelnou signalizaci zapnutého
spotøebièe, nýbr� i jeho automatické vy-
pnutí za jistý èas. U pájeèky je mo�no toto
automatické vypnutí spojit s podmínkou, �e
s pájeèkou nebylo po jistou dobu pracová-
no (pøedpokládá se, �e tedy pájení bylo
skonèeno a pájeèka mù�e být vypnuta).

Zapojení podle [3] na obr. 3 vypne au-
tomaticky pájeèku za �est minut po jejím
posledním pou�ití, tedy po posledním ruè-
ním �spou�tìcím� impulsu. Toto zapojení
je mo�no pou�ít i pro jiné spotøebièe.

 Dobu zapnutí urèuje èasová konstan-
ta RC èasovaèe 555, pracujícího jako mo-
nostabilní multivibrátor. Sepnutím spína-
èe S se objeví na výstupu èasovaèe
(vývod 3) kladné napìtí a relé Re odpad-
ne. Pájeèka je pak pøipojena k sí�ovému
napìtí klidovým kontaktem re.

 Po pøibli�nì �esti minutách dosáhne
napìtí na èas urèujícím elektrolytickém
kondenzátoru  2/3 napájecího napìtí, èa-
sovaè se pøeklopí a výstupní napìtí se
zmen�í. Relé pøitáhne a oddìlí pájeèku od
sítì. Souèasnì je na vývodu 7 rovnì� malé
napìtí a elektrolytický kondenzátor se
rychle vybije pøes odpor 560 W.

Je-li pájeèka zapnuta, ukazuje to pa-
ralelnì zapojená doutnavka (pro 230 V),
umístìná viditelnì (napø. vedle zásuvky).
Svìtelná dioda LED2 naopak svítí v do-
bì, kdy pájeèka není zapnuta (indikaci
touto diodou lze vynechat). Dioda D3 chrá-
ní výstupní tranzistory èasovaèe pøed na-
pì�ovými �pièkami, vznikajícími v cívce
relé pøi vypnutí proudu.

Zapojení je napájeno z jednoduchého
transformátorového zdroje s výstupním
napìtím pøibli�nì 11 V, co� umo�òuje po-
u�ít obvyklé relé pro napìtí 12 V, vybave-
né kontakty pro spínání sí�ového napìtí.

U souèástek, které jsou pøímo spoje-
ny se sí�ovým napìtím, je zapotøebí dbát
na dostateènou izolaci a dodr�ování bez-
peènostních pøedpisù.
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Obr. 2. Indikátor prùtoku proudu
Obr. 3. Automatické vypnutí

pájeèky

Obr. 1.

 Pájeèka zapnuta?
Elektrické pájeèky napájené pøímo ze

sí�ového napìtí nemívají zpravidla �ád-
nou svìtelnou indikaci, �e jsou zapnuty
(jen høejí, co� se na dálku nepozná).

Zapomìtlivost mù�e vést napø. k tomu,
�e zùstane pájeèka zapnuta celou noc.
Pro pájeèku to není jistì dobré, pro blízké
a vzdálené okolí mnohdy také ne. O ne-
bezpeèí po�áru a zbyteènì spotøebované
elektrické energii vùbec nemluvì.

Elektronika pomáhá i v tìchto pøípa-
dech zmen�it pravdìpodobnost takových-
to a obdobných nepøíjemností jednodu-
chými zapojeními. Pøíkladem je indikace
protékajícího proudu pøed sí�ovou zástrè-
kou pájeèky, která zhasne teprve tehdy,
je-li v�e vypnuto. Pøitom má být vlastní
spotøeba zapojení tak malá, �e jsou pro-
vozní náklady jen nepatrné.

 Indikace prùtoku proudu
Opravdu jednoduchou optickou signa-

lizací zapnutí pájeèky (i jiných spotøebièù,
zapojených do �hlídané� zástrèky) je indi-
kátor prùchodu proudu (obr. 1) podle [1a].

Zapojení je napájeno z jednoduchého
zdroje s omezením proudu kondenzáto-
rem C, který musí být dimenzován pro
jmenovité napìtí 600 V, popø. pro støída-
vé napìtí 250 V (nebo více). K omezení
napìtí slou�í Zenerova dioda ZD s malou

ztrátou, pro 5 a� 10 V, nejlevnìj�í zbo�í
postaèí.

Toté� platí pro výkonový tranzistor T,
na jeho� kolektoru je jen nìkolik voltù a je-
ho� proudové zesílení zde nehraje roli.
Chladiè nepotøebuje, nebo� proud zátì�e
protéká jen diodou emitor-báze a to jen
pøi jedné z obou pùlvln. V druhé pùlvlnì
vede dioda D. Maximální pøípustný proud
zátì�e je pøi zadaných souèástkách 1 A a
nesmí být pøekroèen vzhledem jak k dio-
dì D, tak k �diodì� emitor-báze tranzisto-
ru T. Pøi pou�ití BYW29/50 na místì D
a BD130 pro T (oba s chladièem) je po-
volený proud a� 7 A. JOM
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Èasy uvedené u spínaèù na schématu se
pøitom sèítají. (Napø. chceme-li nastavit
èas 10,5 hodiny, sepneme souèasnì spí-
naèe SP2+SP4+SP6.) Potom stiskneme
tlaèítko Tl1. Tím pøivedeme na oba integro-
vané obvody napìtí, èítaèe obou obvodù
se vynulují a oscilátor se rozbìhne. Výstu-
py èítaèe IO2 pøejdou do stavu �L� a pøes
oddìlovací diody D1 a� D6 spínají tranzis-
tory T1 a T2. Tranzistor T2 trvale sepne na-
pájení celého obvodu. Relé RE1, pøipojené
k napájecímu napìtí, spíná a zaèíná bì�et
po�adovaný èas. Po uplynutí po�adované-
ho èasu pøecházejí v�echny výstupy èítaèe
v IO2 do stavu �H�, tranzistory T1 a T2 se
uzavírají a obvod se celý odpojí od napáje-
cího napìtí UN. Odbìr proudu je v tomto
stavu nulový, ve stavu aktivním, kdy� bì�í
po�adovaný èas, je odbìr dán pøevá�nì
proudovou spotøebou pou�itého relé RE1.
men�it odbìr mù�eme napø. obvodem pod-
le [3], nebo pou�itím vhodného optoelek-
tronického èlenu zapojeného místo relé,
který bude ovládat po�adovaný spotøebiè.
Obvod lze nastavit obecnì i na jiné po�a-
dované èasy. Pøipojíme-li napø. vstup èíta-
èe IO2 (10) na výstup Q14 obvodu IO1 (na
schématu oznaèen jako �2T�), získáme
èasy dvojnásobné oproti pøedchozím (30

minut a� 31,5 hod. s krokem po 30 minu-
tách). Èas se dá také samozøejmì mìnit
zmìnou kmitoètu oscilátoru v IO1. Kmito-
èet je dán vztahem podle /2/:

 f osc = 1/(2,3 C1 (R2+R3)).
Souèástky, urèující kmitoèet, se mohou

pohybovat v rozmezí: R2+R3 = 10 kW a�
1 MW, C1 = 100 pF a� 10 µF. Z dùvodù
stability kmitoètu oscilátoru je nutno pou�ít
tyto souèástky kvalitní (rezistory s kovovou
vrstvou, kondenzátor C1 v provedení s die-
lektrikem z plastických hmot, ne elektroly-
tický). Pro kontrolu chodu oscilátoru je
vhodné zapojit obvod s tranzistorem T3.
Svítivá dioda v jeho emitoru periodicky bli-
ká s kmitoètem, který závisí na tom, na
který výstup èítaèe ji pøipojíme - tím indiku-
je chod oscilátoru (a druhotnì správnou
funkci èasovaèe).

Nároky na napájecí zdroj jsou minimál-
ní, napìtí vyhoví v rozsahu 6 a� 15 V (pro
vìt�í stabilitu kmitoètu by mìlo být stabili-
zované), po�adovaný proud je daný odbì-
rem pou�itého relé, popø. optoelektronické-
ho èlenu.

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
elektrotechnických, elektronických èi poèítaèových - nìko-
lik set titulù) - pro stálé zákazníky sleva a� 14 %.

Tentokrát jsme objevili v knihovnì titul, vìnovaný otáz-
kám elektronické tvorby publikací - poèítaèem, z èlánkù je
pozoruhodný napø. velmi zajímavý rozbor 7 kreslicích pro-
gramù: Adobe Illustrator 6.0, CorelDraw 7, CorelXara 1.5,
Deneba Canvas 5, LightningDraw GX 1.03, Macromedia
FreeHand 5.5, Micrografx Designer 6.0 a èlánek o otáz-
kách barvy pøi skenování, zpracování a tisku, pojednání
o grafických �workstationes� atd. Souèástí èísla èasopisu,
které recenzujeme, je i pøehled programù pro tvorbu
�layout� publikací s jejich struèným popisem a hodnocením
- maximální poèet hvìzdièek, pìt, získal napø. program
Adobe Photoshop èi Fractal DesignPoser 1.0 èi Ray Dre-
am Studio.

Èasopis je mìsíèník s vynikající grafickou úpravou, má
96 stran, cena v USA 4,95 dolarù.

[2] Jedlièka, P.: Pøehled obvodù øady
CMOS 4000. BEN: Praha 1996.

[3] Relé s ekonomickým provozem.
Praktická elektronika A Radio,
è. 9/1997, s. 9.

Daniel Kalivoda
Obr. 1. Èasový spínaè pro dlouhé

èasy

Èasový spínaè pro dlouhé èasy
Tento obvod vznikl pùvodnì jako hlídaè

nabíjeèky akumulátorù, kterou jsem obèas
zapomínal vypnout. A� pozdìji jsem si uvì-
domil, �e je vhodný i pro jiná pou�ití a se-
strojil ho jako jednoúèelový pøístroj. Pùvod-
nì jsem chtìl jako základ spínaèe pou�ít
obvod XR2240, jeho� funkce byla popsána
v [1]. Kdy� jsem ho v�ak ani ètvrt roce shá-
nìní ve svém okolí nesehnal, pustil jsem
se do práce a tak vzniklo zapojení, které
pøedkládám - obr. 1. Obvod je sestaven ze
souèástí, které jsou bì�né. Obvod IO1,
4060, je ètrnáctibitový asynchronní èítaè
s oscilátorem, obvod IO2, 4020, je dal�í bi-
nární asynchronní èítaè. Oba obvody umí
dìlit kmitoèet oscilátoru 2x (16 384x ka�-
dý), co� dovoluje dosáhnout velmi dlou-
hých èasù. Kmitoèet oscilátoru v IO1, který
závisí na  C1, R2+R3, je dále dìlen sousta-
vou dìlièek a� na po�adovaný èas. Na vý-
stupech z IO2 jsou zapojeny spínaèe SP1
a� SP6, kterými tento èas volíme. Uvedené
zapojení spínaèù dovoluje nastavit libovolný
èas v rozsahu 15 minut a� 15 hod. 45 minut
s krokem po patnácti minutách. Obsluha je
snadná, pomocí SP1 a� SP6 nastavíme
po�adovaný èas tak, �e spínaèe sepneme.

Literatura

[1] Popis obvodu XR2240. Amatérské ra-
dio è. 2/1979.
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Dal�í nespornou výhodou tohoto
systému je, �e kromì opravdu bezkon-
kurenènì velké úèinnosti potlaèení
�umu záznamového materiálu umo�òu-
je je�tì navíc záznam s plnou dyna-
mickou úrovní. To je jinak bez pou�ití
komprese signálu pøi záznamu na mag-
netofonový pásek zcela nedosa�itelné.
S magnetofonem støední tøídy a ales-
poò trochu kvalitní kazetou lze tak po-
øídit záznam v kvalitì CD � bez �umu a
s plnou dynamikou.

Popisovaný kompandér sestává ze
dvou funkèních blokù, a to z kompre-
soru dynamiky a expandéru, mezi nì�
je zapojeno záznamové zaøízení, ob-
vykle cívkový nebo kazetový magneto-
fon. Ze zdroje je signál pøiveden na
vstup kompresoru, v nìm� je dynamic-
ký rozsah komprimován v pomìru 2:1
a takto upravený signál je magnetofo-
nem zaznamenán. Pøi reprodukci je
mezi výstupem magnetofonu a zesilo-
vaèem zapojen expandér, jeho� funk-
ce je oproti kompresoru inverzní. To
znamená, �e signál je expandován ve
stejném pomìru jako byl komprimován.
Na výstupu expandéru tudí� obdr�íme
signál v jeho pùvodní, nezmìnìné po-
dobì v plném dynamickém rozsahu.

V na�í i zahranièní literatuøe ji� bylo
popsáno mnoho, více èi ménì slo�itých
a úspì�ných variant tohoto systému a
tak doufám, �e tato konstrukce, u které
byl dán dùraz pøedev�ím na kvalitu pøi
zachování jednoduchosti, nezùstane
stranou zájmu a najde svoje vyu�ití.

Pøednosti dále popisovaného pøístroje:
ü kvalita a spolehlivost,
ü pou�ití bì�nì dostupných souèástek,

ü mo�nost pøímého pøipojení k mag-
netofonu se tøemi hlavami,

ü konstrukce na jedné desce s plo�-
nými spoji,

ü snadná reprodukovatelnost vèetnì
mechanické konstrukce

Existuje nìkolik systémù, jejich� cí-
lem je pokud mo�no v co nejvìt�í míøe
zredukovat � potlaèit � úroveò �umu
magnetických záznamových materiálù
(�um je zpùsoben nehomogenitou mag-
netických èásteèek, tvoøících magnetic-
kou vrstvu záznamového materiálu).
Mezi nejznámìj�ími systémy vyvinutý-
mi pro tento úèel je mo�no jmenovat
napøíklad obvod DNL od firmy Philips,
obvody firmy Dolby Laboratories, Inc.
Dolby A, Dolby B, Dolby C, Dolby S,
obvod High�Com firmy Telefunken a
v neposlední øadì vý�e zmínìný obvod
DBX od firmy DBX, Incorporated. Ka�-
dý tento systém má samozøejmì své
výhody i nevýhody, a� u� se to týká
ceny, sluèitelnosti, mìøítka nasazení,
slo�itosti èi výsledných parametrù. Jak
si na tom stojí systém DBX ve srovnání
se zatím nejroz�íøenìj�ími systémy
Dolby B a Dolby C, pou�ívanými
v bì�ných kazetových magnetofonech,
ukazuje obr. 1. Mìøení je provedeno na
chromdioxidovém (CrO2) pásku, tøeti-
nooktávová analýza, �umová hladina
pásku vzta�ena k 200 nWb/m = 110 dB
SPL. Je zde myslím na první pohled
vidìt výrazný náskok tohoto systému.
Proto není divu, �e se tento systém
velice dobøe uchytil a ve svých magne-
tofonech jej zaèaly pou�ívat takové fir-

my, jako napø. Technics, Onkyo, Yama-
ha, Teac a dal�í.

Jak ji� bylo øeèeno, princip systému
DBX je zalo�en na kompresi vstupního
signálu pøed záznamem a na jeho ex-
panzi ve stejném pomìru pøi pøehrává-
ní tak, abychom na výstupu obdr�eli nf
signál v jeho co nejvìrnìj�í podobì.
Obr. 2 pøedstavuje úrovòový diagram,
z kterého je dobøe patrna cesta a dy-
namická charakteristika signálu zpraco-
vávaného kompandérem. Pùvodní sig-
nál je komprimován v pomìru 2:1
(signály malých úrovní jsou zesilovány,
zatímco silnìj�í signály jsou zeslabo-
vány), èím� se jeho dynamický rozsah
sní�í na polovinu. To umo�ní záznam
na bì�ném magnetickém nosièi bez
ztráty dynamiky a souèasného nebez-
peèí pøebuzení záznamového materiá-
lu. Spodní hranice nejti��ích pasá�í,
které by jinak zanikly v �umu pásku, je
tímto spolehlivì posunuta nad úroveò
�umu pásku. Takto komprimovaný nf
signál je zaznamenán � nahrán � mag-
netofonem na pásek. Pøi reprodukci je
mezi výstupem magnetofonu a vstupem
zesilovaèe zapojen obvod expandéru,
který má inverzní funkci oproti kompre-
soru, tj. expanduje signál v pomìru 1:2,
tak aby byl obnoven pùvodní dynamic-
ký rozsah zaznamenaného nízkofrek-
venèního signálu. Typická základní
vstupnì � výstupní pøenosová charak-
teristika kompresoru a expandéru je
znázornìna diagramem na obr. 3.

Obr. 3. Typická základní vstupnì �
výstupní pøenosová charakteristika

kompresoru a expandéru

Jako základní konstrukèní prvek byl
pro kompandér zvolen integrovaný ob-
vod NE572 od firmy Philips. Jedná se
o dvoukanálový obvod s øízeným zesí-
lením, pøièem� ka�dý kanál mù�e být
pou�it nezávisle. Obvod NE572 vychá-
zí z pøedchozích typù NE570 a NE571,
které ji� byly v na�í literatuøe popsány
a od kterých se li�í lep�ími kvalitativní-
mi parametry. Obvod NE572 nemá
vnitøní operaèní zesilovaè, naopak má
dva vstupy pro vzájemnì nezávislé øí-
zení nábìhové a odbìhové èasové kon-

�irokopásmový
kompandér Hi - Fi

Karel Bartoò

V èlánku je popsán �irokopásmový kompandér (KOMpresor / exPANDER),
který svojí funkcí odpovídá systému DBX®. Systém DBX se pou�ívá k redukci
�umu pøi poøizování a reprodukci zvukových nahrávek. V této oblasti dosa-
huje velké úèinnosti. Princip bude vysvìtlen na dal�ích stránkách spolu
s krátkým popisem klíèového obvodu NE572. Výsledný efekt potlaèení �umu
je mnohem výraznìj�í ne� u systémù typu Dolby®, nebo� jak se praví v jedné
reklamì: �Skuteènost je, �e Dolby pouze �um omezuje, DBX jej v�ak zcela
vylouèí.�

Obr. 1. Porovnání nìkterých systémù
pro potlaèení �umu

Obr. 2.
Úrovòový diagram systému dbx
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stanty. Obvod se vyrábí je�tì ve vari-
antì s �ir�ím povoleným rozsahem pra-
covních teplot (-40 °C a� +85 °C)
s oznaèením SA572. Vnitøní blokové
zapojení jednoho kanálu obvodu
NE572 je na obr. 4.

Jeden kanál, tedy jedna polovina
obvodu NE 572 obsahuje èlánek s prou-
dovì øízeným zesílením, celovlnný
usmìròovaè a oddìlovací stupeò. Èlá-
nek s proudovì øízeným zesílením je
slo�en ze dvou shodných tranzistoro-
vých diferenciálních stupòù s teplotní
kompenzací, které jsou pøipojeny
k operaènímu zesilovaèi. Vstupní napì-
�ovou nesymetrii (offset) je mo�no do-
dateènì kompenzovat zavedením prou-
du v rozsahu max. ±25 µA do vstupu
THD Trim (vývody 6 a 10).

Zdrojem øídicího proudu je právì
celovlnný usmìròovaè, ve kterém se
velikost vstupního napìtí pøevádí na øí-
dicí proud.

Mezi usmìròovaèem a èlánkem
s proudovì øízeným zesílením je zapo-
jen oddìlovací stupeò. Tento obvod ob-
sahuje dva vstupy pro pøipojení konden-
zátorù, umo�òující vzájemnì nezávislé
øízení nábìhové a odbìhové èasové
konstanty. Èasovou konstantu je mo�-
no nastavit vhodnou volbou kapacity
tìchto kondenzátorù. Èasové konstan-
ty dostaneme vynásobením odporu
vniøního rezistoru uvnitø integrovaného
obvodu NE572 (10 kW), a kapacity ex-
terního kondenzátoru.

Oddìlovací stupeò obsahuje je�tì
velmi u�iteèný vstup (vývody 1 a 15) pro
mo�nost dodateèného pøesného nasta-

vení lineárního pøenosu pøi malých
vstupních úrovních signálu, kdy se ji�
uplatòují nepøesnosti, zpùsobené
vstupními zbytkovými proudy obvodu.
Linearizaci je mo�no provést zavede-
ním kompenzaèního proudu vhodné
velikosti, maximálnì v�ak ±3 µA do
vstupu 1, resp. 15.

Podrobný popis podle
schématu

Nyní k vlastnímu zapojení na obr. 5.
Zpracovávaný signál je pøiveden na ne-
invertující vstup operaèního zesilovaèe
OZ1, který slou�í jako impedanèní pøe-
vodník pro zaji�tìní správné funkce ná-
sledujících obvodù nezávisle na výstup-
ním odporu zdroje signálu. Na místì
OZ1 (OZ101) je nutno pou�ít operaèní
zesilovaè s co nejmen�ím �umem, aby
se toto �umové napìtí nepøièítalo ke
zpracovávanému signálu a nezvy�ova-
lo tak vlastní �um kompandéru. Ope-
raèní zesilovaè typu NE5532 je kom-
promisním øe�ením mezi kvalitou a
cenou. Lze pou�ít kvalitnìj�í, av�ak
dra��í dvojité operaèní zesilovaèe �
napøíklad typy OP227, OP270 a dal�í.
Obvody TL072 jsou pro tento úèel prá-
vì z hlediska �umových parametrù zce-
la nevhodné. Obvyklý kondenzátor na
vstupu, slou�ící k oddìlení pøípadné
stejnosmìrné slo�ky je zde vynechán,
proto�e ji� vìt�inou bývá zapojen pøed
výstupní svorky zdroje signálu, nebo je
u tohoto zaøízení jiným zpùsobem za-
ji�tìno (napø. DC servosmyèka), aby se
na výstupu neobjevovalo stejnosmìr-
né napìtí, které by mohlo nìjak ovlivnit

èinnost pøipojeného zaøízení, pøípadnì
jej po�kodit. Sériovým zapojením dvou
kondenzátorù se, jak známo, výsledná
kapacita sni�uje, a to by mohlo pøi ma-
lých kapacitách vést ke zvý�ení dolní
hranice pøená�eného kmitoètového
pásma. Kdyby se pøesto objevily potí-
�e se stejnosmìrnou slo�kou na vstu-
pu, je mo�né vý�e zmínìné oddìlova-
cí kondenzátory pøipájet pøímo ke
konektorùm typu RCA (CINCH) na vstu-
pu kompandéru.

Rezistory R2, R3, (R102, R103) za-
pojené do invertujícího vstupu OZ2
(OZ102) urèují spolu s promìnným od-
porem napì�ovì øízeného zesilovaèe
DG celkový zisk operaèního zesilova-
èe OZ2, který je promìnný v závislosti
na velikosti vstupního signálu. Pro øí-
zení zesilovaèe DG je signálové napìtí
zpracováváno celovlnným usmìròova-
èem, obsa�eným stejnì tak jako zesi-
lovaè DG uvnitø integrovaného obvodu
NE 572. V cestì øídicího napìtí je je�tì
zaøazen buffer se dvìma vstupy pro øí-
zení èasových konstant. To umo�òuje
vzájemnì nezávislé øízení a nastavení
èasových konstant pro nábìh a odbìh
signálu, co� je velká výhoda oproti døí-
ve pou�ívanému obvodu NE571, který
tuto mo�nost nemìl. Odbìhová èaso-
vá konstanta je urèena kapacitou kon-
denzátoru C4 (C104), nábìhová èaso-
vá konstanta kapacitou kondenzátoru
C5 (C105).

Kondenzátory C1 (C101) a C6 (C106)
mají v kompresoru úlohu preemfáze, na-
proti tomu C13 (C113) a C18 (C118) plní
v obvodu expandéru úlohu deemfáze.

Kondenzátory C3 (C103) a C16
(C116) spolu s rezistory R6 (R106) a
R12 (R112) tvoøí RC èlánek, filtrující
napìtí z referenèního zdroje, pøipojené
na neinvertující vstupy operaèních ze-
silovaèù OZ2 (OZ102) a OZ4 (OZ104).
Tato filtrace, zejména v obvodu kompre-
soru, má nezanedbatelný vliv na výsled-
ný vlastní �um pøístroje, a na pozicích
C3 (C103) a C16 (C116) je proto vhod-
né pou�ít kvalitní elektrolytické konden-
zátory s malým ESR (ekvivalentním
sériovým odporem), nebo alespoò tan-
talové elektrolytické kondenzátory.
Referenèní zdroj je souèástí obvodu
NE572 a jeho výstup je na vývodu è. 10.

Obr. 4.
Vnitøní blokové

zapojení jednoho
kanálu obvodu

NE572

Obr. 5.
Zapojení kompandéru

expandér
kompresor

ke vstupu
magneto-

fonu

od výstupu
magnetofo-

nu
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Kondenzátory C7, C8, C10 v kom-
presoru a C11, C12, C19 v expandéru
oddìlují stejnosmìrnou slo�ku napìtí
od u�iteèného nf signálu. Stejnosmìr-
ná zpìtná vazba je urèena odpory re-
zistorù R4 a R5, na støídavý signál v�ak
nemá vliv, nebo� zpìtná vazba je blo-
kována kondenzátorem C2. Zenerovy
diody D1 a D2 v antisériovém zapoje-
ní, pøipojené mezi výstup a invertující
vstup operaèního zesilovaèe OZ2
(OZ102) chrání obvod proti napì�ovým
�pièkám a následnému pøebuzení a
pøípadným zákmitùm. Kondenzátor C9
(C109) oddìluje stejnosmìrnou slo�ku.

Operaèní zesilovaè OZ3 (OZ103) na
vstupu expandéru plní opìt úlohu im-
pedanèního pøevodníku, èím� je zaru-
èeno, �e èinnost expandéru nebude
ovlivòována velikostí výstupní impedan-
ce zdroje signálu. Vlastní obvod expan-
déru s operaèním zesilovaèem OZ4
(OZ104) a integrovaným obvodem IO4
typu NE572 je zapojen témìø zrcadlo-
vì k obvodu kompresoru a funkce
v�ech souèástek ji� byla popsána.

Napájecí zdroj je se symetrickým,
nestabilizovaným napìtím. U výstupní-
ho napìtí pro napájení kompandéru
není nutné, aby bylo stabilizované, ale
je velmi dùle�ité, aby mìlo co nejmen-
�í zvlnìní a obsah dal�ích ne�ádoucích
slo�ek, co� by jinak negativnì pùsobilo
na celkové parametry kompandéru, ze-
jména na èást s kompresorem dynami-
ky. Proto jsou zde pro co nejúèinnìj�í
filtraci zapojeny tzv. tranzistorové náso-
bièe kapacity s tranzistory T1 a T2 a
kondenzátory C32 a C33. Tranzistoro-
vý násobiè kapacity se chová tak, jako
by kapacita kondenzátoru zapojeného
v bázi tranzistoru byla vynásobena
proudovým zesilovacím èinitelem tran-
zistoru a kondenzátor s výslednou ka-
pacitou byl pøipojen na výstup zdroje.
Takto zapojený zdroj má na výstupu
mnohem men�í zvlnìní ne� mají kla-
sické monolitické stabilizátory. Monoli-
tické stabilizátory jsou navíc pomìrnì
tvrdým zdrojem s velmi malým výstup-
ním odporem a dal�í filtrace jejich vý-
stupního napìtí je proto velice obtí�ná
� vy�adovala by elektrolytické konden-
zátory pomìrnì velkých kapacit. Za
zmínku stojí je�tì pou�ití rezistorù R16
a� R19, zapojených v sérii s usmìròo-
vacími diodami D3 a� D6 ve dvoucest-
ném usmìròovaèi zdroje. Tyto rezisto-

ry umìle zvy�ují dynamický odpor diod.
Zvìt�ením dynamického odporu diod
se zmen�í úroveò a strmost impulzù
vznikajících pøi spínání a rozpínání diod
a zlep�í se mo�nost jejich následného
odfiltrování. Jinak toti� tyto impulzy zby-
teènì zvìt�ují �um v signálových obvo-
dech.

Pou�ité souèástky
Co se týká pou�itých souèástek, rád

bych je�tì jednou zdùraznil, �e zejmé-
na na místì operaèních zesilovaèù OZ1
a OZ2 (OZ101, OZ102) je nutno pou�ít
pokud mo�no co nejkvalitnìj�í typy
s malým �umem. Rovnì� kondenzáto-
ry je vhodné volit pøednostnì fóliové,
pøi vìt�ích kapacitách pøípadnì bipo-
lární elektrolytické nebo tantalové. Roz-
teèe vývodù souèástek jsou v rastru
2,54 mm a jeho násobcích. Rozteè vý-
vodù je nutno zkontrolovat podle des-
ky s plo�nými spoji. U nìkterých kon-
denzátorù je pamatováno na osazení
kondenzátorù s rozteèí vývodù 2,54
mm i 5,08 mm a na desce s plo�nými
spoji jsou pro nì tedy 3 pájecí plo�ky.

O�ivení a nastavení
O�ivení a nastavení kompandéru by

pøi pou�ití kvalitních souèástek, pozor-
né a peèlivé montá�i nemìlo prùmìrnì
zku�enému konstruktérovi èinit snad
�ádné potí�e. Dbáme zejména na
správnou orientaci pouzder integrova-
ných obvodù a správné pólování elek-
trolytických kondenzátorù, tranzistorù a
diod. Pøed zapojením ostatních obvo-
dù je vhodné nejdøíve osadit souèástky
zdroje a zmìøit jeho bezchybnou funk-
ci. Správnou èinnost samotného kom-
pandéru ovìøíme pøímým propojením
výstupù kompresoru se vstupy expan-
déru a pøivedením nízkofrekvenèního
signálu na vstupy kompresoru. Na vý-
stupech expandéru bychom za pøedpo-
kladu správné funkce kompandéru mìli
obdr�et nízkofrekvenèní signál v ne-
zmìnìné podobì, jako je na vstupech
kompresoru, co� je ideální, ale zároveò
témìø reálný stav, kdy pro základní o�i-
vení nepotøebujeme �ádné zvlá�tní
mìøící pøístroje a vybavení. Pokud tomu
tak není, nezbývá ne� výstupy kompre-
soru spojené se vstupy expandéru roz-
pojit a zjistit, v které èásti kompandéru
je chyba. Na vstup kompresoru nebo
expandéru pøivedeme signál z nízko-

frekvenèního generátoru. Napìtí na vý-
stupu kompresoru nebo expandéru
(mìøeno nízkofrekvenèním milivoltme-
trem) by mìlo odpovídat velikosti dané
pøevodní charakteristikou znázornìnou
na obr. 2, respektive obr. 3. Tak je také
mo�no v pøípadì bezchybné funkce
mìøením pøesnì nastavit linearitu pøe-
vodu obvodu pøi malých úrovních vstup-
ního signálu. Linearita se nastaví pøi-
vedením proudu v rozsahu max. ±3 µA
do vstupu 1, resp. 15, jak ji� bylo uve-
deno v pøedchozí èásti, zabývající se
zkráceným popisem integrovaného ob-
vodu NE572.

Mechanická konstrukce
Kompandér byl navr�en jako samo-

statný, nezávislý pøístroj s vlastním na-
pájením a je umístìn v kovové krabiè-
ce ze �elezného plechu tlou��ky 1 mm.
V�echny kovové díly, tj. spodní díl, zad-
ní panel, pøední panel a kryt jsou na-
vzájem spojeny dvìma sloupky ze �e-
lezného ètvercového profilu 8 x 8 mm,
do nich� jsou vyøíznuty 4 prùchozí zá-
vity M3 pro se�roubování. Výhodou
krabièky ze �elezného plechu oproti
plastové krabièce je, �e poskytuje kom-
pandéru nezbytné odstínìní pøed elek-
tromagnetickým polem a zabraòuje tak
vniku ne�ádoucích ru�ivých signálù do
citlivých obvodù kompandéru, které by
mohly negativnì ovlivnit výsledné pa-
rametry pøístroje. Za tímto úèelem je
vhodné je�tì uvnitø krabièky umístit stí-
nící pøepá�ku mezi zdroj s transformá-
torem a ostatní obvody kompandéru.

Na pøedním panelu jsou pøi pohledu
zleva umístìny konektory typu RCA
(Cinch) pro pøipojení výstupu zdroje sig-
nálu (vstup kompresoru), vstupu mag-
netofonu (výstup kompresoru), výstupu
magnetofonu (vstup expandéru) a vstu-
pu zesilovaèe (výstup expandéru). Na-
hoøe jsou konektory levého kanálu (èer-
ná barva), dole konektory kanálu
pravého (èervená barva). Dále násle-
duje kontrolka zapnutého stavu
s diodou LED a koneènì sí�ový spínaè.

V�echny díly, potøebné k sestavení
krabièky (spodní díl, pøední panel, zad-
ní panel, kryt � bez povrchové úpravy,
2 ks rozpìrný sloupek 8 × 8 × 82 mm �
s povrchovou úpravou pozinkováním a
s vyøíznutými závity M3 a 4 ks gumo-
vých no�ièek k pøilepení) je mo�no ob-
jednat písemnì na adrese autora: Ka-
rel Bartoò, Papírenská 127/14, Praha
6 � Dejvice, 160 00. Díly budou zaslá-
ny formou dobírky v cenì 55 Kè + po�-
tovné. Tato nabídka platí jen do vyèer-
pání zásob.

Rozpis souèástek
Souèástky pravého kanálu jsou

oznaèeny indexem o 100 vy��ím.
V�echny rezistory miniaturní, metalizo-
vané, velikost 0207

R1, R9, R101, R109 22 kW
R2, R15, R102, R115 13 kW
R3, R14 R103, R114 4,3 kW
R4, R5, R104, R105 10 kW
R6, R12, R106, R112,Obr. 6. Zapojení napájecího zdroje
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R20, R21 1 kW
R7, R11, R107, R111 820 W
R8, R10, R108, R110 2,5 kW
R13, R113 2,2 kW
R16, R17, R18, R19 4,7 W
R22, R23 150 W

C1, C18, C101, C118 15 nF
C2, C10, C19,
C102, C110, C119 10 µF/16 V
C3, C16, C103, C116 2,2 µF/10 V
C7, C8, C11, C12,
C107, C108, C111, C112 2,2 µF/16 V
C4, C14, C104, C114 4,7 µF/16 V
C5, C15, C105, C115 1 µF/16 V
C6, C13, C106, C113 82 nF
C9, C109 100 nF
C17, C117 270 pF
C20, C21 100 nF
C22, C23 220 µF/16 V
C24 a� C27 100 nF/63 V
C28, C29 1000 µF/16 V
C30, C31 100 nF
C32, C33 47 µF/16 V

IO1, IO2, IO101, IO102 4× NE5532AN
IO3, IO4 2× NE572N
D1, D2, D101, D102 BZX55 3V3

[10] Universeler Kompander. Elektor 7-
8/1990.

[11] Nonhoff, P.: Dynamic Ltd. Elrad 12/
1989.

[12] Gaskell, T.: Voltage Controlled Am-
plifier. Practical electronics.

[13] Mono-/Stereo- Kompresor. Elektor
6/1990.

[14] Straòák, P.; Jejkal, R.; Holec, T.:
�irokopásmový kompandér. AR
A12/1988.

[15] Zíma, J.; Schön, V.: Profesionální
kompandér. AR A5/1991.

[16] Vanìk, M.: �irokopásmový kom-
pandér hifi. AR A6/1992.

[17] Philips Semiconductors: NE/
SA572 � Programable Analog
Compandor. Product Specificati-
on.

[18] Philips Semiconductors: AN174
Applications for Compandors:
NE570/571/SA571.

[19] Philips Semiconductors: AN175
Automatic Level Control Using The
NE572.

[20] Philips Semiconductors: AN176
Compandor Cookbook.

D3 a� D6 1N4148
T1 BC556B
T2 BC546B
Transformátor 230/2×9 V/1,5 VA,

v plastu do desek s pl. spoji
Konektory typu RCA (CINCH) 8 ks
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Obr. 6.
Deska s plo�nými
spoji kompandéru

a rozmístìní
souèástek
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Rychlonabíjeèe
akumulátorù NiCd a NiMH

Bohumil Novotný
(Dokonèení)

Obr. 8. Deska s plo�nými spoji a rozmístìní
souèástek pro nabíjeèku s obvodem U2407B

Obr. 7. Schéma rychlonabíjeèky s obvodem U2407B

Rychlonabíjeè akumulátorù
NiCd a NiMH s U2407B

Dal�ím procesorem pro øízení rych-
lého nabíjení akumulátorù NiCd a
NiMH od firmy Telefunken je integro-

vaný obvod U2407B. Tento obvod se
proti pøedchozím U2402B a U2405B
li�í jen v nìkolika málo parametrech.
Pro obvod je pou�ito pouzdro DIL 16,
zatímco zmínìné pøedcházející typy
jsou v pouzdøe DIL18. Procesor

U2407B má výstupy pro indikaci v�ech
stavù, kterými probíhá nabíjení svíti-
výmí diodami. To je rychlé nabíjení, vr-
cholové nabíjení, udr�ovací nabíjení
a v poslední øadì i indikace závady
akumulátoru.

Èasové prùbìhy jednotlivých fází
nabíjení jsou podobné jako u pøedchá-
zejících IO. Standardní zapojení (obr. 7)
bylo navíc doplnìno pøepínaèem Pø2
ke zmìnì nabíjecího proudu z 0,8 A na
0,4 A � to je vhodné pro akumulátory
s men�í jmenovitou kapacitou. Oscilá-
tor, od kterého je odvozeno èasování,
lze nastavit èlenem RC R14, C6.

Mechanická sestava je shodná
s pùvodním provedením. Nová deska
s plo�nými spoji (obr. 8) má stejné roz-
mìry. Na pøedním panelu jsou místo
dvou LED diody ètyøi. Zleva první (èer-
vená) indikuje závadu akumulátoru,
druhá (zelená) indikuje blikáním rych-
lé nabíjení, tøetí (zelená) spoleènì se
ètvrtou (�lutou) indikují fázi vrcholové-
ho nabíjení, samostatnì svítící ètvrtá
(�lutá) indikuje udr�ovací dobíjení. Pøe-
pínaè Pø2 ke zmìnì nabíjecího prou-
du je umístìn na zadní stìnì.

Tab. 3. Indikace nabíjecích stavù
obvodu U2407B

D1 (è) D2 (z) D3 (z) D4 (�l) Funkce

bliká - - - závada

- bliká - -
rychlé

nabíjení

- - svítí svítí
vrcholové
nabíjení

- - - svítí
udr�ovací
nabíjení

>
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Návrh popisu indikaèních diod LED
na pøedním panelu:

¥ ¥ ¥ ¥
závada   nabíjení - údr�ba

Seznam pou�itých souèástí
pro rychlonabíjeè s U2407B

Rezistory (není-li uvedeno jinak, mini-
aturní typ)

R1 0,2 Ω/1 W
R2 0,2 Ω/1 W
R3 51 kΩ
R4 16 kΩ
R5, R6, R10 10 kΩ
R7, R9 1 kΩ
R8 10 Ω
R11 56 kΩ
R12, R13 2,2 kΩ
R14 270 kΩ
R15 100 kΩ
R16 1,5 kΩ

Kondenzátory (elektrolytické jsou s vý-
vody nastojato)

C1 10 µF/35 V, elektrolyt.
C2, C3, C5 1 µF/50 V, elektrolyt.
C4 220 µF/25 V, elektrolyt.
C6 10 nF/40 V
C7 0,22 µF/TC205, 215

Polovodièové souèástky

IO1 U2407B
T1 KD649
T2 KC237
D1 LED Ø 3 mm, èervená
D2, D3 LED Ø 3 mm, zelená
D4 LED Ø 3 mm, �lutá
D5 a� D9  1N5402 a� 08 (3A)

Transformátor a dal�í drobnosti jako
u rychlonabíjeèe s U2402/05B.

Nìkolik poznámek k nabíjení

- Do baterií by mìly být øazeny (sério-
vé zapojení) èlánky se shodnou kapa-
citou. Není-li tomu tak, mù�e se stát,
�e èlánky s podstatnì men�í kapacitou
jsou pøebíjeny a naopak èlánky s vìt�í
kapacitou jsou nedobíjeny.
- I u baterie slo�ené z èlánkù shodných
vlastností se èasem zmen�uje celková
kapacita baterie a pøestává souhlasit
s údaji od výrobce. Z tohoto dùvodu se
mi neosvìdèily jednoduché nabíjeèky
pracující na základì pøedem nastave-
ného nabíjecího proudu a èasu.
- Akumulátory NiCd je nutno z dùvodu
�pamì�ového efektu� pøed nabíjením
vybít. Indikací správného vybití je zù-
statkové napìtí asi 0,8 a� 1 V na èlá-

nek. Není-li èlánek vybit, jeho kapacita
se postupnì zmen�uje. To se netýká
akumulátorù NiMh. Zapojení vybíjeèe
bylo popsáno napø. v [2]. Osvìdèilo se
mi také jednoduché zapojení - obr. 9,
které vyu�ívám k vybíjení baterie NiCd
s napìtím 4,8 V, urèené k napájení vi-
deokamery Panasonic. Práh vybití aku-
mulátorù byl zvolen výbìrem Zenerovy
diody. Napø. pro vybití na 3,5 V této ètyø-
èlánkové baterie vyhovìla Zenerova
dioda KZ140. Tranzistor KFY34 je opat-
øen chladicím vìneèkem.

Literatura

[1] Katalogové listy TEMIC TELEFUN-
KEN Semiconductors pro U2407B

[2] JH: Vybíjeè akumulátorù NiCd. Ama-
térské radio øada A 11/95 s. 5.
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Obr. 9. Vybíjeè pro akumulátory NiCd

Doplnok k èítaèu z PE 5/96
Snímaè pre otáèkomer a poèítadlo impulzov

Tak isto postupujeme aj pri otáèko-
mere, ktorý nám zobrazí poèet otáèok
za minútu. Magnet mô�me upevni� pri
navíjaèke na koniec osi a pod ním
umiestnime puzdro IO do takej vzdia-
lenosti, aby èítanie bolo spo¾ahlivé.

Pri meraní otáèok magnet upevní-
me na hriade¾ motora, ale tak, aby sa
nedotýkal kovovej èasti (cez nejaký prí-
pravok z nemagnetického materiálu).
Puzdro IO umiestnime takisto v dosta-
toènej vzdialenosti od magnetu � asi 2
a� 3 mm.

Napájanie obvodu je 5 V ±10 %, od-
ber asi 5 mA. Snímaè preto mô�eme
napája� priamo zo zdroja èítaèa.

Prúdové za�a�enie jednoho výstu-
pu je 10 mA. Výstupné napätie pre úro-
veò L je <0,25 V a pre úroveò H >3,15
V. �írka výstupného impulzu je 20 a�
1000 µs.

Josef Nový

Obr. 4. Výstupné napätie a hyste-
rézna charakteristika obvodu

Popis zapojenia

Obvod snímaèa na obr. 1 je ve¾mi
jednoduchý a má minimálny poèet ex-
terných súèiastok. Hlavnou funkènou
èas�ou integrovaného obvodu je Hallov
generátor, ktorý vytvára napätie úmer-
né magnetickému po¾u.

Premenlivé magnetické po¾e je tvo-
rené magnetom �z vychy¾ovacích cie-
vok� zo star�ích typov televízorov (obr.
2). Tieto magnety sú prieène polarizo-
vané, teda majú dva póly S a J, takisto
ako obvod MH3SD2. Ak pretne S pól
magnetu S pól IO oznaèeného na obr.
3, vznikne na výstupe IO impulz, ktorý
privedieme na vstup 1 MHz èítaèa pre-
pnutého do módu poèítadla a na dis-
pleji sa zobrazí jeden impulz. To isté
platí aj pre J pól.

Obr. 2. Polarizácia magnetu

Obr. 3. Puzdro IO a orientácia
magnetického po¾a

Najskôr sa chcem poïakova� auto-
rovi tejto u�itoènej a lacnej kon�trukcie
za kvalitný �merací prístroj�, ktorý po-
skytol va�ej redakcii a teda v�etkým èi-
tate¾om.

Zapojenie èítaèa z PE 5/96 sa mi
ve¾mi ¾úbilo, hlavne svojou jednodu-
chos�ou a univerzálnos�ou (v 2.0).
Okrem môjho pôvodného zámeru som
sa rozhodol pou�i� ho nielen ako èítaè
ale urobi� aj prípravok pre meranie otá-
èok a poèítanie impulzov (napr. pre na-
víjaèku).

Po dlh�om �bastlení�, ktorým pre�-
la varianta MKO s 555 s jazýèkovým
relé zapojeným namiesto spínacího
tlaèítka ovládaného polarizovaným
magnetom a varianta so spínacím
tranzistorom a jazýèkovým relé sa mi
nakoniec najviac osvedèilo zapojenie
s obvodom MH3SD2. Ten pracuje vo
funkcii spínaèa ovládaného magne-
tickým po¾om.

Obr. 1. Zapojenie snímaèa
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Simulátor pamìti
EPROM 32 kB

Jan Øehák
Simulátor EPROM je pøípravek, bez nìho� prakticky nelze vyvíjet a odla-

ïovat témìø �ádné zaøízení, v nìm� je mikroprocesor øízený programem
z vnìj�í pamìti.

gramovat do EPROM novou verzi soft-
waru v programátoru EPROM, zasu-
nout jí do objímky a oprava je hotova.

Vývoj se simulátorem EPROM se
mù�e z poèátku zdát slo�itìj�í a dra��í,
ale univerzalita a flexibilita tohoto zaøí-
zení z nìj èiní velmi dobrou investici.

Jak pracuje simulátor EPROM a
k èemu vlastnì je?

Jakékoli zaøízení, øízené procesorem
potøebuje program, který mù�e být ulo-
�en buï v procesoru samotném, nebo
ve vnìj�í pamìti programu. Pokud bude
program ulo�en v externí programové
pamìti, je nutné, aby byl tento obvod
snadno vymìnitelný (upgrade softwa-
ru). Nejèastìji se pou�ívá pamì� typu
EPROM nebo Flash EPROM v objím-
ce. Simulátor EPROM je zaøízení, kte-
ré pouze zasuneme do objímky, a ono
se chová stejnì jako EPROM. Povedou
z nìj v�ak navíc vodièe do osobního po-
èítaèe, z nìho� je mo�no nahrát do této
simulované pamìti u�ivatelský program
(samozøejmì ve formátu .BIN nebo
.HEX, co� odpovídá typu souboru, kte-
rý by se za normálních okolností pou-
�íval v programátoru EPROM) a mikro-
poèítaè bude pracovat podle tohoto
programu. Ke zvìt�ení pohodlí je vý-
hodné, aby simulátor EPROM obsaho-
val i resetovací výstup, jím� je mo�né
mikropoèítaè zresetovat po nahrání
nové verze programu a ten se automa-
ticky hned spustí.

Tento systém samozøejmì nemù�e
a ani nechce konkurovat simulátorùm
celého procesoru, které umo�nují i si-
mulovat interní pamì� programu, zji�-
�ovat v reálném èase obsahy jednotli-
vých registrù procesoru, èasování, èíst
porty atd..... a to v�e bez jakýchkoli
omezení.

Funkce zapojení
Schéma zapojení je na obr. 2. Na pa-

ralelní port je pøipojen 8bitový klopný
obvod typu D (74374), reagující na vze-
stupnou hranu a známá obousmìrná
vstupnì/výstupní brána 8255. Vývod
ovládající zápis do 74374 je pøipojen na
jednoduchou negující zpìtnou vazbu,
která tvaruje impuls pro zápis do 74374
pomocí R2 a C1. Tato zpìtná vazba tvo-
øí spolu se zakonèovacími rezistory ve-
dení ochranu proti ne�ádoucím pøesle-
chùm impulsù, které èasto vznikají
v krouceném nestínìném kabelu. Zá-
roveò funguje jako kontrola toho, �e si-
mulátor EPROM je pøipojen na paralel-
ním portu. Ovládací vývody 8255 (/RD,
A0, A1) jsou pøipojeny na zbývající sig-
nály portu LPT. Výstupy 74374 slou�í
pro ovládání celého simulátoru
EPROM. Zvlá�tní pozornost si zaslou-
�í pouze výstup RESET, který resetuje
po nata�ení programu mikropoèítaè a
výstup LED, který je vyu�it jednak pro
zobrazení informace o stavu simuláto-
ru, jednak jako pøípadný zdroj hodino-
vých impulsù.

Po inicializaci a detekci simulátoru
EPROM na LPT nastaví ovládací pro-
gram vývod RESET do aktivní úrovnì
a oddìlovaèe sbìrnic se uvedou do sta-
vu s velkou impedancí, èím� se odpojí
SRAM v simulátoru od vnìj�ích obvo-
dù. Dále program pøipraví prostøednic-
tvím 8255 na výstupních portech PB a
PC adresu zapisovaných dat, uvede
SRAM do zapisovacího re�imu a zapí-
�e do SRAM data z portu PA. Tímto al-
goritmem postupnì naplní celou pamì�
SRAM simulovaným programem.

Jedna z mo�ností, jak vyvíjet a od-
laïovat program v mikroprocesorových
aplikacích, je neustále vymìòovat pro-
gramovatelný obvod (EEPROM, FLA-
SH EPROM nebo ZeroPower RAM)
mezi objímkou programátoru a objím-
kou v odlaïovaném zaøízení. Dal�í
mo�nost je pou�ít speciální vývojovou
desku. Ta má kromì pamìti SRAM na-
víc je�tì pevnou pamì� s �monitorova-
cím� programem, zaji��ujícím download
(nata�ení) programu z osobního poèí-
taèe po nìkterém z rozhraní (nejèastìji
RS 232) a jeho ulo�ení do pamìti
SRAM. Toto zdánlivì elegantní øe�ení
v�ak velmi citelnì zmen�uje okruh po-
u�ití, nebo� zákaznický program nemù-
�e díky pøítomnosti kontrolního komu-
nikaèního rozhraní toto rozhraní plnì
pou�ívat, tj. nelze pøistupovat k celému
pamì�ovému prostoru kvùli pou�ití pa-
mìti s �monitorovacím programem�.
Naproti tomu má v�ak systém práce
s monitorem jednu výhodu. Kdykoli vám
mù�e zjistit obsah jakéhokoliv registru,
adresy v pamìti atd....

U�ití simulátoru usnadòuje u�ivateli
napø. jakékoli opravy a úpravy softwa-
ru v ji� hotovém zaøízení. Není tøeba
výmìòovat základní desku za odlaïo-
vací desku, jak by tomu bylo pøi pou�ití
pøede�lé varianty, staèí vyjmout z ob-
jímky EPROM s dosavadním progra-
mem, pøipojit simulátor EPROM a po
propojení napø. s notebookem najít a
analyzovat chybu. Potom staèí napro-

Obr. 1. Pohled na hotový simulátor EPROM
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V závìreèné fázi uvede program
v�echny tøi brány obvodu  8255 do re-
�imu ètení dat. Vývody se díky tomu
chovají, jako by byly ve stavu s velkou
impedancí. Pøipojením datových oddì-
lovaèù 74244 se pamì� SRAM pøipojí
k datùm a adresám z aplikace a okolní
logika zajistí, �e se �tváøí� jako pamì�
EPROM.

Oddìlovaè datových vodièù je záro-
veò pou�íván k uvedení výstupù simu-
látoru do stavu s velkou impedancí
v pøípadì odpojení simulované EPROM
signály na vývodech /CE a /OE.

Po této operaci simulátor EPROM
obsahuje v�echna potøebná data, je
uvolnìn signál RESET a mikropoèítaè
mù�e spustit program....

Simulátor EPROM byl navr�en z �kla-
sických� souèástek, které jsou snadno
dostupné napø. i na starých  motherbo-
ardech s procesorem 286 a ka�dý je má
doma v tzv. ��uplíkových zásobách�.

Vstup A15_IN je potøeba mít v�dy
propojen jumperem, pokud nepou�ívá-
te simulátor se dvìma SRAM v provo-
zu 64 kB. (Na úplnì poslední verzi des-
ky je ze strany spojù tenký spoj,
zaji��ující propojení pøíslu�ných kolíkù
v pøípadì opomenutí jumperu. Pro po-
u�ití simulátoru v re�imu 64 kB je tøeba
tento spoj pøeru�it.)

Postup pøi o�ivování
Zaøízení by mìlo fungovat na první

pokus. �ádné slo�ité o�ivování není

potøeba, pokud v�ak simulátor nerea-
guje, je nìkolik mo�ností.
1. Obèas bývají z výroby zkratovány
plo�ky umo�òující pøímo pøipojit konek-
tor CANNON na kabel, proto�e se do-
týkají kraje desky s plo�nými spoji, a
tam jsou propojeny tenkým vodivým
okrajem, skrytým pod maskou.
2. Nezapomnìli jste osadit jumper na
vstup A15? Jumper musí být osazen
v�dy, pokud nevyu�íváte celých 64 kB.
Pokud tuto funkci nechcete vyu�ívat,
doporuèuji osadit rovnou drátovou pro-
pojku.
3. Program hlásí, �e simulátor není
pøipojen: Chyba mù�e vziknout na va-
�em paralelním portu. Vyu�ili jsme sice
pøi konstrukci simulátoru v�ech na�ich

Obr. 2. Schéma zapojení simulátoru EPROM
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zku�eností (pøevá�nì otøesných) s pa-
ralelním portem, ale pøesto mù�e exis-
tovat malé procento portù, na nich�
nebude fungovat. Zda je simulátor pøi-
pojen, se testuje pouze negováním sig-
nálu na vývodu /ERROR ze signálu
/AutoFeed na LPT. K tomu je zapotøe-
bí pouze invertor (vytvoøený ze 7402)
a napájecí napìtí. Právì chyby v na-
pájení patøí mezi nejèastìj�í. Pokud
funguje napájení i invertor ale program

stále nemù�e nalézt simulátor, zkuste
zkontrolovat spoje, zda nemají vlaso-
vé trhliny a zkraty vzniklé pøi výrobì
desky s plo�nými spoji a pøi jejím cíno-
vání.
4. Program hlásí, �e v�echno je v po-
øádku, ale EPROM obsahuje pouze
samá �FF�. Pokud LED svítí jak má (po
spu�tìní programu zhasne a po nahrá-
ní dat do pamìti se opìt rozsvítí), bude
chyba buï v nedokonalé kabelá�i,

nebo v nastavovacích vodièích. Zkon-
trolujte proto podle schématu úrovnì
na ovládacích vývodech. Speciálnì
vývody /CS, /OE, /WE obvodu 61256
a vývody 1 jednotlivých 74244.

Dal�í teoretické chyby nemá smysl
popisovat � pokud nastanou nìjaké
dal�í komplikace, doporuèuji najít je
krokováním zdrojového kódu v jazycích
PASCAL nebo C++ a mìøit úrovnì lo-
gickou sondou.

Obr. 3.
Deska s plo�nými
spoji v mìøítku 1:1

Obr. 4.
Rozmístìní sou-
èástek na desce
s plo�nými spoji
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Pøipravovaná a podporovaná
roz�íøení

Do simulátoru je mo�no pøipojit
SRAM 32 kB. Pokud by v�ak bylo po-
tøeba, je mo�né vyu�ít pin NEXT_RAM
a pøipojit dal�í obvod SRAM 32 kB pa-
ralelnì k pøedchozímu. Pouze vývod
pro Chip Select (CS) druhé pamìti spo-
jíme s pinem NEXT_RAM. Tím lze
zdvojnásobit kapacitu simulované pa-
mìti. Poslední adresový vodiè pro ob-
jímku EPROM je potom k dispozici na
pinu u rezistoru R4. Ten je tøeba mít
v�dy, nevyu�íváme-li 64 kB, propojený
jumperem!

Hardware simulátoru poèítá s tím, �e
ve spojení s plnì statickým procesorem
bude mo�no krokovat instrukce a tak
odlaïovat �patné HW zapojení testo-
vaného mikroøadièe. Ve speciálním re-
�imu se pøipojí výstup pro LED na ho-
dinový vstup procesoru a na PC se
budou krokovat jednotlivé instrukce.
Ovládací program na PC potom mù�e
obsahovat i disassembler pro jednotli-
vé procesory a vypisovat obsahy v�ech
registrù, stavy sbìrnic, pøípadných stan-
dardních periférií atd.....  Plnì statickým
procesorem se v�ak nemyslí napø.
80C31, nebo� ten vy�aduje jako nej-
men�í mo�ný kmitoèet pøibli�nì 32 kHz.
Jako jediné skuteènì statické procesory
mezi øadou XX51 se nám osvìdèily
pouze obvody firmy ATMEL 89C5x.

Simulátor EPROM bude mo�no
s malými úpravami vyu�ít také jako
standardní SRAM, kterou bude mo�no
èíst z PC. Toto roz�íøení v�ak bude
mo�no vyu�ít pouze ve spojení s roz�í-
øenými paralelními porty standardu EPP
nebo ECP z dùvodu obousmìrnosti da-
tových vodièù.

Zku�enosti
a ochrana konstrukce

Startující Windows 95 posílají inici-
alizaèní sekvenci na tiskárnu, která tak-
to zapojený simulátor zresetuje a uve-
de data ve SRAM do nedefinovatelného
stavu.

Konstrukce je chránìna pojistkou a
diodou proti pøepólování. Pokud pou�i-
jete Zenerovu diodu napø. 6V8, chrání
pojistka také proti pøepìtí. Ochrana
v�ak pracuje pouze u vstupní svorky
napájení. Budete-li simulátor napájet
z mikropoèítaèe (co� je naprosto bì�-
ný postup), ochrana nefunguje. Bylo by
tedy výhodné zvyknout si buï napájet
mikropoèítaè ze simulátoru a tím pádem
i pøes pojistku (konstrukce obsahuje jak
podporu napájení pøes datový kabel, tak
dal�í svorky pro pøipojení napájení mi-
kropoèítaèe) nebo vìnovat zvý�enou
pozornost napájecímu napìtí. Z vlast-
ní zku�enosti vím, kolik problémù mù�e
napájení zpùsobit. Velmi nebezpeènou
chybou je také pøipojení PC a mikropo-
èítaèe na dvì rùzné fáze. Velmi èasto
se nemusí jednat ani o dvì fáze, bohu-
�el staèí jedna fáze, ale pøipojení na
koncích dvou rùzných vìtví. Ji� jsem
díky své domácí architektuøe (pracovní

stùl je v jiném rohu místnosti ne� PC a
tím i na jiné vìtvi té�e fáze) znièil dva
paralelní porty. Nejjistìj�í je proto pøi-
pojení na jednu zásuvku a nejlépe na-
pájet odlaïovaný mikropoèítaè pøímo
ze zdroje PC. Z napìtí 5 V lze bez
nejmen�ího problému odebrat minimál-
nì 0,5 a� 2 A. Zdroj v PC je navíc ji�tìn
proti zkratu. Pøi zkratu se zdroj odpojí a
asi po 250 ms zkusí obnovit napìtí. Od-
pojíte-li zaøízení, nic se nedìje. Nìkoli-
krát se mi stalo, �e mi dokonce ani �ne-
spadly� Windows 95.

Deska s plo�nými spoji je na obr. 3.
Na desce jsou pøipaveny spoje pro vý-
stupní konektor v provedení druhé ob-
jímky DIL28 nebo pro pájecí �pièky, pro-
ti nim� se pøipojí konektor PFL26.
Øe�ení s DIL má v pøípadì èastého po-
u�ívání výraznou nevýhodu - objímky
toti� nejsou na nìco podobného kon-
struovány a brzo odcházejí mechanic-
ké kontakty. Pou�ijete-li konektor
PFL26, jsou krajní dva piny pøipojeny
zvlá�� jako napájení �jumperovým� ko-
nektorem pro napájení na desce, hned
pod konektorem PFL.

Seznam souèástek
R1 220 W
R2, R4 1 kW
R3, R5 4,7 kW
ZB1, ZB2 8x 4,7 kW, rezistorová sí�
C1 220 pF
C2,C5,C6,C9 100 nF
C3, C8, C9 10 µF
C4 100 µF
D1 KA261 (1N4148 apod.)
ZD 6V8, Zenerova dioda 6,8 V
IO1 8255A
IO2 74LS374
IO3, IO4, IO5 74LS244
IO6 74LS02
SRAM 61256, 62256
CON1 CANNON 25, zástrèka

do desek s pl. spoji
Pojistkové pouzdro KS20SW (GM)
Pojistka 1 A
1x pájecí �pièka 4x 1
1x pájecí �pièka 3x 1
4x pájecí �pièka 2x 1
Objímka DIL 28 nebo pájecí �pièky 17x 2
(Celkem 15x 1 + 17x 2 �pièky)

Jako pamì� lze pou�ít CACHE
z poèítaèe. Podle mých zku�eností jsou
obvody 61256 a 62256 témìø toto�né.
Li�í se pouze spotøebou a rychlostí, ale
ani jedním z tìchto parametrù nejsme
v této kontrukci limitováni. Pou�ité ob-
vody TTL mohou být i v provedení HC,
HCT nebo ALS.

Deska s po�nými spoji je plnì funkè-
ní. V souèasné dobì jsou desky pro
koncové u�ivatele volnì ke koupi ve fir-
mì STARMANS electronics s.r.o.
(5. kvìtna 1,  Praha 4) za výrobní ná-
klady (asi 230 Kè). Souèástky zakou-
pené napø. v GM stojí asi 200 Kè + asi
80 Kè za obvod 8255.

Software v jazycích Pascal a C pro
Linux vèetnì zdrojového kódu, výkresy
desky s plo�nými spoji ve formátu GIF
pro 300 DPI jsou k dispozici na adrese:
http://fsg.mobil.cz/se/simeprom.htm.

Free Singlechip
group

http://fsg.mobil.cz

Co to je FSg a o co se sna�í
FSg je skupina bastlíøù, kutilù, prak-

tikù i teoretikù. Prostì v�ech, kteøí nìco
dìlají, vyrábìjí nebo kutí a to nejenom
sami pro sebe a svoje potì�ení, ale i pro
komerèní úèely. Sna�íme se publikovat
lep�í konstrukce, ne� je omílání stále
stejných typù zapojení melodických
zvonkù.

Díky tomu, �e nejsme limitováni ter-
mínem ani rozsahem vydání dáváme
prostor i vìt�ím projektùm, které jsou
zajímavé i pouze pro pár ètenáøù. Zá-
roveò se sna�íme podporovat i zaèína-
jící elektroniky publikováním základních
zapojení a konstrukcí.

Díky nekomerènosti aplikací v�ech-
ny opravdu fungují a v �ádném pøípadì
u nás nenajdete APLIKACE PRO APLI-
KACE.

FSg bylo zalo�eno ke zprostøedko-
vání kontaktù mezi tìmito lidmi, k pøe-
dávání jejich poznatkù a zku�eností.
Èlenové budou mít nejrùznìj�í výhody
ve spøátelených firmách, napø. slevy na
nákup kusových mno�ství souèástek a
materiálu, softwaru pro výrobu desek
s plo�nými spoji atd...

Co lze nalézt na serveru FSg ?
V Aktualitách se mù�ete dozvìdìt,

kde co koupit a za kolik nebo jaké nové
integrované obvody je mo�no kde na-
lézt, co umìjí a co na nás výrobci pøi-
pravují.

Konstrukce - zde jsou publikovány
nejrùznìj�í plánky i celé projekty. Není
mnohdy úèelem dát k dispozici komplet-
ní stavební návod, spí� upozornit na jiné
alternativní mo�nosti øe�ení atd...

Dokumentace - pøelo�ené data-
sheety zajímavých obvodù, popisy no-
vých i stávajících standardù, konekto-
rù, komunikaèních protokolù, na�e
zku�enosti atd...

Presentace - mo�nost osobních i
profesionálních prezentací z oblasti
elektroniky.

Odkazy - tematicky zatøídìné odka-
zy do èeských ale hlavnì svìtových
konèin elektroniky na internetu.

News - diskusní konference o elek-
tronice, bastlení, vývoji atd....

Server FSg je naprosto nekomerè-
ní, nikým nepodporovaný a informace
na nìm uveøejnìné jsou proto objektiv-
ní a nezkreslené.

Najdete nás: Http://FSg.Mobil.cz
Jan Øehák

Email: Rehak@mobil.cz

Vzhledem k dotazùm ètenáøù je na
tìchto stránkách je�tì k dispozici v�e
potøebné pro odladìní spu�tìní progra-
mu s rodinou xx51.
Na va�e faktické i subjektivní pøipomín-
ky se tì�ím na adrese: rehak@mobil.cz
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Popis zapojenia

Na napájanie hodín sa pou�íva be�-
ný adaptér s výstupným striedavým
napätím 14 V, so za�a�ite¾nos�ou do
200 mA. Striedavé napätie sa privádza
na usmeròovaè � diódy D1 a� D4. Us-
mernené napätie je filtrované konden-
zátorom C1 a pri normálnej prevádzke
by malo na òom by� napätie asi 16 a�
18 V. Na stabilizáciu napätia pre obvo-
dy hodín bol pou�itý monolitický stabi-
lizátor IO1 (7805). Jeho výstupné na-
pätie je upravené odporovým delièom
R1 a R2, a dá sa regulova� odporovým
trimrom R2 v rozsahu 5 a� 15 V. Vý-
stup stabilizátoru je blokovaný konden-
zátorom C2. Napätie zo stabilizátoru
ïalej prechádza diódou D5; tá zabra-
òuje spätnému toku prúdu do stabilizá-
tora v prípade napájania hodín zo zá-
lo�ného zdroja pri výpadku napájania
zo siete. Dióda D6 slú�i k podobnému
úèelu, t.j. aby nedochádzalo k ne�iadú-
cemu dobíjaniu batérie BAT pri normál-
nej prevádzke hodín pri napájaní zo sie-

te. Na mieste diódy D6 je dobré pou�i�
typ s malým úbytkom napätia v priepust-
nom smere. Obvody hodín majú pri
normálnej prevádzke napájacie napä-
tie okolo 12 V, a to v závislosti od po�a-
dovaného jasu displeja. Odber prúdu
je v rozmedzí 100 a� 140 mA a závisí
taktie� aj od poètu rozsvietených seg-
mentov displeja. Pre napájanie obvo-
dov CMOS je napätie e�te dodatoène
stabilizované na 7,5 V a to Zenerovou
diodou D162. Rezistor R8 slú�i ako zrá-
�ací, hodiny pou�ívajú ako spoloèný
kladný pól. V zálohovacom re�ime, pri
napájaní z batérie BAT, je napájacie na-
pätie 3 V a odber poklesne zhruba na
90 µA. Vlastná elektronika hodín je pre-
vedená obvodmi CMOS. Oscilátor ho-
dín je riadený kry�tálom X1, doladenie
jeho frekvencie je mo�né zmenou ka-
pacity kondenzátora C6. Oscilátor vy-
u�íva hradiel z IO2 a vhodné predpätie
oscilátorového hradla je dosiahnuté za-
pojením rezistoru R3 medzi vstupom a
výstupom hradla. IO2 ïalej za hradlo-
vým oscilátorom obsahuje 14stupòový

binárny èítaè, na výstupe Q8 je k dis-
pozícii signál o frekvencii 128 Hz a na
výstupe Q14 je signál 2 Hz. Ten sa ve-
die ïalej na ïal�í 7stupòový binárny
èítaè IO3. Diódami D7 a� D10 zapoje-
nými medzi výstupmi Q4, Q5, Q6 a Q7
a vstupom Reset je upravený jeho mo-
dul èítania na 120. Na výstupe Q1 je
signál o frekvencii 1 Hz a na výstupe
Q7 je signál s periódou 1 minúty. Sig-
nály 128 Hz, 2 Hz a 1 minúta sa vedú
na mikrospínaèe Pr1 a Pr2, ktorými sa
nastavuje èas zobrazený hodinami.
Pr1-pomalý chod vpred, frekvencia
2 Hz, Pr2-rýchly chod vpred, frekven-
cia 128 Hz, a perióda 1 minúty na nor-
málny chod. Signál z výstupu Q1 je vy-
vedený na tranzistor T1, ktorý budí LED
D17 a� 21, zobrazujúce sekundové in-
tervaly (dvojbodka pri klasických hodi-
nách). Z mikrospínaèov Pr1 a Pr2 sa
vedie potom signál na èítaè jednotiek
minút (obvod IO4). Kondenzátor C8 pri-
pojený na vstupe CLK odstraòuje zá-
kmity vzniknuté pri prepínaní mikro-
spínaèmi. Obvod IO4 pracuje ako

Elektronické hodiny
MidraTime 2

Miroslav Drozda

Zapojenie týchto hodín vzniklo celkom z praktických dôvodov, jednodu-
cho som do kuchyne potreboval hodiny s vät�ím displejom. Hodiny majú
24hodinový cyklus, displej z LED, sú riadené kry�tálom a osadené be�nými
obvodmi CMOS. Zapojenie bolo navrhované s oh¾adom na jednoduchos� a
dostupnos� pou�itých súèiastok. Nastavovanie èasu hodín sa prevádza dvo-
ma mikrospínaèmi a to �Pomalý� a �Rýchly chod vpred�. Hodiny umo�òujú
ïalej, ako je to be�né, zálohovanie z batérie pri výpadku siete 220 V.

Obr. 1. Zapojenie hodín MidraTime 2
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dekadický èítaè vpred. Výstupy obvo-
du priamo budia sedemsegmentovú
zobrazovaciu jednotku, ktorá pracuje so
spoloènou katódou. Prenos na ïal�í
stupeò je z výstupu prenosu CO. Na-
sledujúci stupeò je èítaè desiatiek mi-
nút (obvod IO5). Modul èítania je upra-
vený na 6 zapojením diód D11, D12 a
D13 medzi výstupmi Qc, Qe, Qg a vstu-
pom Reset, tak�e sa èítaè pri dosiah-

nutí èísla 6 vynuluje. Podobne pracujú
aj ïal�ie èítaèe jednotiek a desiatok ho-
dín (obvody IO6 a IO7). Ich modul èíta-
nia je upravený na 24 pripojením diód
D14, D15 a D16 medzi výstup Qg ob-
vodu IO6 a výstupy Qg a Qe obvodu
IO7 a vstupy Reset obidvoch obvodov
IO6 a IO7, tak�e pri dosiahnutí 24 sa
obidva èítaèe spolu vynulujú na 00.

Zostavenie a o�ivenie

Hodiny sú postavené na jednej oboj-
strannej doske s plo�nými spojmi
10,5 x 18 cm. Na jednej strane sa na-
chádza displej LED a z druhej strany
vlastné obvody hodín aj s dr�iakom na
zálo�né batérie. Súèiastky sú spájko-
vané zo strany spojov. E�te pred osad-
zovaním vytipujeme vhodné miesto na

Obr. 2. Doska s plo�nými spojmi zo strany riadiacej elektroniky a rozmiestnenie súèiastok. Súèiastky sú spájkované zo strany spojov
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doske, kde vyvàtame otvor, kadia¾ po-
tom budeme vies� drôty na prepojenie
displeja s riadiacou elektronikou. Pri
osadzovaní zaèneme stranou elektro-
niky hodín. Najprv vyrobíme z pocíno-
vaného plechu dr�iak na dve tu�kové
batérie. Potom prejdeme na stranu dis-
pleja. Skrátime prívody LED na po�a-
dovanú då�ku, asi 1,5 a� 1,7 cm. Je

vhodné pou�i� nejaký prípravok. Ak
máme osadenú stranu displeja, osadí-
me súèiastkami stranu obvodov hodín.
Jednotlivým súèiastkam pritom musíme
vhodne prispôsobi� vývody, napríklad
vývody IO zahneme o 90o. Treba pri-
tom dba� na zásady práce s obvodmi
CMOS. Nakoniec v�etko zadrôtujeme
� prepoje medzi obidvoma stranami a

pripojíme mikrospínaèe. Po vizuálnej
kontrole hodiny o�ivíme. Trimer R2 na-
stavíme na minimálny odpor a pripojí-
me napájanie. Je dobré súèasne kont-
rolova� odber prúdu. Trimrom R2
pozvo¾ne zvät�ujeme napätie a� na
takú úroveò jasu displeja, aká nám vy-
hovuje. Ak je v�etko v poriadku, diódy
D17 a� D21 by mali blika� v rytme 1 Hz.

Obr. 3. Doska s plo�nými spojmi zo strany displeja a rozmiestnenie sùèiastok. Súèiastky sú spájkované zo strany spojov
>
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Ïalej vyskú�ame rýchly a pomalý chod
nastavovania èasu. Tí, èo majú k dis-
pozícii èítaè, mô�u e�te skontrolova�
frekvenciu oscilátora hodín na vývode
è. 9 obvodu IO2 a poprípade ho dosta-
vi� zmenou kapacity kondenzátoru C6.
Mechanickú èas� hodín ponechávam
na individuálnej mo�nosti ka�dého sta-
vite¾a, len to¾ko, �e displej z LED vy�a-
duje pou�i� èervený filter, inak sa zni-
�uje jeho èitate¾nos�.

Rozpiska súèiastok

R1 1,2 kW, TR212
R2 2,2 kW, TP009
R3 10 MW, TR214
R4, R5 68 kW, TR212
R6 33 kW, TR212
R7 120 W, TR212
R8 680 W, TR212
C1 470 µF/40 V, TF010
C2 10 µF/35 V, TE986
C3 47 nF, TK782
C4 100 µF/25 V, TF009

C5 47 nF, TK782
C6, C7 82 pF, TK754
C8 10 nF, TK744
IO1 MA7805P
IO2 4060
IO3 4024
IO4 a� IO7 4026
T1 KC238
D1a�D5 KY130/80
D6 GAZ51
D7a�D16 KA261(10ks)
D17a�D161 VQA14 (145ks)
D162 KZ260/7V5
X1 kry�tál 32,768 kHz

Vzh¾adom na to, �e sa svojho èasu
objavili vo výpredaji pomerne lacné
sovietske obvody CMOS, uvádzam tu
aj ich prevodnú tabu¾ku znaèenia. S ich
pou�ívaním by nemali by� �iadne pro-
blémy, rada K561 je ekvivalentná �tan-
dardnej rade 4000. Obvody rady K176
majú obmedzený rozsah napájacích
napätí (9 V). Obvod K176IE4 je len
pribli�ná náhrada obvodu 4026, má tro-

chu iné zapojenie vývodov. Po úprave
plo�ného spoja je pou�ite¾ný.

4013 = K561TM2
4020 = K561IE16
4022 = K561IE9
4029 = K561IE14
4026 ~ K176IE4

Obr. 4. Zapojenie vývodov obvodu
K176IE4. Qa a� Qg - výstupy na LED,

CY - výstup prenosu, CLK - vstup
hodín, reaguje na nábe�nú hranu,

R - reset reaguje na vysokú úroveò,
PH - vstup vo¾by displeja, vysoká

úroveò spoloèná anóda, nízka
spoloèná katóda.

>

Postavte si svùj ...
... BEAM-robot

Build a.. nebo Build your .. � tak zaèínají konstrukèní èlánky v amerických
èasopisech. V zemi, kde lze ze spotøební elektroniky koupit na co si jen
vzpomenete, se konstrukce elektronických zaøízení stává skuteèným hob-
by. Elektronická zaøízení si amatéøi vyrábìjí hlavnì proto, �e je to baví, a
nikoli proto, �e tím u�etøí nìjaký ten $. Proto i konstrukce v tìchto èasopi-
sech mají ponìkud jinou skladbu, ne� konstrukce v èasopise na�em.

Návod na konstrukci takového vozít-
ka jsem na�el v èervnovém èísle èaso-
pisu Electonic Now.

Z propozic soutì�e je zøejmé, �e tak
malý solární èlánek nedá dostatek ener-
gie k pøímému napájení motoru. Ener-
gie se proto nejdøíve akumuluje v kon-
denzátoru C2 � viz obr. 1. Souèasnì
se také pøes rezistor R1 nabíjí konden-
zátor C1. Dosáhne-li napìtí na C2 asi
2 V, pøeklopí se
tranzistor UJT
T1 a nábojem
kondenzátoru
C1 se sepne ty-
ristor. Konden-
zátor C2 se vy-
bije do motoru,
vozítko pøísko-
kem popojede a
celý cyklus za-
ène znova. Je
tøeba pou�ít
motor s velkou
úèinností, vý-
bornì vyhoví
motor z walk-
mana. Pøetisk-
nutá fotografie
vozítka je na
obr. 3.

Pokud byste
si chtìli zaexpe-
rimentovat, mù-
�ete pou�ít des-

Konstrukce robotù a rùzných �pohy-
bovadel� je èinnost témìø modeláøská.
Ve Spojených státech si s nimi mù�ete
i zasoutì�it (http://sst.lanl.gov/robot/).
Soutì�it lze v nìkolika kategoriích,
z nich� je kategorie vozítek na solární
pohon �solarroller� tou nejjednodu��í.
Tyto vozítka nesmí být podle propozic
vìt�í ne� 6 kubických palcù a maximál-
ní rozmìry fotovoltického èlánku nesmí
být vìt�í ne� 0,5 x 2,5 palce. Mìøí se
èas, za který robot pøekoná vzdálenost
jednoho metru na dráze �iroké 6 palcù.
K pohonu je pou�ito buï pøímé sluneè-
ní svìtlo nebo svìtlo 500 W halogeno-
vé lampy.

ku s plo�nými spoji podle obr. 2. Tran-
zistor UJT uvedeného typu lze objed-
nat u firmy Kerr Elektronik (tel.:0439/
811363), objednávky vyøizují opravdu
promptnì. Ostatní souèástky jsou bì�-
né, tyristor mù�ete vyzkou�et napø.
KT501.

Jaroslav Belza
podle Electronic Now, èerven 1997,
s. 44.

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji

Obr. 1. Zapojení pohonu pro BEAM robot
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Stavíme reproduktorové
soustavy (IV)

RNDr. Bohumil Sýkora

V pøedchozí èásti jsme si alespoò
rámcovì objasnili praktický význam
pojmu impedance. Snad by bylo vhodné
je�tì zdùraznit, �e impedance v základ-
ním smyslu je v�dy vzta�ena k dvojici
svorek elektrického (pøípadnì, chcete-
li, elektronického) objektu, neboli, jak
moderní èeské pojmosloví nazývati
radí, k jedné bránì elektrického obvodu.
V maximálním zjednodu�ení je impe-
dance to, podle èeho mù�eme usou-
dit, jak bude vypadat napìtí na takové
dvojici svorek (èi bránì), pokud jimi
bude protékat elektrický proud. Repro-
duktor jako�to elektrický pøedmìt má
zpravidla jednu dvojici svorek. Øíkáme
�zpravidla� proto, �e existují i repro-
duktory s vìt�ím poètem svorek, tìmi
se v�ak budeme zabývat na jiném
místì. Pokud nás zajímá chování re-
produktoru z hlediska vztahu mezi na-
pìtím na tìchto svorkách¨a proudem,
který reproduktorem protéká, mù�eme
reproduktor popsat s pou�itím náhrad-
ního schématu jistého dvojpólu, pøí-
padnì jednobranu.

zuje jistou indukènost (jak to ostatnì
u cívek bývá zvykem). Vzhledem k tomu,
�e kmitací cívku pøinejmen�ím zèásti
obklopují pólové nástavce, které jsou
ze speciální velice mìkké oceli, je in-
dukènost kmitací cívky silnì ztrátová.
Pokud bychom mìøili tuto indukènost
pro rùzné kmitoèty, zjistili bychom,
�e s rostoucím kmitoètem se indukè-
nost zvolna zmen�uje a jako dal�í sé-
riový èlen se objevuje ztrátový odpor,
který se naopak s kmitoètem zvolna
zvìt�uje. Pøibli�nì se to dá vyjádøit
náhradním schématem na obr. 2. In-
dukènost kmitací cívky a její ztráty re-
prezentují L1, L2, L3, R2 a R3. Odpor
R1 v souladu s bì�nými zvyklostmi
není ve schématu uveden; jeho za-
vedení by bylo potøebné pouze pro
zpøesnìní popisu impedance v ultra-
zvukové oblasti. U vysokotónových re-
produktorù obvykle bývá mo�né vy-
pustit i L3 a R3.

Zpøesnìné náhradní schéma re-
produktoru je potøebné zejména teh-
dy, chceme-li zjistit chování pasivní
výhybky zatí�ené skuteèným repro-
duktorem. Bì�nì publikované vzorce
pro návrh výhybek jsou toti� odvozeny
pøi pøedpokladu, �e výhybka bude za-
tí�ena odporem (tj. �èistì reálnou� im-
pedancí). Rezonanèní chování repro-
duktoru a zvìt�ení jeho impedance
k vy��ím kmitoètùm v�ak mù�e cho-
vání výhybky velmi podstatnì ovlivnit.
Na obr. 3 je jedno konkrétní náhradní
schéma reproduktoru s výhybkou typu
�basová propust�, na obr. 4 pak porov-
nání amplitudových charakteristik pøe-
nosu výhybky do odporové zátì�e a
do zátì�e reprezentované náhradním
schématem reproduktoru.

Jak vidno, ji� chování reproduktoru
jako�to kmitoètovì závislé impedance
není právì jednoduché. A to jsme
vlastnì je�tì s výhybkami poøádnì
nezaèali. Výpoèet pøenosu výhybky
zatí�ené reálným reproduktorem - pøi-

èem� uvedená náhradní schémata
jsou oproti skuteènosti stále je�tì
zjednodu�ená - se zcela vymyká mo�-
nostem �ruèního� výpoètu a pøedpo-
kládá pou�ití dosti nároèné výpoèetní
techniky. Pøitom napì�ový pøenos
výhybky, tedy kmitoètová závislost
napìtí na svorkách reproduktoru bu-
zeného pøes výhybku zdrojem kon-
stantního napìtí, stále neøíká pøíli�
mnoho o tom, jak bude vypadat kmito-
ètová závislost akustického tlaku pro-
dukovaného reproduktorem.

2GSRURYi�]iW å
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Zatím jsme jaksi mlèky pøedpoklá-
dali, �e ètenáøùm je jasné, k èemu
jsou nutné výhybky. Pro ty ménì infor-
mované struènì opakujeme: výhybka
slou�í k tomu, aby do reproduktoru
pøicházela pouze ta èást u�iteèného
signálu, kterou je schopen optimálnì
zpracovat. Skuteènì kvalitní repro-
duktory jsou optimalizovány v�dy jen
pro jistou èást akustického pásma.
V druhé èásti tohoto seriálu jsme se
zmiòovali o tom, �e basové reproduk-
tory musí mít dostateèný prùmìr a
maximální výchylku membrány; samo-
zøejmì také pøimìøenou zatí�itelnost.

Od støedotónových reproduktorù
se po�aduje maximální neutralita re-
produkce, pøièem� zatí�itelnost také
není zanedbatelná.

U vysokotónových reproduktorù je
pak potøebný co nejmen�í prùmìr a
na výchylce pøíli� nezále�í. Dobré re-
produktory jsou tedy v�dy �speciali-
zované� a pokud by do nich byl pøi-
vádìn kompletní signál, bylo by to
pøinejmen�ím mrhání výkonem a zby-
teèné (èasto dokonce osudné) pøetì-
�ování. Problémùm kolem výhybek se
samozøejmì v budoucnu budeme vì-
novat podrobnìji.

Obr. 2.

Obr. 4.

Obr. 1.

Obr. 3.

V nejjednodu��í podobì je takové
schéma na obr. 1. Toto schéma je od-
vozeno na základì tzv. elektroakustic-
ké analogie (viz pøíslu�ná literatura) a
zahrnuje stejnosmìrný odpor kmitací
cívky RS, ekvivalent mechanického
tlumení kmitacího systému Rm, ekvi-
valent tuhosti závìsu membrány Lm a
ekvivalent hmotnosti kmitacího systé-
mu Cm. Takový dvojpól se chová jako
tlumený paralelní rezonanèní obvod
s pøídavným sériovým odporem, tak�e
pro nulový a nekoneèný kmitoèet (tj.
prakticky pro stejnosmìrný proud a
kmitoèty øádu stovek kilohertzù) je jeho
impedance rovna odporu RS. Para-
lelní rezonance se pak v akustickém
pásmu projevuje zvìt�ením impedan-
ce k maximu, na kterém je impedance
rovna souètu odporù RS a Rm. Kmito-
èet fr, pro který rezonance nastává, je
urèen velièinami Lm a Cm podle zná-
mého vzorce:

fr  =  1/(2pÖLm . Cm).

Hodnoty Lm a Cm závisí na mecha-
nické konstrukci reproduktoru. Pro ba-
sové reproduktory se u rezonanèního
kmitoètu jedná zpravidla o desítky Hz,
u støedotónových reproduktorù bývá fr
øádu desítek a� stovek hertzù a vyso-
kotónové reproduktory mají rezonanci
na stovkách a� tisících Hz - hovoøíme
stále o dynamických reproduktorech!

Ve skuteènosti je impedance ovliv-
nìna je�tì tím, �e kmitací cívka vyka-

(Pøí�tì: K èemu je a k èemu není
ozvuènice.)
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Doposud se prosadily ètyøi rùzné aku-
mulátorové systémy: olovìný (Pb), niklo-
kadmiový (NiCd), niklometalhydridový (NiMH)
a lithium-iontový systém.

Jedním z nejstar�ích je olovìný akumu-
látor. Ka�dý jiný sekundární èlánek, do-
stupný na souèasném trhu, ho sice co do
technických parametrù pøedèí, pøesto v�ak
má i olovìný akumulátor právem své místo
na slunci. Olovìné akumulátory se pou�í-
vají pro velké výkony, v aplikacích, jejich�
hmotnost není rozhodující, jako napø. v zá-
lo�ních zdrojích (UPS). Charakterizuje je
dobrý pomìr výkonu a ceny a jednoduché
nabíjení.

Niklokadmiové akumulátory najdeme
pøedev�ím v pøístrojích nezávislých na síti.

Na základì velkého výbìru z vyrábì-
ných velikostí, svého �ir�ího teplotního roz-
sahu a men�ího vnitøního odporu je niklo-
kadmiový akumulátor nadále dùle�itou
alternativou k niklometalhydridovým aku-
mulátorùm. Je neodmyslitelný pro aplika-
ce, u kterých je po�adován velký vybíjecí
proud, jako napøíklad u bezdrátových ruè-
ních nástrojù. Co do zatí�itelnosti a ultra-
rychlého vybití zdaleka pøedèí akumulátory
NiMH.

Od roku 1992 je na trhu niklometalhydri-
dový akumulátor. Vykazuje podobné elek-
trické vlastnosti jako akumulátor NiCd.
Vychvalován jako �ekologický� akumulátor
s velkou hustotou energie je pou�íván v te-
lekomunikaèní oblasti pro aplikace High-
End, jako jsou telefony GSM, mobilní poèí-
taèe a camcordéry.

Lithium-iontový akumulátor otevírá nové
dimenze akumulátorové techniky. V husto-
tì energie výraznì pøesahuje dosavadní
systémy. Stejnì jako akumulátory NiMH
budou i lithium-iontové akumulátory hrát
klíèovou roli v oblasti telekomunikaèní a vý-
poèetní techniky i u camcordérù.

Pamì�ový jev zkracuje
provozní dobu

Akumulátory NiCd jsou pøi dílèím vybití
a následném nabití náchylné k obávané-
mu pamì�ovému efektu (memory effect).
Pokud se akumulátor vybije v�dy jen èás-
teènì a pak se opìt nabije, vyvine se u nìj
takzvaná pamì�: akumulátor si zapamatuje
odebrané mno�ství energie a potom u� ze
sebe nevydá více, i kdy� je�tì energii ob-
sahuje. Pøitom se mù�e toto chování, které
pozorujeme zvlá�tì u niklokadmiových
akumulátorù, v jednotlivých pøípadech velmi
li�it, co� závisí na konkrétní technologii
ka�dého výrobce. Ani niklometalhydridový
akumulátor není zcela u�etøen tohoto efek-
tu. Proto se doporuèuje sadu akumulátorù
pøed jejich nabíjením úplnì vybít, a to a� na
napìtí kolem 1 V na èlánek. Lithium-ionto-
vé akumulátory tuto vlastnost nevykazují.

Pou�ití akumulátorù
a technika nabíjení ovlivòují

jejich doba �ivota

Dobu �ivota systémù NiCd a NiMH roz-
hodujícím zpùsobem ovlivòují provozní pa-

rametry a technika jejich nabíjení. Akumu-
látory, které se pravidelnì vybíjejí a nabíjejí
ve správném teplotním rozsahu, mohou pøi
pou�ití optimální nabíjeèky s kontrolova-
ným vypínáním dosáhnout teoreticky a�
3000 cyklù. Praxe v�ak ukazuje, �e rea-
listický údaj je asi 1000 cyklù. Lithium-ion-
tový èlánek se svými 800 cykly se øadí na
poslední místo mezi jmenovanými systé-
my.

Kritéria pro vypínání nabíjeèky jsou
tato:
- Vypínání podle èasu.
Vypínání podle èasu mù�e akumulátor
chránit pouze pøed dlouhodobým pøebitím;
neposkytuje v�ak �ádné informace o sku-
teèném stavu procesu nabíjení.
- Vypínání podle teploty.
Pøi nabíjení doporuèeným nabíjecím prou-
dem se teplota èlánku znatelnì zvý�í, jak-
mile je akumulátor �plný�, nebo� pøivádìná
elektrická energie se pak u� jen mìní na
teplo. V rámci ochrany akumulátoru se tep-
lota pro vypnutí pohybuje kolem 55 °C.
- Metoda �Delta-U�.
Metoda �Delta-U� spoèívá v tom, �e pøi
zvìt�ujícím se zahøátí nabitého akumuláto-
ru na konci nabíjecího procesu se �lehce�
zmen�í napìtí èlánku. Rozezná-li nabíjeè-
ka tento úbytek napìtí, musí pøepnout na
udr�ovací nabíjení. U akumulátorù NiMH je
úbytek napìtí men�í ne� u niklokadmio-
vých èlánkù.

Kvalitní nabíjeèky obsahují mikroproce-
sor s programem, který je vhodný pro oba
typy akumulátorù. Multinabíjeèky jsou
schopny zkontrolovat pøed zaèátkem nabí-
jení teplotu, vybití a zbytkovou kapacitu vlo-
�eného akumulátoru. Pak rozhodnou, zda
se bude akumulátor velmi pomalu nabíjet
nebo jestli se pøed pøepnutím na rychlona-
bíjení nejprve vybije. Programovatelné
kontrolní systémy nabíjeèek lze nastavit
podle speciálních po�adavkù akumulátoro-
vé sady a tím ji optimálnì nabít.

Olovìné akumulátory se bì�nì nabíjejí
konstantním napìtím, pøièem� je poèáteèní
proud velmi velký a pøi nabitém akumuláto-
ru se pohybuje kolem nuly.

U lithium-iontových akumulátorù se po-
u�ívá kombinovaná technika nabíjení.
Prázdný akumulátor se nejprve nabije ne-
patrným konstantním proudem na urèité
napìtí. A� je tohoto napìtí dosa�eno, pøep-
ne se na konstantní napìtí a proud se na-
staví na urèenou maximální velikost. Bì-
hem jedné hodiny tak lze akumulátor nabít
a� na 80 % kapacity. Pro zaji�tìní bezpeè-
nosti nabíjecího procesu jsou v akumuláto-
rových sadách firmy Panasonic zabudová-
ny bezpeènostní prvky.

K nim patøí kontrola teploty èlánkù bì-
hem nabíjení a bezpeènostní vypínání pøi
teplotì 50 °C; dále maximální nabíjecí na-
pìtí 4,1 V/4,2 V (podle materiálu, ze které-
ho jsou vyrobeny anody èlánku) a dolní
hranice napìtí bìhem vybíjení 2,5 V. Po-
kud se tyto mezní údaje nedodr�í, záva�-
nì to negativnì ovlivní výkonnost akumulá-
toru.

V ka�dém lithium-iontovém èlánku jsou
navíc integrovány dal�í ochranné prvky:
bezpeènostní ventil, PTC a separátor. Bez-
peènostní ventil se pøi pøetlaku v èlánku

uvolní a pøeru�í pøitom tok proudu v urèeném
místì èlánku. PTC pøeru�í tok proudu pøi
nadmìrném proudu nebo nadmìrné teplo-
tì. Separátor naopak reaguje tak, �e pøi
nadmìrné teplotì, vzniklé pøíli� velkými vy-
bíjecími nebo nabíjecími proudy, se póry
separátoru roztaví a omezí tok iontù v èlán-
ku.

Dùle�itým aspektem, který se dnes stá-
le více dostává do popøedí zájmu, je otázka
zatí�ení �ivotního prostøedí. Zde platí zásada:
Akumulátor je v�dy lep�í alternativou vzhle-
dem k primární baterii, která vìt�inou konèí
v domovním odpadu. Jeden akumulátor
NiCd velikosti AA s kapacitou 800 mAh
mù�e pøi 1000 cyklech nahradit asi 270 al-
kalických baterií. Niklokadmiové akumulá-
tory v�ak obsahují �elezo, nikl a tì�ký kov -
kadmium. Pøi správném sbìru odpadù se
v�ak tyto souèásti dají recyklovat a tím
znovu pou�ít. Bez problémù není ani ekolo-
giènost niklometalhydridových akumuláto-
rù. Elektrody tìchto èlánkù jsou ze slitin,
které nejsou zcela bez pøímìsi tì�kých
kovù. Zde vyvstává otázka, zda je lep�í dát
pøednost systému, který sice obsahuje tì�-
ké kovy, ale ty lze 100% recyklovat, anebo
systému s men�ím obsahem tì�kých
kovù, které v�ak v souèasnosti recyklovat
nelze. Bez �kodlivin není bohu�el ani nová
lithium-iontová technologie, která obsahuje
kobalt.

Sestavování
akumulátorových sad

Èlánky NiCd a NiMH se èasto pou�ívají
ve formì akumulátorových sad. Po stano-
vení druhu a poètu èlánkù v sadì se musí
urèit zpùsob sestavení. V zásadì existuje
spousta mo�ností, výjimkou nejsou sady
na pøání zákazníkù.

Sady se li�í poètem èlánkù, jejich pro-
pojením, uspoøádáním vnìj�ího obalu a
pøípoji. V praxi se osvìdèily dva typy: konfi-
gurace v øadì typu F a válcová konfigurace
typu L. Èlánky jsou propojeny plí�ky z èis-
tého niklu, který je dvojitì bodovì pøivaøen
na jejich póly, èím� je dosa�eno jen nepatr-
ných pøechodových odporù. Pøímo do sady
lze integrovat bezpeènostní prvky (jako
teplotní èidla nebo bezpeènostní tepelné
spínaèe).

V neposlední øadì rozhoduje o pou�ití
urèitého akumulátorového systému samot-
ný typ aplikace: u zálo�ních zdrojù (UPS)
je to témìø výhradnì olovìný systém;
NiCd se pou�ívá ve v�ech typech pøístrojù
nezávislých na síti. Akumulátory NiMH a
Li/Ion najdou uplatnìní v telekomunikaè-
ních zaøízeních, u PC a camcordérù.
V tìchto tøech oblastech mohou pouze ni-
klmetalhydridové a lithium-iontové akumu-
látory splnit po�adavek na co nejvìt�í ka-
pacitu pøi co nejmen�í hmotnosti. Za výkon
se v�ak musí platit. Oproti niklokadmiové-
mu akumulátoru se srovnatelnou kapacitou
je cena niklometalhydridového akumuláto-
ru jedenapùlkrát vìt�í, lithium-iontový aku-
mulátor stojí asi trojnásobek. Velký zájem
o akumulátory systému Li/Ion mají výrobci
mobilních telefonù a osobních poèítaèù.
Zde trh po�aduje stále lehèí pøístroje s co
nejdel�í provozní dobou.

V nejbli��í budoucnosti nemù�eme po-
èítat s lithium-iontovými èlánky pro v�e-
obecné pou�ití. Spoèívá to jednak v ná-
kladném bezpeènostním propojení èlánkù
a na druhé stranì ve skuteènosti, �e si ne-
ustále rostoucí trh s telekomunikaèními za-
øízeními nárokuje takøka celou výrobní ka-
pacitu pro sebe.

Autor èlánku [1] pracuje v divizi firmy
Panasonic Industrial Europe (C). U nás tuto
firmu generálnì zastupuje firma Fulgur Batt-
man (viz inzerce).

Srovnání akumulátorù
pro mobilní aplikace
Dne�ní dobu charakterizuje prudký a neustálý rozvoj pøenosných

elektronických pøístrojù nezávislých na síti. Akumulátor hraje
v tìchto pøístrojích èím dál více zásadnìj�í úlohu. Podílí se na
hmotnosti pøenosných aparátù a závisí na nìm doba, po ní� mù�e
být pøístroj provozován nezávisle na síti. Tím roste také význam
druhu pou�itého akumulátoru.

[1] Wehning, F: Akkumulator-Systeme für
mobile Anwendungen im Vergleich. Elektro-
nikPraxis è. 4 - únor 1997, s. 33.
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V zahranièní odborné literatuøe
existuje øada nabídek softwarových fi-
rem na dodání speciálních programù
pro rùzné typy antén a anténních sys-
témù. V poslední dobì jde o velmi
�chytré� programy vyu�ívající rùzných
moderních výpoèetních metod jako je
metoda momentová, nebo metoda ko-
neèných diferencí v èasové oblasti
(FDTD). Tyto programy jsou ov�em
velmi drahé a èasto pøedpokládají vìt-
�í poèítaè ne� je stolní PC.

Postupnì uvádìné programy bu-
dou psány v jazyce T-PASCAL (pod
MS DOS), tak�e se pøedpokládá, �e
pou�itý PC bude vybaven implemen-
tací pro tento jazyk. Uvedený jazyk byl
zvolen jednak proto, �e je pomìrnì
dosti roz�íøen i u star�ích poèítaèù a
jednak proto, �e vìt�ina programù byla
pùvodnì napsána ve star�í verzi ja-
zyka FORTRAN a pøevod do jazyka
PASCAL byl pomìrnì snadný. Navíc
nový kompilátor pro FORTRAN 77
pod Window 95 je velmi drahý a nelze
oèekávat, �e by u nás na�el vìt�í roz-
�íøení.

Odborník si v�imne jisté nedùsled-
nosti ve stavbì uvádìných programù,
zpùsobené èastìj�ím vyu�itím pøíkazu
�goto� ne� je v jazyce PASCAL obvyk-
lé. Programy byly podrobnì vyzkou�e-
ny a jsou plnì funkèní. Ti z ètenáøù,
kteøí jsou sbìhlej�í v programování, si
mohou programy upravit jako cvièení,
pokud jde o zobrazování výsledkù na
monitoru a tiskárnì pøípadnì doplnit
jednoduchými barevnými okny - zlep-
�ování se meze nekladou.

Pro ty ètenáøe, kteøí se nechtìjí za-
bývat pøepisováním programù (s mo�-
ností zavedení chyb) nebo nemají PC

vybaven pøekladaèem pro PASCAL
budou v redakci PE k dispozici dis-
kety 3,5" s programem ve formì EXE
(ASCII kód). Cena podle rozsahu pro-
gramu.

Pokud jde o vybavení PC, pøedpo-
kládá se standardní s èb nebo ba-
revným monitorem, grafickou kartou
VGA, CGA, MCGA, EGA IBM8514
apod. Programy jsou doplnìny mo�-
ností pou�ít jehlièkovou tiskárnu vìt�i-
nou pro grafický záznam diagramù
záøení. Nìkteré diagramy budou re-
produkovány na obrazovce grafickou
cestou - proto nutnost grafické karty.
PC vybavené procesorem s men�í
rychlostí budou poèítat nìkteré dia-
gramy pomaleji.

Literatura
[1] Kraus: Antennas. McGraw-Hill Elec-
trical and Electronic engineering se-
ries, New York 1950.
[2] Jasik, M.: Antenna Engineering
Handbook.

I. Úhlová anténa
Úhlová anténa (corner reflektor) je

velmi jednoduchá smìrová anténa
èasto pou�ívaná tam, kde nepo�adu-
jeme velký zisk, av�ak po�adujeme
jednoduchou konstrukci a skladnost.

Reflektor, tvoøený dvìma odrazný-
mi deskami, je nejèastìji rozevøen pod
úhlem 90 ° a jeho minimální rozmìry
by nemìly být men�í ne� l x l. Èasto
se na místo plné vodivé desky pou�í-
vá tyèové konstrukce (tyèe rovnobì�-
né s budicím dipólem) s maximální
rozteèí mezi tyèemi 0,1l.

Princip èinnosti je jednoduchý. Je
zalo�en na pùsobení násobku zrcadlo-
vých odrazù budicího dipólu (obr. 1a).
Na základì optického principu budicí
dipól vytváøí tøi zrcadlové obrazy. Za
pøedpokladu, �e odrazné desky jsou
velké vzhledem k vlnové délce, tvoøí

jednotlivé zrcadlové obrazy soustavu
vyzaøujících rùznì fázovaných dipólù.
Fáze proudù dipólù je dána principem
zrcadla, tzn., �e za zrcadlem je v�dy
fáze proudu opaèná ne� pøed zrcadlem.
Výsledný teoretický diagram záøení
této soustavy dipólù pak závisí hlavnì
na vzdálenosti mezi dipólem a odraz-
nou stìnou, pøípadnì na vzdálenosti
dipólu od vrcholu úhlového reflektoru.

Vzájemný úhel mezi rameny reflek-
toru mù�e být rùzný. Potom vzniká
i rozdílný poèet obrazù budicího dipó-
lu [1]. Impedanèní vlastnosti budicího
dipólu závisí na uvedené vzdálenosti
dipólu od vrcholu reflektoru a úhlu ote-
vøení obou ramen. Podrobnosti lze na-
lézt v napø. v [2].

Vzhledem k tomu �e velikost ra-
men reflektoru je z praktických dùvodù
omezena, li�í se prakticky namìøené
diagramy od diagramù teoretických,
které pøedpokládají nekoneènì velké
odrazné desky reflektoru. Nicménì
dále uvedený program poskytuje vel-
mi dobrou informaci o chování této
antény. Výpoèet diagramu v rovinì
�elevace� ( v rovinì dipólu) pøi umístì-
ní antény nad zemským povrchem je
samozøejmì informativní a pøedpoklá-
dá rovinnou, dokonale vodivou zem.
Na obr. 1b je zobrazena schematicky
úhlová anténa pro výpoèet diagramu
v rovinì elevace. Vidíme, �e jde o dva
dipóly, jeden skuteèný a druhý zrca-
dlový obraz, soufázovì buzené nad
zemí ve vý�ce h. V obou pøípadech,
azimutálního diagramu i elevaèního
diagramu je (pro jednoduchost pro-
gramu) voleno stejné oznaèení úhlu
diagramu, aèkoliv to neodpovídá bì�-
nì u�ívaným sférickým souøadnicím.

Polarizace elektromagnetického
pole diagramu je dána orientací dipólu
a tedy orientací celé antény. Bì�nì
dosa�itelné zisky této antény jsou
v okolí 9 dBi. �íøka pracovního pásma
závisí na impedanèním pøizpùsobení
budícího dipólu a pro bì�ný pùlvlnný
dipól lze dosáhnout ÈSV 2 v pásmu
kmitoètù 20 %. Program (uvedený na
následující stranì) umo�òuje prùbì�-
nì mìnit základní parametry antény a
to délku dipólu a vzdálenost dipólu od
vrcholu reflektoru. Pøi výpoètu diagra-
mu v rovinì E (rovina dipólu) u antény
umístìné nad zemí zadáváme té�
vý�ku antény nad zemí. Pøi zadání
vý�ky HSL = 0,01 dostaneme pøibli�ný
diagram antény v rovinì E pro anténu
ve volném prostoru.

Výsledky výpoètu se objeví na ob-
razovce poèítaèe ve formì tabulky.
Pokud zadáme pøíli� jemné úhlové dìle-
ní diagramu, pøesáhne tabulka rozsah
obrazovky. Potí� øe�íme rozdìlením
výpoètu na etapy. Je tedy výhodné,
aby PC byl opatøen tiskárnou, na které
je mo�né pøi zadání parametru DIA = 1
vytisknout vypoèítaný diagram na ne-
koneèný pás papíru.

Ve�keré informace potøebné k za-
dání vstupních dat se objeví na obra-
zovce po spu�tìní programu. Pokud
máme zájem pouze o jedno nastavení
délky dipólu nebo jeho vzdálenosti od
vrcholu reflektoru, zadáme minimální
a maximální hodnoty toto�né a kroko-
vání nulové.

Pøeji úspì�né výpoèty a hodnì zá-
bavy.

UKV a cm antény
v programech pro PC

Ing. M. Procházka, CSc.

V roce 1995 jsem uvedl v AR B 4 pro konstruktéry sérii nomogra-
mù, usnadòujících návrh systémù, obvodù a antén. V úvodu oné
práce jsem tehdy poznamenal, �e uvedená tematika reprezentovaná
nomogramy bude asi poslední a v budoucnu budou k dispozici in-
formace vhodné pro vyu�ití PC. Ètenáøi PE najdou tedy postupnì
v jednotlivých èíslech výpoètové programy na PC pro rùzné typy
antén, vhodné pro u�ití na UKV a cm vlnách. Pøedpokládám, �e bu-
dou postupnì uvádìny následující programy: úhlová anténa, �rou-
bovicová anténa, optimální trychtýøová anténa, parabolický reflek-
tor, výpoèet zisku z namìøeného diagramu, pøevod nìkterých
nomogramù atp.

Obr. 1a. Obr. 1b. (Pokraèování)
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V súèasnosti je pre kódovanie po-
velov v dia¾kových ovládaniach roz�í-
rený kód RC 5 od firmy Philips. Povely
v tomto kóde sú prená�ané pomocou
14bitového dátového slova, ktoré má
nasledovný formát:

2 �tartovacie bity,
1 kontrólny bit,
5 adresných bitov,
6 povelových bitov.

Pomocou adresných bitov je mo�-
né rozlí�i� (adresova�) a� 32 rôznych
systémov (televízny prijímaè, rozhla-
sový prijímaè, CD prehrávaè,...). Po-
mocou povelových bitov je mo�né vy-
tvori� 64 povelov. Jedno dátové slovo
trvá 24,889 ms, prièom nosná frek-
vencia povelu je 36 kHz. Signály po-
velov sú prená�ané infraèerveným
svetlom s vlnovou då�kou asi 950 nm.

Popis funkcie PV 01

Bloková schéma prístroja PV 01 je
na obr. 1. Je tvorený:
- prijímacím blokom, tento obsahuje
prijímaè povelov, generátor, výstupný
obvod a zdroj;
- spojovacím vedením;
- vysielacím blokom, tento obsahuje
vysielacie infraèervené diódy LED
s reflektormi.

Prijímaè povelov prijme modulova-
ný povel �írený infraèerveným svetlom
a premení ho na demodulovaný elek-
trický signál úrovne TTL. Týmto signá-
lom je k¾úèovaný generátor, ktorý pra-
cuje na nosnej frekvencii kódu RC 5.
V èase medzi impulzami povelu je ge-

nerátor zablokovaný. Výstupom gene-
rátora je spínaný výstupný obvod,
ktorý cez spojovacie vedenie napá-
ja vysielacie diódy LED. Tieto vlast-
ne zopakujú (v inej miestnosti) ¾ubo-
volný povel prijatý prijímaèom, pokia¾
jeho nosný kmitoèet je asi 36 kHz.

Popis zapojenia PV 01

Podrobná schéma zapojenia prí-
stroja PV 01 je na obr. 2. Integrovaný
obvod IO1 je prijímaè modulovaného
infraèerveného povelu. Zabezpeèuje
príjem, zosilnenie a demodulovanie
povelu. Bez povelu na vstupe IO1 je
na jeho výstupe stav logickej úrovne
H s ve¾kou výstupnou impedanciou.
Keï�e chceme, aby vtedy generátor
nekmital, musíme pou�i� tranzistor T1,
ktorý invertuje funkciu IO1. Z dôvodu
vlastností IO1 musíme pre napájanie
bázy T1 pou�i� odporový deliè R2, R3.
Integrovaný obvod IO2 predstavuje
k¾úèovaný astabilný generátor. Po-
�iadavky, ktoré naò kladieme, si ro-
zoberieme podrobnej�ie s oh¾adom na
obr. 3. Aby boli �etrené batérie vo vy-
sielaèoch dia¾kového ovládania, býva
doba ka�dého bitu, po ktorú svietia
diódy LED, 1/3 periódy nosnej frek-
vencie. S oh¾adom na túto skutoènos�
(zní�ime nárok na tvrdos� zdroja) boli
navrhnuté obvodové súèiastky R7,
R6, R5 generátora. Platí:

t1 = (R5 + R6 + R7) . (C6 + C7) . ln ��

t2 = (R5 + R6) . (C6 + C7) . ln �

 Charakteristické údaje obvodu NE
555 pod¾a literatúry [1] sú:
Spú��acie napätie UTRIG = k1 . UCC;
Pre UCC = 5 V je UTRIG = 1,1 a� 2,2 V,
typicky 1,67 V;
Prahové napätie UTH = k2 . UCC;
Pre UCC = 5 V je UTH = 2,4 a� 4,2 V, ty-
picky 3,33 V;
Vzh¾adom nato nadobúdajú k1 a k2
hodnoty:
k1 = 0,22 a� 0,44, typicky 0,333;
k2= 0,48 a� 0,84, typicky 0,666.
Potom:
t1 = (R5 + R6 + R7) . (C6 + C7) . ln2
t2 = (R5 + R6) . (C6 + C7) . ln2
T = t1 + t2
Pre pomer èasov t1 : t2 = 2 : 1 platí:
R5 + R6 = R7.

Pre zvolenú kapacitu C6 = 6,8 nF
(C7 = 0 - rezerva pre prípadné na-
stavenie frekvencie), nosnú frek-
venciu f = 36 kHz a zvolený pomer
t1 : t2, vychádzajú odpory rezistorov:
R5 = 1,8 kW,
R6 = 500 W,
R7 = 1,8 kW.

Pri zmene R6 od 0 do 500 W by
mala by� teoretická preladite¾nos� ge-
nerátora od 33,15 do 39,29 kHz.

V obr. 2 rezistor R4 chráni tranzistor
T1 pred prúdovými �pièkami z konden-
zátorov C6, C7 a zároveò skracuje
nábeh generátora do astabilného
módu. Kondenzátor C8 filtruje refe-
renèné napätie komparátorov a pre
pou�ité zapojenie má odporúèanú
kapacitu. Tranzistor T2 spolu so sú-
èiastkami D2, R9, R10 a R8 predsta-
vuje spínaný zdroj prúdu. Je aktívny
poèas doby t2, kedy napája prúdom
diódy LED. Prúd do diód je pribli�ne:

I = UR9/R10 = 0,47 A

Zdroj prúdu bol pou�itý preto, aby
diódami LED tiekol definovaný prúd a
aby prípadný skrat na vedení prúdovo
nepre�a�il tranzistor T2. Súèiastky
Tr1, F1, D1, C1, C2, IO3, C3, a C4
predstavujú klasický napájací zdroj
+ 5 V. Súèiastky R1 a C5 zni�ujú spät-
ný vplyv obvodov na integrovaný ob-
vod IO1 a majú odporúèanú hodnotu.

Realizácia

Doska s plo�nými spojmi je zná-
zornená na obr. 4 a rozmiestnenie sú-

Dia¾kové ovládanie
prístrojov spotrebnej

elektroniky
Ing. Milo� Milec, Jaroslav Javorèík

Èasto sa stáva, �e potrebujeme dia¾kovo ovláda� spotrebnú elek-
troniku v centre bytu, odkia¾ je nami sledovaný TV prijímaè napája-
ný signálom cez rozboèovaè. Tento èlánok ponúka jednoduché a
lacné rie�enie dia¾kového ovládania predov�etkým satelitných prijí-
maèov a videomagnetofónov. Prístroj, ktorý to umo�òuje, sme pra-
covne oznaèili PV 01 (prijímaè vysielaè).

1 - k1

1 - k2
k2

k1

Obr. 1. Bloková schéma
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èiastok na obr. 5. Celková realizácia
prístroja PV01 je na obr. 6. Najprv
osadíme na doske súèiastky zdroja a
po pripojení k transformátoru Tr1 zdroj
aj odskú�ame. Potom osadíme ostat-
né súèiastky. Diódy D3 a D4 zatia¾ ne-
pripájame. Skratujeme bázu s emito-
rom tranzistora T1, èím odblokujeme
generátor.

Prístroj opä� pripojíme na sie� a
osciloskopom overíme, èi kmitá ge-
nerátor (meraním na vývode 3 IO2).
Mô�e sa sta�, �e frekvencia generá-
tora sa bude od po�adovanej lí�i� aj
o viac ako 25 %. Pokia¾ sme pou�ili
predpísané R, C, je to spôsobené roz-
ptylom parametrov k1 a k2. Ich hodno-
ta sa mô�e, pod¾a literatúry [1], lí�i� od
teoretickej aj o viac ako 20 %. Praktic-
kými skú�kami bolo zistené, �e výme-
nou IO2 za iný kus, sa zmenila nasta-
vená frekvencia z 36 kHz na 38,25
kHz. Zmenou kapacít kondenzátorov
C6 a C7 nastavíme frekvenciu gene-
rátora pribli�ne na 36 kHz (pou�ijeme
kvalitné styroflexové alebo s¾udové
kondenzátory).

Trimrom R6 nastavíme frekvenciu
generátora presne na 36 kHz. Potom
odstránime skrat bázy s emitorom
tranzistora T1. Jednosmerným voltmet-
rom overíme pomery v prístroji. Bez
povelu je tranzistor T1 otvorený, napä-
tie na kondenzátore C6 je asi 1 V, ge-
nerátor nekmitá, tranzistor T2 je za-
blokovaný. Potom pripojíme aj diódy

D3 a D4 a osciloskopom zmeriame, èi
poèas povelu teèie diódami prúd asi
0,5 A (meraním napätia na R10). Vy-
sielacie diódy D3 a D4 opatríme reflek-
tormi a vstaviame do malej plastovej
krabièky. Transformátor Tr1 a dosku
umiestnime do plastovej krabièky pre
sie�ové adaptéry. Dosku umiestnime
ved¾a transformátora do vodiacich
drá�ok naprieè krabièkou. Do veka
krabièky, oproti integrovanému obvodu
IO1, vyre�eme otvor asi 12 x 12 mm.
Do tohoto otvoru vlepíme ochranné
okienko z �edého alebo èerveného or-
ganického skla. Tým zamedzíme do-
padu denného svetla na IO1 (samotný
IO1 je tie� opatrený infraèerveným fil-
trom).

 Záver

Popisovaný prístroj umo�òuje ovlá-
da� z jednej miestnosti do inej miest-
nosti rôzne prístroje spotrebnej elek-
troniky, ktorých nosná frekvencia
povelu je asi 36 kHz. Praktickými
skú�kami bolo overené, �e prístroj
sprostredkuje prenos povelu s 36 kHz
nosnou frekvenciou, aj keï frekvencia
generátora IO2 je v rozmedzí 25 a�
40 kHz, hoci sa zní�i dosah. Jeho ne-
výhodou je, �e miestnosti musia by�
prepojené dvojlinkou. Na druhej stra-
ne výhodou je ¾ahká realizovate¾nos�,
jednoduché nastavenie, nízka cena a
univerzálnos� pre ovládanie rôznych

typov prístrojov spotrebnej elektroni-
ky. Citlivos� prístroja na povel je taká
istá, ako u televíznych prijímaèov, to
znamená be�ne 10 m. Spracuje aj ne-
priamo dopadnutý povel (odraz od
steny). Je v�ak vhodné prístroj zapoji�
do sie�ovej zásuvky, ktorá je opticky
priamo na doh¾ad. Podobne dobrý je
aj dosah povelu z vysielacích diód,
ktoré mô�u by� umiestnené od ovláda-
ných prístrojov be�ne 4 a� 5 m.

Zoznam súèiastok

R1 220 W
R2 47 kW
R3 22 kW
R4 1 kW
R5, R7 1,8 kW, 1 %
R8 270 W
R9 33 W
R6 500 W, PT6H, PIHER
R10 1 W, 0,6 W
C1, C4 1000 µF/16 V
C2, C3 100 nF/32 V, ker.
C5 22 µF/16 V
C6 6,8 nF/100 V zvit. typ CF2

ñ

Obr. 2. Schéma zapojenia

Obr. 3. Princíp generátora s 555

Obr. 5. Rozmiestnenie súèiastok

Obr. 4. Doska s plo�nými spojmi
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C7 kapacita pod¾a potreby,
typ CF2 alebo s¾udový

C8 10 nF/32 V, ker.
IO1 TFMS5360
IO2 NE555
IO3 7805
D1 B250C1500
D2 1N4148
D3, D4 CQY 99
T1 KC238 (BC338-25)
T2 BC640
poistkový dr�iak PL 12000 (630001)
poistka F 800 mA, typ 5x 20
transformátor 220 V/8 V, 4,5 VA
plastová krabièka U-ADAPTER V (GM)
zásuvka JACK SCJ03511, panelová
3,5 mm mono
vidlica JACK SCP2003T, na kábel
3,5 mm, mono
chrómovaný reflektor pre LED 5 mm

Ochrana
citlivého

obvodu proti
pøepìtí

Zapojení na obr. 1 ochrání zátì�
pøed po�kozením následkem pøipojení
pøíli� velkého napájecího napìtí. To
mù�e nastat napø. pøi pou�ití nevhod-
ného sí�ového adaptéru nebo zapnu-
tím pøístroje s vyjmutými napájecími
akumulátory s pøipojeným nabíjeèem
v síti. Jako detektor úrovnì napìtí na
chránìné zátì�i je pou�it zdroj refe-
renèního napìtí LM4041 od National
Semiconductor.

V daném pøípadì je pou�it typ
s nastavitelnou referenèní úrovní 1,24
a� 10 V. Pøi klasickém pou�ití, kdy je
v�ak rezistor R3 zapojen mezi kladný
pól napájecího zdroje a katodu (+),
LM4041 nastaví mezi svými vývody +
a - takové napìtí, aby na rezistoru R1
bylo napìtí 1,24 V. V pøípadì zapojení

na obr. 1 se v�ak následkem pøemís-
tìní R3 do anody (-) chová ponìkud ji-
nak. Pokud je napìtí zdroje takové, �e
úbytek na rezistoru R1 je men�í ne�
1,24 V, je hradlo G u T1  (MOSFET
s obohacovaným kanálem P) praktic-
ky na potenciálu zemì, T1 je otevøen a
zátì� napájena. Kdy� se v�ak napì-
tí zdroje zvìt�í natolik, �e na R1 bude
více ne� 1,24 V, interní tranzistor
v IO1, zapojený kolektorem a emito-
rem na piny + a -, se otevøe tak, �e na-
pìtí mezi nimi bude okolo 1 V, tedy
men�í ne� prahové napìtí T1. Ten se
uzavøe a citlivé zaøízení je tak ochrá-
nìno pøed mo�ným po�kozením pøíli�
velkým napájecím napìtím.

Je zøejmé, �e volbou dìlicího po-
mìru dìlièe R2/R1 je urèena mezní
velikost napájecího napìtí UM, pøi kte-
rém se napájení odpojí. Na základì
po�adované velikosti UM vypoèteme
pomìr odporù rezistorù ze vztahu:

(R1 + R2)/R1  = UM/1,24,
z toho R2/R1 = (UM/1,24) - 1.

Odpory na obr. 1 platí pro UM = 6 V.
Rezistorem R4  je zavedena do

funkce zapojení hysteréze, která brání
kmitání v blízkosti mezního napìtí.

Parametry IO1 dovolují pou�ít obvod
z obr. 1 pro UM nejvý�e 10 V. Pokud je
tøeba, aby obvod pracoval i pøi vìt�ím
napìtí, je to mo�né po paralelním
pøipojení ochranné Zenerovy diody
k vývodùm + a - IO1. Pak lze pou�ít
ochranný obvod z obr. 1 a� do napáje-
cího napìtí 50 V. Pou�itý MOSFET
má pøi teplotì okolí 25 °C maximální
trvalý proud ID = 2,3 A.

          JH
[1] Lacanette, K.: Circuit detects and
disconects overvoltages. EDN 41,
1996, 25. dubna, s. 124.

ñ

Obr. 6. Celková realizácia prístroja

Pou�itá literatúra

[1] AR B5/95, s. 163 a� 181

[2] TESLA Orava: Technické informá-
cie è. 61., COLOR 428, s. 88 a� 91.
[3] OTF a. s.: Technické informácie è.
69., COLOR 448, s.17 a� 19.

Obr. 1. Jednoduchým obvodem lze
chránit citlivé elektronické obvody

pøed pøepìtím

Automatizace a øízení prùmyslových
procesù, ale i dìjù probíhajících bezpro-
støednì kolem nás (napø. v moderních au-
tomobilech), pøímo souvisí i s rozvojem senzo-
riky, která øídicím systémùm zprostøedkovává
informace o aktuálním stavu jednotlivých
velièin, které øízený proces ovlivòují.

Technologie vzniklé a u�ívané pùvodnì
pouze pro výrobu integrovaných obvodù si
na�ly cestu i do mechanicko-elektrických
mìnièù, k nim� øada senzorù patøí. Obdob-
nì jako v pùvodním vyu�ití, to sebou pøiná-
�í miniaturizaci vìt�í poèet obsa�ených
funkcí zpracování signálu a diagnostiky,
lep�í technické parametry, spolehlivost,
hromadnou dostupnost a pøíznivou cenu
vùèi klasickým provedením senzorù. I tak
v�ak vývoj dále pokraèuje.

Tak je tomu v pøípadì dal�í generace
monolitických akcelerometrù od firmy Ana-
log Devices. Zásadní úpravou architektury
pøedchùdce - akcelerometru ADXL50, je
na rozdíl od pùvodnì servomechanického
principu zji�tìní velikosti setrvaèné síly pù-

sobící na mikronosník se snímacími jazýèky
(støední elektrody diferenciálních kapacit-
ních snímaèù polohy) a úmìrné mìøenému
zrychlení, vyhodnocena pøímo výchylka ja-
zýèkù. U nového typu mikroakcelerometru
ADXL150 tak bylo dosa�eno:
- Zvìt�ení citlivosti na 38 mV/g (1 g = 9,81
m/s2) a rozli�ovací schopnosti 1/100 g;
- zmen�ení driftu pøi zmìnì teploty pøes celý
�prùmyslový� rozsah -40 a� + 85 °C na 0,4 g
a pomìru signálu k �umu do 100 Hz 74 dB.
- Pìtinové spotøeby - 1,8 mA pøi napájení
jediným zdrojem 5 V.
- Ratiometrické funkce, co� znamená, �e
výstupní signál je mimo mìøené velièiny
úmìrný i napájecímu napìtí senzoru a
usnadòuje zpracování signálu pøevodníky
A/È, pou�ije-li se pro nì jako referenèní na-
pìtí napájecí napìtí senzoru.
- Díky vìt�í hustotì integrace bylo dokonce
u typu ADXL250 mo�né roz�íøit mìøení o zry-
chlení v pøíèném smìru. V tomto pøípadì jde
o první jednoèipový dvouosý akcelerometr!
Jeho mìøicí rozsah v obou osách je ±50 g.
- Kromì keramického blokovacího konden-
zátoru napájecích pøívodù ji� není tøeba
�ádných externích souèástek.

Opìt je mo�né, jako u pøedchùdcù
ADXL50 a 05, testovat funkci senzoru a

následnì vyhodnocovat systém pøivedením
elektrického signálu, který zpùsobí výstupní
signál senzoru ekvivalentní zrychlení 10 g.

Akcelerometry ADXL150/250 jsou pøed-
urèeny pro mìøení kmitání a rázù, bezde-
montá�ní diagnostiku stavu nejrùznìj�ích
strojù a zaøízení monitorováním úrovnì
vibrací, její� zvìt�ení u strojù s otáèejícími
se a kmitajícími díly je pøedznamenáním
blí�ící se poruchy. K tomuto úèelu vìt�inou
pou�ívané piezoelektrické snímaèe, kromì
náchylnosti k teplotním vlivùm, potøebují
k získání pou�itelného signálu je�tì drahé
a rozmìrné nábojové zesilovaèe, s kterými
je vìt�inou tøeba je pravidelnì kalibrovat.

Akcelerometry ADXL150/250 jsou v ne-
prody�ném 14vývodovém pouzdøe CERPAK,
urèeném pro povrchovou montá�. Pøi od-
bìru 100 ks je cena ADXL150 12,45 $,
ADXL250 19,95 $.

            JH

[1] World�s First Dual-Axis Monolithic Ac-
celerometer Commercialized by Analog
Devices. Tisková informace AD.

[2] Single - and Dual-Axis Micromachined
Accelerometers. Analog Dialogue, vol. 30,
è. 4., s. 3 - 5.

Nové monolitické
senzory zrychlení od

Analog Devices
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Rubriku pøipravuje ing. Alek Myslík, INSPIRACE, alek@inspirace.cz, V Ol�inách 11, 100 00  Praha 10

PC HOBBY
INTERNET - CD-ROM - SOFTWARE - HARDWARE

PØEKLADOVÝ SLOVNÍK
ANGLICKO-ÈESKÝ a ÈESKO-ANGLICKÝ

Poèítaèových slovníkù je na na�em softwarovém trhu stále více. Mezi ty velmi praktické lze zaøadit
Pøekladový slovník firmy Commercial Service K&K z Brna. Aèkoli tento program obsahuje v názvu slùvko
�pøekladový�, nejedná se o pøekladaè v pravém slova smyslu (tzn. nepøekládá vìty). Je poèítaèovou
obdobou klasických kni�ních slovníkù - vyu�ívá ov�em pøedností, které umo�òuje poèítaèové zpracování.
Pokud bychom porovnali napø. jeho multioborový slovník se zhruba 470 000 výrazy se slovníky v klasic-
kém provedení, pak bychom museli mít pøi práci na stole témìø pùl metru vysoký sloupec knih a vyhledání
jakéhokoli slova nebo slovního spojení by zabralo i nìkolik minut.

Poèítaèový slovník v�ak ji� po zadá-
ní nìkolika málo prvních písmen vyhle-
dá v�echna podobná slova a výrazy
i výrazy (fráze), které obsahují po�ado-
vaná slova uprostøed (tedy ty výrazy,
které se v abecedním øazení vyskytují
na zcela jiném místì). Není tøeba pøe-
pínat mezi právì pou�ívanou aplikací
a slovníkem, slovník si sám automatic-
ky �vyzvedne� hledané slovo ve
Schránce  Windows.

Zobrazení slovníku lze nastavit tak,
aby jeho okno pøekrývalo v�echny os-
tatní spu�tìné aplikace, a tak je mo�no
stále vidìt aktuální pøeklad, ani� by-
chom museli opustit napø. právì zobra-
zenou stránku Internetu nebo pøeklá-
daný dokument. Právì pro Internet,

kde platíme za ka�dou minutu pøipojení
a kde drtivá vìt�ina stránek je v angliè-
tinì, je takový slovník ideálním pomoc-
níkem pro v�echny, kteøí mají základy
jazyka, ale malou slovní zásobu, pøí-
padnì pro ty, kteøí studují stránky Inter-
netu s odborným zamìøením. Stejným
zpùsobem lze program vyu�ít napø. pro
ètení a pøeklady anglické korespon-
dence v elektronické po�tì.

Pøekladový slovník poskytuje dva
jednoduché textové editory pro pøímý
ruèní pøeklad. Tyto editory nepodporují
prakticky �ádné formátování a umìjí
zpracovávat pouze èisté textové sou-
bory. Jejich výhodou je pøímé propojení
s oknem slovníku tak, �e je automatic-
ky hledáno slovo ji� pøi jeho oznaèení

(napø. dvoj�uknutím my�í). Není tøeba
je kopírovat do schránky a není tøeba
ani nastavovat smìr pøekladu, slovník
sám rozpozná, zda se jedná o pøeklad
z angliètiny do èe�tiny nebo naopak.
Aèkoli tyto vestavìné textové editory
jistì najdou své pøíznivce, vìt�ina u�i-
vatelù dá asi radìji pøednost editoru
Microsoft Word.

Nejdùle�itìj�í souèástí Pøekladové-
ho slovníku je okno slovníku. Toto ok-
no lze libovolnì zmen�ovat, zvìt�ovat,
skrýt do ikony, nastavit jako �v�dy na-
hoøe�, je mo�né ho pou�ívat v rámci ce-
lé aplikace s vestavìnými editory nebo
i samostatnì a ponechat na popøedí
pouze malé okno slovníku pro pou�ití
s jinými aplikacemi).
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Okno slovníku obsahuje tøi �karty� -
Hledání, Nastavení a Vlastní slova/
fráze. Karta Hledání je rozdìlena (po-
dle nastavení) na okno základních vý-
skytù (abecední øazení) a okno zvlá�t-
ních výskytù (výrazy, které obsahují
základní slovo jinde ne� na zaèátku).
Nalezené výrazy jsou uspoøádány ve
stromové struktuøe s prvním koøenem
rozbaleným automaticky. Dal�í mo�-
nosti lze rozbalit pouhým �uknutím my-
�i. Oznaèení výrazu ve stromu my�í má
za následek automatické zkopírování
textu do Schránky, v cílovém textu sta-
èí ji� jen pou�ít funkci Vlo�it (není tøeba
ruènì pøepisovat).

slov/frází s mo�ností ruèního vkládání
jednotlivých výrazù nebo exportu a im-
portu databáze v textovém tvaru. Tak
lze napø. roz�iøovat slovník o speciální
odborné výrazy z jiných databází.

Podle nabídkového listu firmy jsou
k programu dodávány následující od-

borné slovníky: Obchodní (ekonomi-
ka, právo obecnì, výpoèetní technika,
informatika), Právnický (ekonomika,
právo obecnì, právo podrobnì), Che-
mický, Technický (technika, staveb-
nictví, elektrotechnika), Lékaøský (lé-
kaøství, biologie). Cena  (vèetnì DPH)
se pro koncového u�ivatele pohybuje
mezi 1500 Kè (obecný slovník, 94 000
výrazù) a� 6760 Kè (multioborový slov-
ník, 470 000 výrazù).

Dodává: Commercial Service K&K,
Je�kova 6, 638 00  Brno.

Vyu�ití pøekladového slovníku pøi práci na WWW Internetu

Nápovìda vám se v�ím pomù�e

Karta Hledání Pøekladového slovníku

V kartì Nastavení Pøekladového
slovníku jsou pøehlednì v�echny volby

Pracovní okno Slovníku spisovné èe�tiny od známé slovníkové firmy LEDA

Obèas èlovìk váhá i v èe�tinì, obzvlá�tì nechce-li
pøispívat k obecné devastaci na�eho hezkého jazyka
v na�ich sdìlovacích prostøedcích.  A listuje ve slovní-
cích jazyka èeského. Kolikrát jsem si u� øekl, proè je�tì
nikoho nenapadlo pøevést i tento slovník do poèítaèe.
A ejhle - napadlo. Známá slovníková firma LEDA ho za-
øadila do svého repertoáru za pár stovek. Urèitì se to
vyplatí. Pí�ete, slovíèko, s kterým si nejste jisti, vlo�íte
pøes Schránku (Clipboard) do slovníku a hned víte ...
Vyhledává nejen podle abecedy, ale v�echny výskyty
po�adovaného slova i ve výrazech a frázích.

(Napi�te si o nìj: LEDA s. r. o., 263 01  Voznice 64.)

Pøi ruèním zadávání hledaného slo-
va staèí vepsat nìkolik prvních písmen
a stisknout Enter. Rychlost vyhledává-
ní je závislá na celkovém výkonu po-
èítaèe, na poèítaèi 486DX2-66 s 16 MB
RAM se pohybují odezvy od jedné do
nìkolika málo sekund.

Karta Nastavení je mozkem celého
systému a dovoluje u�ivateli pøizpùso-
bit celou aplikaci vlastním potøebám.
Za zmínku stojí mo�nost specifikovat
prohledávané slovníky, nastavení typu
vyhledávání, mo�nost skrýt pozadí ap-
likace, automaticky vyzvedávat slova
ze Schránky Windows apod.

Karta Vlastní slova/fráze umo�òuje
u�ivateli spravovat databázi vlastních



Praktická elektronika A Radio - 1/98

INTERNET
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI MICROSOFT A SPINET

SpiFTP
Poskytovatel pøipojení k Internetu

Spinet nabízí na svém webovém ser-
veru (www.spinet.cz) k volnému sta�e-
ní beta verzi programu SpiFTP.

SpiFTP je jednoduchý grafický 32-
bitový FTP program se v�emi základ-
ními funkcemi, doplnìný o mo�nost
automatického èasovì øízeného obou-
stranného pøenosu souborù mezi lokál-
ním poèítaèem a vzdáleným FTP ser-
verem. Zajímavá je tato mo�nost ze-
jména v souvislosti s dial-up pøipoje-
ním na Internet. Pøi vhodnì nakonfigu-
rovaném operaèním systému program
SpiFTP zaji��uje i opakované vytáèení
telefonního èísla v pøípadì neúspì�né-
ho spojení a rovnì� umo�òuje perio-
dicky opakovat celý proces pøenosu.
Délka pøestávky mezi pøenosy a poèet
opakovaných pøenosù urèuje u�ivatel.
Jednou z mo�ností vyu�ití je napø. pøe-
nos datových souborù z odlouèených
pracovi�� do centrálního pracovi�tì
v rámci jedné organizace. Pøenos lze
uskuteènit v noèních hodinách, kdy se
dá pøedpokládat lep�í propustnost li-
nek a ni��í ceny za komunikaci, a bez
pøítomnosti obsluhy.

V hlavním oknì programu lze sle-
dovat jak lokální disk, tak i FTP server.
Prùbìh akcí na FTP serveru je prùbì�-
nì dokumentován v textovém oknì ve
spodní èásti hlavního okna. Tlaèítka
s nápisem Log umo�òují tisk obsahu
tohoto okna popø. výpis historie auto-
matizovaného pøenosu prostøednict-
vím vhodnì zvoleného programu (nej-
èastìji Notepad). Dolní èást okna obsa-
huje tlaèítka pro navazování spojení
s FTP serverem, nastavení parametrù
automatizovaného pøenosu a tlaèítka
pro jeho nastartování respektive zru-
�ení.

Bì�ná manipulace s adresáøi a sou-
bory (vytváøení a ru�ení adresáøù, ru-
�ení, pøejmenování respektive pøesun
souborù a kopírování souborù mezi lo-
kálními disky a FTP servery) je z for-
málního hlediska stejná pro lokální
zaøízení i FTP servery a neli�í se od
bì�né práce ve Windows. Pøi kopíro-
vání lze zvolit rùzný postup v pøípadì,
�e cílový adresáø ji� obsahuje soubor
shodného názvu. U�ivatel mù�e roz-
hodnout o pøepsání pùvodního sou-
boru nebo o jeho zachování. Toto roz-
hodnutí je nemìnné pro celý proces
kopírování, nelze tedy nìkteré soubo-
ry pøepisovat a jiné nikoliv.

Aby bylo mo�no provádìt s FTP
serverem potøebné operace, je nejdøí-
ve nutné s ním navázat spojení. Spo-
jení se navazuje tlaèítkem v levém dol-

ním rohu hlavního okna. Na obrazovce
poèítaèe se objeví dialogové okno  Pa-
rametry pøenosu. Pro úspì�né navá-
zání spojení je nutno uvést adresu FTP
serveru, jméno u�ivatele a heslo pøís-
tupu k FTP serveru.

Pro spojení s veøejnì pøístupnými
FTP servery vìt�inou staèí uvést jmé-
no �anonymous� a jako heslo adresu
své elektronické po�ty. Jste-li pøipoje-
ni pøes proxy server, uvedete jeho ná-
zev. Pravdìpodobnì ponecháte beze
zmìny èíslo portu, které má implicitní
hodnotu 21. Prodleva je maximální
doba, po kterou program èeká na od-
povìï vzdáleného poèítaèe. Je-li tato
doba pøekroèena, dojde k pøeru�ení
spojení.

Program SpiFTP umo�òuje nastavit
re�im automatického pøenosu soubo-
rù. Lze nastavit pouze jednostranný
automatický pøenos, tak�e mù�ete au-
tomaticky pøená�et soubory buï z FTP
serveru na místní disk nebo naopak
z místního disku na FTP server. Kromì
nastavení data a èasu zaèátku pøeno-
su lze nastavit i opakování pøenosu
v urèitých volitelných intervalech. Na-
stavení parametrù automatického pøe-
nosu je aktivováno alternativnì tlaèítky
�Kopíruj na FTP server� popø. �Kopíruj
z FTP serveru� s ikonkou budíku.

Je dùle�ité, aby v okam�iku startu
prvního automatického pøenosu byl
v pøípadì dial-up pøipojení �zavì�en�
modem. V opaèném pøípadì nebude
program schopen nastartovat pøípad-
né opakované automatické pøenosy.
Hlavním problémem automatického
pøenosu souborù v re�imu dial-up pøi-
pojení bývá nutnost �ruèní� obsluhy
samotného telefonního pøipojení, tj. vy-
táèení èísla, zadávání pøihla�ovacího
jména a hesla a prùbì�né udr�ování
spojení pøi dosa�ení èasového limitu.
To lze v�e nahradit skriptem, vytvoøe-
ným nástrojem Microsoft Dial-Up Scrip-
ting Tool. Pod operaèním systémem
Windows95 se pokusí program SpiFTP
vypoøádat s ostatními problémy sám,
od u�ivatele ale vy�aduje urèitou spolu-
práci pøi nastavování parametrù dial-
up pøipojení. V re�imu automatického
pøenosu si program SpiFTP �hlídá� dia-
logová okna, která se objevují na obra-
zovce, a posílá do nich zprávy, odpo-
vídající stisku pøíslu�ných kláves na
klávesnici poèítaèe.

Prùbìh práce programu SpiFTP je
popisován v textovém oknì v hlavním
oknì aplikace. V re�imu automatické-
ho pøenosu souborù jsou tyto informa-
ce zapisovány i do textového souboru
spinight.log.

V tomto oknì
se dají nastavit

ve�keré potøebné
parametry plánova-

ného automatického
pøenosu dat na

nebo ze serveru FTP

Okno
SpiFTP
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K INTERNETU VÁS PØIPOJÍ

hamster.business.uwo.ca/~amsoft/ The World Of Ham Radio CD-ROM info
www.hampstead.k12.nh.us/~djade/ Jade Products - kits for the amateur market
qrp.cc.nd.edu/kanga/ Kanga USA - kits for the amateur market.
www.kenwood.net/amateur.html Kenwood Communications Corp.
www.hci.net/~logicltd/index.html Low-cost SSTV, WEFAX converters
www.yaesu.com/ Yaesu USA home page
www.xray.duke.edu:1080/ Azimuthal Equidistant Map Server - Grid Maps
www.delorme.com/home.htm DeLorme high quaility Maps
www.dxdesktop.com/dxd/index.html DX Desktop for Windows
www.psrv.com/hfx/ HFx - Propagation Prediction Software
spode.ucsd.edu/ Weather Imaging Software
home.earthlink.net/~artsci Artsci Publishing Inc. - Amateur Radio books.
www.access.digex.net/~cqmag CQ Contest Magazine - contesting info
HOME.aol.com/popcomm/ POPULAR COMMUNICATIONS magazine
www.flash.net/~tsm QST and other magazines on CD-Rom
www.arrl.org/ ARRL - American Radio Relay League
www.eleceng.adelaide.edu.au/ Electrical and Electronic Engineering
www.ultranet.com/~sstv Slow Scan TV - image communications
ns.netmcr.com/~SSTV SSTV Location Links by W4MWG
www.baycom.de/ Bavarian Packet Radio Group - Baycom
www.ideanet.org Indiana Digital Experimenter�s Association
www.teleport.com/~nb6z NB6Z�s Homepage - HF digital mode ham radio
www.mindspring.com/~bobm Wide World of Packet Radio by KA4BYP
www.cpcug.org/user/wfeidt/Dxcc/ DXCC list in HTML table format
www.clinet.fi/~jukka/webcluster.html WebCluster - DX Spots and info by OH2BUA
www.iinet.net.au/~richardh Experimenters Group - RF and micro projects
www.arrl.org/qexfiles/ QEX - the ARRL Experimenters Exchange
qrp.cc.nd.edu/QRP-L/ QRP-L - QRP info.
hamgate.cc.wayne.edu/space.html Amateur Radio Space Program
www.amsat.org/amsat/ AMSAT-NA - Radio Amateur Satellite Corp.
www.tapr.org/ss/ Amateur Radio Spread Spectrum Comms
www.buck.com/cgi-bin/do_hamcall BUCKMASTER Callsign server
www.qrz.com/cgi-bin/webcall Callsign server at QRZ - updated nightly
www.coredcs.com/~mtw QSL Info - over 43,000 QSL Managers
www.mit.edu:8001/geo Geographic NameServer - Lat/Long. Lookup.
www.itu.ch International Telecommunication Union
www.funet.fi/pub/ham/antenna/NEC/ Software, NEC antenna modeling at FUNET
www.redshift.com/~orrin Software - Rhombic Antenna Design - WN1Z
www.ips.gov.au/rwc/ Solar activity report from IPS
www.leba.net/snm/ee/ Electrical Engineering Links
tycho.usno.navy.mil/what.html US Naval Observatory Master Clock
www.accessnv.com/hrshow/ HR showcase - a complete Ham Radio page
www.analysys.co.uk/commslib.htm WWW Virtual Library: Communications
www.inu.net/n5nu/ N5NU Homepage - many links
members.aol.com/cybercir/index.html Freeware download circuit encyclopedia
www.qth.com/lowband Newsletter Dedicated to 40-80-160 Meter DXing
www.lcc.net/~w5uc W5UC Home Page - Amateur Antennas
www.qsl.net/ FREE Homepages and E-mail for Hams
members.aol.com/lwcanews Longwave Home Page
home.pi.net/~adpe1khp/baken.html VHF UHF and SHF European Beacons
www.marsport.demon.co.uk/ G4PMK�s VHF info and RF software.
www.cam.org/~dino/hamlists.html Amateur Radio Related Mailing Lists - VE2DM

HAM RADIO
na Internetu

Jedno
z nejzajímavìj�ích
a nejobsa�nìj�ích
míst na Internetu
pro radioamatéry

- WebCluster
OH2BUA

Internet se zdá nezvládnutelnì
rozsáhlý a nepøehledný pouze po-
kud se na nìj vydáte bez konkrét-
ního cíle. Pak vás informace za-
valí a �utopíte se� v nich. Pokud
ale nìco hledáte, zaènete si po-
malu zu�ovat rozsah (u�iteèných
nástrojù je pro to na Internetu ji�
dost) a blí�it se po�adovaným
kvalitním informacím. V�dycky
potom zjistíte, �e nìco podobné-
ho hledal ji� nìkdo pøed vámi
a odkazy na nejvhodnìj�í místa
umístil potom na svoji WWW
stránku (má-li ji). V závìru potom
zbývá ji� jen pøebrat to, co jste
�vyrý�ovali�. Je toho je�tì poøád
dost, ale najdete pøitom i informa-
ce, které jste pùvodnì vùbec ne-
hledali, ale jsou velice cenné
a roz�íøí vám obzor.

Tentokrát jsme to zkusili s informa-
cemi pro radioamatéry - pro ty radio-
amatéry, kteøí se zabývají amatérským
vysíláním a navazováním spojení na
nejrùznìj�ích kmitoètech s obdobnými
nad�enci po celém svìtì. Bývají to
èasto i výborní technici - odborníci na
vysokofrekvenèní techniku a �íøení ra-
diových vln. Pro zaèátek staèí zadat do
nìkteré vyhledávací slu�by (Altavista,
Yahoo ap.) heslo ham radio (je to me-
zinárodnì pou�ívaný termín pro tuto
zájmovou èinnost). Z mnoha tisíc ad-
res, které vám slu�ba vrátí, staèí vzít
nìkolik prvních, a pak ji� pokraèovat na
dal�í místa, která vám doporuèují jejich
majitelé.

A najdete úplnì v�echno. Od infor-
mací pro zaèáteèníky po odborné pro-
fesionální výpoèty, nabídky komerè-
ních pøijímaèù, vysílaèù a dal�ích zaøí-
zení, volnì �íøený i komerèní software,
rozsáhlé knihovny, aktuální zprávy
o dìní na radioamatérských pásmech,
technické i provozní informace o spe-
ciálních druzích provozu, o spojeních
pøes satelity, odrazem od Mìsíce ap.,
návody na jednoduché i slo�itìj�í vy-
sílaèe, antény a rùzné doplòky, pøe-
hledy èasopisù a publikací, pozvánky
na spoleèenské akce a radioamatér-
ská setkání, adresáøe radioamatérù
celého svìta atd. atd.

Pøibli�nì 50 adres, které jsme pro
vás bez nárokù na jakoukoliv úplnost
vybrali, by mìlo být jenom inspirací,
jakýmsi odrazovým mùstkem - na mno-
ha tìchto místech najdete kromì hlav-
ních informací i dal�í seznamy dal�ích
zajímavých míst na Internetu. Pokud
najdete nìco obzvlá�� zajímavého, co
byste chtìli doporuèit ostatním, dejte
vìdìt.

Tipy:
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stáhnìte si software
MicrosoftuAccess Free Stuff

Active VRML Add-on
ActiveX Control Pad
ActiveX Software Development Kit
Authentication Proxy for

Netscape Navigator

Chat 2.0
Chess Sampler
Cinemania 96 Monthly Content Updates
Cinemania 97 Monthly Content Updates
Close Combat Trial Offer
Close Combat Update Patch

Dangerous Creatures Theme
for Windows 95

Distributed Password Authentication
Upgrade for IE

Encarta 96 Yearbook Builder
Excel Free Stuff
Excel Viewer
Exchange Server Resource kit
Exchange Server Service Packs

Fighter Ace Open Beta
FrontPage 98 Beta
FrontPage Free Stuff
Fury3 Trial Offer

Games - Trial Versions
Golf Theme Pack

Handheld PC Explorer for Windows CE
Handheld PC File Converter Beta
Hellbender Trial Offer
HTML Wizard

Internet Explorer 2.0 - English version
Internet Explorer 2.0 - International

versions
Internet Explorer 3.0
Internet Mail and News 1.0 for

Windows 95
Internet Explorer 2.0 for the Macintosh
Internet Explorer 2.0 for Windows 3.1
Internet Explorer 1.5 for Windows NT
Internet Mail and News 1.0 for

Windows NT

Index Server
Inet Monitor
InetLoad 2.0
Internet Assistant for Access for

Windows 95

Internet Assistant for PowerPoint
for Windows 95

Internet Assistant for Schedule+
for Windows 95

Internet Assistant for Word 6.0
Internet Assistant for Word 95
Internet Information Server
Internet Information Server 4.0 Beta 3
Internet Locator

Java Support for Internet Explorer

Microsoft Project 98 Trial Version
Money 98 Financial Suite Trial Edition
Monster Truck Madness Trial Version
MSNBC Personal Delivery
MSNBC Personal Front Page
MSNBC Personal News Alert
MSNBC Personal NewsLink
Music Central 96 Monthly Updates
Music Central 97 Monthly Updates

NetMeeting 2.0
NetMeeting SDK
NetShow
Netscape Bookmarks to Internet Explorer

Favorites Converter

Office 97 Service Release
Office Developer Free Stuff
Office Free Stuff
Outlook 98 Technical Beta
Outlook Free Stuff

Payment and Address Selector
Picture It! 2.0 Trial Version
Plus! for Kids Underwater Desktop

Theme
Pocket Expedia Streets
Pocket Internet Explorer
Posting Acceptor 1.0
PowerPoint 95 Converter

for the Macintosh
PowerPoint 97 Binary Converter

for PowerPoint 95
PowerPoint 97 Translator for Power

Point 4.0 for Windows
PowerPoint 97-98 Import Converter

for the Macintosh
PowerPoint Animation Player for ActiveX
PowerPoint Free Stuff
PowerPoint Viewer
PowerToys for the Handheld PC Beta

Microsoft Project 98 Trial Version
Project Add-ons
Proxy Server 2.0 Beta
Publisher 97 Trial Edition
Publisher Free Stuff

Rattler Race Sampler
Return of Arcade: Pac-Man
Rodents� Revenge Sampler
Routing and Remote Access Service

Update for Windows NT Server

Schedule+ Add-ons
Site Server
Site Server, Enterprise Edition
SNA Server 3.0 Evaluation CD
Software Support Library
SQL Server 6.5 Evaluation Copy

TrueType Fonts on the Web
- Apple Macintosh

TrueType Fonts on the Web
- Windows

V-Chat 1.1
VRML Add-In for Internet Explorer 2.0

Web Publishing Wizard v1.52
Win32 Internet API Reference Guide
Windows 95 Support Online

Free Software
Windows 95 Service Pack 1
Windows95 Shareware and Utilities
Windows95 Updates
Windows CE Development Toolkit Betas

for Visual Basic and Visual C++
Windows NT Free Software
Windows NT Service Packs
Word 97 Converter for Word 6.x

for Windows
Word 97 Converter for Word 6.x/95
Word 97-98 Import Converter
Word 97-98 Import Converter for

the Macintosh
Word Binary Converter for Word 97
Word Free Stuff
Word Macro Virus Protection Tool
Word Viewer

www.microsoft.com/download/

Nebojte se, nenabádáme vás
k softwarovému pirátství, softwa-
re k volnému sta�ení je na webo-
vých stránkách Microsoftu zcela
legálnì a staèí obvykle, máte-li le-
gální kopii operaèního systému
Windows. Na uvedené adrese na-
jdete zhruba tøi typy softwaru -
beta verze nových produktù, plnì
funkèní vývojové produkty s o-
mezenou dobou funkce (do dal�í
beta verze nebo do uvedení finál-
ního produktu), zku�ební verze
rùzných komerèních produktù
s omezenou funkèností  a zcela
volný plnohodnotný software, ja-
ko napø. Internet Explorer, Net-
meeting, prohlí�eèe Wordu, Ex-
celu a PowerPointu, publikaèní
nástroje pro Internet pro Micro-
soft Office a mnoho rùzných utilit
a pomùcek. Ostatnì - zde je se-
znam:
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NetMeeting
Microsoft

Software NetMeeting firmy Mi-
crosoft je produktem nové doby,
doby komunikace. Umo�òuje
v�estrannì komunikovat a spolu-
pracovat prostøednictvím osobní-
ho poèítaèe s nìkým ve vedlej�í
místnosti, budovì, ale i v jiném
mìstì nebo zemi. Na rozdíl od
bì�ných technických popisù
softwarových produktù je tento
èlánek výzvou - vyzkou�ejte si!
NetMeeting (verze 2.0) je zdarma
k mání na Internetu nebo jako
souèást Internet Exploreru, tak�e
vás to nic nestojí. Následující od-
stavce vám øeknou, co v�echno
si mù�ete s tímto softwarem vy-
zkou�et.

Snadné propojení
s ostatními

l Microsoft NetMeeting poskytuje
rùzné mo�nosti propojení dvou i více
poèítaèù. Mù�ete pou�ít IP adresu (in-
terní nebo internetovou), napsat jméno
poèítaèe (tak jak je definováno ve Win-
dows 95 pod ikonou Sí�), pou�ít adresu
elektronické po�ty (e-mail) �ádaného
partnera nebo zvolit partnera v adre-
sáøi ILS.
l Tímto postupem mù�ete propojit

i více úèastníkù dohromady a poøádat
konference bez fyzické pøítomnosti
úèastníkù.

Sdílení dat a údajù
pøi konferencích

Po propojení dvou nebo nìkolika
poèítaèù si vyzkou�ejte:
l Sdílení aplikace s ostatními pøi

spoleèném jednání. NetMeeting vám
umo�òuje sdílet prakticky ka�dou apli-
kaci pro Windows s ostatními úèastní-
ky konference, tak�e v�ichni vidíte na
svých obrazovkých stejné informace.
Výraznì to zlep�uje vzájemnou komu-
nikaci. Spus�te si nìkterou aplikaci
(napø. Word nebo Excel, nebo prezen-
taci v PowerPointu) na svém poèítaèi,
v nástrojovém pruhu Netmeeting zvol-
te Share (sdílení) a vyberte okno apli-
kace. Toto okno se pak automaticky
objeví na obrazovkách v�ech ostatních
úèastníkù jednání. Vyzkou�ejte si skro-
lování, editování a dal�í manipulace se
zobrazených obsahem, ostatní úèast-
níci to v�echno mohou sledovat s vámi
na svých obrazovkách. Pokud ale vy
nepovolíte spolupráci, nemohou do
manipulací sami zasahovat.

l Spolupráci s ostatními v reálném
èase. Aktivujte funci Collaborate (spo-
lupráce) na nástrojovém pruhu Net-
Meeting, èím� umo�níte i ostatním ak-
tivnì pracovat se sdílenou aplikací.
Ostatní tuto funkci na svých poèítaèích
aktivují stejným zpùsobem, nebo dvo-
jitým �uknutím na aktivní okno aplika-
ce. Vyzkou�ejte si opìt v�echny bì�né
manipulace se zobrazeným dokumen-
tem.
l Mezi sdílenou aplikací a kterou-

koliv lokální spu�tìnou aplikací mù�ete
pou�ívat funkce cut, copy a paste (ko-
pírování, vkládání, pøená�ení), a to v o-
bou smìrech. Mù�ete napø. spustit svo-
ji vlastní aplikaci Excel, oznaèit urèitá
data ve zvolené tabulce, zkopírovat je
do Schránky, pak pøejít do sdílené apli-
kace, pøevzít její ovládání a vlo�it data
ze Schránky do v�emi sdíleného doku-
mentu.
l Sdílet mù�ete i adresáøe na pev-

ném disku a kterékoliv okno operaèní-
ho systému Windows. Sdílení aplikací
je v NetMeeting velice flexibilní a umo�-

Pracovní okno
programu
Microsoft

NetMeeting

l V adresáøi mù�ete snadno filtro-
vat a vybírat skupiny úèastníkù podle
rùzných atributù (pøítomné, z urèitého
oddìlení, z jednoho mìsta, vybavené
videokamerou ap.). Hned je také jed-
nodu�e setøídíte tøeba podle abecedy.
l Pokud osoba, s kterou se chce-

te spojit, není pøítomna, mù�ete ji pøí-
mo z Netmeeting poslat zprávu a po-
�ádat ji o zavolání, jakmile se vrátí.
l Kdy� jste se ji� s nìkým spojili

a jednáte, funkce Do Not Disturb (Ne-
vyru�ovat) zabrání ostatním, aby se
k vám bìhem jednání pøipojovali a pøe-
ru�ovali vás. Pokud se pokusí o spoje-
ní, budou automaticky informováni, �e
jste momentálnì zamìstnán a nemù-
�ete se s nimi spojit. Mohou vám po-
slat zprávu elektronickou po�tou.

Dialogové okno pro navázání spojení

Mnoho dal�ích informací
o komunikaèním progra-

mu Microsoft NetMeet-
ing, jeho funkcích a dal-
�ích komponentech Mi-

crosoft Internet Explore-
ru najdete na speciali-
zované WWW stránce

Microsoftu (mù�ete zaèít
na www.microsoft.com)

verze 2.0
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òuje prakticky v�dy, aby v�ichni úèast-
níci jednání vidìli na svých obrazov-
kách spoleènì to, co je zapotøebí. Vy-
zkou�ejte si napø. sdílení okna Control
Panel z Windows 95 a jeho ovládání
kýmkoliv z propojených úèastníkù. Tu-
to mo�nost lze velmi efektivnì vyu�ít
pøi konfiguracích, odstraòování závad
a technické podpoøe - v�e lze dìlat dál-
kovì, po telefonní lince, poèítaè klien-
ta mù�ete ovládat tak, jako byste pøed
ním sedìli.
l Ovládání vámi sdílené aplikace

dostanete kdykoliv pod svoji kontrolu
pouhým stiskem klávesy Esc na va�í
klávesnici.

Tabule (Whiteboard)
l Okno Tabule se automaticky ob-

jeví na obrazovkách v�ech úèastníkù
jednání, kdy� ho kdokoliv z nich spustí.
Umo�òuje si s ostatními v reálném èa-
se vymìòovat náèrtky, grafy a jakéko-
liv dal�í grafické informace. Zkuste si
nakreslit rùzné obrazce, organizaèní
schémata, napsat krátké poznámky.
Tak jak na Tabuli kreslíte nebo pí�ete,
v�ichni ostatní to okam�itì vidí i na své
obrazovce. Na Tabuli mù�e kreslit ne-
bo psát i nìkolik úèastníkù souèasnì.
l Na Tabuli mù�ete pøes Schránku

kopírovat cokoliv z vlastní pracovní
plochy nebo jiných aplikací.
l Poznámky nebo náèrtky nemusí-

te na Tabuli kreslit pouze v reálném èa-
se, ale mù�ete je mít samozøejmì pøi-
pravené pøedem a pøenést je v potøeb-
ný okam�ik na Tabuli pouhým pøeta�e-
ním my�í (drag and drop) nebo klasic-
kým zkopírováním pøes schránku.
l Máte k dispozici dálkové ukazo-

vátko (Remote Pointer). Kterýkoliv
z úèastníkù (ka�dý má jinou barvu) tak
mù�e ukázat na to, co pova�uje v daný
moment za dùle�ité, na co chce upo-
zornit nebo co chce zdùraznit. Vyzkou-
�ejte si to na rùzných objektech umí-
stìných na Tabuli.
l NetMeeting umo�òuje pou�ívat

na Tabuli více stránek, k usnadnìní ko-
munikace o rùzných tématech. Kdyko-
liv mù�ete odpojit svoji Tabuli doèas-
nì od ostatních (funkcí  Synchronize
v menu Tools) a nalistovat si nìkterou
jinou stránku. Vyzkou�ejte si pøidávání

stránek k Tabuli a její odpojování
a opìtné pøipojování k prùbì�né aktu-
alizaci.
l Obsah Tabule lze ulo�it, abyste

ho v budoucnosti mohli znovu pou�ít,
nebo si po skonèení jednání v�echny
my�lenky a poznámky znovu projít.
I bìhem jednání mù�ete samozøejmì
kdykoliv nahrát døíve ulo�ené stránky.

Textová komunikace
l Textová komunikace - Chat - se

automaticky spustí, kdy� ji pou�ije kdo-
koliv z ùèastníkù jednání. Umo�òuje
posílat ostatním bìhem jednání zprávy
a prohlí�et jejich zprávy a poznámky.
Poslou�í i k organizaènímu èlenìní
jednání a sdìlování v�ech doprovod-
ných informací.

te poslat soubor jen urèité osobì, vy-
berete ji ze seznamu a funkci posílání
souborù zvolíte z nabídky na pravém
tlaèítku my�i.
l Úèastníci mohou posílané sou-

bory pøijmout nebo odmítnout. Nemu-
síte tedy pustit do svého poèítaèe
v�echny soubory, které vám nìkdo
posílá.

Hlasová komunikace
l Zkuste mluvit s ostatními pøes In-

ternet. Vyzkou�ejte si tuto funkci (je
nutné mít pøipojený mikrofon) po pro-
pojení dvou osob pomocí NetMeeting.
l Pøepínatelné audio umo�òuje

u�ivateli NetMeeting pøepínat mezi ví-
ce úèastníky jednání a vybírat si, koho
chcete poslouchat.
l NetMeeting pracuje se standardy

a je proto kompatibilní s ostatními stan-
dardními produkty. Díky podpoøe stan-
dardu H.323 lze snadno komunikovat
s u�ivateli ostatních telefonních pro-
gramù pro Internet, které tento stan-
dard podporují. Mù�ete to vyzkou�et.
Nahrajte si z Internetu (adresa http://
connectedpc.com/iaweb/cpc/iivphone)
Internet Video Phone firmy Intel a in-
stalujte ho na jiný poèítaè. Spus�te
NetMeeting, zavolejte IP adresu druhé-
ho poèítaèe a mù�ete mluvit.

Videotelefon
l Své protìj�ky mù�ete pøi rozho-

voru s nimi i vidìt. Po propojení soft-
warem NetMeeting si vyzkou�ejte tuto
funkci - mluvíte do mikrofonu a díváte
se do kamery (obojí musí být samozøej-
mì pøipojeno k poèítaèi).
l K pøijímání obrazu (videa) není

zapotøebí �ádný hardware, mù�e být
zpracováno výhradnì softwarovì.
l Stejnì jako v pøípadì hovoru lze

i pøi sledování obrazu podobným zpù-
sobem pøepínat mezi jednotlivými
úèastníky jednání.
l Okno s obrazem mù�ete oddìlit

od pracovního okna NetMeeting a umí-
stit ho kamkoliv na pracovní plochu va-
�eho poèítaèe. Pozdìj�ím pøesunutím
do okna NetMeeting ho zase vrátíte
zpìt.
l I bìhem hovoru lze mìnit velikost

obrazového okna. Rozmìr obrázku,
který posíláte ostatním, mù�ete plynule
mìnit i bìhem jednání (v menu Tools
pod polo�kou VideoOptions). Zároveò
se upraví i rozmìr va�eho videookna.
l Dálkovì mù�ete mìnit i kvalitu

snímání obrazu. Bìhem jednání lze
mìnit pomìr mezi rychlostí videa a je-
ho kvalitou. Výsledek uvidíte ve vlast-
ním videooknì a mù�ete ho upravovat
tak dlouho, ne� vám vyhovuje.
l Obrázky z videookna lze kdyko-

liv zachytit a umístit do Schránky. Od-
tud ho pak mù�ete vlo�it do kterékoliv
aplikace Windows, nebo na Tabuli
NetMeeting.

Komunikaèní software Microsoft Net-
meeting si mù�ete zdarma nahrát z Inter-
netu ze stránek www.microsoft.com.

Tabule
(Whiteboard)
pro sdílení
poznámek,
náèrtkù
a dal�ích
grafických
informací

Okno pro textovou komunikaci, tzv. chat

l V re�imu Whisper (��eptání�) mù-
�ete poslat zprávu jen urèitému úèast-
níkovi jednání, ani� by ji ostatní vidìli.
Zvolenou osobu si vyberete v seznamu
pod nadpisem Send To. U osoby, které
je urèena, bude zpráva oznaèena jako
speciální a bude oddìlena od ostatních
zpráv.
l Obsah ve�keré komunikace bì-

hem jednání lze rovnì� ulo�it a pozdìji
si ho znovu procházet.

Pøená�ení souborù
l NetMeeting umo�òuje bìhem

jednání posílat ostatním soubory (na
pozadí, ani� by to ovlivòovalo prùbìh
jednání). Soubory, které chcete poslat
v�em, staèí jednodu�e my�í pøetáh-
nout do okna NetMeeting, pokud chce-
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S jazykovými uèebnicemi na
CD-ROM se v posledním roce
�roztrhl pytel�. Není divu, je to
velice vdìèné téma, kde lze vý-
hodnì vyu�ít v�echny multime-
diální vymo�enosti ke zpestøení
a zefektivnìní výuky. CD-ROM
Lingua Land firmy  Media Trade
je uèebnicí základù cizích jazykù
(anglické a americké angliètiny,
nìmèiny, francouz�tiny a �panìl-
�tiny) pro dìti od 6 do 12 let, nu-
dit se s ní nebude ale ani èlovìk
star�í a zku�enìj�í.

Netradièní metoda výuky je zdùraz-
nìna neobvyklým grafickým pojetím
uèebnice s veselým obrázkovým pra-
covním prostøedím. Svou výslovnost si
mù�ete nahrávat pøes mikrofon do po-
èítaèe a porovnávat s velmi pìknou vý-
slovností rodilých mluvèích.

Pøezku�ování toho, co jste si ji� za-
pamatovali, je velmi neobvyklé a vyu-
�ívá devíti rùzných her - potápìní se
k pokladùm se slovíèky, pexeso, støel-
ba na terèe se slovíèky, zalévání kvì-
tinek na zahradì, sestavování kamenù
se slovy do správného slovosledu ap.

Uèebnice Lingua Land obsahuje asi
1000 slovíèek a stovky vìtných frází
v ji� zmínìných pìti jazycích. Stovky
barevných ilustrací a pøekvapivých ani-
mací pomáhají k jejich snadnému za-
pamatování. Ke v�em slovíèkùm i frá-
zím si kdykoliv mù�ete poslechnout
správnou výslovnost. Jednotlivé obráz-
ky se slovíèky lze i vytisknout a získat
tak zajímavé jazykové omalovánky.

Tento CD-ROM vyrábí a dodává firma

MEDIA trade s. r. o.
Riegrovo nám. 153, 767 01  Kromìøí�

tel./fax 0634 331514, 330662
www.mediatrade.cz, media@mediatrade.com

U ka�dé situace (obrázku) se nejdøíve nauèíte slovíèka ... ... a pak nìkolik situaèních frází.

Ke zkou�ení nauèených slovíèek a jejich pou�ívání jsou v Lingua Land rùzné hry
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�pidla
Data Processing

S tímto kupónem získáte u firmy

Nad stránìmi 4545, 760 05 Zlín 5

Softwarový expres

na CD-ROM  slevu 5%

= SHAREWARE

Softwarový Expres podzim 97
je sbírkou zhruba stovky úspì�-
ných sharewarových programù
pøevá�nì pro Windows 95, 3.x
a NT. Je vybaven obslu�ným u�i-
vatelským rozhraním se struèný-
mi èeskými popisy ka�dého pro-
gramu, umo�òujícím kopírovat
programy na pevný disk vlastní-
ho poèítaèe.

Abyste si udìlali pøedstavu o tom,
co na tomto CD-ROM mù�ete najít,
projdeme jeho obsah a zastavíme se
u nìkterých programù.

PowerToys pro Windows 95 je zná-
má skupina utilit od Microsoftu. Kalei-
doscope 95 - pìkný �etøiè obrazovky
pro Windows 95 and NT. LView Pro pro
Windows 95 je výkonný editor obráz-
kù. Pracuje s mnoha formáty vèetnì
JPG, GIF, BMP, TIF a TGA. My Perso-
nal Diary vám umo�òuje vést si na
poèítaèi osobní deník èi diáø, kartotéku
adres a telefonních èísel a seznam
úkolù. V�echna data jsou chránìna
heslem. V obsahu nechybí populární
internetový prohlí�eè Microsoft Internet
Explorer v èeské verzi 3.02 pro Win-
dows 95 i pro Windows NT. Microange-
lo je pùvabný software, s kterým mù�e-
te prohlí�et, tvoøit a editovat ikony 8x8
a� 64x64 pixelù a také animované kur-
zory pro Windows. Jestli si myslíte, �e
Microsoft mohl udìlat 32-bitovou verzi
Poznámkového bloku trochu lep�í, po-
dívejte se na NotePad+. Není omezen
velikostí souboru, mù�e otevøít více
souborù najednou, posílat soubory e-
mailem a mìnit typ písma. Paint Shop
Pro 32 je program pro Windows 95/NT
pro zobrazování, vytváøení a editaci bit-
mapové grafiky. Obsahuje nástroje pro
malbu s osmi �tìtci, fotografickou re-
tu�, úpravy obrázkù, nìkolikanásobné
konverze, podporu pro skener, vlastní
textury papíru ad. Quick View Plus je
výborná náhrada za standartní Quick
View ve Windows 95. �uknutím pra-
vého tlaèítka my�i jednodu�e zobrazíte
na 200 rùzných formátù souborù. Re-
alAudio Player pro Internet je úspì�ný
ji� od svého prvního uvedení na trh.
Pøekvapí vás zvukem, který se témìø
vyrovná rádiovému vysílání. VirusScan
for Windows 95 není nutné pøedstavo-
vat, tento produkt McAfee patøí mezi
základní vybavení. McAfee WebScan
pøiná�í standardní virovou ochranu od
McAfee i na Internet a Web. Sám se
pøichytí na webový prohlí�eè a automa-
ticky prohledává ka�dý soubor, který
pøijde s e-mailem nebo je stáhnut z we-
bu. Death Rallye jsou závody autíèek
vidìny z ptaèí perspektivy. Tato hra je
krve�íznivá, se zbranìmi a chodci, kte-
øí jsou neodbytní. Kompresní a archi-
vaèní program WinZip pro Windows
95/NT by mìl rovnì� být v základním
vybavení ka�dého u�ivatele PC. Win-
Zip obsahuje funkci Wizard pro jedno-
duché rozbalování a instalaci, podporu
dlouhých názvù, oblíbených slo�ek,
tvorbu samorozbalujících se archivù,
jednoduché zobrazování souborù v ex-

terním ASCII editoru atd. Depth Char-
ge - Deep Blue Troubles je exkluzivnì
udìlaná hra typu Mine-Sweeper. Velíte
ponorce a odpalujete torpéda na urèe-
né souøadnice. Cool Edit 96 - toto 32-
bitové virtuální nahrávací studio je asi
nejlep�í sharewarový audio editor vù-
bec. Podporuje skoro v�echny zvuko-
vé formáty vèetnì mo�nosti ulo�ení
pøímo do formátu RealAudio a umo�ní
vám je mezi sebou lehce konvertovat.
Pracuje na nìkolika zvukových soubo-
rech najednou, mù�e analyzovat data
a je vybaven CD pøehrávaèem. Design
Express Labels je pìkný program na
vytváøení samolepek a �títkù skoro
ka�dé velikosti a typu. InfoSpy je dù-
kladná utilita pro Windows, která sledu-
je prostøedí a vypisuje aktivity kláves
a komponent - podporuje systémy Win-
dows 3.1 i Windows 95. Screen Loupe
je �lupa� - nástroj, který zobrazuje zvìt-
�ený pohled (2x, 4x nebo 8x) èehokoli,
co je pod kurzorem my�i. Má také ho-
rizontální a vertikální �pravítka (mìøít-
ka)�, která mù�ete umístit kamkoli na
pracovní plochu. Perfect Screens je in-
teligentnì navr�ený a u�iteèný systém
pro výrobu rùzných virtuálních obrazo-
vek s vlastními u�ivatelskými menu,
nástrojovými pruhy ap. Surfbot je robot,
který automaticky nahrává vámi vybra-
né stránky na webu a umo�òuje pro-
hlí�et je pozdìji bez pøipojení k Inter-
netu. Calc95 je výkonný vìdecký kal-
kulátor se statistickými a finanèními
funkcemi, ale nezabírá pøíli� prostoru
na obrazovce. Zahrnuje srozumitelnou
paletu fyzikálních konstant a vzorcù.
Time and Chaos 32 je vynikající 32- bi-
tový diáø, který vede mìsíèní a denní
programy, výpisy, seznamy co je tøe-
ba udìlat, i telefonní seznam. Pegasus

Mail pro Windows je známý software
pro elektronickou po�tu. Jestli�e máte
rádi skládaèky typu puzzle, bude se
vám líbit Jigsaws Galore, jedna z nej-
propracovanìj�ích her vùbec.  Pøichází
s 10 barevnými fotografiemi (256 ba-
rev), ale puzzle mù�ete vytvoøit z jaké-
hokoliv souboru BMP a mù�ete si i na-
stavit, kolik kouskù má obsahovat (od
4 do 4000).  WPlot umo�ní generovat
2-D a 3-D kresby ze zadaných sad sou-
øadnic jednotlivých bodù. ClipMate 32-
bit si zapamatuje v�e, co jste mìli ve
Schránce a umo�ní vám s tìmito daty
dále pracovat. Známý a oblíbený
HTML editor HoTMetaL 2.0 vyu�ívá
mnoho autorù WWW stránek
pøedev�ím pro jeho snadné ovládání a
propracovanou nápovìdu. NeoDraw je
vektorový kreslicí program pro Win-
dows 3.x a 95 od autorù programù
NeoPaint a NeoBook. Skymap v3.0 je
planetárium pro Windows 95 a Win-
dows NT. Zobrazuje pro kterýkoliv
moment pøesnou mapu oblohy,
hvìzdy, komety, planety mlhoviny ap.
Thunderbyte Antivirus je kvalitní anti-
virový program (verze 7.06). Tek Illus-
trator for Windows je oblíbený program
pro vytváøení technických ilustrací. A
dalo by se pokraèovat ...

CD-ROM
Softwarový Expres
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Indikace síly pole

Obr. 1. Indikátor síly pole

Obr. 3. Nákres realizace
vedení z pocínovaného

 plechu

kde L je maximální rozmìr (délka) vy-
sílací antény. Pro anténu o celkové
délce l/2 je tedy tato minimální vzdále-
nost právì l/2. Pokud se indikátor
umístí blí�e, tzn. do �blízké oblasti� (tzv.
Fresnelova zóna), indikuje spí�e rozlo-
�ení vf proudù/napìtí podél antény.
V praxi se zpravidla pou�ívá pojmù
�blízké pole� a �vzdálené pole�.

OK1VR

Jistì se mnou budete souhlasit, �e
mentalita obce síbíèkáøské je pøevá�-
nì u�ivatelská, ale jsou mezi nimi i ku-
tilové, kterými cloumá neklid z nepozna-
ného.

Tìm je k dispozici prostor za antén-
ním konektorem jejich �stanièky� a za-
ènou mít snahu se vybavovat vlastními
mìøidly. První pomùckou, kterou dopo-
ruèuji ke zhotovení, je indikátor síly
pole. Snadno si opatøíte z vyøazeného
magnetofonu ruèkové mìøidlo, krátkou
,feritku z tranzistoráku�, na kterou do
støedu navinete 10 závitù drátu o prù-
mìru 0,5 mm s izolací PVC, germanio-
vou diodu a pol�táøkový kondenzátor
100 nF. ,Feritku� pøichytíme gumièkou
na zadní stranu mìøidla, pøipojíme dio-
du a kondenzátor a je to. Umístíte-li mì-
øidlo poblí� antény tak, aby ruèka uka-
zovala asi do poloviny stupnice, mù�ete
laborovat s délkou antény, protiváhou
èi napájeèem a hned uvidíte kladný èi
záporný výsledek na velikosti vyzáøe-
né energie. Prostì pøi nastavování an-
tén v�eho druhu dobrá vìc.

OK1ACP

Lektorská poznámka:

Aby indikátor ukazoval jednoznaènì
intenzitu anténou vyzáøené elektromag-
netické energie, je �ádoucí, aby se na-
cházel a� ve �vzdálené oblasti� (v tzv.
Frauenhoferovì zónì). Její hranice le�í
ve vzdálenosti R od mìøené antény, a
je dána vzrocem

R = 2L2 /l,

moniku", konce pásku pøipájíte na
støední vývody konektorù a postranní
vodièe na pøíslu�né souèástky podle
schématu. Správnou funkci si ovìøíte
tak, �e slo�íte z nìkolika paralelních
rezistorù odpor 50 W a zapojíte je mís-
to antény. Zaklíèujete vysílaè a poten-
ciometrem nastavíte plnou výchylku na
mìøidle. Po pøepnutí pøepínaèe by ne-
mìlo mìøidlo ukázat nic, ale vzhledem
k parazitním kapacitám bude výchylka
tøeba 1 dílek. To mù�eme pova�ovat za
nulu praktického mìøení a tøi dílky na-
víc u� znamenají PSV 1:1,9. Takový
PSV u� upozoròuje, �e je tøeba se za-
bývat lep�ím pøizpùsobením nebo hle-
dat závadu na kabelu èi konektorech.

ò

PSV-metr trochu jinak

Nehodlám unavovat tématem noto-
ricky známým a v této rubrice nìkoli-
krát publikovaným. Nabízím pouze ori-
ginální øe�ení mìøicího vedení. Ke
zhotovení celého PSV-metru potøebu-
jete investovat jen do dvou konektorù
PL. Krabièku zhotovíte z kuprextitu a
v rozích spájíte. Ostatní souèástky máte
v �uplíku nebo získáte rozebráním do-
mácího elektronického �rotu. Hlavní
souèást mìøièe zhotovíte takto: Z pocí-
novaného plechu o tlou��ce 0,3 mm
ustøihnete pásek 8 x 150 mm, polo�íte
jej na lepivou stranu �iroké izolepy,
z obou stran pøilo�íte vodiè o Æ 0,5 mm
s izolací PVC (obr. 3) a izolepu pøehne-
te. Tímto uspoøádáním se dosáhne ka-
pacit �ádoucích pro správnou funkci
smìrových vazeb PSV-metru (obr. 3 -
vykøièník). Aby vedení v krabièce neza-
bíralo tolik místa, udìláte z nìho �har-

Pøizpùsobovací èlánek
Z-match

Mù�ete se dostat do situace, �e máte
anténu, nevíte o ní nic, máte kabel, ne-
víte o nìm nic a pøesto chcete hned vy-
sílat bez obav o koncové tranzistory své
stanice. V tom pøípadì je dobré mít po
ruce univerzální pøizpùsobovací obvod
popsaný OM3MY v Rádio�urnále è. 1/
95 jako Z-match. Dovolil jsem si jej apli-
kovat pro pásmo CB následujícím zpù-
sobem. Cívku jsem zhotovil z èervené-
ho toroidu N01 26/15/10, u kterého
výrobce udává pracovní oblast 20 a�
100 MHz. Vstupní vinutí má 26 závitù
lakovaného vodièe o Æ 0,8 mm s od-
boèkami na 13. a 18. závitì. Výstupní
vinutí má 7 závitù vodièe o Æ 0,8 mm,
izolovaného PVC. Ladicí kondenzáto-
ry jsou styroflexové z ,tranzistorákù�
o kapacitì kolem 2x 250 pF. Na mìøe-
ní výstupního výkonu se hodí malý to-
roidek jakýchkoliv rozmìrù se 2 závity
libovolného vodièe.

Po pøipojení èlenu mezi stanici a
napájeè antény nastavíme C1 do polo-
viny stupnice a otáèením C2 dosáhne-
me maximální výchylky mìøidla. Pak
postupnou zmìnou C1 a C2 najdeme
nejlep�í pøizpùsobení, tedy nejvìt�í vý-
chylku mìøidla. V této poloze je také nej-
lep�í PSV, o èem� vás pøesvìdèí PSV
-metr zaøazený mezi vysílaè a Z-match.

OK1ACPï Obr. 2. Rozmì-
rový náèrtek PSV

metru

Obr. 4. Pøizpùsobovací èlánek Z-match ò

!
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Letecká radiostanice FuG 16
Jaroslav �ubert   (Dokonèení)

Obr. 6. Schéma zapojení vysílaèe FuG 16

Dal�í dùmyslný systém pro FuG 16
byl EMEG (Entfernungsmessgerät) -
obr. 4 - viz PE-AR 11/97, s. 42). Pøipo-
mínám, �e v té dobì (1939) se na ce-
lém svìtì zji��ovala poloha letadla tak,
�e ho musela zamìøit dvì vzájemnì
vzdálená gonia, zamìøené smìry se vy-
nesly do mapy a v køi�i�ti smìrù bylo
zamìøované letadlo. Bylo to zdlouha-
vé, gonia se musela navzájem informo-
vat a pak teprve podat stíhaèce zprá-
vu. Nìmci vymysleli systém urèení
polohy letounu zamìøením z jediného
místa! Opìt nutno pøipomenout, �e v té
dobì radar je�tì nebyl!

Jediný zamìøovaè na leti�ti, zvaný
�Tornádo� - v podstatì otoèný �H� Ad-
cock, zamìøením zjistil smìr k letounu
a pak moduloval svùj vysílaè nf tónem
3 kHz. Letoun tento tón pøijal a modu-
loval jím svùj vysílaè (na jiném kmito-
ètu!). Z fázového posuvu tónu 3 kHz vli-
vem èasového zpo�dìní probìhlou
dráhou vyhodnotil EMAG (...anzeige-

gerät) vzdálenost k letadlu. Smìr a
vzdálenost z jediného místa jednoznaè-
nì urèuje polohu letadla. Bylo to rychlé,
odpadla nutnost druhého zamìøovaèe,
stanovení køi�i�tì. Vyhodnocovací pøí-
stroj EMAG mìl obrazovku s kruhovì
rozmítanou stopou a kruhovou stupni-
cí vzdálenosti o Æ a� 50 km. Pøi vìt�í
vzdálenosti vykonala stopa více kruho-
vých obìhù (po 50 km), jejich poèet zjis-
tila obsluha �Tornáda� tak, �e tlaèítkem
zvý�ila modulaèní kmitoèet 3 kHz
o deset procent. Z velikosti posunu
vzdálenosti znaèky zjistila poèet obìhù
a tím i pøesnou vzdálenost letounu.
Znalost pøesné polohy neslou�ila jen ke
stanovení azimutu �domù�, ale i k pøes-
nému navedení na cíl útoku! Bylo to ge-
niální a staèily na to malé výkony obou
vysílaèù FuG 16 - pouhých 10 W! Mno-
hem pozdìji vyvinutý radar musí vyza-
øovat stovky kW.

Øíkalo se, �e FuG 16 v novìj�í vari-
antì umo�òovala dálkovì kontrolovat

Patice elektronek zespodu

Pøípoj k plá�ti
objímky

i stav paliva a støeliva, tak�e piloti v zá-
palu souboje byli z leti�tì v pøípadì
potøeby vèas upozornìni. To ale nemo-
hu svojí dokumentací dolo�it.

Technická data
FuG 16 Z  38,50 a� 42,30 MHz;
FuG 16 ZE 38,50 a� 42,30 MHz;
FuG 16 ZS 40,30 a� 44,70 MHz;
FuG 16 ZY 38,40 a� 42,40 MHz;
FuG 17       42,15 a� 47,75 MHz.
Rozmìry: 37 x 21 x 21 cm.
Hmotnost: 13 kg.
Citlivost: 4 mV pro 10 V na 2 párech slu-
chátek.
Výkon vysílaèe: 10 W.
Dosah spojení se zemí pøi vý�ce letu:
v  500 m = 80 km; v 5000 m = 230 km;
v 1000 m = 120 km; v 7000 m = 270 km.
v 3000 m = 190 km;

Uvedený dosah spojení se prakticky
shoduje s teoretickou �optickou� do-
hledností

    L = 3,57 Öh   [km, m],       kde
L = vzdálenost po povrchu Zemì (v km);
h = vý�ka nad povrchem Zemì (v m).
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Ing. Vladimír Sládek, OK1CW, pøi disciplínì
�practising�, spoèívající v simulaci práce

v pile-upu

Pod názvem practi-
sing se skrývá sou-
te� v poèítaèových
programech PED a
RUFZ.

Závodníci jsou
rozdìleni do 6 kategorií: junioøi a juniorky
do 20 let, mu�i do 46 let a �eny do 40 let a
mu�i a �eny star�í, tj. senioøi a seniorky.
V ka�dé kategorii mohou stát reprezento-
vat dva závodníci.

Soutì�í se v jednotlivcích a v dru�stvech
a vyhodnocují se jednotlivé disciplíny a cel-
kové poøadí po seètení v�ech disciplín. Do
hodnocení dru�stev se zapoèítává výsledek
po jednoho závodníka v ka�dé kategorii.

Na�e výprava obsadila jen dvì katego-
rie: mu�i, kde startovali Vláïa Sládek,
OK1CW, a Franta Pùbal, OK1DF, a  kate-
gorii seniorù Tomá�em Mikeskou, OK2BFN.
Vedoucím výpravy byl Áda Novák, OK1AO.

Jaké to bylo?
Mistrovství se konalo v hotelu Rodina,

v jednom z nejlep�ích v Sofii, v pìkném pro-
støedí pøi dobré a levné stravì. Organizace
se v�ak dala zvládnout lépe. Pøi èekáni na
vysílání si nebylo na chodbì hotelu kde sed-
nout a odejít jinam závodník nemohl, pro-
to�e nevìdìl, kdy pøijde na øadu, a mohl
být diskvalifikován. Po poru�e techniky na
jednom vysílacím procovi�ti nebyli poøada-
telé schopni zjednat nápravu a vysílání se
protáhlo pøes pùlnoc.

Texty pro disciplínu pøíjem byly vysílány
pomocí bezdrátových rozvodù asi na infra-
èervené bázi. Jakýkoliv pohyb v mísnosti
vná�el do signálu �um.

A jak to dopadlo?
Pøivezli jsme 3 støíbrné medaile záslu-

hou Tomá�e, OK2BFN, který obsadil 4. mís-
to v pøíjmu, 2. místo ve vysílání a 2. místo
v practisingu. Tøetí medaile byla za celko-
vé umístìní v souètu v�ech tøí disciplín, kde
pøed Tomá�em byl jen legendární Rus Sta-
nislav Zelenov, UA3VBW.

V kategorii mu�ù se umistil Vláïa,
OK1CW ve vysílání na 6. místì a celkovì
na 14. místì v kategorii a Franta, OK1DF,
na 16. místì. Souèet bodù Tomá�e a Vládi

Telegrafie se probouzí

Nahoøe: Èeskou republiku na 2. mistrovství svìta v telegrafii repre-
zentovalo dru�stvo ve slo�ení (zleva): Ing. Vladimír Sládek, OK1CW,
Tomá� Mikeska, OK2BFN, Áda Novák, OK1AO (vedoucí výpravy),

a Franti�ek Pùbal, OK1DF

Vpravo diplom za 6. místo v kategorii D - mu�i do 46 let v disciplínì
vysílání na rychlost

vystaèil na celkové 7. místo i pøed státy, kte-
ré si do celkového poøadí mohli zapoèítat
více kategorií.

V�echny  kategorie obsadily jen ètyøi stá-
ty a ty obsadily i první ctyøi místa. Spekulo-
vali jsme, �e kdybychom mìli s sebou Mar-
tu, OK1DMF, a Jiøinu, OK2PRJ, mìli jsme
reálnou �anci na 5. místo v dru�stvech a
nìjakou medaili navíc. A kdybychom mìli
juniora a juniorku, to by nám bylo hej. Tak
tátové a mámy amatéøi, kde máte nìjaké
nadìjné potomky pro pøí�tí místrovství?

 Nu uvidíme za dva roky v italských Be-
nátkách, kde bude 3. mistrovství svìta HST
99...

Celkové výsledky
1. Bìlorusko, 2. Rusko, 3. Rumunsko,

4. Maïarsko, 5. Bulharsko, 6. Makedonie,
7. Èeská republika, 8. Jugoslávie, 9. Chor-
vatsko, 10. Japonsko, 11. Ukrajina, 12.
Korea, 13. Nìmecko, 14. Rakousko, 15. Itá-
lie.

Tak probouzí se telegrafie ?!

                                                              ao

Telegrafie je cudný název pro rychlote-
legrafii, ve které, co já pamatuji, od pade-
sátých let byli na�i radioamatéøi �dobøí�. Po-
slední mistrovství Èeské republiky se
konalo v roce 1991 v Mladé Boleslavi. Od
té doby, vlivem  nedostatku penìz, ale hlav-
nì proto, �e ti, kteøí závodili, nyní podnikají,
jsou telegrafisty na na�ich zastupitelských
úøadech a z mnoha dal�ích dùvodù �ádné
závody nebyly.

Loni ve dnech 6. a� 10. 10. 97 poøádala
IARU v bulharské Sofii 2. mistrovství svìta
HST 97 (High Speed Telegraphy) za úèasti
72 závodníkù z 15 státù. Na poslední chvíli
díky sponzorské pomoci firmy  ERICSSON
odcestovala i na�e výprava do místa koná-
ní, abychom zjistili, jak �nám ujel vlak�, pro-
to�e 1. mistrovství v Maïarsku pøed dvì-
ma roky jsme se nezúèastnili. Na�e ambice
nebyly velké, neznali jsme nové disciplíny
practisingu a nemìli jsme ani mo�nost del-
�í dobu trénovat, tak�e to byla cesta �na
zku�enou�.

Struènì o pravidlech
Závodí se ve tøech disciplínách: pøíjem,

vysílání a practising. Pøíjem a vysílání se
skládá z písmen, èíslic a smí�eního textu.

Tomá� Mikeska, OK2BFN, pøi náv�tìvì
speciální vysílací stanice LZ0HST
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Deníky ze závodù se zasílají do deseti dnù po závodì zásadnì na adresy
vyhodnocovatelù, kteøí jsou u ka�dého závodu uvedeni:
OK1AGE: Stanislav Hladký, Masarykova 881, 252 63 Roztoky (RK OK1KHI).
OK2JI: Jaroslav Klátil, Blanická 19, 787 01 �umperk (RK OK2KEZ).
OK VHF club, Ra�ínova 401, 273 51 Unho��.
OK1MG: Antonín Køí�, Polská 2205, 272 01 Kladno 2 (RK OK1KKD).
OK1PG: Ing. Zdenìk Pro�ek, Bellu�ova 1847, 155 00 Praha 5 (RK OK1KIR +
OK1KTL).
OK1FBT: Ing. Ladislav Heøman, è. p. 111, 257 41 Týnec n. Sázavou  (RK OK1KJB).

Ostatní závody:

Velikonoèní závod  12. dubna 07.00-13.00 144 MHz a vý�e   OK1VEA
Velikonoèní závod dìtí  12. dubna 13.00-14.00 144 MHz a vý�e   OK1VEA
Vánoèní závod  26. prosince 07.00-11.00 144 MHz   OK1WBK

12.00-16.00

OK1VEA: Ludvík Deutsch, Podhorská 25A, 466 01 Jablonec n. Nisou (RK OK1KKT).
OK1WBK: Jiøí Sklenáø, Na drahách 150, 500 09 Hradec Králové.

Dlouhodobá soutì�, poøádaná Èeským radioklubem:

Provozní VKV aktiv ka�dou tøetí 08.00-11.00 144 a 432 MHz     OK1MNI
nedìli v mìsíci 1,3 a� 10 GHz

OK1MNI: Miroslav Nechvíle, U kasáren 339, 533 03 Da�ice v Èechách
(RK OK1KPA).

Závody poøádané Èeským radioklubem:

Název závodu Datum UTC Pásma Deník na:
I. subregionální závod 7. a 8. bøezna 14.00-14.00 144 a 432 MHz OK1AGE

1,3 a� 76 GHz
II. subregionální závod 2. a 3. kvìtna 14.00-14.00 144 a 432 MHz OK2JI

1,3 a� 76 GHz
Závod mláde�e 6. èervna 11.00-13.00 144 MHz OK1MG
Mikrovlnný závod 6. a 7. èervna 14.00-14.00 1,3 a� 76 GHz OK VHF club

Polní den mláde�e 4. èervence 10.00-13.00 144 a 432 MHz OK1MG
Polní den na VKV 4. a 5. 14.00-14.00 144 a 432 MHz OK VHF club
III. subregionální závod èervence 1.3 a� 76 GHz
QRP závod 2. srpna 08.00-14.00 144 MHz OK1MG
IARU Region I. 5. a 6. záøí 14.00-14.00 144 MHz OK1MG
VHF Contest
IARU Region 13. a 14. øíjna 14.00-14.00 432 MHz, OK1PG
UHF/Microwave Contest 1,3 a� 76 GHz
A1 Contest - Marconi  7. a 8. 14.00-14.00 144 MHz OK1FBT
Memorial Contest listopadu

Termíny závodù na VKV v roce 1998

Kalendáø závodù na  únor
3.2. Nordic Activity Contest 144 MHz 18.00-22.00
7.2. BBT 1,3 GHz 09.00-11.00
7.2. DARC UKW Wint. Fieldday 1,3 GHz 09.00-11.00
7.2. BBT 2,3 a� 5,7 GHz 11.00-13.00
7.2. DARC UKW Winter Fieldday 11.00-13.00

2,3 a� 76 GHz
7.2. Contest Romagna (I) 432 MHz 13.00-21.00
8.2. Contest Romagna 1,3 GHz a vý�e 07.00-15.00
8.2. BBT 432 MHz 09.00-11.00
8.2. DARC UKW Wint. Fieldday 432 MHz 09.00-11.00
8.2. BBT 144 MHz 11.00-13.00
8.2. DARC UKW Wint. Fieldday 144 MHz  11.00-13.00
10.2. Nordic Activity Contest 432 MHz 18.00-22.00
10.2. VKV CW Party 144 MHz 19.00-21.00
14.2. S5 Maraton 144 a 432 MHz 13.00-20.00
15.2. Provozní VKV aktiv 08.00-11.00

144 MHz a� 10 GHz
15.2. AGGH Activity Contest 08.00-11.00

432 MHz a� 48 GHz
15.2. OE Activity Contest 432 MHz a vý�e 08.00-13.00
21.2. BBT 47 GHz a vý�e 08.00-12.00
22.2. BBT 10 a 24 GHz 08.00-12.00
24.2. Nordic Activity Contest 50 MHz 18.00-22.00
24.2. VKV CW Party 144 MHz 19.00-21.00
  V�eobecné podmínky pro závody na
VKV - viz PE-AR 8-9/96.

   OK1MG

Kalendáø závodù
na leden a únor

Worldradio DXathlon celoroènì
UBA SWL competition celoroènì
OK-Maratón celoroènì
17.-18.1. YL-ISSB QSO Party CW 00.00-24.00
17.-18. Posluchaèský závod*) 12.00-12.00
18.1. HA DX Contest CW 00.00-24.00
23.-25.1. CQ WW 160 m DX Cont. CW 22.00-16.00
24.1. WAB 160 m SSB*) SSB 19.00-23.00
24.-25.1. French DX (REF Cont.) CW 06.00-18.00
24.-25.1. Europ. Community (UBA)   SSB     13.00-13.00
1.2. Provozní aktiv KV CW 05.00-07.00
2.2. Aktivita 160 SSB 20.00-22.00
7.2. SSB liga SSB 05.00-07.00
7.-9.2. YL-OM International SSB 14.00-02.00
7.2. AGCW - HTP 80**) CW 16.00-19.00
7.-8.2. First RSGB 1,8 MHz CW 21.00-01.00
7.-8.2. Low Frequency SSB 15.00-09.00
9.2. Aktivita 160 CW 20.00-22.00
14.2. OM Activity CW/SSB 05.00-07.59
14.-15.2. PACC MIX 12.00-12.00
14.2. VFDB-Z Contest SSB 12.00-16.00
14.-15.2. EA RTTY Contest RTTY 16.00-16.00
18.2. AGCW Semiautomatic CW 19.00-20.30
21.-22.2. ARRL DX contest CW 00.00-24.00
21.-22.2. French DX (REF Cont.) SSB 06.00-18.00
21.-22.2. Europ. Community (UBA) CW 13.00-13.00
21.-22.2. YL-OM International CW 14.00-02.00
21.-22.2. RSGB 7 MHz CW 15.00-09.00
22.2. HSC CW Contest CW viz podm.
25.2. Kuwait National Day MIX 00.00-24.00
27.2.-1.3. CQ WW 160 m DX Cont. SSB 22.00-16.00

Podmínky jednotlivých závodù uvede-
ných v kalendáøi naleznete v tìchto èís-
lech èervené øady AR nebo loòského roè-
níku PE-AR: UBA SWL Competition a
World Radio, 1,8 MHz RSGB a 7 MHz
RSGB, Low Freq. SSB contest PE-AR 1/
96, HA DX Contest a EC (UBA) AR 12/
95,  Aktivita 160 CW a VFDB-Z AR 1/95,
Aktivita 160 SSB PE-AR 12/97, AGCW

se nepoèítají. Násobièe: okr. znaky vèet-
ne vlastního (ten se zapoèítá v�dy, i kdy�
spojení s ním nebylo navázáno). Výsle-
dek je dán prostým souèinem bodù a ná-
sobièù. Z mìsíèních výsledkù bude sesta-
ven pøehled celoroèní aktivity. Hlá�ení
z SSB ligy musí obdr�et vyhodnocovatel
nejpozdìji druhý pátek po závodì na ad-
resu: Karel Køenek, OK1HCG, Nevanova
1035/20, 163 00 Praha 6, nebo prostøed-
nictvím PR na: OK1HCG @ OK0PPR.#
BOH.CZE.EU. Hlá�ení posílejte v této for-
mì (viz vzor):

Hlá�ení ze závodu:  SSB liga
                                       dne 3. 1. 1998.
Kategorie:  QRP.
Znaèka v závodì:  OK1HCG/p.
Pøedávaný okresní znak:  CPI.
Poèet platných spojení:  48.
Násobièe (OKR):  39.
Výsledek (QSO x OKR ):  48 x 39 = 1872.
Prohla�uji, �e jsem dodr�el podmínky zá-
vodu, uvedený výsledek odpovídá skuteè-
nosti.

OK1HCG

Semiautomatic AR 1/95 - pozor zmìna
v adrese: U. D. Ernst, DK9KR, Elbstras-
se 60, D-28199 Bremen, BRD. V�eobec-
né podmínky závodù RSGB viz AR 5/93,
HSC CW PE-AR 2/96.
*) Zájemci o podmínky za�lete SASE na OK2QX.
**) Adresa pro deníky: F. W. Fabri, DF1OY, Grünwalder
str. 104, D-81547 München, BRD.

QX

Struèné podmínky
nìkterých soutì�í a závodù

Podmínky závodu SSB liga. Závod se
koná ka�dou první sobotu v mìsíci od
06.00 do 08.00 místního èasu (bez ohle-
du na to, zda je i jiný závod) provozem
SSB v segmentu 3700-3770 kHz. Kate-
gorie: QRP (pøíkon max.10 W/5 W vý-
kon); QRO (dle tøídy, doporuèeno 100 W;
pokud stanice v hlá�ení neuvede výkon,
je hodnocena v této kategorii); SWL. Vý-
zva do závodu je �VÝZVA SSB LIGA�. Pøe-
dává se RS a okresní znak. Bodování:
za úplné QSO 1 bod, neúplné spojení a
spojení se stanicemi mimo OK, OL a OM
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Pøedpovìï podmínek �íøení KV na leden
Na dynamický vývoj aktivních oblastí na Slunci, jako� i na zvìt�enou a dále ros-

toucí hladinu rentgenového a ultrafialového záøení jsme si ji� mìli mo�nost v minulých
mìsících zvyknout, a proto nás ji� pøíli� nepøekvapí otevírání v�ech krátkovlnných
pásem. Délka otevøení bude ov�em na vy��ích kmitoètech krat�í a desítka bude opìt
zajímavá spí�e jen tehdy, pomù�e-li jí sporadická vrstva E. Jedním z nadìjných inter-
valù je proto 4. leden, (termín pravidelného pøíchodu sice krátkého, ale vydatného
meteorického roje Kvadrantid) a dny bezprostøednì následující. Poèet aktivních cen-
ter na Slunci nebude velký, èemu� by mohly odpovídat vìt�í spolehlivost krátkodobých
pøedpovìdí a del�í klidné (vìt�inou pøíznivé) intervaly mezi poruchami. Klasiètìj�ím
zájmem v dlouhých zimních nocích jsou dolní pásma a ani tam nepøijdeme zkrátka,
i kdy� právì del�í klidné intervaly mohou vyvolat série nocí sice ne nejhor�ích, ale
pøitom nijak zvlá�� zajímavých. Pøipojené pøedpovìdní køivky vycházejí z èísla skvrn
R12=35, bli��ího výsledku klasických pøedpovìdních metod. Vlivem oèekávaných vari-
ací sluneèní aktivity bude obèas skuteènost výraznì lep�í. Pøítomnost sporadické vrstvy
E mù�e výjimeènì posunout MUF a� do oblasti VKV a výskyt ionosférických vlnovodù
naopak posune LUF a� k SV.

Loòský øíjen zaèal intenzivní poruchou geomagnetického pole, postupnì
nastartovanou ji� první den ráno a její pøíèinou byl výron sluneèní plazmy do mezipla-
netárního prostoru 27. záøí. Následovalo krátké a pøechodné zhor�ení podmínek �íøe-
ní. Aurorálnì zkresleny byly ji� signály japonských stanic bìhem dopoledne, napø.
v pásmu 18 MHz a polární záøe v pásmu dvou metrù trvala od 14.45 do 17.25 UTC.
Podmínky �íøení se výraznì se zlep�ily ji� 2. 10., v globálním mìøítku byly patrnì
nejlep�í 4. 10. s pásmem 24 MHz plným stanic z USA a opìt 6. 10. s výjimeènì
dobrým ranním otevøením pásma 160 metrù opìt smìrem na Severní Ameriku. Dal�í
výron sluneèní plazmy do meziplanetárního prostoru byl pozorován 5. øíjna, poruchy
magnetického pole Zemì následovaly mezi 8.-11. øíjnem a nejnaru�enìj�ím dnem byl
10. øíjen. Tentokrát byly podmínky �íøení KV bìhem poruch skuteènì mizerné, ale ji�
14. øíjna se vy�plhaly na velmi slu�ný nadprùmìr. Na jih se otevírala v�echna pásma
KV vèetnì desítky a podél rovnobì�ek a� po patnáctku. Silná polární záøe 10. øíjna
trvala a� do noci.

A� 14. a 15. øíjna do�lo k návratu na velmi dobrý nadprùmìr na v�ech pásmech
KV (zejména po 24 MHz, ale prázdná nezùstala ani desítka - i kdy� tam jsme mohli
nalézt prakticky jen stanice z ji�ních smìrù). Mírné zhor�ení nastalo od 23. 10. Interva-
ly vìt�í aktivity sporadické vrstvy E byly zajímavým fenoménem loòského podzimu a
otevøení na jih a jihozápad nastalo napø. 19. 10. a� po pásmo dvou metrù (23. 10. jen
po �estimetr). 24. øíjna dorazily k Zemi èástice od erupce z 21. øíjna. Navzdory poru�e
se seèetly patrnì v�echny myslitelné pøíznivé vlivy, poèínaje vlivem sporadické vrstvy
E, otevírající horní pásma KV a� po �estimetr po Evropì a napomáhající vzniku a
vyu�ití ionosférických vlnovodù pro spojení DX, a� po pomìrnì vhodné naèasování
vývoje vlastní poruchy, mající za následek men�í vznik nehomogenit v ionosféøe. Vý-
voj poruchy pak pokraèoval zvìt�enou intenzitou je�tì 27. øíjna a proces degradace
podmínek �íøení proto pokraèoval je�tì do 28. øíjna, následován pozvolným zlep�e-
ním.

Z majákù IBP byl 4X6TU zpoèátku mimo provoz, ale ze zbývajících patnácti jsme
jich valnou vìt�inu mohli sly�et dennì. Na v�ech pìti pásmech to byly ZS6DN, 5Z4A,
OH2B a CS3B a posléze i 4X6TU, ze vzdálenìj�ích byl nejsilnìj�í ZL6B a o otevírání

pásmech. Spojení se navazují pouze se
stanicemi na území Francie a stanicemi
zemí, kde pou�ívají uvedené prefixy (je
mo�nost vydání jiných, pøíle�itostných pre-
fixù). Na Korzice jsou departementy 2A a
2B. Deníky na: REF contest, c/o F6HSV,
Jean-Francois Thietard, 92 av. de Gené-
ral de Gaulle, F-78 600 Maisons - Laffitte,
France. Deníky z ka�dé èásti je tøeba ode-
slat do konce mìsíce následujícího po zá-
vodì.

CQ WW 160 m DX contest
se poøádá ve dvou èástech, telegrafním
provozem v�dy poslední
víkend v lednu, SSB v�dy
poslední víkend v únoru.
Zaèátek závodu je v pátek
ve 22.00, konec v nedìli
v 16.00 UTC. V tomto zá-
vodì nejsou vypsány ka-
tegorie, závodí v�echny stanice bez roz-
dílu v pásmu 160 m a v kmitoètovém
rozmezí daném povolovacími podmínka-
mi zemì úèastníka. Vymìòuje se pouze
RS nebo RST a zkratka zemì (severoa-
merické stanice pøedávají zkratku státu
nebo provincie, odkud vysílají. Spojení se
stanicemi vlastní zemì se hodnotí dvìma
body, s ostatními stanicemi na vlastním
kontinentu pìti body a se stanicemi jiných
kontinentù deseti body. Násobièi jsou
zemì DXCC/WAE, státy USA a kanad-
ské provincie; USA a Kanadu v�ak nepo-
èítáme i za zemi DXCC jako násobiè. Sou-
èet bodù za spojení se vynásobí souètem
násobièù. Stanice vysílající /MM se hod-

notí podle zemì volací znaèky. Za ka�dé
opakované a zapoèítané spojení, nespráv-
ný násobiè ap. se z výsledku odeèítá troj-
násobek neoprávnìnì získaných bodù.
Neregulérní postup znamená diskvalifikaci
a diskvalifikovaná stanice se v následují-
cích tøech letech nesmí zúèastnit závodù
poøádaných èasopisem CQ. Deníky na:
CQ 160 m Contest, 76 North Broadway,
Hicksville, N.Y. 11801 USA s poznámkou
CW nebo SSB na obálce, nebo pøímo na
mana�era závodu, kterým je nyní: 160 m
Contest Director, David L. Thompson,
K4RJB, 4166 Mill Stone Ct., Norcross, GA
30092 USA, a to nejpozdìji poslední den
následujícího mìsíce. Diplom obdr�í v�dy
první stanice v ka�dé zemi, dal�í podle
poètu hodnocených deníkù (za ka�dých
10 úèastníkù dal�í stanice).

OK2QX

Podmínky závodu KV provozní aktiv
jsou stejné s podmínkami SSB ligy, a� na
tyto odchylky: a) závod se koná ka�dou
první nedìli v mìsíci, b) závodí se pouze
telegraficky v segmentu 3510-3560 kHz,
c) výzva je TEST PA a pøedává se RST a
okresní znak. Nezapomeòte v hlá�ení
zmìnit název závodu na KV PA!

French (REF) Contest
se poøádá ka�doroènì ve dvou
èástech, které jsou samostat-
nì hodnoceny. Provozem CW
v�dy poslední celý víkend
v lednu a provozem fone v�dy
poslední sobotu v únoru a ná-
sledující nedìli. Zaèátek v�dy
v sobotu v 06.00 a konec v ne-
dìli v 18.00 UTC. Soutì�í se v kategori-
ích: a) stanice s jedním operátorem, b)
stanice s více operátory, c) posluchaèi, na
pásmech 3,5, 7, 14, 21 a 28 MHz v èás-
tech vyhrazených pro mezinárodní závo-
dy. Pøedává se kód slo�ený z RS nebo
RST a poøadové èíslo spojení, francouz-
ské stanice dávají za volacím znakem èís-
lo svého departementu. Spojení se hod-
notí jedním bodem, pokud je protistanice
na vlastním kontinentì a tøemi body, po-
kud je na jiném kontinentì. Násobièi jsou
jednotlivé departementy Francie (celkem
95), stanice F6REF/00, dále zámoøské de-
partementy a teritoria (DA - pøíslu�níci
franc. vojsk, FG, FH, FJ, FK, FM, FO, FP,
FR, FS, FT, FW, FY, TK). Souèet bodù
z jednotlivých pásem se vynásobí souè-
tem násobièù získaných na jednotlivých

RS17 - Sputnik jr.
Pìkné pøekvapení nám pøichystali stu-

denti z francouzského ostrova Réunion, kteøí
spolu se svými ruskými kolegy postavili le-
tový model 1. Sputniku v mìøítku 1:3. Spo-
leènì jej také pøipravili ke startu. Kosmonauti
Vinogradov a Solovyev jej vypustili pøi vý-
stupu do kosmu ze stanice MIR dne 3.listo-
padu 1997 u pøíle�itosti 40. výroèí vypu�tì-
ní první umìlé dru�ice Zemì (4. 10. 1957).
Tìsnì pøed vypu�tìním monitoroval funkcið

severoatlantické trasy dobøe svìdèily W6WX a VE8AT - napøíklad 22. 10. s pìknými a
stabilními signály je�tì po 19.30 UTC. Stejnì jako tøi majáky severoamerické, oznaèo-
valy VK6RBP a JA2IGY hlavnì vhodnìj�í intervaly otevøení v pásmech 14 a� 21 MHz.

Popsaný øíjnový vývoj opìt dokumentují pøipojené denní hodnoty. V Pentictonu
B.C. byl zmìøen sluneèní tok 87, 86, 86, 83, 84, 84, 84, 83, 84, 84, 86, 89, 88, 85, 87,
88, 88, 87, 85, 83, 85, 81, 80, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 88 a 91 (v prùmìru 85) a
v observatoøi ve Wingstu stanovili indexy geomagnetické aktivity A

k
 40, 6, 9, 4, 3, 4,

15, 19, 20, 28, 16, 6, 6, 3, 3, 4, 9, 5, 3, 8, 3, 6, 10, 16, 21, 22, 25, 22, 8, 8 a 5
(v prùmìru 11,5). Prùmìrné øíjnové èíslo skvrn bylo R=23,3 a za loòský duben jsme
vypoèetli R12=16,7.

Málokdo z nás asi nìkdy sly�el stanici èasového a kmitoètového normálu JJY na
2500, 5000, 8000, 10 000 a 15 000 kHz. Nyní ji u� neusly�íme, proto�e japonské
ministerstvo po�t a telekomunikací oznámilo 18. 10. 1997 své rozhodnutí ukonèit jeho
provoz a nahradit jej v roce 1999 vysíláním na dlouhých vlnách. Proto�e dlouhé vlny
nejsou závislé na ionosférických odrazech, budou údaje desetitisíckrát pøesnìj�í. JJY
byl ostatnì èasto �patnì sly�itelný pro ru�ení od WWV, WWVH a dal�ích èasových
normálù v Rusku, Ji�ní Koreji, Èínì a na Tchaj-wanu.

OK1HH
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Cena øádkové inzerce: za první øádek 75
Kè, za ka�dý dal�í i zapoèatý 30 Kè.

Elektronika v èláncích na disketì 3,5" - databázový
seznam èlánkù s elektronickou a elektrotechnickou té-
matikou po opìtovném leto�ním doplnìní obsahuje se-
znam èlánkù z èasopisù A-Radia: Praktická elektronika,
Konstrukèní elektronika, Stavebnice a konstrukce a pøí-
lohy ELECTUS 97. Dále z KTE-Rádio plus - magazínu
elektroniky, AMA magazínu, radioamatérského èasopi-
su a z pùvodního Amatérského radia øady A i B. Disketu
s takto doplnìným seznamem èlánkù, které v uvede-
ných èasopisech vy�ly do konce roku 1997, na dobírku
296 Kè vèetnì po�tovného zasílá Kamil Donát, Pod so-
kolovnou 5, 140 00 Praha 4.
Prodám servisní digitální osciloskop HP 54600A
dvoukanálový, do 100 MHz, 5 V - 2 mV/Div v pøenos-
ném pouzdøe s pøíslu�enstvím, nepou�ívaný, cena
25 000 Kè. Tel.: (02) 209 816 24, Ing. Køi�ka.
Prodám magnetodynamické vlo�ky MF 101 polské
výroby. Celkem 60 kusù - cena 114 Kè; pøi odbìru cel-
kového mno�ství 60 Kè/ks. Bol. Tupá, Na pískovnì 647,
460 14 Liberec 14, tel.: (048) 512 20 31.
Prodám osciloskopy TEKTRONIX 465, 2x100 MHz
(16 000), T465B s multimetrem (17 600), T434, T463,
T465. Oscil. SCHLUMBERGER 5818, 2x100 MHz
(9800). Multimetr METRIX MX563 (1200). Plotr Aritma
516. R. Tengler, tel.: (0206) 62 47 39.
Prodám 5 ks úplnì nových GU81M (GU81M) vèetnì
1 ks soklu. Cena dohodou jistá. L. Matyásek, Kostelec-
ká 1825, 547 01 Náchod, tel.: (0441) 20 234.

Prodám
 nepou�ité elektronky
v originál. balení - øada P, E, U -
50 druhù, nìkteré v omezeném
mno�ství. Také vykoupím. Ptej-
te se, nabízejte, Jiøí Hájek, Jan-
kovcova 2872, 415 01 Teplice,
tel.: (0417) 29 469.

ð majáku David Wolf, KC5VPF, uvnitø MIRu.
RS17 vysílá na kmitoètu 145,820 MHz sig-
nál stejného charakteru jako 1. Sputnik a lze
jej zachytit i na �ruèku� s krátkou anténou
(FM). Výkon vysílaèe je 250 mW a ètyøi ètvrt-
vlnné prutové antény vytváøejí kruhovì po-
larizované pole. Vý�ka tónu je závislá na
vnitøní teplotì dru�ice (jako u originálu) pod-
le tabulky:

Teplota [oC]  Kmitoèet [Hz]
   50                1361
   30                1290
   25                1261
   10                1208
    0                1131
  -10                1040
  -20                 891
  -30                 724
  -40                 541
Rádiová �ivotnost dru�ice je závislá na

palubní baterii a pøedpokládá se jeden a�
dva mìsíce. Poslechové zprávy se zasílají
na:

Sergej Samburov
p. o. box 73
Kaliningrad - 10 City
Moscow Area 10470
Russia                              nebo

FR5KJ Radio Club
College Jules Reydellet
103 Rue de la République
97 489 Saint Denis Cedex
Réunion Island, France
Zvlá�tì vítané jsou zprávy obsahující

analýzu vnitøní teploty dru�ice.

PANSAT

Dal�ím mikrosatelitem, jeho� start je
ohlá�en na nejbli��í dobu, je PANSAT, jen�
je dílem Naval Postgraduate School v Mon-
terey, Kalifornie. Jedná se o dal�í dru�ici typu
PACSAT (AO16, DO17, WO18, LO19,
UO22, KO23, KO25) pro digitální komuni-
kaci STORE&FORWARD. Dru�ice bude mít
pro komunikaci implementován protokol
AX.25, bude se v�ak odli�ovat pou�itou
modulaèní technikou s rozprostøeným spek-
trem (direct sequence spread spectrum). Po-
zemní stanice musí být proto vybavena  spe-
ciálním modemem. Experiment je to velmi
zajímavý. Otázkou v�ak je, zda pro nás bude
PANSAT dostupný. Na obì�nou dráhu
s vý�kou 480 km bude vynesen raketoplá-
nem, jeho� vìt�ina letù má dráhu se sklo-
nem 28o, a tedy pro nás nedosa�itelnou.
Pokud v�ak pro start  bude vyu�ito nìkteré-
ho z letù k MIRu (dráha raketoplánu má po-
tom stejnou inklinaci t.j. 51o), mohli bychom
s PANSATem komunikovat i u nás.

OK2AQK
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