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V TOMTO SE�ITÌ

Miloslav Folprecht, OK1VHF

ð

s Miloslavem Folprechtem, OK1VHF,
vìt�inovým vlastníkem firemní skupi-
ny FCC Folprecht, o jejích aktivitách.

V úvodu, prosím, øeknìte na�im
ètenáøùm nìco o Vás a o historii
va�í firmy.

Od roku 1955 se aktivnì vìnuji radio-
amatérské èinnosti, nejdøíve v kolektivce
OK1KCU a od roku 1960 pod vlastní znaè-
kou OK1VHF. Po násilném konci pra�ské-
ho jara, kdy jsem se anga�oval mimo jiné
v KAN a v obrozeném Radioklubu, jsem
v roce 1969 ode�el na sjednanou odbor-
nou stá� do Nìmecka, která ale nebyla ofi-
ciálnì schválena. Tak se z plánovaného
roèního pobytu stal pobyt více ne� dvaceti-
letý. Celou tu dobu jsem si ponechal èes-
koslovenské obèanství a nepøijal �ádné jiné.
Pracoval jsem 10 let ve vývoji mìøicích pøí-
strojù a televizních vysílaèù, dal�ích 6 let
v oboru senzoriky a prùmyslové automati-
zace. Potvrdilo se mi, �e kdo se chce uèit a
pracuje, ten se ve svìtì neztratí. Amatér-
skému vysílání vdìèím za to, �e jsem se
nikdy necítil sám a cizí.

V roce 1985 jsem zalo�il v Mannheimu
firmu FCC Folprecht Computer+Communi-
cation, která se zabývala hlavnì výpoèetní
a komunikaèní technikou. V roce 1990 jsem
zalo�il samostatnou spoleènost FCC Fol-
precht v Ústí nad Labem. O rok pozdìji
vznikly dal�í firmy v Praze, Brnì, Plzni a
v Hradci Králové, pozdìji pøibyly kanceláøe
v Èeských Budìjovicích, v Liberci, v Ostra-
vì a v Sokolovì. Nyní zamìstnáváme 270
pracovníkù a ná� roèní obrat podstatnì pøe-
sáhl 500 miliónù Kè.

Malou èást softwarové nabídky
firmy FCC Folprecht znají na�i
ètenáøi ji� nìkolik let z rubriky
�PC hobby�. Va�e aktivity jsou
v�ak mnohem �ir�í. Mù�ete nám
je pøiblí�it?

Soustøeïujeme se na tyto ètyøi hlavní
obory:

1) výpoèetní technika (kompletní hard-
warové a softwarové systémy);

2) prùmyslová elektronika;
3) komunikaèní technika a pøenos dat

(sem patøí i dodávky radioamatérských za-
øízení);

4) publikaèní èinnost.
Nespoléháme se na jediné mo�né øe-

�ení, jediný systém èi jediného dodavatele.
Naopak, spolupracujeme se v�emi význam-
nými producenty nejnovìj�ích technologií,
co� nám umo�òuje vybrat pro zákazníka
i pro nás optimální øe�ení. Pøedesílám, �e
nebereme ka�dou zakázku, která nám pøi-
jde pod ruku, nýbr� dìláme jen to, o èem
víme, �e to udìláme dobøe.

Ve výpoèetní technice zákazníkùm po-
skytujeme jak vlastní aplikaèní software, tak
podporu pøi výbìru komponentù (hardwa-
re, komunikaèní technika, software) od ji-
ných výrobcù a jejich dodávky. Samozøej-
mì pøi zachování jednotné koncepce
a integrity øe�ení. Spolupracujeme se v�e-
mi významnými výrobci hardware, jako jsou
firmy Compaq, Digital, Hewlett Packard,
IBM, Silicon Graphics a Intergraph. Mezi
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na�e nejvìt�í dodavatele standardního soft-
ware patøí firmy Microsoft, Lotus, SCO a
Novell.

Nejnároènìj�ími technologickými zakáz-
kami jsou informaèní systémy. Orientujeme
se pøedev�ím na produkt evropské softwa-
rové jednièky - nìmecké firmy SAP AG - na
výkonný podnikový informaèní systém SAP
R/3.

Mù�ete tento informaèní systém
struènì charakterizovat?

Díky informaènímu systému R/3 se fir-
ma SAP zaøadila na 5. místo v celosvìto-
vém �ebøíèku softwarových firem a stala se
nejvìt�í softwarovou firmou Evropy. Jsme
jedním ze dvou hlavních partnerù firmy SAP
v ÈR.

Systém R/3 je modulární informaèní sys-
tém pro zpracování procesù probíhajících
v podniku. Pracuje s jedinou databází, pøí-
stupnou ze v�ech programových modulù,
pøièem� øada funkcí je øe�ena více moduly.
Ty pokrývají celou agendu podniku, jako je
úèetnictví, materiálové hospodáøství, výro-
ba, odbyt, personalistika atd.

Systém R/3 splòuje nejen po�adavky
a postupy závazné pro podniky v zemích
EU, ale i postupy a zvyklosti pou�ívané
v jiných zemích, jako napø. v USA, Japon-
sku i u nás. Èasto je vyu�íván nadnárodní-
mi spoleènostmi na celém svìtì. To v�e
zajistilo informaènímu systému R/3 celosvì-
tový úspìch.

Jaké jsou napøíklad va�e vlastní
softwarové produkty?

Vytvoøili jsme informaèní systém Ener-
gyCAP pro oblast výroby a distribuce ener-
gií. Je zamìøen na plánování, pøípravu a
vyhodnocování provozu energetických vý-
robních podnikù, zejména elektráren a tep-
láren.

Dal�ím na�ím produktem je komplexní
informaèní systém ISyPo, pokrývající infor-
maèní potøeby akciových spoleèností Povo-
dí a zabezpeèující datové a systémové po-
�adavky hydroekologického informaèního
systému. ISyPo je vhodný i pro firmy, které
se zabývají rozvodem a distribucí pitné
vody. Je to takový typický pøíklad meziobo-
rové spolupráce uvnitø na�í firmy: hardwa-
rové a softwarové vybavení sítì musí být
doplnìno radiotelekomunikaèní technikou,
nebo� podnik typu Povodí a. s. pùsobí na
obrovské územní rozloze.

Dal�í pøíklady: RETOS_NT je monitoro-
vací a dispeèerský systém pro energetiku,
plynárenství, vodní hospodáøství a výrobu.
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ð FCCHASPRO je informaèní systém pro
obchodní firmy se sítìmi velkoobchodních
skladù a maloobchodních prodejen.

Vra�me se nyní k druhé oblasti
va�í èinnosti - prùmyslové elek-
tronice a automatizaci.

Ji� od svého zalo�ení se firma FCC Fol-
precht zabývá i dodávkami komponentù
a øe�ení pro prùmyslovou automatizaci od
firem ADVANTECH a Westermo. Dále za-
stupujeme firmu Pepperl+Fuchs z Mannhei-
mu, jednoho z nejvìt�ích výrobcù senzorù
a zaøízení pro prostøedí s nebezpeèím vý-
buchu, u které jsem nìkolik let pracoval,
a jsem tedy s jejími produkty velmi dobøe
seznámen.

Proto�e se jedná o ponìkud odli�nou
problematiku, ne� je klasická výpoèetní
technika, byla v roce 1995 zalo�ena spe-
cializovaná firma FCC Prùmyslové systé-
my, s. r. o. V ní jsou soustøedìny na�e akti-
vity v prùmyslové elektronice.

Hlavním oborem této firmy jsou dodáv-
ky systémù prùmyslové øídicí techniky
a software. Na�í specializací je øídicí tech-
nika na bázi PC v prùmyslovém provedení,
systémy pro distribuované øízení a sbìr dat
vèetnì software, prùmyslové datové komu-
nikace, senzorika a informaèní systémy do
normálního i výbu�ného prostøedí.

FCC Prùmyslové systémy pùsobí jako
obchodní firma a systémový integrátor. Spo-
lupracuje s projektovými i dodavatelskými
spoleènostmi a dodává i kompletní systé-
my.

Typickým pøíkladem je instalace moni-
torovacího systému dopravy v novì otevøe-
ném strahovském tunelu, vyu�ívající rada-
rové dopravní senzory Pepperl+Fuchs.

V loòském roce jsme zaregistro-
vali vznik oddìlení Connect pøi
FCC Folprecht v Ústí nad Labem.
To se zabývá tøetí va�í speciali-
zací, tedy telekomunikaèní tech-
nikou?

leènosti Keramika Plzeò a na mnoha dal-
�ích místech.

Pro nároènìj�í øe�ení instalujeme spo-
jové sítì od firmy Ericsson.

Co nabízíte z radiokomunikaèní
techniky radioamatérùm?

V loòském roce jsme pøevzali obchodní
program firmy R-Com Liberec. Dodáváme
techniku pro radioamatéry od firem Kenwo-
od, Yaesu, ICOM a dal�ích, od stolních trans-
ceiverù pro KV i VKV pøes ,ruèky�, antény,
rotátory, zesilovaèe a� po napájecí kabely
a konektory. Máme pøímé zastoupení vý�e
zmínìných firem, tak�e zaji��ujeme dodáv-
ky velmi rychle a stejnì tak i pøípadný ser-
vis. Jakmile se objeví na trhu nìjaký nový
výrobek, dodáváme ho, nìkdy i døíve ne�
v západní Evropì. Napøíklad tranzistorový
zesilovaè 1 kW firmy Yaesu, který se za-
ène v SRN prodávat letos na jaøe, máme
v nabídce u� od loòského listopadu.

Na doprovodných snímcích jsou vidìt
dva hity poslední doby. Krátkovlnný trans-
ceiver Kenwood TS-570D pro stacionární
i mobilní provoz je vybaven digitálním sig-
nálním procesorem, automatickým antén-
ním tunerem, elektronickým telegrafním klí-
èem a portem pro pøipojení modemu PR.
Skuteènì miniaturní (47x81x25 mm) FM
transceiver (handy) od firmy Yaesu typu VX-
-1R pro dvì pásma VKV (144 a 430 MHz)
pøijímá i støední vlny a VKV od 76 do 999
MHz. Parametry i funkce výrobkù tìchto
japonských firem jsou obdivuhodné.

Nyní k ètvrtému oboru pùsob-
nosti va�í firmy. Jaké jsou pro-
dukty FCC PUBLIC?

Vydavatelství FCC PUBLIC vzniklo v ro-
ce 1991 a zajistilo tehdy vydávání èasopi-
su ELEKTRO jako pøímého nástupce èa-
sopisù Elektrotechnik a Elektrotechnický
obzor, které chtìl tehdej�í vydavatel zru�it
- umo�nilo tak dal�í existenci tìchto vý-
znamných elektrotechnických èasopisù. Vy-
dáváme i odborné knihy a pøíruèky, v po-
slední dobì vy�ly napø. tituly �Obnovitelné
zdroje energie� a �Svìtelná technika a
osvìtlování�, pøipravujeme kni�ní tituly �Au-
tomatizace v souvislostech� a �Systémová
technika budov�.

Dále vydáváme èasopisy AUTOMA (pro
automatizaèní techniku), ELEKTRO (pro
v�eobecnou elektrotechniku), RADIO (pro
rádiovou komunikaci), SVÌTLO (pro svì-
telnou techniku) a ka�doroènì vydáváme
roèenku ELEKTRO. Kní�ka je kapesního
formátu a je urèena pro elektrikáøe z praxe.

Které z vámi realizovaných pro-
jektù pova�ujete za nejvýznam-
nìj�í a nejvíce úspì�né?

V oboru radiokomunikací k takovým pa-
tøí ji� zmínìné datové sítì typu SkyWalker.
Námi zavedené systémy jsou nasazeny
prakticky ve v�ech odvìtvích prùmyslu:
napø. implementace systému SAP R/3 ve
firmì Keramika Plzeò, kde jsme instalovali
i nejrozsáhlej�í sí� ATM v na�í zemi, dále
ve firmì ARAL ÈR, co� je ukázka pøizpùso-
bivosti R/3 zvlá�tnostem podnikání v oboru
distribuce pohonných hmot. Brnìnský pivo-
var Starobrno rovnì� vyu�ívá k plné spoko-
jenosti na�i modifikaci systému R/3.

Pùsobíme také v kultuøe a v médiích. Pro
rozhlasová a televizní studia dodáváme ve
spolupráci s firmou AVID Technology poèí-
taèový redakèní systém pro tvorbu a sbìr
multimediálních informací, nazvaný AVID
News-DNG (Digital News Gathering). Má
mnoho výhod od rychlosti zpracování infor-

mací a� po mo�nost zlep�ení kvality obra-
zu. V souèasnosti jej zavádíme v Èeské te-
levizi a jeho zavedení se pøipravuje i v Èes-
kém rozhlase.

Nesmím opomenout, �e dùle�itou pod-
mínkou úspìchu tìchto pomìrnì slo�itých
informaèních systémù je �kolení u�ivatelù
(by� zní slovo ,�kolení� stále je�tì mírnì ne-
populárnì). Za tím úèelem jsme zøídili sí�
�kolicích støedisek v celé ÈR a po dohodì
organizujeme kursy také pøímo u zákazní-
kù.

A pokud se vyskytne v námi dodávaných
sítích, zaøízeních èi programech nìjaký pro-
blém, není to pro zákazníka �ádná tragé-
die. Poskytujeme telefonní servis dennì od
8 do 18 hodin. Standardní záruèní i pozá-
ruèní zásahy provádíme do 48 hodin
a smluvnì lze stanovit i podstatnì krat�í
èasy. Tam, kde je to nutné (banky, prùmys-
lové podniky) jsme schopni zaruèit odstra-
nìní závad do 4 hodin od nahlá�ení.

Je zvykem, �e dobøe prosperující
firma koná dobré skutky sponzo-
rováním u�iteèných spoleèen-
ských aktivit. Co podporujete vy?

V posledních letech podporujeme roz-
voj radioamatérských digitálních sítí. Vìno-
vali jsme zatím techniku na vybavení nìko-
lika paketových nódù (Klínovec, Komáøí
ví�ka) a poèítáme s dal�í pomocí rozvoji ra-
dioamatérské práce.

Spolu s Èeským rozhlasem se podílíme
na vydávání titulù vá�né a populární hud-
by, podporujeme i mladé zaèínající umìlce
a spoluorganizujeme koncerty na�ich pøed-
ních orchestrù a sólistù v katedrále sv. Pe-
tra a Pavla v Brnì.

Jednou z plánovaných èinností je pod-
pora vzdìlávání a uplatnìní zdravotnì po-
sti�ených dìtí a mláde�e. I zde vidíme mo�-
nost jejich uplatnìní ve výpoèetní a rádiové
technice - amatérské vysílání i práce s po-
èítaèi jsou pro nì jistì vhodnými koníèky.

Pøed nìkolika lety se hodnì hovoøilo
o tom, �e dostihový sport u nás snad zajde
na úbytì. Nestalo se tak hlavnì díky spon-
zorùm. Na�e firma spolupracuje se stájí
Valencio - FCC Folprecht ve Velkých Kar-
lovicích na Vala�sku a na�i ètyønozí repre-
zentanti ji� dosáhli nìkolika vítìzství ve
významných dostizích v Praze a ve Slu�o-
vicích.

Zmínil jste se, �e va�e firma má
asi 270 zamìstnancù. Jak jste
s nimi spokojen, kdy� kolem
sebe neustále sly�íme, �e u nás
nelze vymýtit staré zlozvyky?

Ano, spolu se specializovaným praco-
vi�tìm mikrovlnného pøenosu dat, které je
v Plzni. Snímek na druhé stranì obálky zob-
razuje anténu pøenosového rádiového sys-
tému SkyWalker. Na�e spoleènost instalo-
vala v posledních tøech letech pøes tøicet
mikrovlnných spojù tohoto druhu. Výrobcem
zaøízení SkyWalker je èeská firma Miracle
Group s. r. o. Praha a mù�eme potvrdit, �e
se jedná o velice kvalitní mikrovlnnou tech-
niku èeského pùvodu za vyslovenì pøijatel-
nou cenu. Pou�íváme ji pro spojení na vzdá-
lenosti od stovek metrù a� po nìkolik desítek
kilometrù. Bez zhor�ení kvality pøenosu je
mo�né zaøadit za sebou dva retranslátory,
co� umo�òuje spojení s vynikající kvalitou
a� na vzdálenost 75 km.

SkyWalker je samozøejnì jen jednou
z mnoha mo�ností technického øe�ení po-
dobného pøenosu. Má v�ak oproti jiným jed-
nu výhodu - na toto zaøízení se vztahuje
Generální povolení ÈTÚ è. 2, tak�e jeho in-
stalace nevy�aduje �ádné zvlá�tní proce-
dury.

SkyWalker pracuje v pásmu 10 GHz
pøenosovými rychlostmi 4 nebo 8 Mb/s s pl-
ným duplexem a je dodáván ve tøech modi-
fikacích: verze E je pro propojení poèítaèo-
vých sítí typu LAN (Local Area Networks)
pøes rozhraní Ethernet, verze S vyu�ívá syn-
chronní port a speciální typ G propojuje di-
gitální ústøedny.

Dnes jsou nasazena zaøízení SkyWal-
ker napø. v magistrátní síti mìsta Plznì,
v Plzeòské teplárenské a. s., v akciové spo-

Mìl jsem �tìstí, �e se mi podaøilo získat
nìkolik výborných odborníkù a mana�erù,
kteøí úspì�nì vedou na�e firmy a stali se
i mými spoleèníky. Bez nich a bez anga�o-
vanosti na�ich zamìstnancù by úspìch fir-
my nebyl myslitelný.

Na�e firma cítí zodpovìdnost nejen vùèi
zákazníkùm a partnerùm, ale stejnì tak i vù-
èi svým zamìstnancùm a takový vztah se
pøi správné péèi stává oboustranným. Vy-
tvoøili jsme dobøe fungující systém interní-
ho profesního vzdìlávání (vèetnì zahraniè-
ních stá�í), který podporuje harmonický
rozvoj du�evních i profesních vlastností
v�ech pracovníkù. Za nejvìt�í kapitál firmy
FCC Folprecht pova�uji na�e zamìstnan-
ce.

K tomu vám blahopøeji a dìkuji
za rozhovor.

Rozmlouval Petr Havli�, OK1PFM.
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SEZNAMUJEME VÁS

ñ

Celkový popis

Popisovaný pøístroj, který nemá ni-
kde uvedeno bli��í oznaèení výrobce,
se skládá ze dvou èástí: z vnitøní jed-
notky, která má na èelní stìnì displej
se tøemi èíslicovými údaji nad sebou
(vý�ka èíslic je asi 14 mm). Horní údaj
zobrazuje aktuální èas v  hodinách,
minutách a sekundách, který je odvo-
zen od èasového signálu DCF, vysíla-
ného ze SRN. Støední údaj zobrazuje
vnitøní teplotu registrovanou èidlem
v pøístroji a koneènì dolní údaj zobra-
zuje teplotu, kterou registruje èidlo,
tvoøené malou krabièkou, kterou lze
umístit v podstatì kamkoli.

Vnitøní jednotka, která je zcela sa-
mostatná, mù�e být buï umístìna na
stole, pøípadnì na jiné podlo�ce nebo
ji lze té� pøipevnit na zeï.

Vnitøní jednotka má v dolní èásti
pøední stìny ètyøi tlaèítka. První z nich,
s oznaèením SET, slou�í k nastavení
hodin v tom výjimeèném pøípadì, �e
by nebyl k dispozici synchronizující rá-
diový signál. Druhé tlaèítko, s oznaèe-
ním INNEN, umo�òuje pøepínat mezi
okam�itou vnitøní teplotou, mezi mini-
mální zji�tìnou vnitøní teplotou a mezi
maximální zji�tìnou vnitøní teplotou.
Informace o minimální a maximální
vnitøní teplotì jsou a� do vynulování
uchovávány v pamìti pøístroje.

Tøetí tlaèítko s oznaèením AUS-
SEN má zcela shodnou funkci s tlaèít-
kem INNEN s tím rozdílem, �e se jím
pøepíná indikace okam�ité vnìj�í tep-
loty, minimální vnìj�í teploty a maxi-
mální vnìj�í teploty. I zde jsou mezní
údaje teploty uchovávány v pamìti,
dokud je u�ivatel nevynuluje. Ètvrté
tlaèítko s oznaèením RESET slou�í
k vynulování mezních údajù vnitøní nebo
vnìj�í teploty, ulo�ených v pamìti.

Údaje o teplotì jsou v�dy zobrazo-
vány s jedním desetinným místem,
co�  znamená, �e rozli�ovací mo�nost
obou teplomìrù je 0,1 %. U�ivatel
si tento údaj nesmí plést s údajem
o pøesnosti, proto�e o pøesnosti mìøe-
ní není v návodu �ádná zmínka. I tak
v�ak má tento údaj, i kdy� je pouze re-
lativní, svùj význam, proto�e dovoluje
registrovat zmìny teploty i v pøípadì,
�e se teplota zmìní pouze o desetinu
stupnì.

Vnitøní jednotka umo�òuje mìøit
teplotu v rozsahu -30 a� +70 °C. Je

napájena dvìma tu�kovými èlánky
(typu AA), a na displeji má indikaci,
upozoròující na nutnost výmìny napá-
jecích èlánkù, jakmile se blí�í jejich
vyèerpání.

Druhou èástí sestavy je vnìj�í jed-
notka, kterou je tøeba umístit do místa,
kde má být vnìj�í teplota mìøena.
Tato vnìj�í jednotka sice nemá �ádné
ovládací prvky, av�ak její pozoruhod-
nou vlastností je to, �e ji není tøeba
propojovat s vnitøní jednotkou kablí-
kem, proto�e údaje o zji�tìné teplotì
jsou do vnitøní jednotky pøená�eny
bezdrátovì vysokofrekvenèním signá-
lem. Tento vysokofrekvenèní signál
má kmitoèet 433 MHz.

Vnìj�í jednotku lze rovnì� pøi-
pevnit napøíklad na stìnu (pomocí do-
dávaného dr�áku) nebo kamkoli polo-
�it. Je také opatøena malým displejem
zobrazujícím vysílanou teplotu okolí
(vý�ka èíslic na tomto displeji je pouze
asi 6 mm). Je napájena dvìma malý-
mi tu�kovými èlánky (typu AAA), které
souèasnì napájejí i vestavìný minia-
turní vysílaè. Na jejím displeji je rov-
nì� indikována nutnost výmìny vyèer-
paných èlánkù.

Informace o vnìj�í teplotì nejsou
pochopitelnì z vnìj�í jednotky do
vnitøní jednotky pøená�eny trvale, av�ak
v�dy pouze impulsnì v nìkolikaminu-
tových intervalech. Podle údajù v ná-
vodu to má být pøibli�nì v�dy po tøech
minutách. Tento zpùsob je naprosto
logický, proto�e je nutné �etøit èlánky,
které vnìj�í jednotku napájejí, nebo�
její vysílaè, pokud je v provozu, odebí-
rá z èlánkù podstatnì vìt�í proud. Do-
sah tohoto vysílaèe udává výrobce asi
25 m.

V dal�ím odstavci uvedu technické
údaje, které jsou v návodu, i kdy� si
tyto údaje, podle mého názoru, v nì-
kterých bodech ponìkud odporují
nebo jsou alespoò nejasné.

Technické údaje podle výrobce

Doporuèené provozní teploty:
Vysílaè: -10 a� +60 °C.
Pøijímaè: 0 a� +50 °C.
Mìøené teploty:
Vysílaè:

-30 a� +70 °C (rozli�ení 0,1 °C).
Pøijímaè:

-30 a� +70 °C (rozli�ení 0,1 °C).
Dosah vysílaèe: asi 25 m.

Zji��ování teploty:
Vysílaè: Po tøiceti sekundách.
Pøijímaè: Po deseti sekundách.
Pøenos údaje teploty:

Tøikrát ka�dých 10 minut.
Napájení vysílaèe: 2 èlánky AAA.
Napájení pøijímaèe: 2 èlánky AA.
Doba �ivota èlánkù v pøístrojích:

asi 1 rok.
Rozmìry:
Vysílaè: 8 x 6 x 2,5 cm.
Pøijímaè: 12,5 x 9 x 3 cm.
Hmotnosti:
Vysílaè: 50 g (bez èlánkù).
Pøijímaè: 140 g (bez èlánkù).
Kmitoèet nosné vysílaèe:

433,92 MHz.

Funkce pøístroje

Nejprve bych se rád zmínil o zpù-
sobu, který byl u tohoto pøístroje pou-
�it pro pøenos informací z vnìj�í jed-
notky do vnitøní jednotky. Z praxe toti�
vím, jaké problémy bývají èasto u dál-
kových teplomìrù spojeny s propojo-

Stolní hodiny DCF s vnìj�ím
a vnitøním teplomìrem

�Model 7054� s dálkovým
pøenosem údaje vnìj�í teploty
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ñ váním vnìj�ího èidla a zobrazovací
jednotky. Základní podmínkou je toti�
umístit vnìj�í èidlo tak, aby na nìj
v �ádném pøípadì nedopadalo slu-
neèní svìtlo, proto�e pak bychom mì-
øili jeho oteplení absorpcí sluneèního
záøení a nikoli teplotu vzduchu. Pokud
chceme získat objektivní výsledky mì-
øení, pak musíme v�dy mìøit pouze
teplotu vzduchu. V této souvislosti mì
èasto udivuje, kdy� nìkdo rozli�uje
údaj teploty ve stínu nebo na slunci.
Tìleso, na které dopadá pøímé slu-
neèní záøení, mù�e mít za urèitých
okolností (vzhledem ke své barvì)
teplotu, která se mù�e blí�it a� ke
100 °C. A takové mìøení by bylo zcela
nesmyslné.

Pro umístìní èidla je proto nezbyt-
né vyhledat takové místo na severní
stranì, kam po vìt�inu roku sluneèní
záøení nedopadá. V nejhor�ím pøípa-
dì je tøeba èidlo proti slunci zastínit,
av�ak zvolit takový zpùsob, aby na nìj
nemohlo pùsobit oteplení tohoto stíni-
dla. To lze v praxi realizovat tak, �e
stínidlo umístíme buï do dostateèné
vzdálenosti od èidla nebo stínidlo vy-
robíme z materiálu s malou tepelnou
vodivostí, aby se co nejménì ohøívalo.
Propojení èidla s vnitøní jednotkou
v�ak mù�e v mnoha pøípadech pùso-
bit znaèné potí�e. V takových pøípa-
dech je bezdrátový pøenos, který byl
u tohoto zaøízení pou�it, velmi výhodný.

U tohoto pøístroje jsem se zamìøil
je�tì na jeden problém. Zajímalo mì,
jak se budou chovat napájecí èlánky
ve vnìj�í jednotce pøi velmi nízkých
teplotách. Z nejrùznìj�ích informaè-
ních pramenù se mi podaøilo zjistit, �e
napøíklad alkalické napájecí èlánky
mají dovolenou provozní teplotu (lépe
øeèeno chlad) a� do -20 °C. I kdy� tep-
lota ni��í ne� -20 °C není v na�ich kra-
jinách právì èastá, vyzkou�el jsem
vnìj�í jednotku (napájenou alkalický-
mi èlánky AAA) tak, �e jsem ji na nì-
kolik dnù umístil do mrazicího prosto-
ru, kde teplota kolísala mezi -21 a�
-26 °C. Mìøení probíhalo zcela bez
závad a indikované teploty byly správ-
né. Nemohu ov�em posoudit, jaký vliv
by mìl trvalý provoz pøi tìchto teplo-
tách na napájecí èlánky. Je mo�né, �e
by se jejich kapacita zmen�ovala, ale
to pøi daném pou�ití, kdy takové teplo-
ty jsou obvykle jen krátkodobé, patrnì
nepøichází v úvahu.

Jedinou nevýhodou je, �e i mnohé
jiné pøístroje, pokud pou�ívají pro vzá-
jemnou bezdrátovou komunikaci vy-

sokofrekvenèní signály, vysílají tyto
signály èasto na shodných kmito-
ètech. Z toho vyplývá, �e údaj o vnìj�í
teplotì mù�e být v urèitých pøípadech
ru�en (napøíklad pøi pou�ívání bez-
�òùrových sluchátek, bez�òùrových
reproduktorù apod). To je té� zdùraz-
nìno v návodu. Pøístrojù, které pou�í-
vající k pøenosu infraèervené paprsky,
se to pochopitelnì netýká.

Indikace vnìj�í teploty a indikace
vyèerpaných napájecích èlánkù, která
se zobrazuje na miniaturním displeji
vnìj�í jednotky, se mi v�ak jeví jako
znaènì samoúèelná, proto�e v pøípa-
dì, �e tuto jednotku upevníme na
vnìj�í zeï budovy, bude sledování je-
jího displeje velmi problematické a
mnohdy i zcela nemo�né.

Vestavìné hodiny vnitøní jednotky,
které jsou synchronizovány signálem
ze speciálního vysílaèe, pova�uji za
velmi výhodné, proto�e poskytují u�i-
vateli naprosto pøesný èas. Kromì
toho se automaticky nastavují a rov-
nì� automaticky pøestavují pøi zmìnì
letního èasu na zimní a naopak. Rád
bych se je�tì zmínil o úhledném pro-
vedení vnitøní jednotky, která je velmi
estetická a lze ji proto umístit praktic-
ky kamkoli, ani� by pùsobila jakkoli ru-
�ivì.

Poslední pøipomínka se týká návo-
du, který je k tomuto pøístroji pøiklá-
dán. Je sice pomìrnì obsáhlý, ale je
pouze v anglické, nìmecké, �panìl-
ské, holandské a francouzské øeèi.
Jen èe�tina chybí - aèkoli návod
v èe�tinì je zákonnou povinností pro-
dejce a svìdèí té� o jeho zájmu o zá-
kazníka.

Závìr

Tento výrobek pova�uji za velice
zajímavý pro jeho univerzální a jedno-
duché pou�ití, proto�e nevy�aduje
prakticky �ádnou instalaci. Tyto výho-
dy se ov�em odrá�ejí i v jeho prodejní
cenì. Napøíklad firma GM electronic
v Praze ho prodává za 1750 Kè, tak�e
ka�dý zájemce si musí nejprve dobøe
promyslet, zda mu tento výrobek za
tuto cenu pøinese odpovídající slu�by.
Je sice pravdou, �e v Nìmecku jsou
obdobné výrobky nabízeny za cenu
kolem 100 a� 140 DM, tak�e v kurso-
vém pøepoètu by zdej�í cena mìla být
vlastnì výhodná, ov�em na�e platy to-
muto kursu bohu�el ani zdaleka neod-
povídají.

Kolektiv autorù: Elektronika pro
kempink a karavan, aneb jak se
obejít bez sítì 220 V. Vydalo
nakladatelství HEL, 88 stran A5,
obj. èíslo 120900, MC 88 Kè.

U�iteèná pøíruèka pro v�echny, kdo
chtìjí být na svých cestách, ale nìkdy
i doma, nezávislí na elektrické rozvodné
síti. Najdete zde snadno realizovatelné ná-
vody na stavbu úsporného osvìtlení na
12 V, mìnièù umo�òujících z autobaterie
napájet standardní spotøebièe na 220 V,
nabíjeèek, solárních zaøízení a dal�ích do-
plòkù, které plnì nahradí èasto dosti ná-
kladné a nìkdy dokonce neexistující profe-
sionální zaøízení.

Zapojení obsa�ená v této knize byla vy-
vinuta a otestována v laboratoøi nìmecké-
ho èasopisu Elektor. Dlouhodobé zku�e-
nosti tohoto pracovi�tì zaruèují úspìch pøi
realizaci. Kniha je urèena v�em, kdo se
tvùrèím zpùsobem zajímají o elektroniku.

Fukátko, J.; Fukátko, T.; �indel-
ka, J.: Teplo a chlazení v elek-
tronice. Vydalo nakladatelství
BEN - technická literatura, 32
stran A5, obj. èíslo 120884, MC
39 Kè.

Pøíruèka je urèena studentùm a v�em
tìm, kteøí si potøebují navrhnout potøebné
chlazení svých konstrukcí.

Z obsahu: Nauka o teple; Tepelný stav;
Vliv tepla na rozta�nost látek; Základní
zpùsoby pøenosu tepla; Chlazení elektro-
nických, pøedev�ím polovodièových sou-
èástek; Pøi výpoètu chladicích obvodù se
pou�ívají následující velièiny; Ztrátový vý-
kon elektronických souèástek; Pøíklady vý-
poètu chladicích obvodù tranzistorù, Pøí-
klad è. 1, è. 2, è. 3, Pøílohy.

Honys, V.: Nová pøíruèka pro
zkou�ky 1997-8. Vydalo nakla-
datelství IN-EL, 101 stran A5,
obj. èíslo 120812, MC 105 Kè.

Autor se i v této pøíruèce dr�í svého
osvìdèeného zpùsobu výkladu, pøi kterém
postupuje od popisu nebezpeèí ke zpùso-
bùm ochrany pøed ním. V pøíruèce jsou
ustanovení nových (mnohdy obtí�nì srozu-
mitelných) norem podlo�ena logickým odù-
vodnìním jejich po�adavkù. Obsah norem
se tak stává zajímavý a pøístupný v�em
elektrotechnikùm. Rovnì� jsou v pøíruèce
popsány poznatky o pùsobení elektøiny na
�ivý organismus, z nich� jsou odvozeny
po�adavky nových pøedpisù na ochranu
pøed úrazem elektrickým proudem. Dopl-
nìna je kapitola o poskytování první pomo-
ci pøi úrazech elektrickým proudem. Autor
dále vìnuje nemalou pozornost koexistenci
dosavadních zaøízení s instalacemi vybu-
dovanými ji� podle nových pøedpisù. Je to
nejen dobrá pomùcka pro zkou�ky elektro-
technikù (k tomu obsahuje více ne� 200
kontrolních otázek), ale i u�iteèná pomùc-
ka pro ka�dodenní elektrotechnickou praxi.

Knihy 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.cz

Adrien Hofhans

Do rodiny digitálních senzorù firmy
Dallas Semiconductor pøibyl nový èlen -
digitální teplomìr a programovatelný ter-
mostat DS1621 s dvouvodièovým roz-
hraním. Je vhodný k pou�ití pøi sbìru
dat, av�ak napø. i k monitorování teploty
uvnitø PC a ovládání chladicího ventiláto-
ru. Na dvouvodièovou sbìrnici lze pøipo-
jit a� osm tìchto èipù, které lze indivi-
duálnì adresovat a s nimi komunikovat.

Za ménì ne� 1 s dodá DS1621 na
výstup aktuální 9bitový ekvivalent teploty
s rozli�ením 0,5 °C v rozsahu od -55 do
+125 °C. Mezní hodnoty pro funkci ter-
mostatu se ukládají v pamìti EEPROM,
tak�e odolají výpadku napájení, které
mù�e být 2,7 a� 5,5 V. Podrobné tech-
nické informace o tomto zajímavému ob-
vodu, vhodném pro èíslicové mìøení a
regulaci teploty i v prùmyslu, lze získat
i na Internetu, stránka firmy má adresu
http://www.dalsemi.com.

Digitální teplotní senzor
s jednoduchým rozhraním

Elektronik 8/1997            JH
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AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
Základy

elektrotechniky
VI. lekce
(Pokraèování)

Nejprve bychom se chtìli omluvit za
údaje, uvedené v této rubrice v èísle
12/97. Omylem jsme toti� zaslali do tis-
kárny nekorigovanou stranu Základù
elektrotechniky, tak�e Thomsonùv vzo-
rec, upravený pro praktické jednotky,
má být správnì
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Stejnì tak byl chybnì uveden vztah
v závorce u rovnice pro výpoèet jakosti
Q cívky, má být správnì
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Velmi se omlouváme.

A proto�e jsme v tomto pøípadì mì-
nili amplitudu základního nosného kmi-
toètu, mluvíme o amplitudové modula-
ci. Nízkofrekvenèní zesilovaè, který se
k zesilování akustického kmitoètu pou-
�ívá, nazýváme modulátor. To v�e bylo
ji� znázornìno na obr. 54.

Mù�eme ov�em udìlat také nìco ji-
ného. Podívejte se na obr. 62 z pøed-
chozí kapitoly a vzpomeòte si na kapi-
tolu o polovodièových souèástkách,
v ní� jsme pojednali o diodách, které
mìní svou kapacitu podle velikosti pøi-
lo�eného napìtí, tj. o varikapech.

Obr. 63. Blokové schéma
jednoduchého vysílaèe
s kmitoètovou modulací

Kdy� pøipojíme místo kondenzátoru
C1 varikap, na který pøivedeme napìtí
z modulátoru, bude se mìnit celková
kapacita v rezonanèním obvodu, který
je tvoøen cívkou o indukènosti Lo,  kon-
denzátory s kapacitami Co, C1 a sério-
vou kapacitou dìlièe C2, C3. To pocho-
pitelnì ovlivní rezonanèní kmitoèet
obvodu. Výstupní napìtí z oscilátoru
bude mít sice stálou amplitudu, ale
v rytmu pøivádìného modulaèního sig-
nálu se bude mìnit kmitoèet osciláto-
ru. V tomto pøípadì mluvíme o kmitoè-
tové modulaci (èasto se setkáte i
s výrazem frekvenèní modulace). Blo-
kové schéma vysilaèe s kmitoètovou
modulací je na obr. 63.

Amplitudová modulace se pou�ívá
prakticky u v�ech rozhlasových vysila-
èù v oblasti krátkých, støedních a dlou-
hých vln, døíve to byl bì�nì pou�ívaný

druh modulace i mezi radioamatéry na
krátkých vlnách. Dnes pou�ívají radio-
amatéøi, pracující na krátkých vlnách,
zvlá�tní druh modulace, který je z am-
plitudové odvozen, ale je energeticky
výhodnìj�í.

S kmitoètovou modulací se setkáte
napø. u zvukového doprovodu televize,
u v�ech rozhlasových vysílaèù v pás-
mu VKV, radioamatéøi pou�ívají tento
druh modulace napø. pøi fonickém pro-
vozu na  pásmech VKV pomocí pøeva-
dìèù.

Existuje ov�em je�tì øada dal�ích
druhù modulace, pou�ívaných hlavnì
pøi profesionálním pøenosu informací,
nìkteré z nich i radioamatéry u digitál-
ních druhù provozu.

Demodulace

V pøedchozím èlánku jsme si vysvìt-
lili, jak získat modulovaný vysokofrek-
venèní signál. Na stranì pøijímaèe
ov�em musíme nìjakým zpùsobem
modulaèní signál oddìlit od vysokofre-
kvenèního, abychom jej mohli dále ze-
silovat a zpracovat. To se dìje v demo-
dulátorech, u amplitudové modulace se
setkáte spí�e s názvem detektor èi de-
tekce, u kmitoètové modulace se jeden
druh demodulátoru nazývá diskriminá-
tor, jiný napø. pomìrový detektor.

Typický demodulátor pro amplitudo-
vou modulaci se skládá jednak z dio-
dového usmìròovaèe, který mù�e být
osazen polovodièovými souèástkami
nebo elektronkou èi elektronkami, a
z kondenzátoru Cz na výstupu, který pro
vysokofrekvenèní kmity tvoøí zkrat. Di-
oda propustí modulované vysokofrek-
venèní kmity pouze jedné polarity a kon-
denzátor se bude nabíjet na napìtí,
které je úmìrné amplitudám jednotli-
vých vysokofrekvenèních kmitù, tzn.
modulaènímu signálu (obr. 65).

Detektory pro kmitoètovou modula-
ci jsou ponìkud slo�itìj�í. Nejèastìji se
pou�ívá buï pomìrový detektor, nebo
fázový diskriminátor. U fázového diskri-
minátoru (obr. 66) je pøi støedním kmi-
toètu napìtí na sekundárním vinutí po-
sunuto o 90 ° proti napìtí na primárním
vinutí. Ponìvad� je ka�dá dioda pøipo-
jena k jedné polovinì sekundárního vi-
nutí v sérii s primárním, jsou napìtí na
diodách vzájemnì v protifázi a výsled-
né napìtí na rezistorech R1 R2 je nulo-
vé. Pøi zmìnì kmitoètu se zmìní fázo-
vý vztah mezi primárním a sekundárním
napìtím a výsledné napìtí na uvede-
ných rezistorech bude úmìrné rozdílu
vf napìtí pøicházejících na ka�dou dio-
du. Nevýhodou diskriminátoru je, �e

Obr. 64.
Amplitudová modulace a
pøemìny vln pøi vysílání.

a) zvuková vlna,
b) pohyb membrány

mikrofonu,
c) napìtí na výstupu

mikrofonu,
d) kmity nosné vlny

s amplitudovou
modulací,

e) usmìrnìné kmity
v pøijímaèi,

f) napìtí na výstupu
usmìròovaèe,

g) pohyb membrány
sluchátka nebo

reproduktoru

Obr. 66. Fázový diskriminátor

Obr. 65. Detektor pro amplitudovou
modulaci s elektronkou - diodou

(nahoøe) a s polovodièovou diodou
(dole)
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pou�ívat k nenároènému pøíjmu napø.
v rozsahu støedních vln. Ov�em k tomu,
abychom oddìlili jednotlivé vysílaèe od
sebe, jinak øeèeno, aby rezonanèní
obvody na vstupu byly dostateènì �os-
tré�, by bylo nezbytné, aby jednak mìly
velký èinitel jakosti Q a aby jich bylo za-
øazeno nìkolik za sebou. Prolaïování
pøes celý rozsah napø. støedních vln by
vy�adovalo nìkolikanásobný ladicí kon-
denzátor, nastaly by problémy s tzv.
soubìhem - aby v�echny obvody byly
správnì naladìny jak na zaèátku, tak
na konci stupnice v�dy na stejný kmi-
toèet. To je výrobnì velmi tì�ké a ne-
pou�ívá se. Potøebnou selektivitu
(schopnost oddìlit signál jednoho kmi-
toètu od signálu jiného kmitoètu) získá-
váme v obvodech, ladìných na jeden
kmitoèet - v tzv. mezifrekvenèních ob-
vodech, u nich� mù�eme poèet ladì-
ných obvodù a stupeò jejich vzájemné
vazby zvolit podle potøeby. Potom
ov�em potøebujeme zajistit, aby rádio-
vý signál byl v�dy kmitoètovì pøemì-
nìn na signál o kmitoètu, na který jsou
naladìny mezifrekvenèní obvody - to
zaji��uje tzv. smì�ovaè.

Pøivedeme-li na nìjaký nelineární pr-
vek - a nelineárním prvkem je vlastnì i
ka�dý zesilovaè - signály dvou kmito-
ètù f1 a f2, potom se na výstupu neob-
jeví pouze signály s tìmito kmitoèty, ale
také signál s kmitoètem f1+f2, co� je tzv.
souètový kmitoèet, a f1-f2, co� je tzv.
rozdílový kmitoèet, který se bì�nì po-
u�ívá právì v rozhlasových pøijímaèích.
Obvyklý kmitoèet, na který jsou nala-
dìny obvody mezifrekvenèního ze-
silovaèe v pøijímaèi pro amplitudovou
modulaci, bývá 455 nebo 465 kHz,
u pøijímaèù pro kmitoètovou modulaci
10,7 MHz. Musíme tedy zajistit, aby
vstupní kmitoèet pøijímaného signálu a
kmitoèet signálu z místního oscilátoru
mìly v�dy rozdíl 455 (465) kHz na roz-
sahu dlouhých, støedních a krátkých vln,
pøíp. 10,7 MHz u rozsahu VKV. To je
pomìrnì snadné a k ladìní staèí pak
jen bì�ný dvojitý ladicí kondenzátor.
Rozdíl v poètu a druhu obvodù u pøí-
mozesilujícího pøijímaèe (bez mf zesi-
lovaèe) a superhetu (s mf zesilovaèem)
je zøejmý z obr. 69 a 70.

Ve vysílací technice se setkáme je�-
tì s pojmem násobiè kmitoètu. Pøive-
deme-li u vf zesilovaèù, které nepracu-
jí v lineární èásti charakteristiky, na
vstup signál o kmitoètu f1, na výstupu
se kromì tohoto signálu objeví i signál
s kmitoètem 2x f1, 3x f1 atd. Staèí pak
jen rezonanèní obvod na výstupu nala-

reaguje i na zmìny amplitudy - proto je
nezbytné pøed nìj zaøadit obvod, který
oøe�e (omezí) vf signál na urèitou úro-
veò (tzv. omezovaè, limiter).

Obr. 67. Pomìrový detektor

Jinak je tomu u tzv. pomìrového de-
tektoru (obr. 67). Na rozdíl od diskrimi-
nátoru jsou diody zapojeny tak, �e se
jejich výstupní napìtí sèítají. Pøi støed-
ním kmitoètu bude stejnosmìrné napìtí
na R1 polovièní ne� na R2, nebo� ka�-
dá dioda dodává stejné napìtí. Pøi zmì-
nì kmitoètu se napìtí na R1 buï zmen-
�uje nebo zvìt�uje podle toho, jak se
mìní kmitoèet. Výstupní napìtí je pak
rovno pomìru napìtí dodávaného obì-
ma diodami.

Oba dva typy diodových detektorù
pro modulaci FM se dnes pou�ívají u�
jen výjimeènì. Èastìji se setkáte s ko-
incidenèním detektorem, který bývá
souèástí prakticky v�ech integrovaných
obvodù pro mezifrekvenèní zesilovaèe
FM. Princip koincidenèního detektoru je
na obr. 68.

Obr. 68. Princip koincidenèního
detektoru

Za vysokofrekvenèním zesilovaèem
a omezovaèem amplitudy se signál roz-
dìlí. Èást signálu pøichází do detekto-
ru pøímo, èást pøes fázovací èlánek.
Posun fáze signálu není konstantní, ale
mìní se podle kmitoètu signálu. Kvad-
ratický detektor pak vyhodnotí posun
fáze mezi signály. Jako fázovací èlánek
slou�í vìt�inou obyèejný rezonanèní
obvod nebo (pøi men�ích nárocích na
zkreslení signálu) i speciální keramic-
ký filtr. Pro støední kmitoèet je obvod
zpravidla blízko rezonance a fázovací
èlánek posouvá fázi o 90 °.

Nìkdy se pou�ívají je�tì slo�itìj�í
demodulátory FM � napø. obvod s fá-
zovým závìsem.

Kdybychom sestrojili pøístroj, který
by obsahoval vysokofrekvenèní zesilo-
vaè, detektor a dvoustupòový nízkofre-
kvenèní zesilovaè, bylo by jej mo�né

Obr. 69. Blokové
schéma pøijí-

maèe s pøímým
zesílením

Obr. 70. Blokové
schéma superhetu

dit na signál po�adovaného násobku
vstupního kmitoètu a získáme signál
s kmitoètem 2x, 3x atd. vy��ím, ne� jaký
mìl signál pùvodní.

Touto kapitolou jsme prakticky za-
konèili základy elektrotechniky a radio-
techniky. Jsme si vìdomi, �e mnoho
oblastí, o kterých jsme se zde zmiòo-
vali, by zasluhovalo vìt�í pozornost
nebo hlub�í rozbor. Snad vám ov�em
alespoò tyto velmi struèné základy po-
mohou k pochopení slo�itìj�ích obvo-
dových zále�itostí, které jsou v na�em
èasopise vìt�inou popisovány. I tak
máte je�tì mo�nost napsat na adresu,
která ji� jednou byla zveøejnìna (ing.
Jiøí Peèek, Riedlova 12, 750 02 Pøerov)
nebo pøímo na adresu redakce, zda
máte zájem nìkterou oblast probrat
podrobnìji, co� by bylo mo�né samo-
statnými èlánky. Pokud se sejde stej-
ných po�adavkù více, redakce bude
urèitì reagovat. Souèástí tohoto kursu
bude je�tì v následujících èíslech struè-
ná teorie �íøení elektromagnetických vln
a nìkteré poznatky o anténách a na-
pajeèích. (Pokraèování)

Vyhodnocení do�lých odpovìdí
na otázky z èísla 11/97 PE

Odpovìdí do�lo celkem 46, z toho
18 ze Slovenska. To je slu�ný poèet,
uvá�íme-li ji� relativní obtí�nost otázek,
z nich� nìkteré bylo mo�né zaøadit mezi
�chytáky�. Bohu�el, z do�lých odpovì-
dí byla jedna jediná zcela bezchybná,
zaslal nám ji p. Jiøí Novotný, Kameni-
ce 52, 517 93 Dobré v Orl. horách.
Je�tì tøi dal�í pisatelé uvedli, �e lze
svítivou diodu vyu�ít i v obvodu støída-
vého proudu, ov�em zmýlili se v nìkte-
ré dal�í odpovìdi. Celkem 19 pisatelù
mìlo chybu jen právì v odpovìdi na
tuto poslední otázku, pøi ostatních od-
povìdích zcela správných. Nìkolik do-
pisù pøi�lo jako obvykle nesprávnì
ofrankovaných a ty skonèily zøejmì
v �likvidaèním ko�i� pøerovské po�ty.

Zbylá - øeknìme vìt�ina - projevila
zásadní �nevìdomosti� pøevá�nì v ob-
lasti elektronek, hlavnì v nepochopení
funkce møí�ek. Øekl bych, �e je to zce-
la pochopitelné, nebo� vìt�ina pisatelù
je z øad mláde�e a my star�í si mnohdy
neuvìdomujeme, �e éra elektronek je
ji� skuteènì za námi, i kdy� to leckomu
není po chuti. Z teorie elektronek se
v posledních nejménì 15 letech nemìli
mo�nost ètenáøi �ádného z na�ich èa-
sopisù cokoliv dozvìdìt. I tento seriál
se elektronkám vìnoval jen velmi struè-
nì, daleko více místa bylo vìnováno zá-
kladní teorii polovodièù a jejich uplat-
nìní v praxi. Na redakci pak bude, aby
zvá�ila, zda tuto mezeru má dnes je�tì
smysl vyplòovat speciálnì zamìøený-
mi èlánky.

Pozn. autora: Svítivé diody pocho-
pitelnì lze vyu�ít i v obvodech støída-
vého proudu, problém je pouze v dodr-
�ení maximálního povoleného napìtí
v závìrném smìru (podle katalogu ob-
vykle 5 V) a proudu ve smìru propust-
ném.
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Kontrolka indikuje zapnutý stav
sí�ového spínaèe osvìtlení (�áro-
vek) na WC, ve sklepì apod., je-li
spínaè umístìn mimo osvìtlovanou
místnost.

Kontrolka se zapojuje do série se
spínaèem a je zkonstruována pro pøí-
pad, kdy není do spínaèe zaveden nu-
lový vodiè a nelze proto pou�ít signál-
ní doutnavku. Náklady na kontrolku
èiní asi 50,- Kè, tak�e pøi souèasných
cenách energie je návratnost vcelku
brzká.

Kontrolka je urèena pro sí�ový roz-
vod o napìtí 220 V a maximální proud
zátì�e 2 A, tj. pro max. pøíkon zátì�e
440 W.

Schéma zapojení kontrolky je na
obr. 5. Pøi kladné pùlvlnì sí�ového na-
pìtí (S1 kladnìj�í ne� S2) je po prù-
chodu napìtí nulou triak Tc1 vypnut a
proud  do zátì�e prochází pøes svíti-
vou diodu (LED) D2 a rezistor R1, kte-
rý omezuje �pièkový proud LED na asi
100 mA. V té dobì LED D3 svítí. Kdy�
sí�ové napìtí dosáhne velikosti 9,1 V,
triak Tc1 pøes Zenerovu diodu D1 se-
pne a pøevezme ve�kerý proud zátì-
�e. Napìtí na triaku se zmen�í a
LED zhasne. Doba svitu LED je ur-
èena velikostí Zenerova napìtí diody

Jednoduchá zapojení
pro volný èas

 Akustický blikaè
 Blikající indikace má za svìtla ne-

výhodu malé viditelnosti, nebo� i bli-
kající svìtlo je málo nápadné. Proto
je vhodné doplnit takové svìtelné in-
dikátory akustickou signalizací. Ta je
v�ak naopak za tmy, kdy je blikající
svìtlo dostateènì zøetelné, v podsta-
tì ne�ádoucí a akustická indikace by
se mìla automaticky vypnout.

 Kombinovaný svìtelný a akustic-
ký indikátor podle [1] je na obr. 1.
Skládá se z jednoduchého blikaèe
a jednoduchého generátoru zvu-
ku, osazených èasto pou�ívaným èa-
sovaèem 555 v zapojení astabilního
multivibrátoru [2].

 Na výstupu prvního èasovaèe (vý-
vod 3) odebíraný signál zapíná a vy-
píná v rytmu blikání svítivých diod
zvukový generátor, realizovaný dru-
hým èasovaèem. Periodické vypíná-
ní zvuku je umo�nìno nulovacím (blo-
kovacím) vstupem (vývod 4). Zvukový
generátor je je�tì navíc vypínán za
tmy rezistorem, reagujícím na svìtlo
(fotorezistor).

 Kmitoèet zvukového generátoru
lze mìnit v �irokých mezích zmìnou
kapacity kondenzátoru C2. Mimoto se
kmitoèet sni�uje, je-li fotorezistor málo
osvìtlen. Impedance reproduktoru na
výstupu druhého èasovaèe nemá být
men�í ne� 100 W, jinak je nebezpeèí
pøetí�ení výstupu èasovaèe. Hlasitost
lze zmen�it zaøazením rezistoru o
vhodném odporu (100 a� 1000 W)
v sérii s reproduktorem.

 Zapojení lze pozmìòovat rùzným
zpùsobem. Kombinaci �zvukový sig-
nál bez blikání� lze získat vypnutím
obou svítivých diod.

Literatura
 [1] Schreiber, H.: Mit Tonsignal kom-
binierter Blinker.
50 Hobbby-Schaltungen mit Leucht-
dioden. Franzis Verlag: München
1993, 5. vydání, ISBN 3 - 7723 -
- 1645 - X, s. 58.
[2] Hájek ,  J . :  Èasovaè  555.
AA a BEN: Praha 1996, ISBN 80 -
- 85230 - 20 - 8 a 80 - 901984 - 1 - 4.

Obr. 1. Kombinovaný
akustický a optický

indikátor

Indikace rozsvícených svìtel
Po pøeètení èlánku �Signalizace

nevypnutých svìtel� v PE 6/97 na
str. 30 jsem se rozhodl poslat vám
zapojení indikátoru rozsvícených
svìtel, který jsem zhotovil asi pøed
rokem.

Schéma zapojení indikátoru je na
obr. 2. V zásadì se jedná o katalogo-
vé zapojení samovybuzovacího piezo-
akustického mìnièe (viz katalog GM
Electronic, leden 1995), které je dopl-
nìno o dvì diody, chránící obvod pøed
pøepólováním, a o kondenzátor k vy-
hlazení napì�ových �pièek. Pøi signa-
lizaci odebírá indikátor napájecí proud
asi 5 mA.

Obr. 2. Zapojení indikátoru

JOM

Indikátor je vestavìn do krabièky
U-SEB 1, kterou prodává GM Electro-
nic za 8,- Kè. Návrh desky s plo�nými
spoji je na obr. 3, rozmístìní souèás-
tek na desce je na obr. 4.

Obr. 3, 4. Deska s plo�nými spoji
indikátoru rozsvícených svìtel a její

osazení souèástkami

Vývod 1 se pøipojuje na obrysová
svìtla, vývod 2 na spínaè zapalování
a vývod 3 na dveøní spínaè vnitøního
osvìtlení. Indikátor bude pískat pøi za-
pnutých svìtlech, vypnutém zapalová-
ní a otevøených dveøích.

Pokud postaèí, aby byla indikace
v èinnosti pøi zapnutých svìtlech a
vypnutém zapalování, pøipojíme indiká-
tor dvìma vodièi - vývod 1 na obrysová
svìtla a vývod 3 na spínaè zapalování.
V tomto pøípadì mù�eme vynechat dio-
du D2.

Kdy� má indikace pracovat pøi za-
pnutých svìtlech a otevøených dveøích,
pøipojíme vývod 1 na obrysová svìtla a
vývod 3 na dveøní spínaè vnitøního o-
svìtlení. Také v tomto pøípadì mù�e-
me vynechat diodu D2.

K pøipevnìní krabièky s indikáto-
rem do automobilu jsem pou�il obou-
strannì lepící pásku. U automobilù
s pojistkovou skøíòkou v kabinì dopo-
ruèuji umístit indikátor poblí� pojistko-
vé skøíòky a pøipojit ho na kabely ve-
doucí od pojistek.

Náklady na popisovaný indikátor
èiní asi 40,- Kè. Bylo zhotoveno pìt
kusù indikátorù a v�echny fungují bez
problémù.

Leo� Havlíèek - 17 let

Kontrolka pro sí�ový spínaè

Obr. 5.  Zapojení kontrolky
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INFORMACE, INFORMACE ...
Na tomto místì Vás pravidelnì informujeme o nabídce

knihovny Starman Bohemia, Konviktská 24, 110 00 Praha 1,
tel./fax (02) 24 23 19 33 (starman@bohem-net.cz,
staram@srv.net; http://www.srv.net/~staram/starman.html),

v ní� si lze prostudovat, zapùjèit èi pøedplatit cokoli
z bohaté nabídky knih a èasopisù, vycházejících v USA,
v Anglii, Holandsku a ve Springer Verlag (BRD) (nejen
elektrotechnických, elektronických èi poèítaèových - nìko-
lik set titulù) - pro stálé zákazníky sleva a� 14 %.

Nejroz�íøenìj�í americký èasopis pro amatéry-vysílaèe,
CQ, roz�íøil v roce 1996 své dvì øady o tøetí, CQ Contest,
vìnovanou problematice radioamatérských soutì�í. V èa-
sopisu jsou probrány techniky soutì�í, reportá�e, výsledky
soutì�í, profily vítìzù soutì�í a dal�ích zajímavých lidí
z oboru, kalendáøe soutì�í atd.

Èasopis je mìsíèník formátu A4, má prùmìrnì 48 stran,
je ti�tìn trojbarevnou technikou. Pøedplatné pro zahranièí
je na jeden rok 43 dolarù, na dva roky 83 dolarù. Jedno èís-
lo stojí v USA 4 dolary.

Vá�ení ètenáøi,
máte-li k dispozici pomùc-

ky èi pøípravky a pøístroje, je-
jich� popis by byl vhodný
k uveøejnìní v této rubrice,
neváhejte a za�lete je na
adresu redakce - dobrých a
krátkých èlánkù je stálý ne-
dostatek.

Pomù�ete tak tvoøit zají-
mavý èasopis i pro skupinu
ètenáøù s men�ími zku�e-
nostmi v elektronice.

    Redakce

Tc1

Obr. 7. Regulátor
rychlosti otáèení
motoru vìtráku
v závislosti na

teplotì

D1. V záporné pùlvlnì sí�ového napì-
tí je triak sepnut u� od nulového napì-
tí sinusovky a LED nesvítí.

Souèástky kontrolky jsou umístìny
na malé destièce s plo�nými spoji.
Obrazec plo�ných spojù a rozmístìní
souèástek na destièce je na obr. 6.
Destièku kontrolky umístíme do insta-
laèní krabice spínaèe a LED pøipevní-
me na kryt spínaèe a propojíme ji
s destièkou tenkými vodièi.

Zapojení kontrolky bylo upraveno
podle námìtu pana Josefa Nikode-
ma a prakticky ovìøeno. Otázkou
v�ak zùstává, zda  kontrolka �pøe�ije�
zkrat v obvodu, zpùsobený elektric-
kým obloukem v �árovce pøi pøepálení
vlákna.
R1 68 W/0,6 W, metalový
D1 BZX85V009.1
D2 LED 5 mm, rudá
Tc1 BTA10A/600V
K1 ARK210/2
deska s plo�nými spoji è. PE001

Øízení rychlosti otáèení motoru
vìtráku v závislosti na teplotì

Je známo, �e mno�ství dodávané-
ho chladicího vzduchu závisí kromì ji-
ného i na rychlosti otáèení motoru vìt-
ráku. Pøitom se zvìt�uje samozøejmì i
hluk, který vìtrák pùsobí. Je zøejmé,
�e pøedev�ím tam, kde by mohl být
tento hluk na obtí�, napø. v PC, by
bylo vhodné, aby mno�ství chladicího
vzduchu bylo co nejmen�í a odpoví-
dalo okam�ité potøebì.

Toho se dá dosáhnout nìkolika
rùznými zpùsoby - jeden z nich spoèí-
vá v tom, �e teplota chlazeného pro-
støedí se pøevádí na �íøkovì modulo-
vané pravoúhlé napìtí (obr. 7).

Integrovaný obvod IO1a pracuje
jako generátor signálu trojúhelníkovi-
tého prùbìhu s kmitoètem asi 5 kHz o
mezivrcholovém napìtí asi 1 V (stejno-
smìrný ofset na C2 je asi 6 V). Druhá
polovina IO, IO1b, pracuje jako modu-
látor. Jeho èinnost je øízena signálem

na neinvertujícím vstupu, na nìm� se
porovnává trojúhelníkový signál s na-
pìtím z teplotnì závislého napì�ové-
ho dìlièe s termistorem. Zvy�uje-li se
teplota, zvìt�uje se i toto napìtí a pro-
to se budou kladné impulsy na výstu-
pu IO1b roz�iøovat a motor vìtráku se
bude otáèet rychleji.

Tranzistor T1 slou�í pouze jako
zesilovaè proudu, nebo� IO mù�e bez
problémù dodávat proud pouze asi 30
mA, BC140 mù�e dodat proud a� 1 A.

Pou�ijeme-li jako R6 rezistor s od-
porem 470 kW, dosáhne vìtrák  plné-
ho výkonu, zvý�í-li se teplota prostøe-
dí, v nìm� je umístìn termistor, o
35 °C. Kdybychom si pøáli maximální
výkon vìtráku pøi men�ím zvý�ení tep-
loty, napø. o 25 °C, pou�ijeme R6
s odporem asi 330 kW.

V poèítaèi lze regulátor umístit
napø. do boxu se sí�ovým napájeèem
a snímací termistor umístit tak, aby
byl v proudu chladicího vzduchu.
Elektor, Halbleiterheft 1992

Obr. 6. Deska s plo�nými spoji
kontrolky a rozmístìní souèástek
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Výrobou základných sond 10 : 1 sa
tento èlánok nezaoberá, keï�e tieto
sú súèas�ou dodávok osciloskopov a
je ich mo�no tie� be�ne kúpi�, napr.
kvalitnú sondu HC-OP20 s menite¾-
ným deliacim pomerom 10 : 1/1 : 1
do 60 MHz (pri 10 : 1) mo�no v GM
electronic kúpi� za 450 korún. Sondy
pre vy��ie kmitoèty (100 a� 250 MHz)
mo�no kúpi� v GES electronics. So
stúpajúcim kmitoètom rastie v�ak
i cena sond a pohybuje sa od 1100 do
2960 korún.

SONDY S DELIACIM
POMEROM 100 : 1

V�etky sondy s deliacim pomerom
10 : 1 dodávané k osciloskopom i tie,
ktoré predávajú v GM a GES, umo�-
òujú mera� napätia do 500 a� 600 V -
výnimoène do 700 V, niektoré ako napr.
BP 7722 TESLA Brno dokonca len
250 V. Tým je myslené jednosmerné
napätie alebo medzivrcholové strieda-
vé napätie, resp. súèet jednosmerného
a na òom nasuperponovanom strieda-
vom napätí.

Pri opravách televíznych prijíma-
èov sme mnohokrát postavení pred
problém mera� impulzné napätia na
rozkladových tranzistoroch, kde je
medzivrcholové napätie asi 1200 V.
Na meranie tohto napätia sa be�ne
pou�ívajú sondy 10 : 1. Mnohokrát si
merajúci ani neuvedomuje, �e sú-
èiastky sondy sú pre�a�ované. Pri ob-
èasnom meraní to sonde �nevadí�, pri
sústavnom pou�ívaní sa mô�e sonda
znièi�. Takto znièená sonda (najèas-
tej�ie prerazený vstupný kompenzaè-
ný kondenzátor) je prakticky neopravi-
te¾ná, keï�e vstupný kondenzátor je
�peciálne vyrábaný pre daný typ son-
dy. Ide najèastej�ie o �peciálny trúb-
kový keramický kondenzátor, ktorý je
navleèený na vývod rezistora spojený
so vstupnou �pièkou sondy. Polep na
povrchu trúbky (Æ1,5 a� 2 mm x 10 a�
12 mm) je spojený s druhým koncom

vstupného rezistora. Najnov�ie minia-
túrne sondy (napr. firmy Tektronix) po-
u�ívajú v hrote sondy �peciálny obvod
RC. Na keramickej do�tièke o rozme-
roch asi 1,5 x 12 mm je z jednej strany
nanesená odporová vrstva �írky asi
1 mm, laserom vybrúsená na odpor
9 MW. Z druhej strany keramickej do�-
tièky je nanesený polep, ktorý voèi od-
porovej vrstve vytvára kapacitu, slú-
�iacu na kompenzáciu delièa, pritom
polep nie je súvislá vrstva, ale je
zlo�ená z 11 navzájom prepojených
plô�ok tvoriacich rozlo�ený fi l ter
RC. Plô�ky tvoriace kondenzátor sa
postupne od vstupu k výstupu zväè-
�ujú. Kým na vstupe je rozmer plô�-
ky tvoriacej prvý kondenzátor asi
0,2 x 0,5 mm, tak posledná plô�ka
má rozmer asi 2,5 x 0,5 mm. Takýmto
usporiadaním sa dosiahne dokonalé
vykompenzovanie delièa a ve¾ká �írka
pásma sondy (napr. 250 MHz u sondy
P6106A firmy Tektronix).

Kapacita kompenzaèného konden-
zátora je závislá od kon�trukcie sondy
- hlavne od då�ky kábla sondy. Pri då�-
ke kábla okolo 1 m býva kapacita asi
7 pF, pri då�ke okolo 2 m je kapacita
asi 12 pF, pri då�kach okolo 3 m je ka-
pacita asi 15 pF. Sondy s prepínaným
deliacim pomerom 10 : 1/1 : 1 majú tie-
to kondenzátory väè�ie o asi 2 a� 3 pF.

�pecializovaní výrobcovia oscilo-
skopov, ako napríklad firma Tektronix,
majú vo svojom výrobnom programe
i sondy na meranie ve¾kých napätí,
ako napr. sondy P6007 a P6009 s de-
liacim pomerom 100 : 1 - umo�òujú
meranie napätí do 1500 V a kmitoètu
25 MHz, resp. 120 MHz u sondy
P6009. Sonda P5100 s deliacim po-
merom 100 : 1 umo�òuje meranie na-
pätí do 2500 V. Vn sonda P6015A
s deliacim pomerom 1000 : 1 umo�òu-
je meranie jednosmerných napätí do
20 kV a impulzných medzivrcholových
napätí dokonca do 40 kV [4]. Tieto
sondy u nás nemo�no be�ne kúpi� a
ich ceny v zahranièí sú vzh¾adom na
malé vyrábané mno�stvá vysoké, èas-
to prekraèujúce cenu be�ného oscilo-
skopu 20 MHz. Na spo¾ahlivé meranie
napätí do 1400 resp. 2000 V (pod¾a
pou�itých rezistorov) slú�i ni��ie popi-
sovaná sonda.

Technické dáta

Sonda s rezistormi typ RR
Max. medzivrcholové vstupné napätie:

1400 V.
Deliaci pomer: 100 ±1 %.
Vstupný odpor: 12 MW.
Vstupná kapacita: asi 8 pF.
Kmitoètový rozsah:

0 a� 25 MHz pre ±1 dB.
Då�ka sondy s káblom: 1,6 m.
Sonda s rezistorom GM 680 (USA)
Max. medzivrcholové vstupné napätie:

2000 V.
Deliaci pomer: 100 ±1 %.
Vstupný odpor: 9,1 MW ±1 %.
Vstupná kapacita: asi 7 pF.
Kmitoètový rozsah:

0 a� 25 MHz pre ±1 dB.
Då�ka sondy s káblom: 1,6 m.

Po elektrickej stránke je sonda za-
pojená ako odporový vykompenzova-
ný deliè napätia (viï obr. 1), ktorého
�hornú� èas� delièa tvoria v sérii zapo-

Súprava sond
k osciloskopu

Rudolf Beèka
Popisované sondy roz�irujú mo�nosti pou�itia osciloskopu

(niektoré i multimetra) na také merania, ktoré so základnými sonda-
mi 10 : 1 a 1 : 1 nie je mo�né uskutoèni�, alebo tieto základné sondy
merný obvod neúmerne za�a�ujú. Ako príklad mo�no uvies� mera-
nie impulzných napätí v rozkladových obvodoch farebných televíz-
nych prijímaèov (do max. 1400 V), meranie vn napätia v mikrovlnnej
rúre, meranie napätí na tyristorových regulátoroch galvanicky spo-
jených so sie�ou, ako sú rôzne tyristorové regulátory otáèiek ruè-
ných vàtaèiek, triakové regulátory elektrických rúr na peèenie a
pod. Sú to tie� merania na primárnej strane impulzných zdrojov po-
èítaèov, monitorov a televíznych prijímaèov, ktoré majú neoddelené
èasti spojené galvanicky so sie�ou.
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jené rezistory R1 a� R4 (pri pou�ití
amerického rezistora sú tieto �tyri re-
zistory nahradené jedným vn rezisto-
rom typ GM680 9M0). Kondenzátor
C1, zapojený paralelne k R1 a� R4 je
vstupný kompenzaèný kondenzátor.
Keï�e tento kondenzátor je namáha-
ný takmer celým vstupným napätím,
nemo�no pou�i� be�ný keramický
kondenzátor (keï�e tieto sa vyrábajú
do napätia 400V). Vn kondenzátory sú
tak ve¾ké, �e by sonda bola neúmerne
ve¾ká.

Z tohto dôvodu je kondenzátor C1
vyrobený z káblika s výbornou izolá-
ciou. Ako základ bol pou�itý káblik typ
LSiA 0,5 mm2 - výrobca KABLO Vrch-
labí. Ide o zvlá�� ohybný káblik pou�í-
vaný napr. v automobiloch �KODA
v prepínaèoch pod volantom. Okrem
ohybnosti sa tento káblik vyznaèuje
vynikajúcou izoláciou (prerazenie izo-
lácie nastane a� pri efektívnom napätí
asi 15 kV!).

Z tohto káblika odstrihneme kúsok
44 mm. Na jednom konci skrátime
stredný vodiè - povytiahnutím tak, aby
izolácia preènievala nad stredným vo-
dièom 6 mm. Na druhom konci nechá-
me preènieva� stredný vodiè (lanko)
asi 2 mm, ktorý pocínujeme. Cu fóliu
hrúbky 0,05 mm (pou�ívanú napr. ako
tienenie v impulzných transformáto-
roch) �írky 30 mm stoèíme do trúbky -
natoèíme na tyèku Æ2 mm (asi 1,5
závitu). Do tejto trúbky vsunieme u�
spomínané lanko - (viï obr. 2). Takto
vzniknutý kondenzátor prispájkujeme
ku doske (viï obr. 3) tak, aby sme za-
spájkovali i ��ev� trúbky na zaèiatku a
konci trúbky v då�ke asi 3 mm.

Do hranola z mäkkého dreva o då�-
ke asi 40 mm urobíme drá�ku �írky
asi 2,5 mm a håbky asi 1,5 a� 2 mm.
Vývody rezistorov R1 a� R4 (okrem
krajných vývodov R1 a R4) skrátime
asi na 1 mm a pocínujeme. Vlo�íme
do drá�ky v drevenom hranole, stlaèí-
me k sebe a zaspájkujeme. Då�ka za-
spájkovaných rezistorov má by� 28 a�
30 mm. Rezistory prispájkujeme na
dosku (viï obr. 3). Na vstupe rezistor
R1 prispájkujeme k �spodnému� kon-
cu hrotu sondy. Hrot prispájkujeme
k  doske.

Do trichlóru namoèíme bu�írku PVC
Æ4 mm, l = 50 mm. Po zmäknutí ju
natiahneme na sondu tak, aby prekry-
la rezistory R1 a� R4 a kondenzátor
C1 (viï obr. 3). Po zaschnutí sa bu�ír-
ka stiahne a dokonale obopne rezisto-
ry aj kondenzátor C1. Ostrou �iletkou
ju skrátime pod¾a obr. 3. Nad rezistor
R2 namotáme 7 závitov odizolované-
ho �pinovacieho� drôtu. Drôt polo�íme
pod¾a obr. 3, holým vodièom vinieme
smerom k R3 na polo�ený �pinovací�
vodiè - vinutím sa vraciame k zaizolo-
vanej èasti, vinieme závit ved¾a závitu,
koniec zaistíme prevleèením okolo
podlo�eného �pinovacieho� vodièa.

Takto sme vytvorili jeden polep
kondenzátora, druhý polep tvorí rezis-
tor R2, izoláciou je bu�írka PVC. Ten-
to �kondenzátor� vylep�uje charakte-
ristiku sondy. Takto vytvorený polep
�kondenzátora� nespájkujeme, aby
sme neporu�ili bu�írku PVC. Polep
zafixujeme izolepou alebo kvapkou

lepidla na podlahoviny. K tlaèenej do-
ske prispájkujeme koaxiálny kábel
VFKP111 a SY 0,5 mm2 - viï obr. 3.
Ako kryt sondy pou�ijeme teleso z vy-
písanej fixky �Centropen 1949, 1959�
apod, skrátenej o 25 mm. Na uzatvo-
renie sondy pou�ijeme pôvodný uzá-
ver, do ktorého urobíme oválny otvor
pre koaxiálny kábel a zemniaci vodiè.

Zostava prednej èasti sondy je na
obr. 4. Spodný koniec sondy - rezisto-
ry R5 a R6 a kondenzátory C3 a C4 sú
umiestnené v telese sondy (obr. 5 a�
10). Túto kon�trukciu si mô�eme do-
voli�, len ak máme dostatoèné strojné
vybavenie alebo známeho sústru�ní-
ka. Ak tomu tak nie je, urobíme si
spodný diel napr. z pocínového potra-
vinárského plechu z ve¾kého balenia
potravinárského oleja apod.

Nastavenie sondy

Na nastavenie sondy potrebujeme
impulzný generátor o kmitoète 1 a� 10
kHz a napätí min. 10 V. Najvhodnej�í
je kalibrátor osciloskopov popísaný
v [1] a osciloskop, ku ktorému sondu
vyrábame. Na vstup sondy privedieme
obdå�nikové napätie 10 V o kmitoète
1 kHz a striede asi 1 : 1. Výstup sondy
dáme do vstupu Y osciloskopu, naj-
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Obr. 5. Teleso zadnej èasti sondy. Materiál: mosadz,

zu�¾achtenie, zinkova�, cínova� apod.
Obr. 4. Poh¾ad na
prednú èas� sondy
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vhodnej�ie s jednosmernou väzbou.
Kondenzátor C4 vyberieme tak, aby
bol na ociloskope správne vykompen-
zovaný, priebeh viï obr. 11.

Sonda 100 : 1 s malou
vstupnou kapacitou

Technické dáta

Max. medzivrcholové vstupné napätie:
 350 V.

Deliaci pomer: 100 ±1 %.
Vstupný odpor: 9,2 MW ±1 %.
Vstupná kapacita: asi 2,5 pF.
Kmitoètový rozsah pre -3 dB
(s osciloskopom BM 566
alebo Tektronics typ 466):

0 a� 100 MHz.
 Då�ka sondy s káblom: 1,6 m.

Pri niektorých meraniach (napr.
kontrola priebehov na katóde obra-
zovky pri rýchlych priebehoch, napr.
obrazec �MRE�A� apod.) je potrebná
sonda s malou kapacitou. Po pripojení
be�nej deliacej sondy so vstupnou ka-
pacitou 15 pF (napr. u� spomínaná

sonda HC-OP20) na katódu obrazov-
ky farebného televízneho prijímaèa
sonda dos� podstatne ovplyvní pome-
ry na katóde obrazovky, keï�e kapa-
cita katódy je men�ia ako kapacity
pripojenej sondy. Vtedy, keï sondu
pripojujeme na to, aby sme zmerali
prenos vysokých kmitoètov, pripojením
sondy mô�eme ovplyvni� nato¾ko me-
ranie, �e toto meranie nemá vlastne
význam. O vplyve sondy sa mô�eme
presvedèi� pri obrazci �MRE�A� zná-
zornenom na obrazovke. Ak je televí-
zor správne nastavený a máme dobrý
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Obr. 6. Trúbka
zadnej èasti.

Materiál: dural,
zu�¾achtenie,

èierne eloxova�

Obr. 7. Zadná matica.
Materiál: dural, zu�¾achtenie, mori�

Obr. 8. Kolík do BNC
konektora. Materiál:

mosadz, zu�¾achtenie,
cínova�

Obr. 9. Uzáver. Materiál: mosadz,
zu�¾achtenie, zinkova�

Obr. 10. Gumová
podlo�ka. Materiál:

tvrdá guma

Obr. 11.
Priebeh
napätí

na
výstupe
delièa

generátor �MRE�Í�, bude jas zvislých
a vodorovných liniek rovnaký.

Ak pripojíme sondu na katódu ob-
razovky, klesne jas zvislých liniek a to
tým viac, èím je väè�ia kapacita sondy
a tie� tým viac, èím je hor�í koncový
stupeò videozosilòovaèov v televíz-
nom prijímaèi. Vplyv sondy je dobre
vidite¾ný pri malom jase skú�aného
televízneho prijímaèa. Zvislé linky
na obrazovke sú v skutoènosti úzke
impulzy (�írky 0,2 µs) na katóde obra-
zovky. Ve¾kos� týchto impulzov, v po-
rovnaní s vodorovnými (nízkofrek-
venènými) impulzami ukazuje, ako
dobre alebo zle prená�a videozosilòo-
vaè vysoké kmitoèty. Ak to chceme
mera�, musíme na meranie pou�i�
sondu s èo najmen�ou kapacitou.

V praxi sa ukázalo, �e postaèujú
sondy s kapacitou men�ou ako 5 pF.
Sonda musí ma� okrem toho dosta-
toènú �írku pásma min. 50 MHz, aby
výsledky merania boli vierohodné. Je
tie� potrebné, aby sonda mala i ve¾ký
vstupný odpor, aby èo najmenej ovplyv-
nila obvody televízora, ktoré nastavujú
záverné body obrazovky. Týmito ob-
vodmi sú vybavené v�etky moderné
televízne prijímaèe. Z tohto dôvodu
nie sú vhodné na tento úèel sondy
TESLA Brno typ 7723, ktoré majú
vstupný odpor len 1 MW.

Uvedeným po�iadavkám vyhovuje
sonda, ktorej schéma je na obr. 15.
Na jej kon�trukciu je potrebný nízko-
kapacitný kábel pou�ívaný u profesio-
nálnych sond, ktorý svojho èasu vyrá-
balo KABLO Bratislava - oznaèený
VZCAY 150-1,7. U tohto kábla je
stredný vodiè tvorený ve¾mi tenkým
(Æ0,07 mm) odporovým drôtom. V�et-
ky nov�ie sondy TESLA Brno pou�íva-
li tento tenký (Æ 3mm) èierny tienený
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Obr. 12. Hrot sondy. Materiál:
fosforbronz, zu�¾achtenie, cínova�

Obr. 13.
Matica na

hrot. Materiál:
mosadz,

zu�¾achtenie,
cínova�

Obr. 14. Fotografia sondy 100 : 1 do 1400 V
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kábel. Na sondu pou�ijeme tienený ká-
bel z vyradenej sondy. Vhodný je i kábel
iných výrobcov i káble z ruských sond.
Nie sú vhodné be�né koaxiálne káble.

Nastavenie sondy je ako u predo-
�lej sondy s tým rozdielom, �e na
kompenzáciu sa pou�íva trimer C3,
kondenzátor C2 mô�e ma� inú kapaci-
tu ak pou�ijeme iný, resp. krat�í alebo
dlh�í kábel. Uvedené hodnoty platia
pre kábel VZCAY 150-1,7 då�ky 1,5 m.
Po mechanickej stránke je sonda rov-
naká ako sonda na obr. 4, preto je vý-
hodné na sondu do 1400 V pou�i� kryt
oran�ový - a na nízkokapacitnú sondu
kryt �edý.

Deliè 1000 : 1

Technické dáta

Max. vstupné napätie:
5 kV do 250 kHz.

Max. vstupné napätie:  2 kV do 1 MHz.
Deliaci pomer: 1000 ±1 %.
Vstupný odpor: 100 MW.
Vstupná kapacita: asi 12 pF.
Kmitoètový rozsah: 0 a� 1 MHz.
Za�a�ovací odpor:

1 MW/10 MW prepínaný.
Då�ka sondy s káblom: 2 m.

Na meranie jednosmerných a strie-
davých napätí do 5 kV slú�i sonda,
ktorej schéma je na obr. 17. Sondu
mo�no pou�i� v spolupráci s oscilo-
skopom alebo multimetrom. Pod¾a ve¾-
kosti za�a�ovacieho odporu sa prepne
prepínaè na sonde do polohy 1 MW pri
v�etkých meraniach osciloskopom, ale-
bo do polohy 10 MW, ak je vstupný od-
por multimetra 10 MW.

Presnos� merania ostáva zachova-
ná i pri multimetroch s väè�ím vstup-
ným odporom, napr. 100 MW. Sonda
je kon�truovaná ako vykompenzovaný
odporový deliè, ktorý má na �hornom�
konci pou�itý vysokonapä�ový do�tiè-
kový rezistor R1 3WK680 08 do 20 kV
- výrobca TESLA Blatná. K rezistoru je
pripojený vysokonapä�ový svitkový
kondenzátor s polystyrenovým dielek-
trikom TC 288 10 pF/5 kV a skú�ob-
ným napätím 12,5 kV. �Spodný� ko-
niec delièa je tvorený rezistorom R3,
ku ktorému sa v prípade spolupráce
s multimetrom pripojí paralelne rezis-
tor R5. Na kompenzáciu slú�ia cez re-
zistor R4 pripojené kondenzátory C2
a� C4. Sonda je zabudovaná do kra-
bièky v tvare sondy, ktorú mo�no za-
kúpi� v predajniach GM aj spolu s hro-
tom (viï obr. 18), doska s plo�nými
spojmi je na obr. 19.
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Obr. 16. Fotografia a doska sondy 100 : 1 s malou vstupnou kapacitou

Obr. 18. Fotografia sondy 1000 : 1

Obr. 17. Zapojenie
sondy 1000 : 1

Obr. 19.
Doska

s plo�nými
spojmi

1000 : 1

(Pokraèovanie nabudúce)
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Pravdou je, �e bì�ný PC není zrov-
na nejvhodnìj�í prostøedek pro tyto a
dal�í aplikace. Vhodnìj�í jsou jiné tech-
nické prostøedky, tvoøící podle nároè-
nosti po�adavkù celé výkonnostní spek-
trum od mikroøadièù (viz té� èlánky
v PE) na jedné stranì, pøes mikropoèí-
taèové moduly a stavebnice a� po prù-
myslová PC a pracovní stanice na stra-
nì druhé. Nicménì bì�ný zájemce
o elektroniku a poèítaèe má ji� zpravi-
dla nìjaký PC a umí nìjaký vy��í pro-
gramovací jazyk, zatímco pro pokusy
s mikroøadièi potøebuje sice v nej-
jednodu��ím provedení nepøíli� drahé,
pøece v�ak speciální vybavení � mini-
málnì samotný mikroøadiè a jeho pro-
gramátor. Programuje se pak v asem-
bleru bez mo�nosti klasického ladìní.
Tak�e pokud nepotøebujeme vyvíjet
zaøízení pro trvalý provoz (napø. zabez-
peèovací), je PC pro pokusy docela �i-
kovný.

Kromì doplòkù PC digitálního cha-
rakteru (logické vstupy a výstupy, èíta-
èe, dìlièe kmitoètu) se èastìji publikují
zapojení pro analogovì èíslicový pøe-
vod (pøevodníky A/D) ne� digitálnì ana-
logové (D/A) pøevodníky. Je to zcela pøi-
rozené - pøevod D/A není potøeba tak
èasto, spí�e jen pro regulaci nìkterých
zaøízení a generování signálù. Èasto
lze pou�ít pulsní �íøkovou modulaci
(PWM) na pomezí èíslicové a analogo-
vé oblasti.

Tento pøíspìvek se zabývá levnými
pøevodníky D/A, pøipojovanými na pa-
ralelní (LPT, Centronics, printer) port
PC. Druhý pøíspìvek se bude zabývat
pøevodníkem D/A na sériovém (COM)
portu PC. Hned úvodem je tøeba øíci,
�e je mo�né koupit integrovaný pøevod-
ník D/A od nìkteré známé firmy, která
tyto obvody vyrábí (Analog Devices,
Maxim, Linear Technology, Burr-
Brown), víceménì ho pouze vhodnì
pøipojit na port a napsat jednoduchý
program. Problém je jednak v cenì �
v kusovém mno�ství (a s DPH) stojí
napø. pøíslu�né obvody Analog Devices
minimálnì 800 Kè, spí�e v�ak 1000 a�
1700 Kè, jednak v dosa�itelnosti - zná-
mí místní dodavatelé souèástek (GM,
KTE, GES, ...) tyto obvody vìt�inou
nedodávají, je nutno se obrátit na tu-
zemského firemního prodejce, který je
èasto ani nemá skladem a pak je musí

objednat, pokud je tak pro 1 kus vùbec
ochoten uèinit.

Bì�ná zvuková karta má sice dokon-
ce dvoukanálový 16bitový pøevodník
D/A, av�ak bohu�el se støídavì váza-
ným výstupem, tak�e ji nelze pro øídicí
úèely pou�ít.

Pasivní pøevodník a LPT port
Pro úplnost zde uvádím ji� historic-

ký pøevodník, nazývaný Covox Speech
Thing, resp. jen Covox (mìl i dal�í ná-
zvy). V dobách, kdy se zvukové karty
pro PC teprve vyvíjely, resp. je�tì byly
drahé a málo roz�íøené, slou�il tento
doplnìk zároveò s pøíslu�ným ovlada-
èem pro výstup hudby a zvuku ze sou-
borù .MOD, pøedev�ím v�ak k hudeb-
ním programùm a poèítaèovým hrám.
Jedná se o 8bitový unipolární pøevod-
ník D/A s odporovou sítí � buï s váho-
vou strukturou, kdy jsou odpory ka�-
dých dvou sousedních rezistorù
v pomìru 1:2, nebo s pøíèkovou struk-
turou, která vystaèí s jednou resp. dvì-
ma hodnotami odporu rezistorù.

Pøipomeòme (viz napø. [1]), �e pa-
ralelní port má ve standardním re�imu
(SPP) datový a øídicí registr pro výstup
a stavový pro vstup. Do datového
(DATA) registru se ukládají bajty posí-
lané tiskárnì resp. jinému pøipojené-
mu zaøízení. Jeho adresa odpovídá
pøímo bázové adrese portu, tj. 378h pro
LPT1 a 278h pro LPT2. Øídicí (CON-
TROL) registr má adresu o 2 vy��í ne�
je bázová, tj. 37Ah resp. 27Ah. Ètyøi
nejni��í bity STROBE, AUTOFD (Au-
tomatic Line Feed), INIT (Initialize) a
SLCTIN (Select Input) jsou vyvedeny
na port, pátým IRQEN (Interrupt Re-
quest Enable) se povoluje prùchod sig-
nálu �ádosti o pøeru�ení od LPT portu
na systémový øadiè pøeru�ení PC. Sta-
vový (STATUS) registr má adresu o 1
vy�í ne� je bázová, tj. 379h resp. 279h.
Na 5 nejvy��ích bitù jsou pøipojeny
vstupní signály ERROR, SLCT (Selec-
ted), PE (Paper Error), ACK (Ack-
nowledge) a BUSY. Je nutno upozor-
nit, �e výstupní signály STROBE,
AUTOFD, SLCTIN a vstupní BUSY
jsou vùèi pøíslu�ným bitùm registrù in-
vertované. V této zále�itosti panuje
v literatuøe jistá nepøehlednost a nejed-
notnost ve znaèení. Uvedené inverze
signálù jsem na portu pøímo ovìøil lo-
gickou sondou a programem DEBUG
z MS DOS.

Na souèasných PC mù�e být adap-
tér LPT nastaven i do re�imù pro obou-
smìrný datový pøenos: Enhanced Paral-
lel Port (EPP) a Extended Capabilities
Port (ECP). To v�ak nemá pro na�e
úèely význam. Popisované pøevodníky
mù�eme pøipojit i ke starým adaptérùm.

Jak je známo, pro zápis bajtu dat do
registru pou�ijeme v jazyku C, resp.
C++ firmy Borland funkci out-
portb(regadr, data), v Pascalu pak pøiøa-
zení prvku pole  port[regadr] := data.

Na obr. 1 je znázornìn pasivní pøe-
vodník s pøíèkovou strukturou. Na sché-
matu v�ak není zakreslen oddìlovací
kondenzátor a filtr pro potlaèení vzor-
kovacího kmitoètu, který by zlep�oval
kvalitu signálu pøi pùvodním vyu�ití Co-
voxu, tj. pro výstup zvuku. Pro perio-
dické programové generování vzorkù
zvukových signálù se obslu�ná rutina
výstupu dat na port navázala na pøeru-
�ení od systémového èasovaèe, jeho�
perioda byla zkrácena tak, aby vzorky
vystupovaly se jmenovitou frekvencí
napø. 11 kHz.

Na stejném obvodovém principu
jsou øe�eny i integrované pøevodníky
D/A (vèetnì vícebitových), ov�em pøi
pou�ití velmi pøesných rezistorù, spe-
ciálnì navr�ených polovodièových pøe-
pínaèù a kvalitního zdroje referenèní-
ho napìtí. Naproti tomu Covox pou�ívá
bì�nì dostupné rezistory s toleran-
cí �pouze� 1 %, pøepínaèem je stan-
dardní výstup èíslicového obvodu
(v technologii bipolární LS nebo unipo-
lární HC) a referenèním napìtím je na-
pájecí napìtí +5 V poèítaèe. Z toho
plyne, �e s pøesností a reprodukovatel-
ností takového pøevodníku to nebude
moc slavné.

Pøevodníky D/A
pro PC

Ing. Ivan Dole�al

Na stránkách Amatérského radia, Praktické elektroniky, ale napø. i
v bývalém Bajtu byla ji� publikována zapojení øady doplòkù, roz�iøujících
mo�nosti vyu�ití PC od zpracování dat, multimediálních aplikací, komunika-
ce po Internetu atd. k mìøení elektrických i neelektrických velièin a k ovládání
èi pøímo øízení rùzných jednodu��ích zaøízení buï skuteèných, nebo ales-
poò modelových.

Obr. 1. Pasivní pøevodník s pøíèkovou
strukturou (COVOX)
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Je�tì je tøeba upozornit, �e na vý-
stup tohoto pøevodníku mù�e být zapo-
jen jen obvod s velkou vstupní impe-
dancí, a �e rezistory nemusí mít zrovna
uvedené odpory, ale jakékoliv øádu jed-
notek a� stovek kiloohmù, bude-li do-
dr�en pomìr pøíslu�ných odporù 2:1.
Volba odporu rezistorù bude mít vliv
pouze na vnitøní odpor obvodu a ponì-
kud na linearitu pøevodu.

Vyzkou�el jsem zapojení z obr.1
s rezistory v toleranci 1 %, vybranými
náhodnì z jedné dodávky. 6½ místným
multimetrem Hewlett-Packard 34401A,
pøipojeným k PC po sériové lince, jsem
automatizovanì zmìøil prùbìh neline-
arity pøevodníku v celém rozsahu vý-
stupního napìtí. Minimální napìtí (pro
nulový stav na LPT) bylo 0,050 V, ma-
ximální pak 4,805 V. Graf relativní od-
chylky od ideální pøímky mìl typický
�zubatý� prùbìh s obìma znaménky,
výsledek mì v�ak pøekvapil. Maximál-
ní relativní odchylka èinila pouhých
0,17 %, co� je ménì ne� ½ LSB (veli-
kost rozli�ení odpovídající nejménì vý-
znamnému bitu), tak�e pøevodník má
efektivní rozli�ení shodné se jmenovi-
tým, tj. 8 bitù. Vysvìtluji si to kvalitními
rezistory, které pro odpory øádu jedno-
tek a desítek kiloohmù ani zdaleka ne-
vyu�ívají povolené tolerance.

Klasický integrovaný
12bitový pøevodník

V integrované podobì mù�e být
k portu LPT pøipojen i zastaralý inte-
grovaný 12bitový pøevodník D/A bez
vnitøních registrù. Vy��í bity jsou pøi-
pojeny k øídicím signálùm, tak�e se ni�-
�í bajt zapisuje do datového a vy��í
bajt (pøesnìji jen nibble) do øídicího
registru portu.

Takovým integrovaným pøevodní-
kem je tuzemský obvod MDAC565, kte-
rý je mo�no za 65 a� 130 Kè zakoupit
u zasilatelských firem, které rozprodá-
vají staré zásoby (viz inzerce v PE). Ob-
vod má proudový výstup, tak�e je pro
standardní vyu�ití doplnìn operaèním
zesilovaèem. Jeho typ není pro bì�né
nároky podstatný. Zdroj referenèního

napìtí +10 V a pøesné rezistory zpìtné
vazby operaèního zesilovaèe jsou inte-
grovány na èipu. Zapojení obvodu na
obr. 2 v bipolárním re�imu s výstupem
-5 a� +5 V odpovídá katalogovému
schématu. Trimrem R2 se dorovná vý-
stupní napìtí -5,000 V pøi nastaveném
údaji 000h a trimrem R1 napìtí
+4,9976 V pøi nastavené maximální
hodnotì FFFh. Tyto trimry jsou zapoje-
ny do série s vnitøními rezistory, které
mají 100x vìt�í odpor, tak�e mohou být
v obyèejném provedení. Vhodným za-
pojením resp. odpojením vstupù
10VSPAN, 20VSPAN a OFFST se dají
nastavit i jiné rozsahy: ±2,5 V, ±10 V a
unipolární 0...+5 V a 0...+10 V. Operaè-
ní zesilovaè v�ak ji� nemusí pøi napá-
jecím napìtí ±12 V zvládnout rozsah
výstupního napìtí ±10 V.

Pokud chceme pracovat pøímo
s velikostí napìtí, vyjádøenou v plovoucí
øádové èárce, musíme �ádanou velikost
výstupního napìtí nejprve pøevést na
promìnnou typu integer v rozsahu
-2048 a� +2047. Napìtí ve voltech vy-
násobíme konstantou 409,6 a pøevede-
me na integer. Dal�í úprava pøed zápi-
sem do registrù spoèívá v rozdìlení
èísla na ni��í a vy��í bajt. V jazyku C
toho snadno dosáhneme pøetypováním
a úpravou ukazatele napø. pomocí ná-
sledujících maker:

#define BLO(n) *((unsigned char *)&(n))
#define BHI(n) *(((unsigned char *)&(n))+1)

Makro BLO(n) (Byte Low) vrací ni��í
bajt, makro BHI(n) (Byte High) pak vy��í
bajt 16bitového slova n. V jazyce Pas-
cal musíme dát hodnotu do dvou pro-
mìnných a v jedné z nich operací bito-
vého AND s hodnotou 255 ponechat jen
ni��í bajt, v druhé pak 4 vy��í bity os-
minásobným logickým posunem vpra-
vo (SHR 8) pøemístit do dolní poloviny
ni��ího bajtu. Jak v C, tak v Pascalu by-
chom pak je�tì mìli vynulovat logickým
souèinem 4. bit vy��ího bajtu, abychom
nenastavili bit IRQEN v øídicím regist-
ru. Nesmíme také zapomenout inver-
tovat pøíslu�né bity vy��ího bajtu pøed
zápisem do øídicího registru, tj. 0., 1. a

3., a to výhradním logickým souètem
(XOR v Pascalu, ^ v C) s hodnotou 11
(dekadicky). Principiálnì bychom mìli
nejprve zapisovat hodnotu do øídicího
registru, proto�e tam to mù�e zpùsobit
vìt�í skok napìtí, který se déle ustalu-
je, a pak do datového registru. Skuteè-
nost je v�ak taková, �e minimální doba
nastavení výstupu tohoto pøevodníku je
i na rychlém poèítaèi 2,6 µs, co� je dáno
omezenou rychlostí sbìrnice ISA a
adaptérových obvodù. Samotný inte-
grovaný pøevodník D/A se ustálí na
odchylku ±½  LSB od nastavené hodno-
ty za 250 ns.

Obvod pøevodníku vy�aduje napáje-
cí napìtí ±12 V. Také následující sério-
vý pøevodník vy�aduje symetrické na-
pájení minimálnì ±8 V. Neobejdeme se
tedy bez externího napájecího zdroje.
Staèí jakýkoliv vhodný dvojitý zdroj se
stabilizací napìtí, napø. obvody 78L12
a 79L12. Je také mo�no vyu�ít napìtí
napájecího zdroje v PC. Zatímco napìtí
+12 V je také na konektorech pro na-
pájení diskù a disketových jednotek, je
napìtí -12 V pøivedeno pouze na mo-
therboard. Pro zruènìj�ího amatéra by
nemìl být problém pøipájet do konek-
toru kabelu, vedoucího ze zdroje poèí-
taèe na motherboard, dal�í vodièe a ty
zavést napø. na devítikolíkovou zásuv-
ku CANNON, pøi�roubovanou do pøed-
ra�eného otvoru na zadní stranì skøí-
nì poèítaèe, kam se umís�ují konektory
pøídavných portù.

Mìl bych v�ak dvì doporuèení. Za
prvé pøi�roubovat za konektor malou
desku kuprextitu (na distanèních sloup-
cích) s 2 pojistkovými dr�áky a pojist-
kami napø. F 100 mA jistit vývod napá-
jení v konektoru pøed pøípadným
dlouhodobým zkratem, který by pøi
mohutnì dimenzovaném, by� zkratu-
vzdorném zdroji poèítaèe mohl po�ko-
dit tenké vodièe, pøipojující na�e zaøí-
zení do tohoto napájecího konektoru.
Pokud ji� máme pøipravenu malou des-
ku s plo�nými spoji a konektor, doplnil
bych na desku je�tì integrovaný stabi-
lizátor 78L05, blokovaný na vstupu i vý-
stupu keramickými kondenzátory asi

Obr. 2.
12bitový pøevodník

s obvodem MDAC565
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47n (proti pøípadnému kmitání). Zdroj
+5 V pro logické integrované obvody se
toti� hodí i pro následující zapojení.

Za druhé doporuèuji vybrat si na ko-
nektoru takové kolíky, které odpovídají
zemi (è. 5) a výstupùm sériového portu
(è. 3, 4, 7). Pokud bychom omylem do
tohoto konektoru zapojili kabel k jinému
sériovému portu, nic se nestane, nebo�
napìtí ±12 V nepøekraèují povolený
rozsah napìtí linky RS-232C.

Pøevodník D/A
se sériovým pøevodem

Jedním z mála principù pøevodu
D/A je té� sériový pøevod. Pøevodník ge-
neruje sled pulsù o referenèní vý�ce
(napìtí), které dávají ve stanoveném in-
tervalu �ádanou støední hodnotu napìtí.
Výhodou tohoto principu jsou výborná
linearita i pøesnost, nebo� velièinou,
urèující pøevod D/A, jsou èasové inter-
valy, které jsou digitální technikou a pøi
pou�ití krystalem øízeného generátoru
hodin velmi dobøe reprodukovatelné.
Odpadají tedy problémy s teplotní sta-
bilitou a stárnutím rezistorù a polovodi-
èových spínaèù. Pøi velkém rozli�ení
pøevodu mù�e být omezujícím faktorem
stálost a shoda odporù v sepnutém sta-
vu obou cest elektronického pøepína-
èe, který tvoøí pulsy pøepínáním mezi
dvìma referenèními úrovnìmi.

Základní pøesnost pøevodu je pøiro-
zenì dána (jako témìø u ka�dého pøe-
vodníku A/D i D/A) pøesností a stabili-
tou zdroje referenèního napìtí.
�pièkové obvody ji� dosahují teplotní
stability 1 ppm/K (tj. zmìna napìtí jen
o 1 milióntinu pøi zmìnì teploty o 1 °C),
tak�e jsou spí�e problémy s dlouho-
dobou stálostí, zpùsobené stárnutím
polovodièových souèástek (napø. 15
ppm za 1000 hodin provozu pøi vy��í
teplotì).

Èasto pou�ívaným výstupním signá-
lem pro øízení elektromotorù, spínání
topných tìles a dal�ích relativnì setr-
vaèných akèních èlenù je pulsní �íøko-

vá modulace (Pulse Width Modulation �
PWM). PWM je logický signál s pevnou
periodou, av�ak promìnnou støídou. Je
zøejmé, �e je-li støída x %, tj. signál má
úroveò log. 1 po dobu x % a úroveò
log. 0 po dobu zbývajících (100-x) %,
je støední hodnota øízené velièiny x %
z hodnot mezi log. 0 a log. 1. Signálem
PWM o kmitoètu stovek Hz, který ovlá-
dá elektronické výkonové spínaèe (tran-
zistory), se tak napø. øídí otáèky stejno-
smìrných motorù dokonce lépe, ne�
kdyby se pou�il slo�itìj�í (a dra��í) vý-
konový, øízený zdroj vyhlazeného na-
pìtí. Pøi spínání topných tìles mohou
být periody v øádu sekund a� minut,
nebo� tepelné systémy mají zpravidla
mnohem del�í èasové konstanty ne�
systémy (elektro)mechanické.

Ke generování PWM mù�eme pou-
�ít ji� historický programovatelný èítaè/
èasovaè 8253/54, pou�ívaný té� jako
systémový èasovaè v PC - nyní ji� ne-
pochybnì integrovaný v èipových sa-
dách motherboardù. Obvod obsahuje
tøi 16bitové èítaèe s pøedvolbou, které
mohou být provozovány i v desítkovém
re�imu (4 cifry BCD). Ka�dý mù�e být
naprogramován do jednoho ze 6 módù.
Èítaèe mají vstup hodinový CLK i øídicí
G (Gate) a výstup OUT. Na vstup CLK
mù�e být pøiveden buï skuteèný hodi-
nový signál o konstantním kmitoètu
(funkce èasovací), nebo signál napø.
z nìjakého snímaèe (funkce èítací).
V kombinaci se vstupem G a podle na-
programovaného módu je tak mo�no
realizovat dìliè kmitoètu, èasovaè
(napø. hodin reálného èasu), èíslicový
monostabilní klopný obvod aj.

Z programátorského hlediska má
obvod 8253 ètyøi registry. Pro ka�dý èí-
taè (pou�íváno spí�e TIMER = èasovaè)
po jednom (TIM0, TIM1, TIM2) a k tomu
øídicí registr CP (Control Port). Dvìma
bity CP se volí èítaè, jeho� vlastnosti
chceme nastavovat, 3 bity urèují èíslo
módu, 2 bity slou�í k nastavení zpùso-
bu pøístupu k registrùm èítaèù a koneè-

nì 1 bit pøepíná mezi binárním a deka-
dickým èítáním. V�echny registry jsou
samozøejmì 8bitové, tak�e je otázka,
jak nastavit, resp. pøeèíst plných 16 bitù
èítaèe. Podle navoleného zpùsobu pøí-
stupu je mo�no do registru èítaèe zapi-
sovat resp. z nìj èíst buï jen vy��í bajt,
nebo jen ni��í bajt, nebo je nutno zapi-
sovat resp. èíst dvakrát (nejlépe hned
za sebou) - nejprve ni��í, pak vy��í bajt.

Na obr. 3 je schéma dvoukanálové-
ho pøevodníku z digitálního údaje na
signál PWM s obvodem 8253 (IO1).
V�echny 3 èítaèe mají spoleèný vstup-
ní hodinový signál f1 = 5 MHz, genero-
vaný bì�ným astabilním klopným ob-
vodem ze dvou invertorù IO2A a IO2B.
Tøetí invertor IO2C slou�í jako oddìlo-
vaè, tak�e mù�eme na jeho výstup pøi-
pojit mìøicí pøístroje jako je èítaè nebo
osciloskop, ani� bychom jeho vstupní
impedancí ovlivnili kmitoèet generáto-
ru. Kmitoèet nemusí být pøesný � jeho
pomalé zmìny nemají vliv na pøesnost
pøevodu, nicménì vzhledem k rozptylu
kapacity kondenzátoru C1 a vlastností
hradla by se mohl kmitoèet generátoru
dost li�it od jmenovitého. Pak by i peri-
oda PWM byla jiná ne� naprogramo-
vaná. Máme-li mo�nost mìøit kmitoèet,
a je-li to potøeba, výbìrem odporu re-
zistoru R1 z øady E24 v rozsahu asi
820 W a� 1,2 kW nastavíme kmitoèet na
5 MHz  ±5 %.

Èítaè 0 generuje v módu 2 jako asy-
metrický dìliè kmitoètu periodu signálu
PWM, spoleènou pro oba dva kanály.
Impulsem na jeho výstupu jsou starto-
vány èíslicové monostabilní obvody,
realizované èítaèi 1 a 2, naprogramo-
vanými do módu 1. Na jejich výstupech
ji� obdr�íme signály PWM, které jsou
do potøebné kladné polarity invertová-
ny a zesíleny hradly IO2D a IO2E.
V�echny 3 èítaèe pracují v binárním re-
�imu s nastavováním obou bajtù 16bi-
tového slova.

Datová sbìrnice obvodu 8253 je pøi-
pojena k datovým signálùm LPT portu.
Proto�e budeme do obvodu pouze za-
pisovat, nevadí, �e jsou signály LPT jen
výstupní. Registry 8253 se volí dvìma
adresovými vstupy A0 a A1, které jsou
zámìrnì pøipojeny právì ke dvìma
nejni��ím bitùm øídicího registru LPT.
Vstup ètení RD (Read) obvodu IO1 je
trvale inaktivován úrovní log. 1, nebo�,
jak ji� bylo øeèeno, obvod ani èten být
nemù�e. Naopak vstup výbìru CS
(Chip Select) je trvale aktivní. Zápis dat,
pøivedených na datové vstupy D0 a�
D7, probìhne impulsem s úrovní log. 0
na zápisovém vstupu WR (Write), øíze-
ném 2. bitem øídicího registru LPT. Je-
liko� je volný je�tì poslední øídicí sig-
nál LPT portu SLCTIN, mù�e jím být
aktivován zápis do druhého obvodu
8253, pøipojeného paralelnì na D0 a�
D7 a A0, A1. Tak je mo�no na jednom
LPT portu vytvoøit pìtikanálový pøevod-
ník PWM. Perioda dal�ích kanálù PWM
mù�e být toti� pøevzata z èítaèe 0 prv-
ního obvodu, a tak se èítaè 0 druhého
obvodu uvolní pro dal�í kanál.

(Pokraèování v pøí�tím èísle)Obr. 3. Schéma dvoukanálového pøevodníku na PWM signál s obvodem 8253
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vého zosilòovaèa. Zosilnenie je nasta-
vené rezistormi R8, R9 a R10, R7 a cez
kondenzátory C13 a C17 je spätnova-
zebný signál privádzaný na invertujúce
vstupy. Kondenzátory C18 a C15 spolu
s rezistormi R12 a R11 tvoria ochranný
èlen voèi rozkmitaniu. Zosilnený signál
je privádzaný  na výstupné svorky cez
elektrolytické kondenzátory C14 a C15.
Kondenzátory C10, C11 a C12 majú fil-
traènú funkciu.

Korekèný èlen je rie�ený s tandemo-
vými potenciometrami, ktoré regulujú
basy a vý�ky a celkovú hlasitos�. Deli-
aci kmitoèet je pritom �tandardne oko-
lo 1 kHz. Kmitoètová charakteristika nie
je úplne vyrovnaná, av�ak pre na�e po-
u�itie postaèuje. Pre kvalitnú reproduk-
ciu je vhodné pou�íva� do korekcií kon-
denzátory MKT alebo styroflexové.
Doska je navrhnutá pre pou�itie klasic-
kých potenciometrov TP 161, ktoré sú
cenove prijate¾né. Na osku nasadíme
plastové gombíky, pokia¾ pou�ijeme iné
typy potenciometrov, mô�eme ich plas-
tovú hriade¾ pou�i� bez gombíkov.

Ako som u� spomenul, na doske je
ponechané miesto na dodatoèné zapo-
jenie jednostupòového predzosilòova-
èa, ktorým je mo�né impedanène pri-
spôsobi� vstupné obvody. Pri tomto
variante musíme nastavi� pracovný bod
tranzistorov na najmen�ie skreslenie.
Pokia¾ predzosilòovaè nepou�ijeme,
zapojíme drôtové prepojky medzi pin-
mi P12 a P15, ako aj P11 a P16.

Mechanické prevedenie

Pri stavbe si musíme uvedomi�, �e
priestor pre malú mechaniku je malý a
preto je potrebné dodr�a� presné me-
chanické rozmery. Celý zosilòovaè je na
jedinej doske s plo�nými spojmi, ktorá
nesie aj potenciometre. Po bokoch
plo�ného spoja je ponechaná medená
fólia na neskor�ie prispájkovanie boè-
ných lí�t. Pomocou týchto lí�t bude

Stereofónny
nízkofrekvenèný

zosilòovaè 3,5� do PC
Jaroslav Huba

Áno, èítate dobre - v tomto èlánku Vám predkladám návod na stavbu jed-
noduchého, ale kvalitného zosilòovaèa, ktorý si mô�ete zamontova� do pries-
toru malej mechaniky vá�ho poèítaèa. K návrhu ma in�piroval ten poznatok,
�e hoci na trhu existuje mno�stvo rôznych aktívnych reproduktorov k poèí-
taèu, nie sú ich kvalitatívne parametre v�dy uspokojivé.

pridával balastný �um, bol korekèný
èlen navrhnutý iba pasívny, prièom na
schéme a na doske s plo�nými spojmi
je naznaèené mo�né doplnenie o jed-
nostupòový tranzistorový predzosilòo-
vaè. Po skúsenostiach z praktickej èin-
nosti nie je potrebný, preto�e úroveò
výstupného napätia zo zvukovej karty
je postaèujúca. Integrovaný obvod má
vstavanú prepä�ovú a skratovú ochra-
nu. Výhodou obvodu je aj jeho nízke
pracovné napätie, èo vyu�ijeme pri na-
pájaní 12 V zo zdroja PC. Pripojenie
vstupu, výstupu a napájania je vyrie�e-
né konektormi pou�ívanými na napája-
nie malej mechaniky. Aby sa predi�lo
po�kodeniu pri náhodnej zámene, boli
vstupy oddelené kondenzátormi. Ko-
nektory s výhodou vyu�ijeme pri prípad-
ných opravách a demontá�i z PC.
Vstupné vodièe je vhodné pou�i� tiene-
né.

Kondenzátory C20 a C21 odde¾ujú
vstup koncového stupòa od korekènej
èasti. Cez ne je signál privedený na ne-
invertujúce vstupy operaèného výkono-

Pre kvalitnú reprodukciu z CD me-
chaniky po�adujeme toti� malé skres-
lenie, malý celkový �um, postaèujúci vý-
kon okolo 5 W a hlavne korekcie vý�ok
a basov. Pri preèítaní technických úda-
jov na obaloch komerène predávaných
reproskriniek sa nám z mno�stva wat-
tov �prekrútia budíky�. Udávaný výkon
je toti� zpravidla PMPO - krátkodobý
�pièkový výkon, meraný na zá�a�i po
dobu mo�no nieko¾ko milisekúnd.
V tomto porovnaní aj be�ná niklokad-
miová tu�ková batéria dodá prúd sto-
viek ampérov pri skrate trvajúcom kra-
tuèký okamih. Ale skúste ju tak za�a�i�
trvale...

Popis zapojenia

Zosilòovaè na obr. 1 je koncipovaný
na základe firmou doporuèovaného za-
pojenia obvodu TDA2009, ktorý má pri
výkone 5 W udávané skreslenie okolo
0,25 %. Typické �umové napätie je
2,5 µV. Je preto vhodný na malé zosil-
òovaèe kvality CD. Aby sa zbytoène ne-

Obr. 1. Schéma zosilòovaèa do PC
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2. Dvoma pásmi z kuprextitu, ktoré na-
spájkujeme pozdå� dosky a takisto do
nich budeme skrutkova�.

Pokia¾ bude zosilòovaè namontova-
ný nad malou mechanikou, nie je po-
trebné montova� tieniaci plech, nako¾ko
samotná mechanika a jej plechový kryt
sú ve¾mi blízko spodnej èasti zosilòo-
vaèa a poslú�ia ako tienenie. Pri mon-
tá�i do priestoru ve¾kej mechaniky bude
potrebné odspodu namontova� tieniaci
plech alebo cuprextit. Tento je mo�né
prispájkova� na boèné li�ty, alebo pri-
pevni� cez malé di�tanèné ståpiky. Musí
by� dobre  ukostrený.

O�ivenie

Po osadení súèiastok pripojíme zo-
silòovaè na regulovate¾ný zdroj s ob-
medzením prúdu. Skontrolujeme k¾udo-
vý odber, ktorý by nemal by� väè�í ako
50 mA. Ak spozorujeme prehrievanie
koncového IO, mô�e by� rozkmitaný.
Kontrolujeme skraty a hodnoty súèia-
stok. Nako¾ko zosilòovaè neobsahuje
�iadne nastavovacie prvky, mal by pri
kvalitnom osadení zaèa� pracova� bez
problémov.  Jednosmerným voltmetrom
premeriame symetriu koncového zosil-
òovaèa. Na vývodoch 8 a 10 IO by sme
mali namera� 50 % napájacieho napä-
tia. Je samozrejme mo�né zmeranie
prenosovej charakteristiky a iných pa-
rametrov pod¾a Vá�ho prístrojového
vybavenia.

Pripojenie

Zosilòovaè pripojíme buï na výstup
z CD mechaniky alebo na zvukovú kar-
tu, pokia¾ ju máme v poèítaèi zamon-
tovanú. Vstavané zosilòovaèe na zvu-
kovej karte rad�ej �naswitchujeme� tak,
aby boli vyradené. Ich skreslenie a �um
je prive¾ké. Výstupné konektory zabu-
dujeme do plechového krytu vo¾ného
slotu. Mô�eme pou�i� klasické repro
konektory, alebo aj konektory CINCH.
Výstup pre slúchadlá vyrie�ime konek-
torom jack 3,5 mm, namontovaným na
prednom paneli. Je mo�né zapoji� ho
tak, �e pri zastrèení konektoru sa au-
tomaticky odpoja vonkaj�ie reproduk-
tory.

Záverom

Tento jednoduchý zosilòovaè umo�-
ní pripoji� k Vá�mu PC kvalitné repro-
duktorové sústavy, ktoré boli doposia¾
nevyu�ité - èi u� od gramorádia alebo
od star�ej ve�e a pod. Je mo�né si je
tie� postavi�, èi zakúpi� nové. Mali by
by� aspoò dvojpásmové. Odmenou
bude kvalitnej�í zvuk z prehrávaèa CD
alebo nástrojov MIDI. Okrem kvality je
zaujímavá aj cena zosilòovaèa, nároky
na súèiastky nepresiahnu 600 Sk. Za
túto cenu sa nedajú kúpi� �iadne ko-
merène vyrábané aktívne sústavy.

Predpokladám, �e do stavby sa pus-
tia najmä mladí záujemci, tu by som
chcel poradi�, aby sa spojili s niekým
skúseným, preto�e sa jedná o zásah
do vnútra PC a nemusí pri laickom po-
stupe dopadnú� dobre.

mo�né zosilòovaè mechanicky upevni�.
Pokia¾ máte v PC vo¾ný priestor pre
ve¾kú mechaniku, je mo�né zosilòovaè
zapoji� aj tam s vyu�itím prispôsobova-
cieho rámika, ktorý sa v�ak �a�ko
zháòa.

Dosku je mo�né pripevni� dvoma
spôsobmi:
1. Plechovými uholníkmi, ktoré nanitu-
jeme pozdå� dosky a neskôr do nich za-
skrutkujeme samorezné pripevòovacie
skrutky.

Obr. 2. Doska s plo�nými spojmi a rozmiestnenie súèiastok
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Dosku s plo�nými spojmi je mo�né
si objedna� (len na Slovensko) u auto-
ra písomne na adrese: Jaroslav HUBA,
Javorová 5, 974 01 Banská Bystrica,
alebo telefonicky na èísle 088/730694;
e-mail: hubajaro@pcb.sk.

Zoznam súèiastok

R1, R4, R5, R6 10 kW
R2, R3, R9, R10 1 kW
R7, R8 15 W
R11, R12 1 W
R13*, R14 3,9 MW
R15*, R16 15 kW
R17, R17 3,3 kW
P1, P2 50 kW/G, potenciometer

stereo (TP 161)
P3 100 kW/G, potenciometer

stereo (TP 161)
C1, C7 1,8 nF, MKT (5 mm)

C2, C4, C6, C19,
 C22, C23 100 nF, MKT (5 mm)
C3, C5 33 nF, MKT (5 mm)
C8, C9 15 nF, MKT (5 mm)
C11, C15,
 C18, C25 100 nF, keramický
C20, C21 2,2 µF, (2 mm)
C10, C24 22 µF, (5 mm)
C12 100 µF, (5 mm)
C13, C17 220 µF, (5 mm)

Obr. 4. Zostavenie dosky a boèníc z kuprextitu. Pri takejto montá�i je potreba
zmen�i� rozmer dosky s plo�nými spojmi o hrúbku boèníc!

Obr. 3. Mechanická zostava zosilòovaèa

Pískající klíèenka
Tento èlánek popisuje jednoduché zaøízení, známé jako pískající klíèen-

ka. Zapojení reaguje na zapískání nebo jiný hluk, napø. tlesknutí, nìkolika-
vteøinovou odpovìdí, tj. rovnì� zapískáním.

Zapojení obsahuje jediný integrova-
ný obvod CMOS 4069 (�est invertorù),
dva tranzistory a dal�í pasivní souèást-
ky. Nejdùle�itìj�í z nich je piezoakus-
tický mìniè PE, který pracuje souèas-
nì ve funkci mikrofonu i reproduktoru.

Pro podrobnìj�í vysvìtlení funkce
zapojení se podívejme na obr. 1. Tøi in-
vertory obvodu 4069 N1, N2 a N3 tvoøí
nízkofrekvenèní zesilovaè s celkovým
zesílením asi 400. Rezistory R1, R2 a
kondenzátory C8, C9 zaji��ují stabilitu
zesilovaèe a omezují �íøku pásma. Dio-
dy D1 a D2 usmìròují zesílený signál.

Následující integrátor N4 s kondenzá-
torem C3 a odporem R5 zamezí tomu,
aby obvod byl spou�tìn libovolným zvu-
kem. Je-li signál dostateènì silný, zvìt-
�uje se napìtí na vstupu N4 (vývod 9)
a zmen�uje se napìtí na výstupu N4,
které, dosáhne-li urèité velikosti, uza-
vøe tranzistor T1. Tím se na vstupu in-
vertoru N5 objeví úroveò log. 1 a na
jeho výstupu log. 0. Pøes R9 se nabije
C5, N5 se mezitím vrátí do pùvodního
stavu. C5 se pak vybije a celý dìj se
opakuje. Oscilátor kmitá s kmitoètem
asi 3 kHz a budí pøes tranzistor T2 pie-

zoakustický mìniè. Proto�e se signál z
emitoru T2 dostane opìt na vstup, je
tøeba zesilovaè zablokovat signálem s
úrovní log. 1, pøivedeným pøes diodu D3
na vstup. Tento signál získáme z výstu-
pu oscilátoru, po usmìrnìní diodou D4
a kondenzátorem C7. Vstup je bloko-
ván a� do okam�iku, kdy se vybije kon-
denzátor C3 pøes rezistor R5 a oscilá-
tor pøestane kmitat.

Minimální napájecí napìtí je asi
4,5 V, lep�í je v�ak pou�ít baterii s na-
pìtím 9 V, pøípadnì i 12 V. Rozmìrovì
výhodnìj�í je baterie 12 V, pou�ívaná
v rùzných kapesních alarmech a dál-
kových ovladaèích. Rozmìrovì je men-
�í, ne� jeden èlánek tu�kové baterie.

Stavebnici pískající klíèenky vèetnì
desky s plo�nými spoji obdr�íte na do-
bírku na adrese: ELEKO; Z. Kotisa;
Pellicova 57; 60200 Brno. Cena staveb-
nice je 98 Kè plus po�tovné.

Zdenìk Kotisa

Obr. 1. Schéma pískající klíèenky

C14, C16 2200 µF/16 V, (5 mm)
IO1 TDA2009
T1, T2 BC550C
konektory pre ¾avý a pravý reproduktor
napájací konektor pre malú disketovú
mechaniku
stereofónny konektor jack 3,5 mm pre
vstup
stereofónny konektor jack 3,5 mm s
rozpojovacími kontaktmi pre výstup
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Funkce blokovaèe

Blokovaè má po prvním zapojení
nastavené telefonní èíslo, skládající se
ze dvanácti nul. Vytoèením tohoto èís-
la se telefonní blokovaè pøipraví pro
naprogramování v�ech telefonních èí-
sel a funkcí. Ka�dé vlo�ení telefonního
èísla nebo funkce je opticky potvrze-
no. Rozeznáváme tøi typy telefonních
èísel (pøedèíslí). První, pøi jejich�
vytoèení se nesmí uskuteènit telefon-
ní spojení. Druhé, pøi kterých telefonní
blokovaè nesmí zru�it spojení, i kdy�
je telefonní èíslo blokované. A tøetí,
které nám umo�ní vstoupit do progra-
mu pro nastavení pøedchozích typù èí-
sel místo vytoèení uvedených dvanác-
ti nul.

Pokud se po naprogramování nì-
kdo �pokusí� o telefonní spojení mezi
dvìmi úèastníky, kteøí mají èíslo (pøed-
èíslí) urèené jako blokované, telefonní
blokovaè znemo�ní krátkodobým od-
pojením telefonní sítì spojení. Je-li
v�ak napø. naprogramováno bloko-
vání pøedèíslí zaèínající 00, mù�e
vedle tohoto èísla existovat napø.
èíslo 00239129, které blokováno není.
Znamená to, �e spojení mezi úèastní-
ky s èíslem 00239129 je mo�né, ale
ostatní volaná telefonní èísla zaèínají-
cími 00 jsou blokována.

Aby bylo mo�né blokovaè bez zá-
sahu do jeho zapojení (tel. zásuvka -
telefonní blokovaè - telefon) vyøadit
z èinnosti, je vybaven funkcí zapnutí a
vypnutí blokování. Telefonní blokovaè
se zapíná a vypíná (vyøazuje z èinnos-

ti a opìt aktivuje) vytoèením 3. typu te-
lefonního èísla s kódem pro vyøazení
nebo aktivování telefonního blokova-
èe.

Zaøízení reaguje na pulsní, tóno-
vou nebo i kombinovanou volbu.

Základní technické parametry

Poèet pøedèíslí pro blokování:
8 jednomístných  a� sedmimístných.

Poèet èísel pro zákaz blokování:
16 a� osmimístných.

Odemknutí/zamknutí blokovaèe:
vlastní èíslo + kód.

Záloha dat pøed výpadkem napájení:
vnitøní EEPROM.

Kontrola dat: optická.
Napájecí napìtí vnìj�í: +9 a� 25 V.
Proudový odbìr: 35 mA.
Druh volby: pulsní/tónová.
Zpùsob nast. tel. èísel blokovaèe:

programovatelné pøes tel. pøístroj.
Pracovní teplotní rozsah: 0 a� +50 °C.
Max. vlhkost: 80 % nekondenzující.
Velikost: 82 x 82 x 27 mm.

Popis zapojení

Nepoèítáme-li stabilizátor, jsou v ob-
vodu pou�ity pouze tøí integrované ob-
vody:

Pamì� EEPROM IO3 typ ST93C46
firmy THOMSON s kapacitou 1024
bitu s organizací 128x 8 bitu; dekodér
tónové volby MT8870 IO2 firmy MITEL
v doporuèeném zapojení a mikrokont-
rolér PIC16C56 IO4 firmy MICRO-
CHIP s kapacitou pamìti ROM 1KB.

Telefonní signál je veden z konek-
toru K1 (pøipojení telefonní linky) pøes
propojky JP1 a� JP4 rezistor R4 a
kondenzátor C3 na dekodér tónové
volby. Zde je pou�it ji� osvìdèený ob-
vod MT8870. Pøi detekci nìkterého ze
signálù tónové volby je na výstupu
STD, vývod 15, stav log. 1. Souèasnì
je na výstupech Q1 a� Q4 kód dete-
kované tónové volby. Pro správnou
funkci je potøeba dodr�et pracovní
kmitoèet krystalu X1 3,579545 MHz.
Kondenzátor C4 s rezistorem R7 urèu-
jí minimální èas, po který musí být pøí-
tomen tón na vstupu IN-, aby byl vy-
hodnocen jako platný.

Pro vyhodnocení pulsní volby je
signál veden pøes odporový dìliè R2,
R3, R9 a diody D5, D6, D7 na vstup
RA1 IO4. Dioda D3 je ochranná dioda
vstupu RA1. Pulsní volba pracuje u�
od svorkového klidového napìtí tele-
fonní linky 24 V. Pøi zvednutém mik-
rotelefonu a napìtí na svorkách max.
12 V je diodách D5, D6 a D7 úbytek
napìtí a� 4,9 V. Na vstupu RA1 vývod
18 je napìtí øádu stovek milivoltù. Pøi
svorkovém napìtí 24 V je na vstupu
RA1 napìtí asi 1,7 V.

Vstupní napìtí mikrokontroléru pro
zmìnu úrovnì H-L-H je pøi napájecím
napìtí 5 V asi 1,4 V. Pøi testování po-
staveného vzorku v teplotách od -10
do +60 °C se vstupní úroveò pøíli� ne-

Programovatelný blokovaè
telefonních hovorù TB-2

pro pulsní a tónovou volbu
Stanislav Kubín

Blokovaè telefonních hovorù slou�í k zamezení volby (blokování)
telefonních èísel (pøedèíslí), která si majitel mù�e podle vlastního
uvá�ení nastavit (naprogramovat) do telefonního blokovaèe TB-2.
Blokovaè se zapojuje mezi telefonní zásuvku a telefonní pøístroj.

Obr. 2.
Schéma
zapojení

blokovaèe
(mezi vývody

1 a 14 IO4
zapojíme

dodateènì
rezistor
22 kW)

Obr. 1.
Pou�ití

blokovaèe



Praktická elektronika A Radio - 2/98

mìnila a nemìla na parametry zaøíze-
ní podstatnìj�í vliv.

Telefonní blokovaè je napájen ze
sí�ového adaptéru napìtím 9 a� 25 V.
Odbìr zaøízení je pøi sepnutém relé
asi 35 mA. Z dùvodu pou�ití sí�ového
napájeèe nelze zapojit na vstup od te-
lefonní linky usmìròovací diody. Na
nich by vznikal brum a detekce pulsní
volby by nebyla mo�ná. Pro pøepnutí
na správnou polaritu je pou�ito svorek
JP1 a� JP4.

Po pøipojení napájecího napìtí
otestuje mikrokontrolér pamì� a pøipo-
jí telefonní linku sepnutím relé RE1.
Pøi volbì z telefonu pøipojeného na
konektoru K2 mikrokontrolér vyhodno-
cuje stav na vstupech RA0 a RA1 a
uskuteèòuje patøièné podprogramy
pro zaji�tìní správné funkce telefonního
blokovaèe. Jediná kontrolka D4 opticky
indikuje stav zaøízení pøi programování
telefonních èísel, bìhem volby telefon-
ních èísel a pøi rozpojení relé RE1 (od-
pojení od telefonní sítì - zavì�ení) svítí.

Pro správnou funkci pulsní volby je
v programu mikrokontroléru digitální
filtr, který odstraòuje impulsní poruchy
na telefonním vedení, krat�í ne� 12 ms.

Jako ka�dé zaøízení i telefonní blo-
kovaè musí splòovat nìkteré sledova-
né provozní parametry (viz tab.).

Osazení desky
s plo�nými spoji (obr. 3.)

Nejprve otevøeme krabièku a vy-
jmeme pùvodní desku s plo�nými spo-
ji s telefonními zásuvkami. Odpájíme
dva �estipólové konektory.

Desku H005TB2 zaèneme osazo-
vat od nejni��ích souèástek. Nejprve
pøipájíme rezistory a diody (kromì
LED D4) dále zapájíme tranzistor, fó-
liové kondenzátory, integrované obvo-
dy IO2, IO3, IO4, zkratovací kolíky,
elektrolytické kondenzátory, �estipólo-
vé telefonní konektory a krystal. Stabi-
lizátor IO1 zapájíme a zahneme nad
desku. Nakonec zapájíme diodu LED
D4 do vý�ky 13 mm.

O�ivení telefonního blokovaèe

Na konektor K3 pøivedeme napáje-
cí napìtí +9 a� 25 V. Na výstupu sta-
bilizátoru mìøíme napìtí +5 V. Pokud
je v�e v poøádku, musí tlumenì svítit
kontrolka D4. Tím je potvrzena správ-
ná funkce mikrokontroléru a úrovnì
na vstupu RA1 pin 18. Na zkratovací
kolíky do pozic JP1 a JP4 zastrèíme
zkratovací propojky podle obr. 4.

Na konektor K1 pøivedeme pøes re-
zistor 100 W ss napìtí 24,2 V.

Kontrolka D4 musí zhasnout, v opaè-
ném pøípadì zamìníme polaritu na-
pájecího napìtí! Zdroj pro napájení te-
lefonního blokovaèe a zdroj napìtí
pøivádìný na konektor K1 nesmí být
galvanicky spojen! Dále testujeme
podle návodu na programování tele-
fonního blokovaèe.

Nulování pamìti v pøípadì,
�e zapomeneme kód

Nulovat pamìt, kdy� zapomene-
me kód (kterým mù�eme naprogra-
movat, zapnout, nebo vypnout bloko-
vaè) pro nastavení blokovaèe, lze takto:

Na desce jsou dva body s oznaèe-
ním RE (podle obr. 5.). Vypneme na-
pájecí napìtí, zkratujeme tyto dva
body a pøivedeme napájecí napìtí.

Po�adované parametry                                                       Parametry namìøené na vzorku
1. Nezávislost na polaritì ano
2. Vlo�ný útlum < 0,5 dB < 0,1 dB
3. Vlo�ný stejnosmìrný odpor < 20 W < 1 W
4. Pøepì�ová ochrana > 175 V > 200 V
5. Odpor v zavì�eném stavu > 1 MW > 1 MW
6. Odpor rozpojení > 100 kW > 1 MW
7. Délka automatického odpojení smyèky > 800 ms > 1000 ms
9. Maximální vyhodnocená délka impulsu > 82 ms > 100 ms
10. Minimální vyhodnocená délka impulsu > 10 ms > 12 ms
11. Maximální vyhodnocená délka mezery > 55 ms > 100 ms
12. Minimální vyhodnocená délka mezery > 10 ms > 12 ms
13. Min. vyhod. délka mezisériové mezery > 55 ms > 150 ms
14. Tolerance vyhodnocených kmitoètù f > 1,8 % garantováno MITEL
15. Min. vyhodnocená délka signálu DTMF > 20 ms 30 ms
16. Min. vyhodnocená délka mezery DTMF > 20 ms 30 ms
17. Min. úroveò ni��í - vy��í kmitoèet -25 a� -35 dBm garantováno MITEL
18. Max. úroveò ni��í - vy��í kmitoèet > -4 dBm garantováno MITEL
19. Max. rozdíl obou úrovní DTMF > 6 dBm garantováno MITEL
20. Odbìr proudu pøi uzavøené smyèce  < 2 mA < 100 µA
21. Odbìr proudu bìhem rozpojené smyèky  < 300 µA < 100 µA
22. Pøeru�ení smyèky registr. jako rozpojení > 100 ms > 150 ms
23. Doba uzav. smyèky do správné funkce  < 300 ms. < 150 ms
24. Max. provozní proud vyhodnocení smyèky > 15 mA > 15 mA
25. Ss napájecí napìtí pro správnou funkci 21 a� 66 V > 23,5 V

Obr. 3.
Deska

s plo�nými
spoji

blokovaèe
(mezi vývody

1 a 14 IO4
zapojíme

dodateènì
rezistor
22 kW)

Obr. 4. Nastavení propojek
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Kontrolka namísto aby blikla obvykle
5x, blikne pouze 1x. Obsah pamìti je
vymazán. Zkratovací propojku vyjme-
me a opìt vypneme a zapneme napá-
jecí napìtí. Vstup do telefonního blo-
kovaèe je pøes dvanáct nul.

Pøipojení blokovaèe k telefonní
síti (poboèkové ústøedny)

Pøipojíme napájecí napìtí +9 a� 25 V.
Kontrolka umístìná mezi konektory
LINE a PHONE na telefonním bloko-
vaèi 5krát blikne a potom mírnì �hne.
Není-li tomu tak, pøepneme polaritu
napájecího napìtí. Na konektor s ozna-
èením LINE pøipojíme telefonní linku.
Kontrolka musí zhasnout. Pokud tomu
tak není, otevøeme krabièku a propojky
umístìné na JP1 a JP4 (vnìj�í svorky)
pøemístíme na JP2 a JP3 (vnitøní svor-
ky). Kontrolka zhasne. Na konektor
s oznaèením PHONE pøipojíme tele-
fonní pøístroj.

Programování
telefonního blokovaèe

Pøi prvním programování vytoèíme
12x nulu. Kontrolka 3x blikne. Nyní vy-
toèíme jednu z èíslic 1 a� 0. Potom
kontrolka blikne tolikrát podle toho,
které èíslo bylo voleno, tedy 1 a� 10x.
Ka�dé vytoèené èíslici pøiøadíme funkci.

Funkce 1 a 2 slou�í pro zadání
v�dy ètyø jednomístných a� sedmi-
místných èísel pøedvoleb pro bloková-
ní telefonních hovorù zaèínajících prá-
vì touto pøedvolbou.

Funkce 3, 4, 5 a 6 slou�í pro vlo-
�ení èísel, které nebudou blokovány.

Funkce 7 slou�í pro vlo�ení vlast-
ního telefonního èísla a hesla (kódu)
na místo pùvodních dvanácti nul.

Funkce 8 vypíná celé zaøízení.
Funkce 9 celé zaøízení aktivuje.
Funkce 0 slou�í pro smazání celé

pamìti. Po tomto kroku je zaøízení ve
stavu jako pøed programováním.

Funkce 1 a 2
Vkládáme èísla pøedvoleb, které

mají být blokovány. Mù�eme napøí-
klad vytoèit pouze dvì èíslice 0 a 2,
chvilku poèkáme a sledujeme kontrolku.
Ta za chvilku blikne 6x (dopoèítala do 8).
Vkládáme dal�í èísla pøedvoleb - cel-
kem 4. Následuje krátká prodleva.
Bliknutí kontrolky 6x indikuje návrat
z programování do normálního provozu.

Funkce 3, 4, 5 a 6
Vytoèíme celé telefonní èíslo, které

nemá být blokováno. Pokud je telefon-
ní èíslo krat�í ne� 8 èíslic, pak po vyto-
èení posledního èísla chvilku poèkáme
a sledujeme kontrolku. Ta za chvilku
nìkolikrát blikne (dopoèítá do 8). Vklá-
dáme dal�í èíslo - celkem 4 èíslice.
Následuje krátká prodleva. Bliknutí

kontrolky 6x indikuje návrat z progra-
mování do normálního provozu. Po-
kud èíslo obsahuje více ne� 8 èíslic,
vkládáme pouze prvních 8.

Pokud pøi funkci 1 a� 6 nechceme
dále volit, zavìsíme a volba je ukon-
èena. Pokud dále nebudeme volit
(programovat), volba se za chvilku
ukonèí sama dopoèítáním v�ech je�tì
nevolených (naprogramovaných) èísel
do osmi a návratem do normálního
provozu - bliknutí 6x.

Funkce 7
Pøi této funkci vytoèíme nejprve

vlastní telefonní èíslo a po nìm nìkoli-
kamístný kód, který bude heslem pro
vstup do telefonního blokovaèe pro
programování. Poèet vlo�ených míst
je pøi seètení s poètem míst vlastního
telefonního èísla 12. Po vlo�ení èísla
a kódu stiskneme libovolnou klávesu.
Následuje bliknutí 6x a návrat do nor-
málního provozu.

Funkce 8
Následuje krátká prodleva. Bliknutí

kontrolky 6x indikuje návrat z progra-
mování do normálního provozu. Zaøí-
zení se vypne a je ve stavu, jako by
vùbec neexistovalo (�ádné hovory ne-
blokuje).

Funkce 9
Následuje krátká prodleva. Bliknutí

kontrolky 6x indikuje návrat z progra-
mování do normálního provozu. Zaøí-
zení se zapne a je aktivní jako pøed
vytoèením funkce 8.

Funkce 0
Následuje krátká prodleva. Bliknutí

kontrolky 2x indikuje návrat z progra-
mování do normálního provozu. Zaøí-
zení je vynulované. Obsah pamì�i je
vymazán.

Seznam souèástek

R1 VARISTOR S10K150
R2 1 MW
R3, R9 470 kW
R4, R6, R10 100 kW
R5 2,2 kW
R7 270 kW
R8 680 W
C1, C2 1 µF/63 V
C3, C4 47 nF, CF2
D1 1N4148
D2 1N4001
D3 BAT43
D4 a� D7 LED3MMG
IO1 7805
IO2 MT8870
IO3 ST93C46
IO4 PIC16C56 (H005-PIC)
JP1, JP2 JUMPER SCHW.
K1, K2 TZUSA
K3 SCD-016
RE1 RELÉ RR1A05-200
T1 BC548B
X1 3,579545 MHz
J1 STIFTL 2x4G
krabièka dvojité telefonní zásuvky

Obr. 5. Nulování
pamìti
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Jednoduché zapojení oti�tìné v nì-
meckém èasopise Elektor pochází
vlastnì z holandského èasopisu Elek-
tuur a jak je známo, v Holandsku se
jezdí hodnì na kole.

Akumulátorová baterie B pro osvìt-
lení kola se skládá ze ètyø èlánkù
NiCd. Dokud se alternátor toèí a dodá-
vá dostateènì velké støídavé napìtí
(podle technických dat tranzistoru
BUZ10A pøibli�nì 4 V), je tranzistor T
(typ MOSFET) pøes diodu D5 otevøen.
Proudový obvod je uzavøen pøes dvì
�árovky �1 a �2, tak�e pøední i zadní
svìtlo svítí.

Souèasnì je nabíjena akumuláto-
rová baterie, pokud je diodami D1 a�
D4 usmìrnìné napìtí vìt�í ne� svor-
kové napìtí baterie B.

Zastaví-li se alternátor, je C1 nejpr-
ve zcela nabit. Díky diodì D5 se v�ak
nemù�e vybít pøes vinutí alternátoru,
nýbr� jen pøes rezistor R1. S udanými
hodnotami souèástek to trvá pøibli�nì
3 minuty, ne� se napìtí na kondenzá-
toru zmen�í natolik, �e se tranzistor T
uzavøe. Po tuto dobu dodává proud
akumulátorová baterie B, tak�e jsou
�árovky i nadále rozsvíceny.

Pøi del�í dobì stání lze akumuláto-
rovou baterii dobíjet pøipojením nabí-
jeèky na konektor K.

Nevýhodou zapojení je, �e alterná-
tor musí být upevnìno na kole izolo-
vanì a rovnì� k vedení k �árovkám
není mo�né vyu�ít rámu kola. Na
zemním potenciálu je toti� ji� emitor
(drain) tranzistoru T.

Jmenovité napìtí akumulátorové
baterie 4,8 V se zdá být na první po-
hled ponìkud malé, to má v�ak ale vý-
hodu, �e se akumulátory pøi jízdì stále
nabíjejí. Jas �árovek se sice pøi pøe-
pojení z alternátoru na baterii zmen�í,
av�ak je stále je�tì dostaèující.

       JOM

Literatura

Wijnants, N.: Fahrradlicht-Nachbren-
ner. Elektor 1997 è. 7-8, s. 76-77.

Osvìtlení
kola

Obr. 1. Schéma zapojení
osvìtlení kola

t

Hotový blokovaè TB2 (1198 Kè) a
naprogramovaný obvod PIC16C56
pod oznaèením PIC-H005 (590 Kè)
lze objednat na adrese: Holdsys a. s.,
Teplická 95, 405 02 Dìèín IV; tel.:
0412/531288.
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Popis:

Schéma zapojenia poèítadla je na
obr. 1. Pou�ité sú obvody CMOS
4026. Obvod obsahuje 5stupòový de-
kadický Johnsonov èítaè, dekóder a
budiè sedemsegmentového displeja.
Èíta nábe�nú hranu impulzov. Obshu-
je výstup CR, na ktorom sa objaví úro-
veò �H� v�dy po 10 naèítaných impul-
zoch. Je vstupom pre ïal�í èítaè.

Pou�itie viacerých ako �tyroch èí-
taèov nie je potrebné vzh¾adom k tomu,
�e viac ako 10 000 závitov sa v ama-
térskej praxi navíja málokedy. V�etky
obvody nulujeme tlaèítkom TL1. Re-
zistory R1 a� R8 sú �zrá�acie odpory�.
Ka�dým segmentom teèie prúd asi
10 mA, èo staèí na dostatoènú svieti-
vos�. Dispeje sú typu VQE23, so spo-
loènou katódou a s oznaèením D, E
alebo F.

Mechanická kon�trukcia

Prvoradým po�iadavkom boli malé
rozmery poèítadla, preto je kon�truk-
cia dos� zhustená. Musíte by� opatrní
pri spájkovaní, ¾ahko sa toti� vytvárajú
cínové môstiky.

Doska s plo�nými spojmi je oboj-
stranná (obr. 2) s nieko¾kými prieèný-
mi spojmi, ktoré vytvoríme drôtovými
spojmi pospájkovanými z oboch strán.
Hoci sú spoje husté, mo�no ich na-
kresli� na dosku lievikovým pierkom
èíslo 3. Na tejto doske sú umiestnené
integrované obvody s príslu�nými sú-
èiastkami. Na druhej, jednostrannej

doske (obr. 3) sú umiestnené displeje
a nulovacie tlaèítko. Táto doska je
umiestnená kolmo k druhej doske a
príslu�né spoje sú vytvorené napr. od-
strihnutými vývodmi z rezistorov. Pre-
to�e sa v�etky vývody nevmestili na
�írku dosky, sú umiestnené v dvoch
radoch. V druhom rade je umiestne-
ných 5 vývodov.

Po dokonèení montá�e by malo
zariadenie fungova� hneï na prvé
zapojenie. Vstavané je do krabièky
KM25B (od GM Electronic) , ktorá má
výstupky na skrutkové upevnenie. Na
zadnej strane vyvàtame 3 otvory, cez
ktoré prestrèíme vývody. Pred displej
je treba vlo�i� kúsok farebného plexi-
skla. Lupienkovou pilkou urobíme otvor
na tlaèidlo. Rozmer plexiskla musí by�
presný, vtedy netreba èelný panel ni-
jako naviac upevòova�.

Snímaè mô�eme pou�i� ¾ubovo¾ný.
Mechanický, ktorý zhotovíme napr.
z rozde¾ovaèa automobilu �koda. Op-
tický snímaè som nemal mo�nos�
vyskú�a�.

Najvýhodnej�ie a najjednoduch�ie
sa mi zdá pou�itie indukèného sníma-
èa. Mo�no ho získa� z niektorých
vyradených zariadení automatizaènej
techniky. Tieto snímaèe majú väè�i-
nou vy��ie napájacie napätie (24 V),
preto obvody snímaèa a poèítadla od-
delíme optoelektrickým èlenom. Zdroj
si ka�dý vytvorí pod¾a svojích mo�-
ností.

Dúfam, �e moja kon�trukcia bude
dobrým pomocníkom pri navíjaní cie-
vok a transformátorov.
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 Poèítadlo k navíjaèke
Ako u� názov naznaèuje, nasledujúca kon�trukcia je vhodná pre

tých, ktorí vlastnia ruènú, prípadne elektrickú navíjaèku cievok. Po
prestavbe ruènej navíjaèky na motorovú som narazil na problém
vhodného poèítadla závitov. Vhodným rie�ením by bolo pou�itie
elektromagnetického poèítadla, ktoré je v�ak �a�ko dostupné. Prob-
lém som vyrie�il pou�itím obvodov CMOS, ktoré priamo budia dis-
plej LED.

Marian Takáè

Zoznam pou�itých súèiastok

R1 a� R28 330 W
R29, R30 100 kW
O1, O2 VQE23
C1 100 nF, ker.
IO1 a� IO4 4026
TL1 telefónne tlaèidlo

Obr. 1. Schéma zapojenia poèítadla Obr. 3. Doska displeja

Obr. 2.
Doska

s plo�nými
spojmi

poèítadla
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Stavíme reproduktorové
soustavy (V)

RNDr. Bohumil Sýkora

Obr. 1.

V prvním díle tohoto seriálu jsme se
na chvilku zastavili u terminologické pro-
blematiky. Reproduktor, reproduktorová
soustava, reprobedna, v cizích jazycích
pak loudspeaker, loudspeaker driver,
loudspeaker box, Lautsprecher, Lauts-
precher-Chassis (mohli bychom dodat
tøeba je�tì gromkogovoritìl, visokogovo-
ritel, le haut parleur a tak dále). Je v tom
trochu zmatek, ka�dý jazyk v�ak po svém
odli�uje reproduktor jako�to samostatný
elektroakustický mìniè od zaøízení, které
jako celek slou�í k pøemìnì elektrického
signálu na akustický signál, pøièem� mì-
niè (tedy reproduktor), èi více mìnièù,
obsahuje jako svoji podstatnou èást.

To, v èem jsou mìnièe vestavìny,
tedy ona vlastní (nejèastìji) bedna nebo
skøíòka, se správnì odbornì èesky na-
zývá ozvuènice. Z hlediska hlavní funkce,
tedy pøemìny signálù, není její nejpod-
statnìj�í úlohou mechanické upevnìní
mìnièù. Ozvuènice má velice významný
vliv na chování celé reproduktorové sou-
stavy a pro nìkteré signály je tento vliv
dokonce rozhodující. Proè tomu tak je,
pochopíme velmi snadno, kdy� si pøed-
stavíme elektrodynamický reproduktor
v nejbì�nìj�ím provedení. Membrána,
která má vìt�inou tvar pøibli�nì komolé-
ho ku�ele (pøesnìji plá�tì komolého ku-
�ele), je pru�nì zavì�ena v pevném
ko�i. Na membránì je pøipevnìna kmita-
cí cívka, na ko�i pak magnetický obvod.
Síla, která pùsobí na cívku, se pøená�í
na membránu a pohybuje jí tak, �e se
membrána vychyluje ven z ko�e nebo
naopak dovnitø. Ko� je vìt�inou �otevøe-
ný�, jsou v nìm otvory, které spojují pro-
stor mezi membránou a ko�em s okolím.
Z hlediska polohy vùèi ko�i mù�eme øíci,
�e membrána má pøední a zadní stranu,
pøípadnì plochu (zadní strana je ta, kte-
rá je pøivrácená ke ko�i a naopak).

Jestli�e se membrána pohybuje na-
pøíklad �ven�, tedy tak, �e se od ko�e
vzdaluje, vzduch v blízkosti pøední plo-
chy se stlaèuje a v blízkosti zadní plochy
se zøeïuje. Toto stlaèování a zøeïování
je vlastní pøíèinou vzniku zvukové vlny.
Obì strany membrány se pøitom z tohoto
hlediska chovají do znaèné míry nezá-
visle, tak�e pøední strana membrány
vlastnì vyzaøuje jednu zvukovou vlnu a
zadní strana druhou. Podstatné je, �e
tlakové zmìny v blízkosti pøední a
zadní strany membrány mají opaèná
znaménka (zøedìní je záporné, zhu�tì-
ní naopak), v dùsledku èeho� oproti
vlnì vyzaøované pøední stranou mem-
brány má vlna vyzaøovaná zadní stra-
nou membrány opaènou fázi.

Dynamický reproduktor se tedy vlast-
nì chová jako dvojice záøièù, které jsou
od sebe jen nepatrnì vzdáleny a pracují
v protifázi.

Pokud by se vlny, vyzáøené pøední a
zadní stranou membrány, nesetkávaly a
obecnì nijak neovlivòovaly, celkem nic
zvlá�tního by se nedìlo. Pokud se ov�em
tyto vlny setkají, mají v dùsledku opaèné
fáze tendenci navzájem se ru�it. To na-
stává pøedev�ím u nízkých kmitoètù, kdy
rozmìry membrány jsou podstatnì men-
�í ne� vlnová délka vyzáøených signálù.
Jestli�e se neuèiní patøièné opatøení, �íøí
se vlny vyzáøené obìma stranami mem-
brány jako kulové vlny v celém okolním
prostoru a v celém tomto prostoru se
vzájemnì odeèítají. Tento jev se nìkdy
nazývá akustický zkrat. A oním patøiè-
ným opatøením, které akustický zkrat vy-
louèí, je pou�ití ozvuènice.

Teoreticky nejjednodu��í provedení
ozvuènice je tzv. ozvuènice desková.
Mù�eme si ji pøedstavit jako nekoneènì
velkou pevnou (pøesnìji øeèeno tuhou)
desku s otvorem, v nìm� je vestavìn re-
produktor. Deska rozdìlí prostor na dva
poloprostory, v ka�dém z nich� se �íøí
jedna ze dvou vyzáøených vln - pøední a
zadní - a deska brání jejich vzájemnému
ovlivnìní. Nekoneènì velká deska je
ov�em dost nepraktická, proto se obvyk-
le pou�ívají desky koneèných rozmìrù.
Koneènost rozmìrù vede k tomu, �e
ozvuènice správnì funguje teprve od jis-
tého kmitoètu vý�e.

Toto provedení ozvuènice bývalo døí-
ve dosti bì�né u ménì nároèných apli-
kací, dnes se pou�ívá prakticky jen pro
mìøicí úèely v podobì tzv. standardní
ozvuènice. Daleko bì�nìj�í jsou ozvuè-
nice v provedení skøíòovém. V tomto pøí-
padì se prostor pøíslu�nou skøíní rozdìlí
na vnìj�ek skøínì a vnitøek skøínì. Re-
produktor (nebo reproduktory) je vesta-
vìn do stìny skøínì obvykle tak, �e pøed-
ní vlna se �íøí do vnìj�ího prostoru a
zadní vlna do vnitøku skøínì. Pokud je
skøíò dokonale uzavøená a její stìny jsou
neprùzvuèné, zùstane ve�kerá energie
zadní vlny uvnitø, pøemìní se posléze
v teplo a jako u�iteèný signál je bez
ovlivnìní zadní vlnou vyu�ita pouze vlna
pøední. Úèelem takovéto tzv. uzavøené
ozvuènice je tedy co nejdokonaleji zlikvi-
dovat zadní vlnu. To je velmi zásadní
rozdíl oproti napø. ozvuèným skøíním
nebo deskám hudebních nástrojù, které
se aktivnì podílejí na tvorbì zvuku ná-
stroje a jeho velmi podstatnou èást samy
vyzaøují. U reproduktorové soustavy
s dokonalou uzavøenou ozvuènicí vy-
zaøuje pouze membrána reproduktoru

a v�echny ostatní èásti soustavy jsou
v naprostém klidu, jsou �mrtvé�.

Vlastnì by se mo�ná mìlo mluvit
spí� o �odzvuènici�, av�ak zavedené
názvosloví radìji nebudeme mìnit.

Uzavøená ozvuènice tedy dosti úèin-
nì a z konstrukèního hlediska i jednodu-
�e potlaèuje nepøíznivý vliv vzájemného
pùsobení pøední a zadní vlny na funkci
reproduktoru. Nic v�ak není zadarmo.
V pøípadì uzavøené ozvuènice platíme
za jednoduchost a úèinnost tím, �e je do-
sti zásadnì ovlivnìno chování samotného
reproduktoru. Jak jsme si øekli ji� døíve,
z mechanického hlediska tvoøí pohyblivý
systém reproduktoru rezonanèní obvod,
jeho� hlavními prvky jsou hmotnost
membrány a k ní pøipojených èástí, pru�-
nost, pøípadnì poddajnost závìsu a me-
chanické ztráty v závìsu.

Na elektrické stranì reproduktoru je
to vyjádøeno náhradním schématem,
uvedeným v pøedchozí èásti. Pokud re-
produktor vestavíme do uzavøené ozvuè-
nice, bude se pøi pohybu membrány do-
vnitø vzduch v ozvuènici stlaèovat a pøi
pohybu ven roztahovat. K tomu je zapo-
tøebí pøídavné síly, která se pøièítá k síle
potøebné pro pru�nou deformaci závìsu
membrány. Reproduktor se tedy bude
chovat tak, jako by jeho závìs byl ponì-
kud tu��í. V náhradním schématu se to
dá vyjádøit pomìrnì snadno pomocí pøí-
davné indukènosti Lb, pøipojené paralel-
nì k indukènosti Lm, reprezentující tu-
host (poddajnost) závìsu (viz obr. 1).
Prakticky se to projeví hlavnì tím, �e re-
zonanèní frekvence soustavy reproduk-
tor - ozvuènice bude vy��í ne� rezonanè-
ní frekvence reproduktoru samotného.
Pokud je rezonanèní frekvence repro-
duktoru fr, pak výsledná rezonanèní frek-
vence frb bude dána vzorcem

frb =  fr . Ö(1 + Lm/Lb ).

Toto vyjádøení není pøíli� praktické,
parametry reproduktorù se toti� zpravi-
dla neudávají v podobì ekvivalentních
elektrických velièin a ani výpoèet ekviva-
lentní indukènosti pøíslu�né k ozvuènici
není právì pohodlný. Proto bylo zavede-
no pou�ívání tzv. ekvivalentního objemu
reproduktoru. Tato velièina nahrazuje tu-
host (poddajnost) závìsu reproduktoru,
kterou popisuje tak, jako by ve�kerá tu-
host kmitajícího systému reproduktoru byla
tvoøena tuhostí jakéhosi fiktivního vzdu-
chového pol�táøe, uzavøeného v jistém
objemu za reproduktorem. Tento ekvivalent-
ní objem se zpravidla oznaèuje jako Vas
a jeho typická velikost se podle typu re-
produktoru pohybuje od jednotek do stovek
litrù. Zmìna rezonanèní frekvence repro-
duktoru pùsobením uzavøené ozvuènice
o objemu Vb se pak dá popsat vzorcem

frb =  fr . Ö(1 + Vas/Vb).

Pro názornost: máme-li reproduktor
o ekvivalentním objemu 90 litrù a rezo-
nanèní frekvenci 30 Hz (mù�e to být napø.
nìjaký basový reproduktor o Æ 21 cm) a
tento reproduktor vestavíme do uzavøe-
né ozvuènice o objemu 30 litrù, pak se
jeho rezonanèní frekvence zvý�í na 60 Hz.
To mù�e vzbudit dojem, �e takovýmto
vestavìním se výraznì zhor�í reproduk-
ce basù, vìc v�ak není tak jednoduchá.
Ve skuteènosti rezonanèní frekvence re-
produktoru není jediným parametrem
ovlivòujícím reprodukci basù a za urèi-
tých okolností ani nemusí být paramet-
rem nejdùle�itìj�ím. Ale o tom a dal�ích
souvislostech si povíme pøí�tì.

                      (Pokraèování pøí�tì)
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UKV a cm antény
v programech pro PC

Ing. M. Procházka, CSc.

Obr. 1. Schéma �roubovicové antény

II. �roubovicová anténa

�roubovicová anténa nále�í k rodi-
nì antén s podélným vyzaøováním
(end - fire) povrchové vlny a pou�ívá
se zejména v pásmu od 0,4 do 1 GHz
(pou�ití v jiných kmitoètových pás-
mech není vylouèeno). Sestává ze
dvou základních souèástí:
- kovovového vodièe stoèeného do
�roubovice,
- rovinné kovové desky rùzného tva-
ru, obvykle kruhového nebo ètver-
cového.

Vodiè �roubovice je upevnìn kol-
mo k odrazné desce a je obvykle ne-
sen soustavou podpìrných izolaèních
tyèí, dr�ených centrální nosnou tyèí,
opìt nejlépe izolaèní. �roubovicový
vodiè je mo�né té� umístit do nosné
izolaèní trubice - radomu. V posled-
ním jmenovaném pøípadì je tøeba dát
pozor na to, aby se �íøení povrchové
vlny na �roubovici podstatnì neovliv-
nilo pøítomností dielektrika radomu.
Pro konstrukci radomu se pøi vy��ích
kmitoètech ukázaly jako naprosto ne-
vhodné dielektrické materiály s vìt�í
permitivitou (jako je napø. skelný lami-
nát!).

Napájení �roubovice je nejlépe
uskuteènit prostøednictvím koaxiálního
vedení, které prochází odraznou vodi-
vou deskou a to na obvodu �roubovi-
ce. Napájení v ose �roubovice �ik-
mým vodièem vedeným k obvodu
�roubovice je také mo�né, nìkdy se
tento �ikmý vodiè pou�ije jako impe-
danèní transformátor s promìnným vl-
novým odporem, av�ak jeho para-
zitní vyzaøování mù�e vadit zejména
u krát�ích �roubovic. Minimální roz-
mìr odrazné vodivé desky se doporu-
èuje l x l.

Princip èinnosti �roubovicové antény
závisí zcela na její geometrii (obr. 1).

jsou nejen èinné ztráty ve vodièi an-
tény, av�ak i pøípadné impedanèní
nepøizpùsobení antény na napájeè,
které vyvolá nejen odraz energie, ale
i vybudí vy��í vidy vlnìní na vstupní
èásti antény. Maximální úèinnost, kte-
ré lze dosáhnout, je 80 %. Je v�ak tøe-
ba oèekávat spí�e men�í hodnoty ko-
lem 60 % [3].

V prùbìhu posledního desetiletí
bylo vìnováno hodnì úsilí ke zlep-
�ení parametrù �roubovicové antény.
Usilovalo se zejména zvìt�it kmito-
ètové pracovní pásmo, kruhovost po-
larizace v �ir�ích úhlech mimo osu an-
tény a zlep�it impedanèní prùbìh
v kmitoètovém pásmu. Brzy se pøi�lo
na to, �e je výhodné zù�it volný konec
�roubovice do tvaru krátkého kù�ele,
èím� se odstraní (pøípadnì zmen�í)
amplituda vlny odra�ené na konci an-
tény a dosáhne se výhodnìj�ího prù-
bìhu vstupní impedance, stabilnìj�í
kruhovosti polarizace v �ir�ích úhlech
mimo osu �roubovice, pøípadnì ni�-
�ích postranních lalokù na diagramu
[4, 5].

Podstatnìj�ího roz�íøení pracovní-
ho kmitoètového pásma se v�ak ne-
dosáhne. Naopak bylo dokázáno,
�e pou�itelné kmitoètové pásmo pro
válcovou �roubovici s ku�elovým za-
konèením je ponìkud u��í, ne� bylo
udáváno v [1],  tj. 0,8 < Cl

 < 1,25.
Urèitého roz�íøení kmitoètového pás-

ma se dosáhlo a� vytvoøením ku�elo-
vé �roubovicové antény (conical helix)
[5]. Ukázalo se, �e maximální zisk je
ponìkud men�í ne� u válcové �roubo-
vice, ale osový pomìr (AR) a úroveò
postranních lalokù jsou zlep�eny.

Horní a dolní mez kmitoètového
pásma jsou pøibli�nì urèeny støedním
obvodem (Cl) �roubovice. Maximum
zisku se dosahuje pro kmitoèet, u kte-
rého je støední obvod pøibli�nì 1,05l a
kolísání zisku ±1 dB lze zaruèit v kmi-
toètovém pásmu s pomìrem krajních
kmitoètù 1 : 1,37. U válcové �roubovi-
ce by to bylo pouze 1 : 1,26.

Podstatnìj�ího roz�íøení kmitoètové-
ho pásma dosáhli autoøi práce [4] rea-
lizací �roubovice se skokovou zmì-
nou prùmìru válcové �roubovice.
Skoková zmìna byla realizována krát-
kým ku�elovým pøechodem mezi dvì-
ma prùmìry válcové �roubovice.

Diagram záøení pomocí PC

Vyzaøování válcové �roubovicové
antény lze poèítat v podstatì dvojím
zpùsobem. Buï známe pøesnì rozlo-
�ení proudu na vodièi �roubovice a
mù�eme pou�ít momentové metody
výpoètu, nebo, pøi urèitém zjednodu-
�ení, pøedpokládáme, �e v�dy jeden
závit �roubovice tvoøí jeden anténní
prvek lineární anténní øady (obr. 2).

Anténa, v závislosti na geometrických
rozmìrech, vyzaøuje buï jednosmìr-
nì nebo ve dvou smìrech jako dipól.
Podrobnì je èinnost antény popsána
v [1].

Dále se budeme zabývat pouze
�válcovou �roubovicovou anténou�,
která vyzaøuje podélnì s optimálním
tvarem diagramu záøení (tzn. minimální
úroveò postranních lalokù pøi po�ado-
vaném zisku, pøípadnì èiniteli smìro-
vosti). Standardní �roubovicová anté-
na má �irokopásmové vlastnosti [2]
v kmitoètovém pásmu ±25 % pøi dodr-
�ení následujících geometrických pa-
rametrù:

Úhel stoupání: 12,5° < a < 15°.
Obvod: 0,75 < Cl

 < 1,3.
Poèet závitù: n > 3.

Pro návrh antény je mo�né pou�ít
následující vzorce:
�íøka diagramu 3 dB

�íøka diagramu 10 dB

Vstupní odpor R = 140 . Cl [W].

Èinitel smìrovosti Si = 15 (Cl)2 . n . Sl.
Pozn.: index l znaèí �e velièina má
rozmìr ve vlnové délce.

Vyzaøování (pøijímání) elektromag-
netických vln je témìø kruhovì pola-
rizováno. Smysl polarizace je dán
smyslem stáèení �roubovice. Kruho-
vost polarizace ve smìru osy antény
je dána pøibli�nì:

 AR = (2n + 1)/ 2n.

Zisky antén jsou men�í ne� shora
uvedený èinitel smìrovosti. Dùvodem

[°].

[°].
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(Pokraèování)

Anténa se poèítá klasickým zpù-
sobem s vyu�itím teorie o sèítání pøís-
pìvkù záøení jednotlivých prvkù an-
ténní øady ve velké vzdálenosti od
antény. To vede k jednoduchému
vzorci:

Vidíme, �e tvar diagramu závisí
pouze na dvou parametrech: poètu
záøièù n (závitù) a vzájemné vzdále-
nosti mezi závity s. Tento vztah byl
naprogramován v následujícím pro-
gramu v jazyce T-PASCAL. Program
obsahuje zobrazovací èást, reprezen-
tovanou procedurou InGraph a tisko-

vou èást pro tisk tabulky hodnot Q [°]
a E(Q) [dB] na pøipojené tiskárnì.

Existence procedury InGraph pøed-
pokádá, �e PC je vybaven grafickou
kartou napø. VGA, CGA, MCGA apod.
Pokud tomu tak není, je mo�né tuto
proceduru nahradit procedurou PLO-
TIN z pøede�lého programu pro úhlový
reflektor (doporuèuji pouze zbìhlej�ím
programátorùm). Jinak poslou�í docela
dobøe tisky tabulky z konce programu.
Pøi porovnání vypoètených diagramù
s namìøenými zjistíme odchylky ze-
jména v úrovni a poètu postranních la-
lokù a v existenci zadních lalokù, které
program nepoèítá.

Uvedený program poèítá diagramy
pouze v sektoru -90° £ Q £ 90°. Pøed-
pokládá se rotaèní soumìrnost dia-

Obr. 2. Lineární
anténní øada

gramu kolem osy Q = 0°, i kdy� v praxi
to pøesnì neplatí.

Tvar diagramu ve dvou kolmých
rovinách je ovlivnìn mimo jiné oso-
vým pomìrem polarizaèní elipsy.

Q£
£

= FRV
���VLQ�

���VLQ�
���VLQ�

y

y
p

Q
Q(

������FRV����� QV +Q-£= lpy

,

kde
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Technické údaje

Napájecí napìtí: 12 V (z televizoru).
Odbìr proudu: asi 10 mA (pøi povelu

se zvìt�í o odbìr LED).
Dosah: asi 7 m.
Doba umlèení zvuku: 1 s.
Poèet povelù: 1.

Funkce obvodu

Zapojení je rozdìleno do dvou èás-
tí, z nich� ka�dá mù�e být pou�ita
nezávisle na druhé. První èást tvoøí jed-
nopovelový pøijímaè IÈ DO s vyhodno-
covací èástí a indikací pøijatého pove-
lu. Pøi zapnutí TV se pøednostnì
nastaví 1. pøedvolba. Po pøíchodu po-
velu z ovladaèe se na asi 1 s rozsvítí
LED potvrzující pøíjem povelu a akti-
vuje se v�dy následující pøedvolba. Po
osmé pøedvolbì pokraèuje opìt první
atd. Pro ka�dý nový krok je tøeba stisk-
nout tlaèítko ovladaèe znovu (obvod pøi
trvalém stisku tlaèítka necykluje). Pù-
vodní zpùsob ruèního pøepínání pøed-
voleb na klávesnici televizoru není ni-
jak ovlivnìn. U� pøed úpravou v�ak
doprovázelo ka�dé pøepnutí výrazné
za�umìní, zpùsobené pøeladìním èi
pøepnutím pásma v kanálovém volièi,
které solidnìj�í výrobce pøeklene uml-
èením zvukového doprovodu. A tím se
dostáváme k druhé èásti obvodu � uml-
èovaèi �umu. Jeho aktivace je zámìr-
nì odvozena od signálu, který vypíná
obvody AFC a generuje ho IO v pøed-
volbì televizoru v okam�iku pøepnutí.

Výhodou pou�ití signálu AFC OFF
(oproti odvození umlèení ze svitu LED)
je umlèení pøi ovládání ruèním i dálko-
vém.

Popis zapojení

Na obr. 1 je schéma zapojení pøijí-
mací a vyhodnocovací èásti DO. IÈ
modulovaný signál povelu z ovladaèe
zachytí pøijímaè (nìkdy té� oznaèova-
ný jako pøedzesilovaè DO). Jeho vý-
stup je typu �otevøený kolektor� a jako
zátì� slou�í R1. V klidu je na výstupu
úroveò  log. 1. a pøi zachyceném po-
velu se zde støídají log. 0 a 1 v rytmu
kódu vysílaného ovladaèem. Tranzis-
tory T1 a T2 signál invertují a pøevádì-
jí z úrovnì TTL na CMOS. Impulsy
úrovnì log. 1 na emitoru T2 nabíjejí
pøes diodu D2 kondenzátor C2. Jak-
mile napìtí na C2 dosáhne úrovnì log.
1, objeví se na výstupu hradla A IO1
log. 0 a ta pøes derivaèní èlánek C3 a
R6 vytvoøí krátký spou�tìcí impuls pro
MKO tvoøený hradly B a C IO1, jeho�
èasová konstanta (asi 1 s) je urèena
kondenzátorem C4 a rezistorem R7.
Hradlo D výstupní prodlou�ený impuls
invertuje na úroveò log. 1 a ten se pøi-
vádí na bázi T3 pøes R8 jako indikace
pøijatého povelu (T3 sepne a D4 za-
svítí) a zároveò na hodinový vstup CLK
IO2. C5 upravuje tvar hodinového im-
pulsu. Integrovaný obvod IO2 typu
4017 je kruhový Johnsonùv èítaè dìlí-
cí deseti. Na ka�dém jeho výstupu je
kladný impuls pouze po dobu jedné pe-

riody hodinového kmitoètu. Ostatní vý-
stupy mají v�dy úroveò log. 0. Jeliko�
potøebujeme pøepínat pøedvoleb jen 8,
je zkrácen diodou D3 a vstupem RE-
SET (reaguje na nábì�nou hranu im-
pulsu) èítací cyklus na 8. Souèástky C6
a R10 zaji��ují RESET obvodu po za-
pnutí zdroje - tedy nastavení první
pøedvolby. Derivaèní èleny C9 a� C16
a R12 a� R19 na jednotlivých výstu-
pech IO2 zaji��ují pøepínací impuls a
stejnosmìrné oddìlení od vstupù IO
v televizoru a umo�òují zachovat i ruèní
pøepínání. R11, C7, C8, R3 a C1 filtrují
napájení a D1 zmen�uje napájecí na-
pìtí pro pøijímaè na 5 V.

Na obr. 2 je schéma zapojení uml-
èovaèe. Kladný impuls pro vypnutí AFC
se pøenese pøes C1 a R1 na bázi T1
(ten byl doposud uzavøen rezistorem
R2), který se otevøe a vybije C2. C2 se
po zapnutí zdroje nabil pøes R3. Vybi-
tím C2 je nulové napìtí na bázi T2 - je
uzavøen a otvírá se T3, je� zpùsobí se-
pnutí T4 a tím zkratování regulaèního
napìtí bì�ce hlasitosti na zem. Zvu-
kový doprovod ztichne a po novém
nabití C2 pøes R3 (tj. asi po 1 s) se
doprovod obnoví bez jakýchkoli lupan-
cù apod.

Uvedení do chodu

Zapojení nemá kritická místa a pøi
pou�ití pøedem vyzkou�ených souèás-
tek funguje bez nastavování. Výhod-
nì je v zapojení pou�it �hotový� pøijí-
maè IÈ signálù, který má velkou
citlivost, odolnost proti ru�ení a vesta-
vìný IÈ optický filtr. Lze ho získat za
cenu okolo 100 Kè jako náhradní díl
pøístrojù spotøební elektroniky u zásil-
kových slu�eb � viz inzerce v PE (obr.
3). Pokud by pøece jen chtìl nìkdo
experimentovat s pøijímaèem z diskrét-
ních souèástek, odkazuji na [2], stra-
na 118. Výkres desky s plo�nými spoji
neuvádím, nebo� desku je nutné pøi-
zpùsobit mo�nostem umístìní
v televizoru. Vèetnì pøijímaèe, LED a
obou èástí obvodu se DO pøehlednì
vejde na destièku 40 x 80 mm. Pøipo-
jení je snadné a spoèívá v paralelním
pøipojení 11 vodièù na desku pøedvo-
leb TV a 1 vodièe na potenciometr hla-

Jednoduché DO
pro BTVP Selena a Rubín

Otakar Ma�ek

Pøedlo�ené zapojení zvý�í a zpøíjemní komfort obsluhy i u star�ích televi-
zorù, kterých se je�tì mnoho provozuje. Je urèeno pro nejèastìji pou�íva-
nou funkci � pøepínání osmi pøedvoleb. Je doplnìno umlèovaèem �umu pøi
pøepínání. Pùvodní funkce TV není nijak naru�ena a zásah do pøístroje je
minimální. K ovládání lze pou�ít jakýkoliv standardní vysílaè IÈ. Pøi návrhu
byl kladen dùraz pøedev�ím na jednoduchost a vyu�ití �uplíkových zásob.

Obr. 1. Schéma zapojení pøijímací a vyhodnocovací èásti DO
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sitosti. Pøi zapojování se orientujte pod-
le popisu vývodù na obr. 1 a 2 a sché-
mat upravovaného televizoru.

Závìr

Obvod je mo�no po nepatrných
úpravách pou�ít i u jiných typù TV,
napø. s pøedvolbou osazenou známý-
mi IO øady MAS560. Pokud by zájem-
ce o stavbu nevlastnil ji� nìjaký ovla-
daè (i napø. od star�ích typù
autoalarmù), odkazuji na velmi jedno-
duché zapojení vysílaèe IÈ v [2] stra-
na 84. Upozoròuji, �e obvod reaguje
na libovolný povel kteréhokoli ovlada-
èe, co� by mohlo zpùsobit problémy pøi
pou�ívání dal�ích pøístrojù s DO (sa-
telitní pøijímaè, video). Nevýhoda se
zcela vylouèí pou�itím vstupu AV na te-
levizoru. Zaøízení pracuje spolehlivì ji�

Obr. 2. Schéma zapojení umlèovaèe Obr. 3. Pøedzesilovaè DO

déle ne� rok a lze si na nìj zvyknout
velmi rychle.

Seznam souèástek

Èást DO

V�echny rezistory mohou být miniatur-
ní. Místo rezistorù R12 a� R19 lze pou-
�ít odporovou sí�.

R1, R8 10 kΩ
R2 4,7 kΩ
R3 680 Ω
R4, R7, R12 a� R19 100 kΩ
R5, R10 82 kΩ
R6 68 kΩ
R9 470 Ω
R11 22 Ω
C1 20 µF/6 V
C2, C4 5 µF/15 V
C3, C7 10 nF, ker.

C5 15 nF, ker.
C6 1 µF/15 V
C8 100 µF/15 V
C9 a� C16 33 nF, ker.
D1 KZ141
D2, D3 KA261 apod.
D4 rudá LED
T1, T2, T3 KC238 apod.
IO1 CD4011
IO2 CD4017
modul pøijímaèe IÈ

Umlèovaè

R1 10 kΩ
R2 100 kΩ
R3 1,5 MΩ
R4 150 kΩ
R5 27 kΩ
R6 68 Ω
C1 10 nF, svitkový
C2 10 µF/15 V
C3 100 µF/15 V
T1, T2, T4 KC238 apod.
T3 KC307 apod.
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téry è. 3/1984, s. 84 a 118.

Pøipojení my�i a
trackballu k PC
Byl jsem postaven pøed úkol pøipojit

k jednomu poèítaèi souèasnì my� a
trackball tak, aby je bylo mo�no vzá-
jemnì pøepínat. Proto�e jsem vhodný
návod v literatuøe nenalezl a nechtìlo
se mi shánìt pøepínaè s devíti pøepína-
cími kontakty, sestrojil jsem po studiu
literatury pøepínaè podle pøilo�eného
zapojení. Pøepínaè byl vyzkou�en
s trackballem Primax a s my�í Artec a
Philips, se kterými dobøe fungoval. Za-
pojení pøepínaèe je na obr. 1.

MUDr. Pavel Mach

Vývod
konektoru

Signál Propojení

1 DCD -

2 RxD pøepínaè

3 TxD pøímo

4 DTR pøímo

5
Signal
Ground

pøímo -
zemnìní

6 DSR -

7 RTS pøepínaè

8 CTS -

9 RI -

Obr. 1. Pøipojení my�i a trackballu k PC

Obr. 2. MIDI kabel

MIDI kabel
Slou�í k propojení vstupu MIDI po-

èítaèe PC (respektive jeho zvukové
karty) s klávesovými nástroji, vybave-
nými výstupem MIDI. Pro galvanické
oddìlení obvodù poèítaèe od nástroje
je pou�it optoèlen PC900V (Sharp).
Zapojení bylo odzkou�eno s nástrojem
Fiast a pracuje spolehlivì. Je natolik
jednoduché, �e není tøeba navrhovat
plo�né spoje a v�echny souèástky lze
umístit pøímo do krytu konektoru CAN-
NON. Na vlastní propojovací kabel nej-
sou kladeny �ádné zvlá�tní nároky. Lze
pou�ít napø. nestínìnou dvoulinku

2x 0,2 mm v délce i nìkolika metrù. Ho-
tový kabel lze sice zakoupit ve vìt�inì
specializovaných prodejen s výpoèetní
technikou, jeho cena (300 a� 500 Kè)

v�ak mù�e mnohého hudebníka - ama-
téra odradit od experimentování v této
oblasti.

Ing. Pavel Hùla
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a oscilátor s kmitoètem 10,240 MHz øí-
zený krystalem kmitoètové syntézy.
Produktem je druhý mezifrekvenèní
kmitoèet 455 kHz. Schéma popsané
èásti radiostanice je na obr. 2.

Signál o kmitoètu druhé mf je pøivá-
dìn na první filtr 2. mf 455 kHz, který
urèuje tzv. blízkou selektivitu - lidovì øe-
èeno ,prùlezy� ze sousedních kanálù.
Doposud byl ve v�ech CB radiostani-
cích pou�íván pouze jeden tento filtr 2.
mf. V radiostanici DNT MICRO v�ak ná-
sleduje po tomto filtru oddìlovací stu-
peò realizovaný dal�í èástí integrova-
ného obvodu NE616DK a dal�í shodný
filtr 455 kHz s optimální �íøkou pásma.
Tím je dosa�eno dokonalého impe-
danèního pøizpùsobení a oddìlení obou
filtrù a radiostanice má vynikající selek-
tivitu a citlivost. Dal�í èást integrované-
ho obvodu NE616DK slou�í jako FM de-
modulátor a zesilovaè pro indikátor síly
signálu. Tato èást radiostanice je zná-
zornìna na obr. 3.

OK1XVV

Obr. 2. Vstupní obvody radiostanice DNT MICRO

Obr. 1. Pohled na pøední panel
radiostanice DNT MICRO

ruèní radiostanice CB DNT MICRO
Technické øe�ení

(Dokonèení  pøí�tì)

Obr. 3. Schéma 2. mf zesilovaèe

Nová kapesní radiosatnice MICRO
známé nìmecké firmy DNT pøiná�í nì-
která nová obvodová øe�ení. Vf vlast-
nosti této stanice jsou velmi dobré i pøi
zachování malých rozmìrù podobnì
jako u ostatních výrobkù DNT, schvá-
lených pro pou�ití a prodej v ÈR (DNT
FORMEL1, RALLYE, ZIRKON). Jeliko�
radiostanice se k nám dová�í a doku-
mentace je dostupná v servisním støe-
disku dovozce - firmy ELIX, je vhodné
seznámit s technickým øe�ením této
stanice zájemce o amatérskou stavbu
pøijímaèù pro CB a KV.

Vstupní díl pøijímaèe radiostanice
DNT MICRO je navr�en netradiènì a
pøipomíná øe�ení obvyklé u komunikaè-
ních pøijímaèù vy��í tøídy - za vstupním
filtrem následuje pøímo aktivní smì�o-
vaè na kmitoèet 10,695 MHz. Smì�o-
vaè a první oscilátor (VCO pøijímaèe)
je realizován èástí moderního integro-
vaného obvodu NE616DK. Za prvním
smì�ovaèem následují dva sériovì za-
øazené kvalitní filtry 10,695 MHz s vel-
kým útlumem mimo propustné pásmo.
Pøes nì je signál o kmitoètu první mf
pøivádìn na dal�í integrovaný obvod
NE612AD, který slou�í jako smì�ovaè
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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

VIDEOTELEFON
Hranici cenové pøijatelnosti prolomil

koncem loòského roku Video Confe-
rencing Kit HOW-R-U  firmy Tekram.
Obsahuje videokartu PCI do poèítaèe,
hezkou malou barevnou videokameru,
mikrofon se stojánkem a ve�kerý po-
tøebný software. To v�e za pøibli�nì
8000 Kè vèetnì DPH. Sada se snadno
a bez problémù instaluje a velice hez-
ky funguje (pøedpokladem pro tele-
fonování je mít modem).

Videokarta C210
Videokarta C210 Video Capture

Card  se pøipojí do volného slotu PCI
va�eho poèítaèe. Má tøi vstupy � CCD,
Composite Video a S-Video � a lze k ní
tak pøipojit nejen dodávanou kameru
CCD, ale jakýkoliv jiný zdroj videosig-
nálu (videorekordér, kamkodér, tele-

Není to je�tì tak dávno, co pøedstava videotelefonu jako komunikaèního zaøízení, s kterým svùj protìj�ek
nejen sly�íme ale zároveò i vidíme, patøila do sci-fi pøíbìhù. Pak pøi�la doba, kdy ji� bylo technické øe�ení
známé a vyu�ívané, ale pro obyèejného smrtelníka cenovì zcela nedostupné. Dnes si mù�ete sadu po-
tøebného dovybavení k osobnímu poèítaèi koupit ji� za pøijatelnou cenu a videotelefon vyu�ívat nejen
k pøímému spojení, ale i na Internetu.

vizor, pøehrávaèe videodiskù aj.). Ope-
raèní systém Windows 95 automatic-
ky kartu detekuje a z pøilo�ené diskety
pro ni nahraje ovladaèe. Je vhodné
nastavit poèítaè tak, aby pracoval s ví-
ce ne� 256 barvami.

Videokarta C210 v�ak není svými
schopnostmi omezena pouze na rea-
lizaci videotelefonu. Je to plnohodnot-
ná tzv. grabovací karta, umo�òující zá-
znam videosekvencí ve formátu AVI
a ukládání jednotlivých obrázkù ve for-
mátu JPG a BMP. Vyu�ívá PCI Bus-
Master a technologii overlay a nepo-
tøebuje tzv. feature konektor na grafic-
ké kartì poèítaèe. Softwarové aplikace
WINCAM a C210 s ní umo�òují velice
pohodlné nahrávání i pøehrávání videa
v oknì, jeho� rozmìry lze libovolnì
mìnit (do 640x480 pixelù).

Kamera
Kamera svým vzhledem a elegancí

zcela zapadá do pøíslu�enství poèíta-
èe.  Kulovitý tvar umo�òuje pohodlné
a stabilní usazení do podstavce v libo-

Videokarta C210

WME DATA a.s.

CCD kamera

Aplikace C210
je virtuální
videopøehrávaè
s televizorem

Pracovní  okno
videotelefonu
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volné poloze (úhel zábìru) bez upev-
òování (volnì postavená). Maximální
vnìj�í rozmìry jsou 77 x 62 x 84 mm.
CCD snímaè kamery má 512 x 582 pi-
xelù a je vybaven objektivem 3,8 mm
F 2,0. Otáèením objektivu lze zaostøo-
vat od 0 do nekoneèna (kamera ostøí
do nekoneèna ji� asi od 60 cm). Kame-
ra zabírá v úhlu 50 (horizontálnì) x 39
(vertikálnì) stupòù a staèí jí osvìtlení
okolo 10 luxù. Výstup CVBS má úroveò

likost pøená�eného obrázku (v rozmezí
160x112 a� 352x288 pixelù). Pøi pøeno-
su rychlostí 28,8 kb/s je to 4 a� 8 sním-
kù za vteøinu. Bìhem hovoru lze plynu-
le mìnit pomìr kvality obrázku a rych-
losti pohybu. Jsou podporovány mezi-
národní standardy H.324, H.263,
H.223, H.245, G.723.1 a V.80. Hovor
mù�ete doplnit i soubì�ným pøená�e-
ním jednoduchých textových zpráv
a vzkazù. Aplikaci lze vyu�ít i k obyèej-
nému telefonování prostøednictvím In-
ternetu, bez pøená�ení obrazu. Karta
s kamerou je vyu�itelná i dal�ími po-
pulárními softwarovými aplikacemi pro
videokonferencing.

WINCAM je komfortní nahrávací
software pro zachycování videa i jed-
notlivých obrázkù. Nastavíte si pohodl-
nì formát a kompresi videa i zvuko-

1 V a odstup signál/�um 48 dB. Vesta-
vìný mikrofon (který ale karta C210 ne-
vyu�ívá) dává výstupní signál 3,5 mV.
Kamera je napájena  stejnosmìrným
napìtím 5 V z poèítaèe a má spotøebu
men�í ne� 2,5 W. Na zadní stranì ka-
mery (viz obr.) je hlavní vypínaè, ovlá-
dání kontrastu a tøi pøepínaèe - pro
kompenzaci osvìtlení pozadí, nastave-
ní bílé barvy a odstranìní ne�ádoucích
efektù blikajícího svìtla (záøivky).

Mikrofon
Dodávaný mikrofon má lehký sto-

jánek z plastu s nastavitelným sklo-
nem. Velice podobný se prodává asi za
100 Kè. Kvalita z nìj získaných nahrá-
vek není valná a doporuèuji pou�ít jiný
(napø. z výbavy zvukové karty).

Software
S pøilo�ených ètyø disket nahrajete

také ve�kerý potøebný software � apli-
kace VDPhone, WINCAM, C210 a Vi-
deoMail.

Pøi instalaci videotelefonu (aplika-
ce VDPhone) vás vede krok za krokem
softwarový prùvodce (wizard) a tak po-
hodlnì nastavíte obraz, zvuk i modem.
Máte dvì mo�nosti, jak videotelefon
pou�ívat � buï pøi pøímém telefonování
(z èísla na èíslo na bì�né telefonní lin-
ce konkrétní osobì), nebo na interne-
tu, kde protìj�ek identifikuje jeho ad-
resa elektronické po�ty. Stejnì jako na
Internetu lze samozøejmì komunikovat
i na vnitøní (napø. firemní) poèítaèové
síti. Program umí vyu�ívat telefonní
adresáøe z Microsoft Exchange. Podle
kvality pøenosových linek a rychlosti
modemu mù�ete nastavit i poèet vysí-
laných snímkù (framù) za vteøinu a ve-

vého záznamu, po�adovanou velikost,
poèet snímkù za vteøinu a délku zázna-
mu, doladíte jas, kontrast a barevnost
obrázku (který prùbì�nì sledujete
v odpovídajícím oknì), stisknete tlaèít-
ko  Capture a nahráváte. Pøedem vidí-
te, jak bude soubor se záznamem velký
a kolik volného místa na pevném dis-
ku je�tì máte. Zdrojem signálu mù�e
být nejen pøipojená kamera, ale i tele-
vizor, kamkodér, videorekordér ap.

Software s názvem C210 je virtuál-
ní videopøehrávaè na obrazovce poèí-
taèe. Mù�ete si zvolit jeden ze tøí zdro-
jù (viz vstupy na kartì), obrazovou nor-
mu (PAL, NTSC, SECAM) a velikost
okna (tu ale mù�ete kdykoliv mìnit ply-
nule ta�ením za rù�ek, jak je ve Win-
dows obvyklé).

Pùvabnou doprovodnou aplikací je
VideoMail. Umo�ní vám pohodlnì na-
hrát a� 2 minuty obrazového a zvuko-
vého záznamu a zkomprimuje ho do
pomìrnì malého spustitelného sou-
boru (.exe). Ten ode�lete bì�nou elek-
tronickou po�tou a pøíjemce vás mù�e
bez jakéhokoliv potøebného speciál-
ního softwaru, pouze spu�tìním tohoto
souboru, vidìt a vyslechnout. Funguje
to velice hezky a dává to e-mailu dal�í
dimenzi.

Videokonferencing kit HOW-R-U
nám k testování zapùjèila firma:

WME DATA a.s.
Na Kovárnì 1, Praha 10

tel. 724038, fax 723519

Pøi nastavení
videotelefonu

vidíte nejen pøímý
signál z kamery,

ale v druhém oknì
i to, co uvidí vá�
protìj�ek (vzhle-

dem ke zvolenému
rozli�ení a poètu

snímkù za vteøinu)

Vzhled CCD kamery z Videokonferencing
kitu HOW-R-U a ovládací prvky na její

zadní stranì

Pracovní okno aplikace WINCAM

VideoMail vám umo�òuje posílat pùvabné multimediální dopisy elektronickou po�tou
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INTERNET
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI MICROSOFT A SPINET

TRIGMAIL

TrigMail je 32-bitová aplikace,
která umo�òuje ve spolupráci se
systémovou aplikací Internet Mail
ve Windows 95 automatizovaný
èasovì øízený pøenos elektronic-
ké po�ty pøi vytáèeném (dial-up)
pøipojení. Zaji��uje opakované
vytáèení telefonního èísla v pøí-
padì neúspì�ného spojení a pe-
riodické opakování celého proce-
su. Lze nastavit velikost pøestáv-
ky mezi opakovanými pøenosy,
jejich poèet a poèet opakovaných
vytáèení telefonního èísla v pøí-
padì neúspìchu. To lze výhodnì
vyu�ít zejména v noèních hodi-
nách, kdy lze pøedpokládat vy��í
propustnost linek a kdy jsou ni��í
poplatky za jejich vyu�ívání.

V re�imu vytáèeného (dial-up) pøi-
pojení je vy�adována spolupráce u�i-
vatele v prùbìhu navazování telefon-
ního spojení a v nìkterých dal�ích si-
tuacích, ke kterým v prùbìhu spojení
dochází. Pokud je pøenos pøedem dob-
øe pøipraven (automatické pøihla�ování
a identifikace u�ivatele pomocí skrip-
tù, uchování nastaveného telefonního
èísla atd.) redukuje se èinnost obslu-
hy na aktivaci pøíslu�ných tlaèítek v sé-
rii dialogových oken. Vhodnì konfigu-
rovaný program TrigMail pøebírá úlohu
obsluhy, sleduje vznik dialogových
oken na obrazovce a simuluje stisk od-
povídajících kláves na klávesnici po-
èítaèe.

Hlavní èinnosti programu jsou do-
sa�itelné pìti tlaèítky umístìnými v zá-
hlaví okna (viz obr. 1). �esté tlaèítko
STOP  v pravém dolním rohu ukonèu-
je aplikaci.

Tlaèítko Èas pøenosu umo�òuje na-
stavit poèátek automatického pøenosu
po�ty, poèet automatických pøenosù,
èas mezi jednotlivými pøenosy a poèet
opakovaných vytáèení telefonního èís-

la v pøípadì neúspì�ného pøipojení
v rámci jednoho pøenosu.

Tlaèítko Øízení pøenosu umo�òuje
nastavit identifikaci dialogových oken
pøenosu vèetnì posloupnosti kláves
potøebných k jejich obslou�ení. Èinnost
u�ivatele by se v tomto pøípadì mìla
omezit pouze na identifikaci národní
verze operaèního systému (èeská ne-
bo anglická verze).

Tlaèítko Tisk logu  umo�òuje vytisk-
nout záznam o prùbìhu pøenosu elek-
tronické po�ty a tlaèítko Log na disku
otevírá soubor mail.log se záznamem
o prùbìhu automatického pøenosu
elektronické po�ty.

Obr. 1. Hlavní okno aplikace TrigMail

Obr. 3. Nastavení reakcí programu na jednotlivé situace

Obr. 2. Zde
se nastavují
pøíslu�né
parametry
programu
Internet Mail
ve
Windows 95
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K INTERNETU VÁS PØIPOJÍ

Tlaèítko Stop nastavení èasu je
v re�imu automatického pøenosu po�-
ty (kromì tlaèítka STOP) jediným pou-
�itelným tlaèítkem. Jeho stiskem lze
pøedèasnì ukonèit re�im automatické-
ho pøenosu.

Pøedpokladem k vyu�ití programu
Trigmail je, �e jste pøipojeni k Interne-
tu vytáèenou (dial-up) telefonní linkou
prostøednictvím nìkterého z poskyto-
vatelù pøipojení k Internetu a �e v rámci
standardní instalace operaèního sys-
tému Windows 95 máte pro pøenos
po�ty k dispozici systémový program
Internet Mail. Pro automatizovaný pøe-
nos po�ty je nutné zajistit automatické
pøihla�ování u�ivatele vèetnì automa-
tického zadávání hesla. Takovou mo�-
nost poskytuje napøíklad nástroj Dial-
Up Scripting Tool od Microsoftu. Spus-
títe-li tento program, mù�ete v rámci
volby Mail aktivovat polo�ku Options.
Objeví se nìkolik stránek se zálo�ka-
mi, které umo�ní nastavit podmínky pro
automatizovaný pøenos. Je nutné za-
�krtnout mo�nost Check for new mes-
sages every a nastavit vhodný poèet
minut. Internet Mail se pak pokou�í
v nastavených èasových intervalech
zajistit pøenos po�ty. Nejdøíve ode�le
pøipravenou po�tu na server a potom
stáhne ze serveru do�lou po�tu. Inter-
val stahování po�ty doporuèujeme pro
automatický pøenos po�ty nastavit krat-
�í, mù�e to být i jenom jedna minuta.
Program TrigMail toti� stejnì dovolí
pøenos po�ty a� v nastavenou dobu.
V pøípadì, �e se pøenos zdaøí, bude
dal�í pøenos umo�nìn a� po uplynutí
intervalu mezi dvìma pøenosy nasta-
veného v programu TrigMail. Délka
èasového intervalu mezi pokusy o pøe-
nos po�ty, nastavená v Internet Mail,
je dùle�itá v okam�iku, kdy byl pokus
o pøenos neúspì�ný, tj. nedo�lo ke
spojení s po�tovním serverem. V tako-
vém pøípadì dojde k dal�ím  pokusùm
o vytáèení telefonního èísla po uplynutí
nastaveného èasového intervalu. Po-
èet opakovaných vytáèení v pøípadì
neúspìchu v rámci jednoho pøenosu
se nastavuje v programu TrigMail. Pro
úèely automatického pøenosu po�ty za-
�krtneme je�tì Disconnect when fini-
shed sending and receiving, co� zajistí
zavì�ení modemu po ukonèení pøeno-
su po�ty. Podrobnìj�í popis celého na-
stavení najdete v doprovodném manu-
álu programu TrigMail.

Automatické o�etøení klíèových sta-
vù vytáèeného spojení nastavujeme
v dialogovém oknì Øízení pøenosu,
které nabízí obslou�ení základních
standardních situací. V poèátku pøeno-
su je nutno obslou�it dialogové okno,
které nastartuje vytáèení telefonního
èísla. Po stisku ètyø tabelátorù se sta-

ne aktivní tlaèítko OK a stisk klávesy
Enter odstartuje proces pøipojování do
telefonní sítì.

Posloupnost kláves vysílaná na dia-
logové okno programem TrigMail je
zapsána textovým øetìzcem, ve kterém
jsou klávesy s písmeny a èíslicemi re-
prezentovány znakem, který bì�nì
pøedstavují. Klávesu ALT reprezentu-
je znak %, klávesu tabelátoru repre-
zentuje øetìzec {TAB} a klávesu Enter
reprezentuje znak ~ nebo øetìzec {EN-
TER}. S tìmito klávesami lze zcela vy-
staèit.

Dal�ím stavem, který je tøeba ob-
slou�it, je pøípad, kdy se nepodaøí u-
skuteènit spojení. Okno s nadpisem
Dial-Up Networking Error  je tøeba pou-
ze �shodit� klávesou Enter stejnì jako
bezprostøednì následující okno Con-
necting to.

Dojde-li ke ztrátì spojení bìhem
pøenosu, objeví se okno se �ádostí
o povolení znovunavázání spojení na-
depsané Reestablish Connection.
V programu TrigMail se implicitnì zno-
vunavázání spojení nepovoluje. Spo-
jení se znovu navazuje a� v okam�iku
nového pokusu programu Internet Mail
o pøenos po�ty. V pøípadì ztráty spo-
jení se rovnì� mù�e objevit okno, které
má nadpis Internet Mail. Obslou�ení
tohoto okna je z formálního hlediska
obdobné jako v pøípadì okna startu-
jícího proces pro pøipojování do tele-
fonní sítì.

Pro re�im automatického pøenosu
po�ty je potøeba urèit zaèátek re�imu
automatického pøenosu po�ty, poèet
opakování pøenosù, èasový interval
mezi jednotlivými pøenosy a poèet opa-
kovaných vytáèení telefonního èísla
v pøípadì, �e nedo�lo ke spojení.
V�echny tyto parametry se nastavují
v dialogovém oknì Re�im pøenosu
po�ty, které se na obrazovce objeví po
stisku grafického tlaèítka Èas pøenosu
v hlavním oknì aplikace TrigMail. Na-
stavíte den, mìsíc, rok, hodinu a mi-
nutu poèátku prvního pøenosu po�ty.
Spustíte-li po nastavení parametrù pro-
gramu TrigMail program Internet Mail
(ve kterém jste nastavili po�adavek
pravidelného pøenosu po�ty), zùstane
na obrazovce jeho úvodní okno a� do
vámi stanoveného èasu zahájení prv-
ního pøenosu. V tomto okam�iku pro-
gram TrigMail okno obslou�í a nastar-
tuje tím proces navazování spojení.

Základní informace o prùbìhu au-
tomatického pøenosu po�ty jsou prù-
bì�nì zaznamenávány do textového
boxu v hlavním oknì aplikace TrigMail
a do diskového souboru mail.log v ad-
resáøi úlohy. Zpùsob zápisu do disko-
vého souboru lze nastavit v dialogo-
vém oknì.

Souhrn
Èinnosti nezbytné k zaji�tìní ko-

rektního prùbìhu automatického pøe-
nosu po�ty pøi vytáèeném (dial-up) pøi-
pojení:
l Instalovat automatické pøihla�o-

vání u�ivatele vèetnì automatického
zadávání hesla (skript).
l Nastavit interval pravidelné kon-

troly po�ty v programu Internet Mail.
l Potlaèit okam�ité odesílání

zpráv.
l Nastavit okam�ité zavì�ení mo-

demu po ukonèení pøenosu.
l Pøi konfiguraci modemu nastavit

interval maximální prodlevy a maxi-
mální pøípustnou dobu pro navazování
spojení.
l V programu TrigMail nastavit

pou�ívanou jazykovou verzi operaè-
ního systému.

Program TrigMail od firmy Spinet je
k dispozici na Internetu na webových
stránkách  www.spinet.cz.

Obr. 4. Nastavení parametrù automatic-
kého pøenosu elektronické po�ty

Kromì programu
TrigMail najdete

na webových
stránkách Spinetu

i dal�í zajímavý
software
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IMAGING
Co je to

Pøed nìjakou dobou byl velmi
roz�íøený názor, �e poèítaèe a e-
lektronické zpracování postupnì
vytlaèí z kanceláøí papír. Byl to
názor asi ponìkud pøíli� optimis-
tický, proto�e statistiky zatím uka-
zují, �e papíru v úøadech nejen
neubývá, ale dokonce pøibývá.
Nicménì pøesto hlavnì velké
firmy v rostoucí míøe pøevádìjí
v�echny své dokumenty do elek-
tronické podoby. Hlavním moti-
vem není úspora papíru, ale snaz-
�í a rychlej�í vyhledávání, úspo-
ra místa ve skøíních a stolech, do-
kumenty mù�e mít kdokoliv (a tøe-
ba i více lidí souèasnì) témìø oka-
m�itì k dispozici. Pro pøevod do-
kumentù do elektronické podoby
se ve svìtì v�il název imaging.

Imaging zahrnuje nejen základní
oskenování dokumentu, ale i jeho kom-
primaci a opatøení potøebnými údaji,
a umo�òuje i vìt�inu èinností, které ob-
vykle dìláme s ti�tìným dokumentem
� podtrhávání, vyznaèování zvýraz-
òovaèem (fixem), pøipisování pozná-
mek, zaøazování dokumentù do slo�ek
ap.

O tom, �e jde ji� o èinnost bì�nou,
svìdèí i skuteènost, �e jednoduchý pro-
gram pro její zaji�tìní zaøadil Microsoft
pøímo do základního operaèního sys-
tému Windows 95. Jmenuje se Imag-
ing a najdete ho v Pøíslu�enství (Ac-
cessories). Máte-li skener (a to ji� dnes
není �ádná velká investice), mù�ete to

kách listovat. Máte k dispozici nìkolik
zpùsobù zvìt�ování a zmen�ování �
�ukáním na ikony, vepsáním procent,
zvìt�ením oznaèené èásti do celého
okna, na celou obrazovku ap.

Velmi dobøe je program Imaging
vybaven pro bì�nou práci s dokumen-
ty. Má pro to nìkolik nástrojù. Zvýraz-
òovaèem mù�ete zvolenou barvou
oznaèit kteroukoliv èást dokumentu.
Do kteréhokoliv místa dokumentu lze
vpisovat poznámky, libovolným pís-
mem a barvou. Do dokumentu mù�ete
�vlepovat� rùznobarevné lísteèky s po-
známkami. Máte k dipozici i nástroj
k tvorbì rovných èar napø. pro podtrhá-
vání nebo �krtání, nástroj k tvorbì

prázdných i vyplnìných obdélníkù, ale
i nástroj pro volné kreslení nebo psaní
my�í � v�dy si mù�ete zvolit barvu
a tlou��ku èáry. Do vybraného místa
dokumentu mù�ete umístit i text ze
zvoleného souboru. Koneènì máte k
dispozici razítka (jako napø. Do�lo dne,
Dùvìrné, Tajné ap.) � pokud se vám
nehodí �ádné z pøeddefinovaných, mù-
�ete si vytvoøit libovolné mno�ství vlast-
ních. K pohodlnému pou�ívání v�ech
tìchto nástrojù je k dispozici plovoucí
nástrojový box (viz obr.). V�e, co do do-
kumentu vlo�íte, je tam jako samostat-
ný objekt a mù�ete to pozdìji v rámci
dokumentu snadno my�í pøemis�ovat.

V�echny va�e poznámky a ostatní
zásahy do dokumentu jsou ukládány
v samostatné vrstvì, lze je ukrýt, a do-
kument zùstává k dispozici stále v ori-
ginální podobì bez va�ich zásahù. Ko-
pírovat lze oddìlenì základní doku-
ment a poznámky. K ulo�ení doku-
mentù se pou�ívá formát TIFF, lze ho
vyexportovat i do formátu BMP nebo
AWD (fax), tím se ov�em ztrácí samo-
statná vrstva s va�imi zásahy a v�e je
pohromadì, v pøípadì faxu navíc pou-
ze èernobíle.

hned zkusit � a mo�ná �e zjistíte, �e to
má své výhody i v malé firmièce nebo
v soukromé dokumentaci.

Co v�echno Imaging umí? Pøednì
umí obslou�it skener (pomocí modulu
Twain) a umo�ní vám navolit stupeò
komprese obrázku (zda chcete malé
soubory s hor�í kvalitou, nebo chcete
kvalitu maximální a smíøíte se s vìt�í-
mi soubory). Pro èernobílé dokumenty
pou�ívá standardní typy kompresí pou-
�ívané i pro faxování, pro barevné do-
kumenty pou�ívá kompresi JPEG. Do
jediného souboru mù�ete skenovat li-
bovolný poèet stránek a program vám
zobrazí i jejich zmen�ené obrázky
(thumbnails) � okno si pak mù�ete us-
poøádat tøeba tak, �e v levé èásti jsou
tyto zmen�eniny (jejich velikost mù�ete
volit) a �uknutím na vybranou stránku
si ji v bì�né velikosti zobrazíte do pravé
èásti okna. Ze stránky si mù�ete ozna-
èit libovolnou obdélníkovou èást a zko-
pírovat ji do Schránky. Stránky mù�ete
otáèet o 90 stupòù, ke stávajícím více-
stránkovým dokumentùm lze kdykoliv
pøidávat dal�í stránky vkládáním nebo
pøipojováním na konec dokumentu.
Program umo�òuje snadno ve strán-

V�echny funkce
programu Imaging
ve Windows 95
lze pohodlnì ovládat
ikonami
z nástrojového pruhu,

k va�im zásahùm
pak máte

k dispozici tento
samostatný box

s deseti nástroji.
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POWERTOYS
Microsoft

Tým, který v Microsoftu vyvíjel
operaèní systém Windows 95, vy-
tvoøil pøi své práci nìkolik zají-
mavých utilit a drobných vylep�e-
ní, které poskytuje zdarma v�em
u�ivatelùm tohoto operaèního sy-
stému. Èas od èasu je tato sada
doplòována a aktualizována - je
známá pod názvem Powertoys
a je volnì �íøena (zaruèenì aktu-
ální je v samorozbalovacím archi-
vu na webu Internetu na adrese
www.microsoft.com/windows/
download/powertoy.exe).Tytouti-
lity nejsou souèástí �ádného ofi-
ciálního produktu firmy Microsoft
a není na nì proto poskytována
ani technická podpora. Vìt�ina
utilit pracuje i ve Windows NT.

Powertoys umo�òují pohodlné na-
stavování a ovládání rùzných souèástí
operaèního systému - jednak ze samo-
statného ovládacího panelu, jednak
drobnými utilitami, jejich� ikony se umí-
stí do základního pruhu aplikací Win-
dows 95 (dole) vedle údaje èasu, a ko-
neènì z nabídek (menu), které se obje-
ví po stisknutí pravého tlaèítka my�i na
souborech v Prùzkumníku.

Struènì vám je popí�eme.

TweakUI
TweakUI je praktický a pøehledný

ovládací panel pro lidi, kteøí jsou víc
ne� jen pouhými u�ivateli poèítaèe a rá-
di zasahují i do vìcí bì�nì �patnì do-
stupných. Panel má devìt zálo�ek, pod
kterými najdeme tyto volby a nasta-
vení:

Zálo�ka Mouse:
- rychlost otevírání jednotlivých me-

nu poté, co najedete my�í na jejich
nadpis,

- citlivost na dvojité �uknutí na ikonu,
- citlivost o kolik musíte pohnout iko-

nou, aby to systém vyhodnotil jako po-
èátek pøesouvání (drag).

Zálo�ka General:
- animaci oken,
-akustickou signalizaci pøi chybì,
- lokalizaci a editaci speciálních slo-

�ek (folder) (desktop, favorites ap.),
- automatickou volbu vámi nastave-

né vyhledávací slu�by na Internetu
(Altavista, Yahoo, Seznam ap.), napí-
�ete-li jako adresu pouze �? klíèové
slovo�.

Zálo�ka Explorer:
- vzhled ikon zástupcù (standardnì

ikona s malou èernou �ipeèkou),
- zobrazování tipù na ka�dý den (Tip

of the day),
- nastavení základního textu u zá-

stupcù (shortcut),
- ukládání nastavení oken.
Zálo�ka Desktop:
Umístìní rùzných nestandardních

ikon (Network Neighborhood, Recycle
Bin ap.) na pracovní plochu nebo je-
jich odstranìní. Vytvoøení souboru z ta-

kové ikony, aby pak mohla být pøemi-
s�ována a ukládána do rùzných slo�ek.

Zálo�ka My Computer:
Zde je mo�né nastavit, které z exis-

tujících diskù nemají být zobrazovány
v My Computer.

Zálo�ka Network:
Zde se dá nastavit jméno a heslo

pro automatické zalogování pøi spu�-
tìní poèítaèe.

Zálo�ka New:
Windows umìjí vytvoøit nový doku-

ment pro mnoho rùzných aplikací (je-
jich výèet se objeví v nabídce New po
�uknutí pravým tlaèítkem my�i na pra-
covní plochu obrazovky). Zde mù�ete
nastavit, které aplikace se ve výètu zo-
brazí a s jakou �ablonou (template).

Zálo�ka Add/Remove:
Zde se dá nastavit, které programy

se objeví v seznamu Add/Remove pro-
gram v Control Panelu.

Zálo�ka Boot:
Umo�òuje nastavit rùzné varianty

startu operaèního systému, aktivují se
zde klávesy pro start pøedchozího ope-
raèního systému a nastavuje se èas,
po jeho� uplynutí od zobrazení nabíd-
ky pokraèuje nahrávání operaèního
systému. Lze zde také zamezit zobra-
zení obrázku Windows bìhem nahrá-
vání operaèního systému.

Zálo�ka Repair:
Pìt tlaèítek umo�òuje normalizovat

ikony ve Windows Exploreru (Prù-
zkumník), slo�ku s písmy (fonty), sys-
témové soubory, zobrazení Registry
a pøiøazení asociací k jednotlivým ap-
likacím.

Zálo�ka Paranoia:
Pod touto zálo�kou mù�ete zvolit,

které adresáøe (Run history, Document
history, Find Files, Find Computer, In-

ternet Explorer history a Last User)
chcete vyprázdnit (vymazat) pøi novém
pøihlá�ení se (zalogování). Dále zde
mù�ete nastavit, má-li se automaticky
spustit vlo�ené CD s hudbou a vlo�ený
CD-ROM. Lze nastavit i vedení soubo-
ru, do kterého jsou ukládána v�echna
hlá�ení o chybách vzniklých v jednot-
livých aplikacích.

*   *   *
Následujících pìt aplikací se po

spu�tìní zaøadí jako miniaturní ikonky
do pruhu úloh vpravo vedle údaje èasu.
Usnadòují ovládání urèitých funkcí.

TapiTNA
Menu, které se objeví, kdy� na tuto

ikonu �uknete, vám nabídne rychlý pøí-
stup k Phone Dialer (telefonní èíselni-
ce), k nastavení vlastností a parametrù
telefonní volby a umo�ní rychle vybrat,
odkud voláte (pøedvolba), co� ocení
hlavnì majitelé notebookù, kteøí hod-
nì cestují.

FLEXI CD
Jednoduché ovládání va�í mecha-

niky CD-ROM, pokud do ní vlo�íte hu-
dební CD. Umo�òuje spou�tìt, zasta-
vovat, pøecházet mezi stopami. Dvoji-
tým �uknutím na ikonu se otevøe nasta-
vování Multimedia Properties z Control
Panelu.

DESKMENU
Máte-li mnoho ikon na pracovní plo-

�e a více otevøených aplikací, jistì víte,
jak je slo�ité se k tìm ikonám dostat
(postupnì minimalizovat okna vìt�iny
otevøených aplikací). Ikonka Deskme-
nu vám to usnadní - na �uknutí rozbalí
malé menu, kde jsou seøazeny v�ech-
ny ikony z pracovní plochy, a navíc
máte je�tì mo�nost najednou minima-
lizovat v�echny spu�tìné aplikace
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a posléze je opìt vrátit do pùvodního
stavu.

ROUND CLOCK
V pøekladu to znamená �kulaté ho-

diny� a je to vylep�ená náhrada
clock.exe z Windows, umo�òující zo-
brazení kruhových analogových (klasi-
ckých) hodin bez ètverhranného rá-
meèku.

QUICKRES
Z malého menu, které se objeví po

�uknutí na ikonu, máte mo�nost zmìnit
rozli�ení a barevnou hloubku (poèet
barev) va�eho displeje, a to ani� byste
museli restartovat poèítaè.

XMOUSE
Tato utilita nikam svoji ikonu neumí-

stí, po jejím spu�tìní se ale automatic-
ky aktivuje to okno, do kterého najede-
te kurzorem my�i (ani� musíte �uknout
jako obvykle).

*   *   *
Dal�ích �est funkcí nainstalují Po-

wertoys pøímo do nabídek (menu), kte-
ré se objeví, �uknete-li na souboru ne-
bo slo�ce pravým tlaèítkem my�i.

DOS PROMPT HERE
Chcete pracovat v urèitém adresáøi

v oknì MS-DOS? Nemusíte spou�tìt
okno MS-DOS a pracnì se dostávat do
po�adovaného adresáøe. Staèí umístit
kurzor na adresáø a z menu z pravého
tlaèítka my�i vybrat Command Prompt
Here.

CABFILE VIEWER
Ji� del�í dobu dodává Microsoft své

instalaèní diskety komprimované
v souborech s koncovkou .cab. Umíte
se do nich dostat? Nyní u� ano - zvolí-
te-li na takovém souboru View, otevøe
se vám dal�í okno Exploreru, obsahu-
jící v�echny soubory z archívu .cab.
Mù�ete s nimi pracovat stejnì jako
s ostatními soubory (kopírovat, pøe-
souvat, prohlí�et ...).

EXPLORE FROM HERE
Opìt usnadnìní práce - uká�ete na

adresáø a z menu z pravého tlaèítka
my�i zvolíte Explore from here. Otevøe
se dal�í okno s po�adovaným adresá-
øem.

SHORTCUT TARGET MENU
Uká�ete-li nyní kurzorem na Zá-

stupce (Shortcut), najdete v menu
z pravého tlaèítka my�i i polo�ku Pro-
perties, která vám uká�e ve�keré para-
metry cílového souboru.

SEND TO X
Pøidává do nabídky Send to (která

je v ka�dém menu z pravého tlaèítka
my�i na souboru) následující pøíkazy:

  - Send To Any Folder (zkopírování
do libovolné jiné slo�ky),
  - Send To Clipboard as Contents
(zkopírování obsahu souboru do
Schránky),

 - Send To Clipboard as Name
(zkopírování názvu souboru do
Schránky),
- Send To Command Line
(umístìní názvu souboru na pøí-
kazovou øádku).

FAST FOLDER CONTENTS
Dal�í polo�kou, kterou pøidávají Po-

wertoys do menu, vyvolaného na sou-
borech pravým tlaèítkem my�i, je Con-
tens (obsah). Uká�ete-li na slo�ku,
Contens vám vypí�e její obsah do dal-
�ího menu.

FIND X
Pøidává do nabídky Find (Najdi) na

tlaèítku Start dal�í ètyøi polo�ky (a u-

Dal�ím volnì �íøeným nástrojem
z dílny Microsoftu je program Reg-
Clean. Najdete ho v samorozbalova-
cím archívu na ftp serveru Microsoftu
(ftp.microsoft.com/softlib/mslfiles/
regcln41.exe).

RegClean analyzuje klíèová slova
ulo�ená ve Windows Registry. Vyhle-
dává ty polo�ky, které obsahují chybné
hodnoty a po jejich zálohování do sa-

mostatného souboru (z kterého lze pøí-
padnì vrátit pùvodní stav) je z Win-
dows Registry odstraní.

RegClean není v�emocný a nevyøe-
�í v�echny problémy, které s Registry
mù�ete mít - odstraòuje pouze stan-
dardní problémy, které se mohou v nor-
mální Registry vyskytnout. Nezabývá
se tìmi polo�kami, kterým nerozumí,
nebo které vypadají jako správné.

RegClean funguje v operaèních sy-
stémech Microsoft Windows 95 (a vy�-
�í), Microsoft Windows NT 3.51 (se
Servis Pack 3) a Microsoft Windows
NT 4.0 (a vy��í).

Reg
Clean

mo�òuje pøidat dal�í podle va�í potøe-
by):

- Find On the Internet,
- Find In the Knowledge Base,
- Find Address (vy�aduje Microsoft

Exchange),
- Find Email Message (vy�aduje

Microsoft Exchange).

Tolik tedy Powertoys. Nejsou to
�ádné pøevratné nové funkce, jsou to
zdánlivì jen malièkosti, ale kdy� se je
nauèíte vyu�ívat a zvyknete si na nì,
velmi zpøíjemòují práci s poèítaèem.
A na rozdíl od rùzných jiných utilit zde
máte záruku, �e jsou pøímo od autorù
operaèního systému.

Na Internetovské
adrese

www.windows95.com
najdete velké
mno�ství zají-

mavého sharewaru
pro Windows 95
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Tyto 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

CD-ROM
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU MEDIA TRADE a �PIDLA Data Processing

Pìt úspì�ných CD-ROM se
slevou v jediném balíku nabízí
pod názvem Pìt jednou ranou fir-
ma Media Trade. Snahou bylo vy-
brat tituly zajímavé pro celou ro-
dinu: uèebnice angliètiny, zemì-
pisný CD-ROM o Severní Ameri-
ce, kvalitní èeská kanceláø pro
MS-DOS, více ne� 300 her a sbír-
ka utilit a nástrojù pro práci s PC.

mediálních poèítaèù pro zábavnìj�í
a efektivnìj�í výuku zemìpisu nejen
pro �kolu, ale i pro roz�íøení v�eobec-
ných znalostí. Lze volit mezi výukou
a zkou�ením. Výklad je interaktivní,
mluveným slovem s doprovodem ob-
rázkù. Je rozdìlen do pìti èástí: 1. Po-
pis kontinentu, rozdìlení, moøe, oce-
ány, ostrovy, 2. Pøírodní pomìry (67
kapitol), 3. Obyvatelstvo a sídla (22
kapitol), 4. Hospodáøství (32 kapitol
o prùmyslu, zemìdìlství a dopravì),
5. Pøehled státù Severní Ameriky.

Kouzelná dílna
Opravdová pokladnice pro ty, kteøí

se poèítaèi zabývají hloubìji ne� jen
jako spotøebitelé. Obsahuje stovky ná-
strojù a utilit pro práci s PC - kompri-
maèní programy, software pro práci
s disky a disketami, emulátory jiných
systémù (Spectrum, C64, Mac ...), an-
tivirové programy, komunikaèní soft-

Memorary - Angliètina
Memorary je patentovaná metoda

výuky cizích jazykù z USA. Slovíèka
jsou prezentována obrázky s èeskými
i anglickými popisy a s výslovností,
která se ozve po �uknutí na obrázek.
Kurs je rozdìlen celkem do 30 lekcí
(kuchynì, �kola, obleèení, po�ta, au-
to, domácnost atd.). Výuka, zapojující
do procesu uèení kromì pamìti i obra-
zotvornost, vede v praxi k rychlej�ím
výsledkùm. Po zvládnutí slovní záso-
by mù�ete pøejít na stavbu vìt a nako-
nec se nechat ze v�eho vyzkou�et.
Svoji výslovnost si mù�ete náhravat
pøes mikrofon do poèítaèe a snadno ji
porovnávat s originálem.

Severní Amerika
Tento CD-ROM je ze série Zemìpis

- kontinenty. Vyu�ívá mo�ností multi-

ware, grafické kreslicí programy, tes-
tovací a diagnostické pomùcky, soft-
ware pro práci se zvukem a mnoho
dal�ích. Opravdu kouzelná dílna.

Èeská kanceláø
Úplná sada kanceláøských aplikací

ve vlastním grafickém prostøedí pod
MS-DOS in.view. Grafické prostøedí
zvládá multitasking, obsahuje obdob-
nì jako Windows sadu pomùcek - kal-
kulaèku, kalendáø, CD-pøehrávaè, kar-
totéku, makroeditor, editor ikon, správ-
ce souborù, penì�ní deník, antivirový
pogram atd.

Sadu kanceláøských programù tvoøí
textový editor in.word, vektorový gra-
fický editor in.draw, tabulkový kalku-

látor (spreadsheet) in.calc, relaèní da-
tabázový systém in.base, bitmapový
grafický editor zebra, systém elektro-
nické po�ty in.mail a antivirový systém
safety.lab. Autorem softwaru je firma
Moravské pøístroje.

V�echny aplikace mezi sebou do-
konale komunikují, mají stejné ovládá-
ní a mohou navzájem sdílet a vymì-
òovat si data. Obsluhu usnadòuje kva-
litní bublinková nápovìda a rozsáhlý
hypertextový návod.

Kolotoè
Kolotoè je bezkonkurenènì nejpro-

dávanìj�í a nejúspì�nìj�í èeský sha-
rewarový CD-ROM pro herní maniaky.
Obsahuje 305 vybraných sharewaro-
vých her - naleznete mezi nimi napø.
DOOM 1, Dungeon Master II, Terminal
Velocity, Rise of the Tried, Magic Car-
pet, One Must Fall 2097, Pinball Dre-
ams, Heretic, Descent, Depth Dwell-
ers, Super Tetris, Mystic Towers, Jazz
JackRabbit, MahJong, HexiPuzzles.
Jako pøídavek je na CD-ROM výbìr
èeského sharewaru -  napø. Elektronic-
ká kuchaøka, Mapa Èeské republiky,
databáze vtipù, Èlovìèe nezlob se ad.

Èeský organizaèní program obsa-
huje popisy v�ech her, umo�òuje jejich
rychlé vyhledávání a instalaci nebo
kopírování na pevný disk poèítaèe.
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�pidla
Data Processing

S tímto kupónem získáte u firmy

Nad stránìmi 4545, 760 05 Zlín 5

Nejlep�í shareware 97

na CD-ROM  slevu 5%

= SHAREWARE

Ka�doroènì vznikají tisíce vol-
nì �íøených programù � sharewa-
re. Nìkteré jsou lep�í, nìkteré
hor�í, nìkteré jsou �patné a nì-
které skvìlé. Dostávají se k nám
jednak na nejrùznìj�ích CD-ROM,
jednak z Internetu. Je velmi prac-
né si z této záplavy programù vy-
brat, a vybrat dobøe, proto�e
mnohdy na první pohled dobrý
program v nìkterých svých funk-
cích nepracuje podle oèekávání.
Proto pøed nìkolika lety zaèaly
èasopisy PC Magazine, Compu-
ter Gaming World, Family PC
a spoleènost ZDNet spoleènì
ka�dý rok vybírat nejlep�í share-
ware roku a udìlovat jakési sha-
rewarové Oscary.

Více ne� stovku nejlep�ích progra-
mù z tohoto hodnocení najdete na èes-
kém CD-ROM od firmy �pidla Data
Processing  Nejlep�í shareware 1997.
Pokrývají �irokou paletu èinností a záj-
mù a jsou v souladu se zájmy vyhod-
nocovatelù rozdìleny do tøí vìt�ích
skupin � programy pro práci s PC, hry
a programy pro celou rodinu.

Pro práci s grafikou a multimédii
jsou zde mezi jinými �pièkové progra-
my Paint Shop Pro 32-bit (práce s ob-
rázky) a Cool Edit 96 (profesionální
práce se zvukem) a editor ikon IconEdit
Pro, najdete zde hned nìkolik kvalit-
nìj�ích náhrad za Notepad z Windows.
Vydatnì je zastoupen samozøejmì In-
ternet, a to jak systémovými a speciál-
ními utilitami (NetAttache Pro, inWeb-
stigator, Linkbot for Windows), tak edi-
tory HTML v èele se skvìlým Home-
Site, co� je úctyhodná konkurence ko-
merènímu programu FrontPage od Mi-
crosoftu (dále pak Arachnophilia, Hot-
Dog Professional, HTML Assistant Pro
a Webber32), programy pro snadnou
tvorbu webu (Live Image, ReVol Auro-
ra, HTML Rename ad.) a programy pro
elektronickou po�tu a diskuzní skupiny
(Anawave Gravity, FindNews, Picture

Agent ad.). Programátoøi na CD-ROM
naleznou u�iteèný DLL Master, Palette
Express, Jpad Java IDE nebo Perso-
nal Comm Library for C/C++. Nechybí
nejrùznìj�í systémové utility pro PC �
CD-Quick Cache, IRQ Info, PGP Win-
Front, Registry Search&Replace, Pa-
ger Pro, MasterSplitter pro rozdìlování
dlouhých souborù, Directory Compare
for Windows 95 a dal�í.

Hry jsou rozdìleny do ètyø skupin �
mezi akèními a dobrodru�nými hrami
najdete napø. The Doomed Dimension,
Death Rally, Icebreaker nebo Stargun-
ner, deskovým hrám vévodí Pro Back-
gammon, Chess Filemate a Mentor for
Windows, mezi karetními a hazardní-
mi hrami je na prvním místì Dynamic
Gin 32-bit a Hardwood Solitaire II a ko-
neènì hlavolamy a strategické hry jsou
zastoupeny tituly Fallen Heroes, Age of
Sail, Muzzle Velocity, Get Lost! a Gayil-
lionaire Deluxe.

Více ne� tøetinu programù tvoøí ap-
likace pro domácí vyu�ití � pro vzdìlá-
vání dìtí i dospìlých, pro vedení do-
mácích financí, rùzné koníèky, osobní
agendu, rodinnou zábavu ap. Pro dìti
zde je napø. výukový program pro psa-
ní na klávesnici, omalovánky se zvíøát-
ky nebo základní matematika, pro dos-
pìlé výuka angliètiny, chemická labo-
ratoø, rozsáhlé informace o USA, na-
jdete zde Guitar Chord Buster pro ky-
taristy, receptáø pro kuchaøe, mezi pro-
gramy pro Internet je napø. WinWhea-
ther pro rychlé a kompletní zji�tìní
údajù o poèasí kdekoliv na svìtì. Ka�-
dému se pak jistì hodí osobní diáø My
Personal Diary 32-bit, telefonní adre-
sáø  a podobné prográmky.

Proto�e je tato více ne� stovka pro-
gramù vybrána odborníky z mnoha ti-
síc rùzných programù, mù�ete mít jis-
totu, �e programy opravdu dìlají to co
mají, nebudou dìlat nic ne�ádoucího
s va�ím poèítaèem ani �nezboøí� vá�
operaèní systém. Mù�ete si je bez o-
bav vyzkou�et, abyste zjistili, zda spl-
òují i va�e pøání a po�adavky a pokud
ano, zbývá ji� jen se zaregistrovat a za-
platit pøíslu�ný malý registraèní po-
platek, aby mohli autoøi programù dále
pracovat a pøipravit nám v dal�ím roce
nové a je�tì lep�í sharewarové pro-
gramy.

Pracovní okno skvìlého programu Cool Edit 96 pro práci se zvukem

CD-ROM
Nejlep�í shareware 1997

obsahuje pøes sto
nejúspì�nìj�ích

volnì �íøených programù
roku 1997
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Jaroslav �ubert

Se sovìtskou stanicí RSI jsem se setkal bìhem vojenské slu�-
by v 50. letech a moc mne nenadchla - kromì dále popisované-
ho pøíjímaèe. Sestávala z mnoha øemínky pøipevnìných bedý-
nek, kterým otøesuvzdornost mìly zajistit senem vycpané
pol�táøky. Takovou techniku bych chápal v dobì váleèné nouze,
ale ne u nových strojù, vyrobených 8 let po válce (podle sovìt-
ské dokumentace, kterou se nikdo neodvá�il pozmìnit). ,Tragé-
dií� pøi výmìnì stanice bylo nejen plno øemínkù, ale hlavnì mno�-
ství propojovacích kabelù s mnohapólovými kulatými konektory
typu �R s pøevleènými maticemi. Jejich nekoneèné �roubování
odíralo klouby (kdy� byly konektory pøíli� blízko u sebe), výmìna
byla velmi pracná a zdlouhavá. S málem �vteøinovou� výmìnou
stanice FuG 16 (viz PE-AR 11/97 a� 1/98) se to nedalo srovná-
vat!

Moc toho o této stanici nevím, v�e bylo v tìch padesátých
letech hroznì tajné, ale pøesto se mi podaøilo obkreslit si sché-
ma pøijímaèe (obr. 1), který mne velmi zaujal! Byla to udivující
rarita mezi pøijímaèi a v té dobì byl na svìtové úrovni tím, �e
jeho elektronky pracovaly s anodovým napìtím pouhých 24 V
pøímo z palubní sítì, tak�e obvyklý rotaèní mìniè k napájení anod
(250 V) nebyl zapotøebí! Vyu�ili jsme toho na �stojánce� leti�tì
pro sledování rádiového provozu na�ich �ma�in� tak, �e jsme pøi-
jímaè pøipojili k akumulátoru nahazovacího vozíku a místo slu-
chátek dali magnetický reproduktor z tehdy roz�íøeného pøijíma-
èe DKE (Deutches Klein Empfänger s osazením VCL11 + VY2).

Q   Q   Q

Krátce po II. svìtové válce bylo v USA pokusnì zji�tìno, �e
nìkteré typy zcela bì�ných amerických elektronek, urèených pro
anodové napìtí 250 V, dávají uspokojivé výsledky i pøi malém
napìtí 24 a� 28 V, které je bì�né pro napájení v letadlech, ná-
kladních automobilech, lodích apod. Vyu�ití této skuteènosti by
do �mobilní� radiotechniky pøineslo velké úspory pøíkonu, váhy
i prostoru, nebo� by odpadl dosud nezbytný mìniè napìtí 24 V/
/250 V (rotaèní nebo vibraèní). Odborné èasopisy publikovaly vý-
sledky pokusù a uvádìly, které typy elektronek se nejlépe hodí
pro ten který stupeò. Pouze pro koncový zesilovací stupeò se
nenalezla elektronka, která by pøi tak malém anodovém napìtí
dodávala postaèující nf výkon. Tamní elektrotechnický prùmysl
rychle zareagoval a vyvinul nové �nízkonapì�ové� typy. Nejlépe
se povedla elektronka 26A7, kde�to konkurenèní 28D7 dávala
výkon men�í. Tento úspìch nízkonapì�ové techniky vedl k vývo-
ji elektronek pro je�tì men�í anodové napìtí, jen 12 V, vhodných
pro autorádia (napø. 12CX6, 12EL6).

Zøejmì to bylo inspirací pro konstruktéry v SSSR a tak vznikl
pokrokový pøíjímaè RSI, který nemusel být napájen rotaèním mì-
nièem!

Q   Q   Q

Pøijímaè radiostanice RSI je jednorozsahový superhet pro roz-
sah 150 a� 200 �fixírù� (fixír = 25 kHz, co� odpovídá 3750 a�
5000 kHz). Schéma zapojení je na obr. 1. Ladìn je tøínásobným
otoèným kondenzátorem (triálem) 3x132 pF. Pøijímaè má prese-
lektor (E1), smì�ovaè - oscilátor (E2), dva stupnì mezifrekvenè-
ního zesílení (E3, E4), diodový detektor - nf pøedzesilovaè (E5).
V�echny tyto stupnì jsou osazeny bì�nou kovovou elektronkou
6K7, pùvodnì urèenou pro 250 V. Pak následuje budiè push-
pullového stupnì (E6) a výkonový stupeò (push-pull) (E7, E8).
Tyto tøi elektronky jsou speciální, nízkonapì�ové, sklenìné, typu
13P1S (=pøepis latinkou).

Zapojení je celkem bì�né, za pozornost v�ak stojí nìkteré
detaily obvodového øe�ení, o nich� se zmíním pøí�tì.

Obr 1.Schéma zapojení
pøijímaèe sovìtské

letecké rádiové
stanice RSI

Letecká radiostanice RSI

(Dokonèení pøí�tì)



Praktická elektronika A Radio - 2/98

Exotická zemì
Sarawak

Dal�í zajímavé informace k èlánku o Sarawaku v PE-AR
9/97, s. 43, vèetnì tìch, jak získat tamní radioamatérskou
koncesi.

Sarawak je pro nás Støedoevropany
stále velice exotickou zemí jak z hlediska
turistického, tak i z hlediska radioamatér-
ského provozu. Bývá romanticky nazýván
Zemí bílých Rád�ù (vládcù). V roce 1839
se vypravil mladý Anglièan James Brook
tì�it antimonovou rudu na východ do Sin-
gapuru, av�ak lo�iska rudy byla v oblasti
Singapuru zcela vyèerpána. Dozvìdìl se
v�ak, �e se tato hornina nachází i na os-
trovì Borneo. Proto se s lodí vydal na vý-
chod. Pøistál se svojí ozbrojenou lodí na
Borneu a nová lo�iska antimonu tam sku-
teènì nalezl.

Bylo to právì v dobì, kdy se tamní kme-
ny vzbouøily proti guvernérovi Pengiranu
Mahkotovi, kterého povìøil správou území
brunejský sultán. Sultánùv strýc Raja Muda
poslal guvernérovi posily a ten povstání na
èas potlaèil. Znovu se mohla obnovit tì�-
ba antimonu. Nepokoje a vzpoura v�ak
èásteènì pokraèovaly. Raja Muda vìdìl,
�e James Brook má dobøe vyzbrojenou
loï, a proto se s ním spojil, aby povstalce
úplnì porazil. A skuteènì pomocí dìl a pu-
�ek toho dosáhl. Na vdìènost za tuto po-
moc pøidìlil Brookovi èást zemì sultaná-
tu, kde bylo ohnisko povstání, aby se tam
dál sám staral o klid. A tak se narodil nový
stát Sarawak. Sultán tímto èinem pøímo za-
pøièinil pomalý rozpad velkého sultanátu
Bruneje. Sultanát zaèali ohro�ovat stále
více moø�tí piráti a povstalci, kteøí nìkoli-
krát úplnì vyplenili èást jeho území. Zno-
vu a znovu �ádal Jamese Brooka o dal�í
vojenské expedice, které mu mìly pomo-
ci. Brook v�ak v�dy �ádal za tuto pomoc
dal�í èást území, které osvobodil od po-
vstalcù. Tam pak zakládal na význaèných
bodech u øek vojenské pevnosti. Zpacifi-
koval témìø celé území s místními kmeny
a ty se opìt vrátily k normálnímu �ivotu bez
rebelií.

Jeho nástupce, syn Charles Brook po-
kraèoval v otcových stopách a zvìt�oval
postupnì velikost tohoto státu, který se do-
choval v tehdej�í rozloze a� do dne�ních
dnù. Situace pøetrvala 100 rokù a zmìnila
se a� po 2. svìtové válce, kdy tøetí rád�a
Vyner Brook odstoupil a zemì pøipadla
Anglii. Sarawak byl britskou kolonií a� do
roku 1963. Tehdy se opìt osamostatnil a
vstoupil do federace s Malajsií.

Sarawak se rozkládá na 124 000 km2

na severozápadním pobøe�í ostrova Bor-
neo. Jeho velikost je asi stejná jako polo-
ostrovního státu Malajsie. Tyto federativní
zemì jsou od sebe oddìleny Jihoèínským
moøem. Jsou v�ak dennì propojeny pra-
videlnými leteckými linkami a lodními me-
zinárodními trasami.

Sarawak le�í sice na sever od rovníku,
ale podnebí má rovníkové. Jsou tam veli-
ce suchá a horká léta s teplotami od 23 do
32 oC. Období de��ù pøichází v listopadu
a trvá a� do února, srá�ek je obvykle vel-
mi mnoho - a� 330 cm. Sarawak je domo-
vem lidí mnoha ras. �ije tam celkem 1,6

miliónu obyvatel.
Nejvíce Ibanù a Èí-
òanù, asi po 30 %.
Dále 20 % Malajcù,
8 % Bidayuhù a 5 %
Melanaù. Zbývají-
cích 7 % tvoøí 23
domorodých kme-
nù pùvodních oby-
vatel. Kultura na Sa-
rawaku bezpeènì
zachovala staré zvy-
ky a zpùsob �ivota
domorodého obyvatelstva. Ka�dá skupi-
na �ije svým stylem, má své slavnosti, pís-
nì a tance. Oficiálním nábo�enstvím vy-
znávaným v Majalsii i Sarawaku je Islám.
Av�ak mnoho obyvatel svobodnì vyzná-
vá buddhismus, taoismus, hinduismus èi
køes�anství. Oficiálním jazykem v Sa-
rawaku je Bahasa Malajsia. Pøesto se tam
v�ak mluví mnoha dal�ími jazyky. Také
angliètina je �iroce pou�ívána jak ve ve-
øejném, tak v soukromém sektoru.

Administrativním centrem je hlavní
mìsto Sarawaku Kuching, kde �ije asi 315
tisíc obyvatel. Druhým nejvìt�ím mìstem
je Sibu se 135 000 obyvateli. Tøetí mìsto
co do velikosti, Miri má 95 000 obyvatel a
nazývá se ropné mìsto pro obrovská na-
lezi�tì ropy v pøímoøském �elfu. V posled-
ní dobì se velice rychle rozvíjí mìsto Bin-
tulu se 43 000 obyvatel, nebo� prochází
boomem výstavby moderních prùmyslo-
vých podnikù a vyu�ívá dobré polohy na
pobøe�í. Hlavní mìsto Kuching je spojeno
s ostatními vìt�ími mìsty pozemními ko-
munikacemi, letecky a námoøní dopravou.

Na Sarawaku se platí malajskými rin-
ggity. Je to jedno z mála platidel na svìtì,
které je velice stabilní v dne�ním inflaèním
penì�ním systému. Souèasný pøepoèet se
pohybuje asi 2,7 ringgitu za 1 USD. Místní
banky v�ak pøijímají i cizí mìnu a cestovní
�eky. Turisté potøebují k náv�tìvì Sa-
rawaku pouze platný cestovní pas. Vízum
není nutné, co� èiní tento stát velice pøí-
stupným a otevøeným turistice.

V poslední dobì se v Sarawaku velice
rozvinula radioamatérská èinnost. V roce
1993 oslavil tento stát 30. výroèí osamo-
statnìní. Pøi té pøíle�itosti vysílala poprvé
speciální stanice 9M8TA obsluhovaná
místními radioamatéry. V roce 1994 zalo-
�il Joseph Chang, 9M8FC, první radioklub
v hlavním mìstì Kuchingu. Nachází se
v hotelu Inn a je pøístupný radioamatérùm
z celého svìta.

Klub v Kuchingu má kromì radioama-
térù vysílaèù asi 40 dal�ích zájemcù, kteøí
se aktivnì pøipravují ke zkou�kám. Zaøí-
zení klubu je zatím celkem skromné. Se-
stává z jednoho zaøízení pro KV pásma a
dvou VKV radiostanic, které se vyu�ívají
k praktickému výcviku dal�ích zájemcù.
V�echna tato zaøízení byla darována klu-
bu nejvìt�í tamní ropnou spoleèností Pet-
ronas. Koncem listopadu 1996 uspoøádal

radioklub v Kuchingu první asijsko-ticho-
moøské setkání zájemcù o QRP pod zá-
�titou ministra �ivotního prostøedí a turisti-
ky. Zúèastnilo se ho asi 50 radioamatérù
vèetnì SWL, vysoko�kolských uèitelù a
studentù. Na setkání pøedná�el té� význaè-
ný americký vìdec profesor Rick Camp-
bell z Michiganského technologického in-
stitutu. Dále se zúèastnil Rev. George
Dobbs, zakladatel a sekretáø QRP klubu a
vydavatel klubového èasopisu Sprat.

Druhý radioklub se nachází ve mìstì
Miri. Je situován v hotelu Holiday Inn. Pod
znaèkou 9M8HIM odtud mù�e vysílat
ka�dý radioamatér, který pøedlo�í povo-
lení od malajského ministerstva spojù.
Dále s sebou musí mít èitelnou kopii
platné licence s fotografií a platný pas.
Generální mana�er hotelu Howard Ben-
nett zaruèuje, �e pro tyto hosty budou pøi-
praveny pokoje se v�ím komfortem. HIM
také zaji��uje QSL pro náv�tìvníky, kteøí
odtud vysílali. Ty jsou platné pro v�echny
svìtové diplomy. Pan Bennett zve zvlá�tì
velké kontestové skupiny a oèekává, �e
se mìsto Miri dostane rychle na turistické
mapy celého svìta. Cizí radioamatéøi jsou
proto srdeènì zváni k náv�tìvì tohoto tu-
ristického ráje.

Pokud tedy získáte povolení k vysílání,
probìhne ji� v�e ostatní bez dal�ích pro-
blémù. Pøi provozu je v�ak vy�adováno
striktní dodr�ování podmínek. Bìhem spo-
jení se nesmí hovoøit o politice, obchod-
ních transakcích a u�ívat hanlivých výra-
zù. Také nesmíte ru�it dal�í radioamatéry
na jiných kmitoètech. V poslední dobì na-
v�tìvují obì dvì místa nejèastìji skupiny
radioamatérù z Japonska, Koreje, Thajska,
ale i z Nìmecka.

Mo�nost kontaktu s hotelem Holiday
Inn v Miri je pøes oddìlení styku s veøej-
ností, telefon 085-418888 nebo pøes pana
Johny Tana, fax 085-650522. V Kuchingu
pøes pana Josepha Changa, 9M8FC, P.
O. Box 2117, Kuching 93742, Sarawak.
Pokud se tedy najde v na�í zemi radioa-
matérská skupina, která by chtìla usku-
teènit DX expedici do této èásti svìta, je
srdeènì zvána k náv�tìvì Kuchingu i mìs-
ta Miri.

Podle informací od Josepha Changa,
9M8FC, sestavil a pøelo�il

OK2JS
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Kalendáø závodù
na bøezen

3.3. Nordic Activity 1) 144 MHz 18.00-22.00
7.-8.3. I.subregionální závod 2) 14.00-14.00

144 MHz a� 76 GHz
10.3. Nordic Activity 432 MHz 18.00-22.00
10.3. VKV CW Party 3) 144 MHz 19.00-21.00
14.3. S5 Maraton 144 a 432 MHz 13.00-20.00
15.3. Provozní VKV aktiv 08.00-11.00

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

432 MHz - 10 GHz
15.3. OE Activity  432 MHz - 10 GHz 08.00-13.00
21.-22.3. Friuli Contest (Italy) 14.00-14.00

144 MHz a� 1,3 GHz
21.3. AGCW Contest 4) 144 MHz 16.00-19.00
21.3. AGCW Contest 4) 432 MHz 19.00-21.00
24.3. Nordic Activity 50 MHz 18.00-22.00
24.3. VKV CW Party 3) 144 MHz 19.00-21.00

1) podmínky viz  AR 3/95 a AMA 1/95
2) podmínky viz PE-AR 2/97 a AMA 1/97,
deníky na OK1AGE
3) podmínky viz AMA 2/95,
4) Soutì�í se v kategoriích: A - do 3,5 W
výkonu; B - od 3,5 do 25 W; C - nad 25 W;
oznaèení kategorie je souèástí soutì�ní-
ho kódu; bodování: souèet QRB; deníky
na: Oliver Thye, DJ2QZ, Hammer Stras-
se 367 b, D-48153 Muenster, Germany.

V�eobecné podmínky pro závody na
VKV - viz PE-AR 8-9/96.

OK1MG

Kalendáø závodù
na únor a bøezen

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. 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.
22.2. OK-QRP závod CW 06.00-07.30
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
28.2.-1.3. Europ. Commun. (UBA) CW 13.00-13.00
1.3. Provozní aktiv KV CW 05.00-07.00
1.3. DARC Corona 10 m DIGI 11.00-17.00
2.3. Aktivita 160 SSB SSB 20.00-22.00
7.-8.3. ARRL DX Contest SSB 00.00-24.00

7.3. SSB liga SSB 05.00-07.00
8.3 UBA Spring 80 m CW 06.00-10.00
9.3 Aktivita 160 CW CW 20.00-22.00
14.3. OM Activity CW/SSB 05.00-07.00
14.-15.3. DIG QSO Party FONE viz podm.
15.3. AMA Sprint CW 05.00-06.00
21.-22.3. Russian DX Contest MIX 12.00-12.00
21.-22.3. Inter. SSTV DARC SSTV 12.00-12.00
21.-22.3. B.A.R.T.G. Spring RTTY 02.00-02.00
28.-29.3. CQ WW WPX Contest SSB 00.00-24.00

Díky hlavnímu sponzorovi - firmì ALCATEL CZECH, mohla èeská DX Nadace (OKDXF) pøipravit DX expedici �Pacific �98�:
1. První expedice OK DX Nadace do pacifické oblasti má následující cíle:
- vytipovat bezpeènou cestu k nìkolika snáze dostupným ostrovùm této oblasti a získat více informací pro plánování dal�ích
expedic, zamìøených na nej�ádanìj�í zemì této oblasti;
- poskytnout mo�nost QSO nejvìt�ímu dosa�itelnému poètu stanic, pøedev�ím na WARC a spodních pásmech.
2. Expedice se bude pohybovat v oblasti Pacifiku s nìkolika zastávkami dle následujícího rozpisu:
- odjezd z Prahy 18. února do Frankfurtu a tentý� den pøistání v Los Angeles; 20. února z LA do Papetee/Tahiti;
24. února z Papeete na Rarotonga a tentý� den let na Aitutaki; 4. bøezna z Rarotonga na Tonga pøes Nadi (tentý� den); 14. bøezna
z Tonga na Western Samoa; 23. bøezna z Western Samoa na Fiji; 1. dubna z Fiji na Hawaii a následnì do Evropy.
V pøípadì mo�nosti se skupina na Western Samoa rozdìlí a pokusí se strávit nìkolik dní na American Samoa. Operátoøi budou mít
licence té� pro Rotuma Island, ov�em díky problémùm s dopravou nelze nic zaruèit.
3. Operátoøi (OK1TN, OK1KT a OK1VD) budou vybaveni koncovým stupnìm stejnì jako smìrovými anténami pro pásma 20-10 m
a WARC a vertikály pro 40 m pásmo. Spolupráci nabídly OKDXF pouze spoleènosti Yaesu a ETO. Antény budou vyrobeny firmou
ZACH (Èeská republika).

Bude-li to mo�né, budou soubì�nì alespoò dvì stanice v éteru. Znaèky budou oznámeny pozdìji, v�echny druhy provozu
se oèekávají na obvyklých DX kmitoètech.
4. QSL informace - via: OK DX Foundation, P. O. BOX 73 Bradlec, 293 06 Mladá Boleslav, Czech Republic.
Poznámka: V prùbìhu plánování expedice se objevila mo�nost aktivace Midway Island na dobu jednoho týdne a� deseti dní.
Bohu�el, není to mo�né bez dal�ích nákladù (ne pøíli� vysokých - je to jen skok z Hawaii), pøípadné sponzory bychom velmi ocenili.

DIG QSO Party
poøádá ka�doroènì nì-

mecký klub �lovcù diplomù�
jako dva samostatné závo-
dy: FONE v�dy druhý víkend
v bøeznu, CW v�dy druhý ví-
kend v dubnu. Závodí se v sobotu od 12.00 do
17.00 UTC na 14,125-14,3, 21,15-21,35 a 28,3-
28,6 MHz SSB, event. 14,0-14,06, 21,0- 21,15,
a 28,0-28,2 MHz CW provozem a v nedìli od
07.00 do 09.00 UTC na 3,6-3,65 a 3,7-3,775
MHz SSB nebo 3,51-3,56 MHz CW a od 09.00
do 11.00 UTC na 7,045-7,1 SSB nebo 7,0-
7,035 MHz CW provozem. Závodu se mohou
zúèastnit i posluchaèi. Kód: jen RS nebo RST,
èlenové klubu DIG navíc své èlenské èíslo.
Spojení se èlenem DIG se hodnotí deseti body,
s neèlenem jedním bodem. V pásmech 10, 15
a 20 metrù se nenavazují spojení se stanicemi
vlastní zemì. Násobièi jsou: a) jednotliví èle-
nové DIG bez ohledu na pásma a b) jednotlivé
DXCC zemì na ka�dém pásmu zvlá��. Poslu-
chaèi zapisují spojení èlenù DIG, ka�dého mo-
hou mít v deníku maximálnì 10x. Deníky je
tøeba zaslat do konce kvìtna (mo�no z obou
èástí dohromady) na adresu: Karl-Dieter Hei-
nen, DF2KD, Postfach 221, D-53922 Kall, BRD.

Internationaler SSTV Kontest des DARC
koná se v�dy tøetí sobotu

a nedìli v bøeznu od 12.00 do
12.00 UTC. Tøídy závodu: 1-
KV s jedním vysílaèem, 2-KV
posluchaèi, 3-VKV vysílací
stanice, 4-VKV posluchaèi. Je
mo�né se pøihlásit kombino-
vanì - napø. 1+3, 1+4, 2+4
ap., ale z jednoho stanovi�tì
a pod jedním volacím zna-
kem. Výzva do závodu je CQ
SSTV (je mo�no dávat i SSB).
Pøi spojení se vymìòuje vo-
lací znak + RST + poø. èíslo
od 001; posluchaèi zapisují znaèku, vysílané
RST, vyslané èíslo, znaèku protistanice. Po-
kud sly�í obì stanice, zapisují se od obou vy-
slané kódy. Ka�dou stanici si mohou v deníku
zaznamenat jen jednou jako stanici posloucha-
nou - jako protistanici je mo�né jednu a tuté�
stanici zaznamenat dle libosti. Bodování - za
ka�dé spojení na KV a v pásmu 2 m 1 bod, na
70 cm 2 body. Násobièe: za spojení na VKV
ka�dý velký lokátor na ka�dém pásmu, ve tøí-
dách 1 a 2 zemì DXCC a WAE a èíselné di-
strikty JA, W a VE. Vítìzná stanice v ka�dé
tøídì obdr�í trofej. Diplomy jsou za vítìzství
v jednotlivých tøídách v ka�dé zemi. Deníky
ode�lete do poloviny dubna na: Werner Ludwig,
Postfach 1270, D-49110 Georgsmarienhütte,
BRD.

Podmínky jednotlivých závodù uvedených
v kalendáøi naleznete v tìchto èíslech èerve-
né øady PE-AR nebo AR: AGCW Semiauto-
matic viz AR 1/95, deníky v�ak na adresu: Ulf
Dietmar Ernst, Elbstr. 60, D-28199 Bremen,
BRD. ARRL DX a Kuwait N. D. viz PE-AR 1/
/97, REF Contest, CQ WW 160 m, Provozní
aktiv a SSB liga viz minulé èíslo PE-AR, Euro-
pean Community AR 12/95, RSGB 7 MHz viz
PE-AR 1/96, HSC CW viz PE 10/96, DARC
Corona AR 2/95, UBA Spring, a Russian DX
viz PE-AR 2/96, Aktivita 160 viz PE-AR 6/97,
BARTG Spring a CQ WW WPX - viz PE-AR 2/
/97.

Struèné podmínky vybraných závodù

OK-QRP závod
poøádá ka�doroènì v�dy

poslední nedìli v únoru radio-
klub OK1KCR. Závod probíhá
od 06.00 do 07.30 UTC mezi
3520-3570 kHz provozem CW.
Závodu se mohou zúèastnit
stanice, pracující z území Èes-
ké a Slovenské republiky. Ka-
tegorie: A - pøíkon do 10 W
(nebo výkon do 5 W), B - pøí-
kon do 2 W (nebo výkon do 1 W) a napájení
nezávislé na síti. Kód: RST, dvoumístné èíslo
udávající pøíkon ve W a okresní znak. Èleno-
vé OK-QRP klubu udávají za okr. znakem je�-
tì tøímístné èlenské èíslo. Pøíkl.: 599 10 FPA,
nebo èlen 599 02 FCR 007 apod. Za spojeni
se èlenem OK-QRP jsou 2 body, s ostatními
1 bod. Násobièi jsou jednotlivé okresy, vlast-
ní okres se zapoèítává, jen je-li s ním navázá-
no platné spojení! Výsledek získáme vynáso-
bením poètu bodù poètem násobièù. Deníky
zasílejte nejpozdìji do 10 dnù po závodì na
adresu: Karel Bìhounek OK1AIJ, Ès. armády
539 53701 Chrudim 4, nebo sítí paket rádia na
OK1KCR@OK0PHL v obyè. textovém formá-
tu ASCII, nejlépe v ARJ/7PLUS. Nezapomeò-
te èestné prohlá�ení: Prohla�uji, �e jsem do-
dr�el povolovací podmínky i podmínky závodu,
uvedený výsledek odpovídá skuteènosti. Vý-
sledky budou zveøejnìny na OK-QRP setkání
a v rubrice ZÁVODY v síti PR. OK2QX

Èeská expedice �Pacific �98"
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O èem pí�í  jiné
radioamatérské èasopisy?

�ejte své znalosti (test)! Jednoduchá a dvojitá páèka
bez lo�isek u ,pastièky� elektronického klíèe. Nabíjeè
akumulátorù NiCd.
CQ AMATEUR RADIO 10/1997, Hicksville, USA: Moje
dvojitá roz�íøená anténa Zepp pro 40 m ukazuje své
schopnosti. Dálkové pøepínání antén snadno a rychle.
Odklad vypu�tìní dru�ice Phase 3-D. Poznámky k pa-
ket rádiu. Ovladaè terminálových uzlù s dvojitými porty
KAM Plus fy Kantronics.
QST 9/1997, Newington, USA: Postavte si mùstek na
mìøení SWR na anténách a ztráty na kabelech. Cycle
Master k mìøení a øízení kmitoètù. Kompaktní smìro-
vá pøijímací krátkovlnná anténa K9AY, tvoøící smyèku.
Mezinárodní projekt majáku NCDXF/IARU. Zaèínáme
se slow-scan televizí. Miniaturní pøijímaè pro 40 m MRX-
-40. Tøi pøedpisové lineární zesilovaèe: Alpha/Power
915, Ameritron AL800-H, QRO HF-2500DX. Dvouprv-
ková smìrovka RB-206B pro 6 m. Nf akustický filtr Ti-
mewave DSP-59Y. Jednoduché klíèování hlasem. Dru-
há stránka amatérství: Komunikace s neamatéry.
RADIOAMATOR 7/1997, Kijev, Ukrajina: Pøehled di-
gitálního televizního vysílání. Pøehled standardního
televizního vysílání. �Neznièitelný� blok napájení. Au-
tomatický nabíjecí pøístroj. Submodulaèní videozesilo-
vaè pro modulaci barev MC-46. Vf zesilovaèe pro støe-
dovlnné a dlouhovlnné pøijímaèe. Hudební zvonek.
Tvarovaèe délky impulsù KMOP, jeich vlastnosti a zpù-
soby pou�ití. Ruèkový kmitoètomìr. Zdvojený indiká-
tor se svìtelnými diodami. Velmi stabilní napájecí zdroj
transceiveru GPD. Zpùsoby ochrany napájecích zdro-
jù pøed pøetí�ením. Pouète se... ...pro zdraví (vliv elek-
tromagnetických polí na èlovìka). Elektronika v domá-
cí líhni. Indikátor výkonu. Zkou�eè tranzistorù. Zkou�eè
IO. Jak zvìt�it tøídu pøesnosti u amatérských mìøicích
pøístrojù. Èasové relé v integrovaném stabilizátoru na-
pìtí. Zdvojený operaèní zesilovaè s jednopólovým zdro-
jem napájení UR1101UD01. Nové svìtelné diody. Vi-

deokamery. Mobilní telefony. Základnová stanice
BD28N (453,0  a� 457,5 MHz).

Ing. J. Dane�, OK1YG

k protino�cùm po patnáctku. Západní pobøe�í USA bylo dosa�itelné v pásmech 7 a�
18 MHz, stejnì jako Tichomoøí. Drobné variace aktivity zpestøily i poslední dny mì-
síce, vèetnì nedìle 30. 11., opìt s pøekvapivì dobrými otevøeními horních pásem
KV, vèetnì dlouhého okna na desítce ve smìru na USA.

Z majákù IBP jsme na v�ech pìti pásmech sly�eli ZS6DN, 4X6TU, CS3B, LU4AA,
OA4B i YV5B. Hlavnì na dvacítce pøicházel ve dne i v noci signál ZL6B, zatímco
VK6RBP a JA2IGY byly slab�í. Signály LU4AA, OA4B a YV5B pøicházely dennì na
3-4 pásmech a �jen� na 14 i 18 MHz to pravidelnì byly 4U1UN a W6WX. Koncem
mìsíce se v éteru znovu objevil 5Z4B na rozdíl od vypnutých 4S7B (zmìna QTH) a
CS3B.

Listopadový pøehled dokumentují pøipojené dvì øady denních mìøení, nejprve
sluneèního rádiového toku z Pentictonu B. C. - 93, 98, 110, 118, 114, 105, 94, 90,
86, 89, 92, 87, 90, 93, 96, 96, 94, 92, 99, 89, 96, 100, 100, 103, 102, 108, 111, 116,
112 a 112 (s prùmìrem 99,5) a indexù geomagnetické aktivity Ak z observatoøe ve
Wingstu - 10, 2, 6, 10, 7, 23, 36, 6, 14, 10, 6, 2, 3, 18, 9, 10, 14, 14, 3, 2, 2, 41, 49,
11, 2, 4, 2, 2, 1 a 6 (prùmìr 10,8). Prùmìrné øíjnové èíslo skvrn bylo R=39,3 a s jeho
pou�itím jsme za loòský kvìten vypoèetli vyhlazenou hodnotu R12=18,5 (tedy jen
o malinko více, ne� jsme pøed devíti mìsíci pøedpokládali).

OK1HH

Pøedpovìï �íøení KV na únor
Libovolný pohled na kostrbaté prùbìhy indexù sluneèní aktivity v uplynulých je-

denáctiletých cyklech nám ukazuje, jak je ka�dý z nich jiný. K tomu se v poèátcích
cyklù pseudonáhodnì spí�e støídají jednotlivé vlivy, co� má pøinejmen�ím dvì výho-
dy a jednu nevýhodu. Nevýhodou je nepravidelnost vývoje v krat�ím èasovém hori-
zontu, ztì�ující tvorbu spolehlivìj�ích pøedpovìdí. Hlavní ze dvou výhod plyne z do-
minujícího rùstu intenzity jednotlivých slo�ek ionizujícího záøení, tak�e v ionosféøe
èastìji pøeva�uje ionizace nad rekombinací - a tedy je men�í výskyt nehomogenit a
naopak èastìji vznikají ionosférické vlnovody. Výsledkem jsou men�í (pøípadnì
i extrémnì malé) hodnoty útlumu. Druhá výhoda upoutá spí�e ty z nás, kdo se hlou-
bìji zajímáme o souvislosti, nebo� energeticky významnìj�ích efektù bude stále je�-
tì dostateènì málo na to, abychom vìt�inou bezpeènì dokázali vzájemnì odli�it
jejich jednotlivé pøíspìvky a dùsledky.

Výsledek se ov�em bude statisticky blí�it pøipojeným køivkám, které pro únor
vycházejí z oèekávaného vyhlazeného èísla skvrn R12=40. Jeho rychlej�í nárùst (který
zøetelnì posunul v�echny èásti køivek proti minulým rokùm smìrem nahoru) je po-
platný i tomu, co jsme v posledních mìsících skuteènì na Slunci vidìli. Ji� vloni na
podzim jsme si zvykli, �e se vedle dvacítky stalo plnokrevným pásmem DX i pro-
støední z pásem WARC - sedmnáctimetrové. Nyní dojde k podobnému posuvu pøi-
nejmen�ím po patnáctku (letos na podzim pak na 12 metrù; napøesrok, doufejme,
i na desítku). Mínìna je zde ov�em dosa�itelnost vìt�iny zemského povrchu, nikoli
celý (to by se muselo Sluníèko pøekonat a znovu záøit tøeba jako okolo roku 1957).
Otevírání i nejvy��ích kmitoètù KV témìø kamkoli je ov�em mo�né, ale ponecháme
je vyhrazeno pouze vydaøenìj�ím kladným fázím dobøe naèasovaných poruch.

Na øadì je pøehled za listopad 1997. Poèáteèní vzestup byl razantní (s protono-
vou erupcí 4. listopadu v 05.58 UTC). Pøedchozí men�í efekty z 2.-3. listopadu v�ak
doprovázely výrony plasmy do kosmického prostoru, ta pøiletìla k Zemi a výsledke-
m byla degradace podmínek �íøení krátkých vln ionosférou právì od 4. listopadu.
Nato pøekonala první listopadová dekáda i ty nejdivoèej�í pøedstavy o tom, co se
mù�e dít na Slunci tìsnì po jedenáctiletém minimu. Skupina, která pøi pøedchozí
otoèce slábla a� zanikala, nyní naopak pøekvapivì rostla a po prùchodu centrálním
meridiánem vyprodukovala dal�í a je�tì mohutnìj�í erupci 6. listopadu v 10.55 UTC.
Klidnìj�í byla a� druhá listopadová dekáda - ale s prudkým poklesem sluneèní radi-
ace, pøeru�eným jen erupcí 14. listopadu. Pøitom byly 12. a 13. listopad dny nejklid-
nìj�í - co� ale nebylo pøi strmì klesající hladinì sluneèní radiace k nièemu.

Polární záøe se jako naschvál neobjevily a pøíèina byla triviální - bouøe, aè inten-
zivní, byly pro pøípadnou auroru �patnì naèasované. Mezi 6.-9. listopadem se navíc
�patné intervaly rychle støídaly s otevøeními tras vysokými geografickými �íøkami
i polárními oblastmi. Dal�ích vìt�ích bouøí jsme se doèkali 22. a 23. listopadu a
jejich intenzita byla je�tì vìt�í. Mo�ná jen �patné poèasí nám zabránilo uvidìt po
pùlnoci z 22. na 23. listopadu polární záøi. Ta znovu probíhala v nedìli po poledni.
Pøi obou polárních záøích byla navazována spojení DX v pásmu dvou metrù, 23.
listopadu okolo 00.30 UTC dokonce i provozem SSB.

Navazující zhor�ení podmínek byla krat�í, naopak se za souèasného pøispìní
sporadické vrstvy E otevírala pro spojení DX v�echna pásma KV vèetnì desítky a

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.

FUNK 10/1997, Baden-Baden, SRN: Trenér Morse Int-
-91. Kenwood TH-235E (2 m). Transceiver Yaesu FT-
-920 (100 kHz a� 30 MHz). Amatérské vysílání a
Internet. Amatérské vysílání a poèítaè: Windows Com-
mander. Dvoucestný zesilovací systém nf s regulací
hlasitosti s LM44830. Kruhová anténa Magloop od An-
neckeho pro rozsah 3,5 a� 27,9 MHz. Ochrana pøístro-
jù proti pøepìtí. Støedovlnný superhet s aktivní rámo-
vou anténou. High-Tech automatické ladicí zaøízení pro
QRP-transceiver. QRP-výsledky s malým výkonem (15.
pokraèování). DJ-XIO: Nový skener Alinco od 100 kHz
do 2 GHz. Komunikace v kosmickém prostoru. Popis
protokolu Pactor. HBC88: Èervený køí� volá svìt. Au-
rora na Jupiteru.
CQ DL 10/1997, Baunatal, SRN: Jak dostat smìrovku
na støechu? Po sto létech: Opakování prvního pokusu
prof. Slabyho s vysíláním v Berlínì. Ru�ení, které pù-
sobilo relé amatérské televize DB0CD. Mobilní provoz
a pøedpisy týkající se ru�ení. Amatérský provoz a mi-
mozemské civilizace? Pasivní dìliè a sèítaè signálu.
Pamì� pro signály CW. Pøestavba UFT 771 na 70 cm.
Smìrový vazební èlen z dvoulinky pro 1,5 a� 55 MHz.
Krátký a jednoduchý výpoèetní postup anodových ob-
vodù. Promítnutí volací znaèky v amatérské televizi.
Kalibrátor pro elektronické klíèe. Smìrová charakte-
ristika pùlvlnného dipólu. O tónech a zvucích. V pás-
mu 135,7 a� 137,8 kHz pøekonána amatérskými pro-
støedky vzdálenost 360 km.
BREAK-IN 10/1997, Christchurch, Nový Zéland: Eli-
minátor 24 a� 700 V, 100 mA i víc na ,ti��áku� (motto:
�Zdroj umí navrhnout ka�dý pitomec a vìt�ina pitomcù
se o to pokou�í�). Zdá se vám paket rádio rozvláèné?
Vzpomínky na Telegrafní úøad ve Wellingtonu. Vyzkou-

Cena øádkové inzerce: za první øádek 75 Kè,
za ka�dý dal�í i zapoèatý 30 Kè.
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l Známý Martti Laine, OH2BH, oslavil koncem roku 1996 svoje padesátiny. Aèkoliv v posledních nìkolika letech �il se svojí
rodinou v Hong Kongu, rozhodl se význaèné �ivotní jubileum oslavit v Pacifiku na ostrovì Nauru. Jak je u� jeho zvykem, jako formu
oslavy zvolil velkou DX expedici, na kterou pozval své dobré pøátele. Na ostrovì Nauru mu zaøídil znaèku C21BH jeho dobrý pøítel
Ruben Kun, C21RK. Dále se tam se�li Kan Mizoguchi, JA1BK, John Papay, K8YSE, Tim Totten, N4GN, Hillar Raamat N6HR, Elsie
Raamat, N7WDX, Mats Persson, SM7PKK, Pekka Kolehmainen, OH1RY, a samozøejmì ho doprovázela XYL Leena Laine,
OH2BE. Celá skupina se na ostrov pøesunula letecky pøes Manilu a ostrov Guam, odkud létá letecká spoleènost z Nauru. Laska-
vostí této letecké spoleènosti mohli dopravit na ostrov spoustu zavazadel se dvìma transceivery FT-1000MP, jedním FT-900, v�e
zapùjèeno od firmy YAESU Musen Ltd. Také dovezli tranzistorové kilowattové zesilovaèe FF-1001, dále smìrovky a vertikální
antény. K tomu v�emu nìkolik beden �ampaòského. Celá skupina v èele s Marttim pro�ila na Nauru pøekrásný týden, kdy oslavovali
jeho padesátiny. Pøitom je�tì staèili usilovnì vysílat na v�ech KV pásmech. Pod znaèkou C21BH navázali více jak 12 000 spojení
v�emi druhy provozu. QSL vyøizoval osobnì Martti, OH2BH. OK2JS

Q - kódu. To pro ty, kteøí se sna�í dosáh-
nout spojení se vzácnou stanicí, volající
smìrovou výzvu CQ DX, CQ OCEANIA
apod. Svým neukáznìným voláním tìch-
to stanic zbyteènì a svévolnì ru�í jejich
provoz. Ve vìt�inì pøípadù s nimi tyto sta-
nice stejnì spojení nenavá�í a èasto jsme
svìdky jejich upozornìní PSE ONLY DX,
NO EU, NO OK.

QAP zùstaòte pro mne (nebo pro sta-
nici...) na pøíjmu na ... kHz

QAT ne� zaènete vysílat, poslouchej-
te, ru�íte (vysíláte souèasnì
s ...)

QAV volám stanici ...
QAZ místní bouøka, vypínám zaøíze-

ní
QBM stanice ... pro vás vyslala v ...

hodin tuto zprávu
QBW zprávu vyslanou v ... hodin jsem

obdr�el
QCA zdr�ujete pomalým odpovídá-

ním
QDA mohu pøijmout zprávu pro sta-

nici ...
QDI vysílal jste souèasnì s ...
QDJ dávejte pozor, ne� zaènete vy-

sílat, ru�íte zbyteènì spojení
QHL poslouchám od horního konce

pásma k dolnímu
QHM poslouchám od horního konce

pásma ke støedu
QLH poslouchám od dolního konce

pásma k hornímu
QML poslouchám od støedu pásma

k dolnímu konci
QOX sni�te nepatrnì kmitoèet
QOY zvy�te nepatrnì kmitoèet
QPW vypínám na chvíli stanici
QQQ musím okam�itì pøeru�it spoje-

ní, vysvìtlím pozdìji
QRA jméno (volací znak) mé stanice

je ...
QRAR oznaèení v �CALL BOOK� je

správné

Q-kodex
Vedle mezinárodních radioamatér-

ských zkratek pou�ívají radioamatéøi na
celém svìtì také Q-kódy. Q-kódy jsou
smluvené mezinárodní zkratky, zaèínají-
cí písmenem �Q�, za ním� v�dy následují
dal�í dvì písmena. Podle prostøedního
písmena mù�eme urèit, do které katego-
rie slu�eb pøíslu�ný Q-kód nále�í. Série
Q-kódù QAA a� QNZ je vyhrazena letec-
ká slu�bì, série QOA a� QOZ je vyhraze-
na slu�bì námoøní. Série QRA a� QZZ
lze pou�ívat v�eobecnì. Radioamatérský
Q-kodex nemá pøesnì ohranièený úsek.
Ponìvad� v�ak nìkteré Q-kódy uvede-
ných sérií mají vhodný význam, který lze
vyu�ít také v provozu radioamatérských
stanic, plnì jich radioamatéøi vyu�ívají.

Q-kodex vznikl z potøeby zvý�ení sdì-
lovací rychlosti telegrafního vysílání. Hlav-
ním úèelem Q-kódù je tedy zrychlení a
zpøesnìní provozu. Proti mezinárodním
zkratkám, které ve vìt�inì pøípadù zkra-
cují pouze jedno slovo, pak vyjadøují Q-
kódy ve tøech písmenech celou vìtu. Je
proto zapotøebí, abychom v�ichni dobøe
prostudovali Q-kodex a vhodnì jej pøi na-
�ich spojeních vyu�ívali. Spoleènì s me-
zinárodními zkratkami obohatíme svùj
�slovník�, potøebný k radioamatérskému
provozu a neustrneme na nìkolika zkrat-
kách, s nimi� vystaèíme pouze pro zcela
bì�ná a mnohdy tak kritizovaná �ablono-
vitá spojení.

Velká èást na�ich radioamatérù bude
s urèitostí tvrdit, �e dobøe zná význam vìt-
�iny pou�ívaných Q-kódù. Pouhým posle-
chem v pásmu 80 m v�ak brzy zjistíme
pravý opak. Zvlá�tì nìkteré ménì zku�e-
né radioamatéry uozoròuji na význam Q-
kódù QAT a QDJ. Tyto Q-kódy by si mìli
dát do rámeèku na viditelné místo u své-
ho zaøízení mnozí operátoøi nejen v za-
hranièí, ale i u nás. Pro jiné by zøejmì bylo
také potøebné zavedení dal�ího, nového

QRB vzdálenost mezi námi je pøibli�-
nì ... km

QRG vá� kmitoèet je ... kHz
QRH vá� kmitoèet se mìní (ují�dí)
QRI vá� tón se mìní (klou�e)
QRJ nemohu vás pøijímat, vá� signál

je velmi slabý
QRK èitelnost va�ich signálù: 1 - ne-

èitelné; 2 - chvílemi èitelné; 3 -
obtí�nì èitelné; 4 - èitelné; 5 -
dokonale èitelné

QRL jsem zamìstnán, neru�te
QRM jsem ru�en
QRN jsem ru�en atmosférickými po-

ruchami
QRO zvy�te pøíkon
QRP sni�te pøíkon
QRQ vysílejte rychleji
QRRR pozemní tísòové volání �SOS�
QRS vysílejte pomaleji
QRT pøestaòte vysílat
QRU nemám nic pro vás
QRV jsem pøipraven
QRW oznamte prosím stanici ... �e ji

volám
QRX èekejte, zavolám vás v ... hodin
QRY pøijdete na øadu po ...
QRZ volá vás ...
QSA síla va�ich signálù je ... 1 - sot-

va znatelná; 2 - slabá; 3 - dosti
dobrá; 4 - dobrá; 5 - velmi dob-
rá

QSB síla va�ich signálù se mìní
QSD va�e klíèování je nepøesné,

va�e znaèky jsou tì�ko èitelné
QSF vysílejte na ... kHz a vra�te se

zpìt na dosavadní kmitoèet, ne-
bude-li bìhem 5 minut navázá-
no spojení

QSH nesly�ím vás na ... kHz
QSI nemohl jsem vás (nebo stanici

...) pøeru�it
QSK mohu vás poslouchat mezi svý-

mi znaèkami (provoz �BK�)

(Pokraèování)          73! Josef, OK2-4857
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