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Firma Microchip nebyla v minulos-
ti v Èeské republice pøíli� známá.
Nyní je ji� podstatnì známìj�í, vìt-
�ina na�ich ètenáøù v�ak firmu zná
jen jako výrobce nìkolika málo mi-
krokontrolérù PIC. Mohl byste nás,
prosím, struènì informovat o její
historii?

Nejjednodu��í bude, uvedu-li nì-
která pro firmu významná data v jejím
vývoji:
1989 - skupina tzv. rizikového kapitálu
zakládá samostatnou firmu Microchip
jako bývalou èást General Instruments;
1990 - nová skupina øídicích pracovní-
kù pøebírá odpovìdnost za vedení fir-
my;
1993 - Microchip poprvé veøejnì nabí-
zí své výrobky;
1993 - Microchip kupuje od firmy Digi-
tal Equipment druhou továrnu na výro-
bu køemíkových plátkù;
1994 - Microchip je ocenìn èástkou
dosahující 1 miliardy amerických dola-
rù (v záøí 1994);
1995 - Microchip kupuje technologii
Keeloq od firmy Nanoteq;
1996 - Microchip kupuje firmu ASIC
Technical Solutions, èím� získává pøí-
stup k novým technologiím pou�itel-
ným pøi výrobì svých mikroprocesorù;
1997 - hodnota firmy Microchip dosa-
huje èástky dvou miliard amerických
dolarù (v lednu 1997).

Jaké jsou va�e dal�í výrobní akti-
vity, kromì ji� zmínìných mikro-
kontrolérù?

Na�e dal�í úspì�né aktivity tvoøí
pamìti (jsme druhým nejvìt�ím svì-
tovým výrobcem sériových pamìtí
EEPROM) a souèástky oznaèované
Keeloq, co� je název svìtového stan-
dardu v elektronických pøístupových
systémech.

Pohovoøme nejprve o jednoèipo-
vých mikroprocesorech (mikro-
kontrolérech PIC). Nìkteøí na�i
ètenáøi ji� s nimi mají dobré zku�e-
nosti, ale ne v�ichni a ne se v�emi
typy.

Architektura RISC 8bitových jedno-
èipových mikroprocesorù firmy Micro-
chip se ji� stala svìtovým standar-
dem, od roku 1990 bylo na svìtový trh
dodáno pùl miliardy mikrokontrolérù
PIC. Dodáváme je ve verzích s pamìtí
OTP (One Time Programing - jednou
naprogramovatelné), EEPROM, En-
hanced FLASH a ROM, èím� vytvá-
øíme jedineènì komplexní nabídku

8bitových mikroøadièù. V posledních
dvou letech jsme uvedli na trh více
ne� 58 nových mikrokontrolérù PIC
v provedení OTP, EEPROM, FLASH a
ROM.

Myslíte si, �e nìkterý z vámi vyrá-
bìných mikrokontrolérù PIC mù�e
být ve svìtì nejpou�ívanìj�í?

Ji� nìkolikrát jsme tuto pozici zís-
kali. Microchip je v ka�dém pøípadì
svìtovou jednièkou ve skupinì jed-
noèipových mikroprocesorù OTP s ar-
chitekturou RISC. A právì nedávno
jsme získali svìtové prvenství s 8bito-
vým RISC mikroprocesorem v osmi-
vývodovém pouzdru (PIC12C508).
Výhodou osmivývodového pouzdra je
jeho nízká cena, proto�e u levných
mikroprocesorù ji� cena pouzdøení
hraje nezanedbatelnou roli. U osmi-
vývodového pouzdra není vývodù na-
zbyt, proto je oscilátor øe�en jako in-
terní.

Jak jsme ji� konstatovali, va�e ak-
tivity se neomezují jen na mikro-
procesory. Mezi elektroniky je
zájem také o pamìti EPROM a
EEPROM, jaké typy vyrábíte?

Ji� jsem konstatoval, �e Microchip
stojí na druhé pøíèce svìtového �eb-
øíèku výrobcù sériových EEPROM.
Nabízíme øadu sériových EEPROM se
sbìrnicemi I2C, SPI a Microwire.

Zvlá�tní skupinou jsou aplikace
v automobilovém prùmyslu. Co
nabízíte v této oblasti?

Pro automobilový prùmysl nabí-
zíme roz�íøený teplotní rozsah na-
�ich výrobkù, který je zde z pochopi-
telných dùvodù vy�adován. Rovnì�
dodáváme výrobky certifikované nor-
mou AEC100. Navíc projektujeme
speciální výrobky, napø. mikrokontro-
léry PIC s rozhraním pro sbìrnici
CAN.

Mohl byste nám podrobnì objas-
nit termín KEELOQ?

Trh zabezpeèovací techniky je roz-
dìlen do nìkolika podskupin, jimi�
jsou napø. systémy otevírání gará�o-
vých vrat, domácí pøístupové a zabez-
peèovací systémy, dálkové odemyká-
ní a zamykání dveøí (automobilù) bez

s panem Ulrichem Hallerbergem,
oblastním obchodním mana�e-
rem firmy Arizona Microchip
Technology, GmbH v Mnichovì.

Pan Ulrich Hallerberg

POZOR! Nová adresa: Radlická 2, 150 00 Praha 5, tel./fax (02) 57 31 73 10 a 13, tel. (02) 57 31 73 11 a 12

Ná� rozhovor ........................................................... 1
Vyhlá�ení Konkursu PE AR 1998 ........................... 3
AR seznamuje: Digitální hodiny
s velkým displejem a teplomìrem .......................... 4
Se signálovými procesory aktivnì proti hluku ......... 5
Nové knihy .............................................................. 5
AR mláde�i:
Základy elektrotechniky (pokraèování) ................... 6
Oprava k èlánku ...................................................... 7
Jednoduchá zapojení pro volný èas ........................ 8
Informace, Informace .............................................. 9
LCmetr  s PIC ....................................................... 10
Zdroj referenèního napìtí 5 V s malým �umem ..... 12
Velmi rychlý pøevodník .......................................... 12
Anténní zesilovaèe ................................................ 13
Ruleta .................................................................... 15
Stabilizace napìtí s tyristorem .............................. 15
Súprava sond k osciloskopu (Pokraèovanie) ......... 16
Programátor jednoèipových
mikroprocesorù Atmel 89C2051 ........................... 19
dbx nebo Dolby S? ................................................ 20
Pøevodníky D/A pro PC ......................................... 21
UKV a cm antény v programech pro PC III. .......... 23
Jednoduchý monitor napìtí baterie ....................... 24
Rychlé komparátory s malou spotøebou ................ 24
Inzerce ................................................. I-XXXVIII, 48
Objednávka ..................................................... XXXIX
Extrémnì svítivé LED ........................................... XL
Malý katalog .......................................................... 25
Stavíme reproduktorové soustavy VI ..................... 27
Pamìti není nikdy dost .......................................... 28
Potenciometry tuzemské výroby ........................... 30
CB report ............................................................... 32
PC hobby .............................................................. 33
Rádio �Nostalgie� .................................................. 42
Z radioamatérského svìta .................................... 43



Praktická elektronika A Radio - 3/98

pou�ití klíèe, bezdrátové domácí za-
bezpeèovací systémy atd. Trh hledá
jeden standard, dostateènì flexibilní,
s minimálním poètem souèástek, ma-
ximálním stupnìm ochrany a dobrou
kompatibilitou. A právì øada souèás-
tek Keyloq firmy Microchip nabízí mi-
niaturní jednoèipové enkodéry a deko-
déry pro povrchovou montá�, které se
staly prvním svìtovým standardem
v této oblasti a zároveò jsou cenovì
velmi dostupné. Vývojové prostøedí
Keyloq umo�òuje systémovým in�e-
nýrùm velmi rychle vyvíjet prototypy,
snadno mìnit kódování a své vzorky
pøedstavovat na trhu mnohem rychleji
ne� kdy pøedtím.

Doslechl jsem se, �e Microchip
také vyrábí jisté integrované ob-
vody pro obsluhu akumulátorù.
O jaké obvody se jedná?

Obvody, o nich� jste sly�el, ozna-
èujeme PIC14C000. Tento produkt
v sobì zahrnuje nìkteré speciální
èásti pro sledování akumulátorù, jako
napø. pøevodník A/D, senzor teploty
pøímo na èipu, detektor poklesu napìtí
apod. Pro pøesné zadání po�adova-
ných vlastností je procesor vybaven
funkcí kalibrace.

Hovoøíme-li o jednoèipových mik-
roprocesorech, jejich pou�ívání
znamená nejen znát jejich instrukè-
ní soubor, ale mít také k dispozici
vývojové prostøedí a programova-
cí zaøízení. Vìt�inu va�ich mikro-
procesorù doká�e naprogramovat
øada tzv. univerzálních programá-
torù. Co v�ak vývoj? Nabízíte vý-
vojové prostøedky?

Microchip nabízí mimoøádnì ob-
sáhlou øadu vývojových prostøedkù,
které umo�òují systémovým pracov-
níkùm rychlé a pru�né navrhování
svých aplikací a tím mnohem rychlej�í
uvádìní výrobkù na trh. Tak napø.
MPLABTM je integrované vývojové

prostøedí, které poskytuje u�ivatelùm
mikroprocesorù PIC pru�nost pøi tvor-
bì, pøekladu a odlaïování jejich pro-
gramù. Prostøedí samozøejmì pod-
poruje emulátory a programátory
(PicMaster, PicStart, ProMate) a ná-
vazný pøekladaè jazyka C s názvem
MPLAB-C.

Jaký je podle vás dùvod úspìchu
firmy Microchip v oblasti OTP mik-
roprocesorù?

Dùvodem je, �e firma Microchip
zaèala s OTP ji� od svých prvopoèát-
kù. Firemní strategií je pou�ívání OTP
v oblasti velkovýroby, co� znamená,
�e verze OTP musejí být konkurence-
schopné verzím ROM. Jestli�e jsou
ceny srovnatelné, pak mù�e konstruk-
tér vyu�ít v�ech dal�ích výhod, jako
jsou: krátký èas uvedení na trh, �ádná
velká minimální mno�ství, mo�nosti
pru�ných zmìn kódù, zakázková èást
výroby a� na konci výrobního cyklu
(se sériovým programováním) apod.
Tím je firma Microchip úspì�ná, pro-
to�e oslovuje po�adavky zákazníkù.

Jaké jsou plány firmy pro nejbli��í
budoucnost?

Letos pøichází Microchip se 44 no-
vými mikroprocesory s architekturou
RISC. Na�e nové výrobky budou opti-
malizovány s ohledem na efektivi-
tu vyu�ití pamìti, malou proudovou
spotøebu a velký výkon. Pokraèujeme
v na�em pøístupu dovolujícím snadné
zmìny ve v�ech tr�ních segmentech
stejnì jako v nenásilných posuvech
mezi v�emi pamì�ovými technologie-
mi (ROM, EPROM/OTP, FLASH/EE-
PROM). Microchip ohlásil nej�ir�í øadu
mikrokontrolérù s pamìtí FLASH.

Kde mù�e potenciální zákazník
získat informace o va�ich výrob-
cích? Existuje CD s nejnovìj�ími
katalogovými údaji, aplikaèními

poznámkami, s popisem vývojo-
vých prostøedkù apod.? Máte svou
stránku na Internetu?

Na Internetu má zájemce pøístup do
na�í stránky www.microchip.com,
odkud si mù�e naèíst softwarová pro-
støedí stejnì jako katalogové listy. Na-
bízíme také ná� katalog jak v ti�tìné
kni�ní podobì, tak na CDROM. Kom-
paktní disk rovnì� obsahuje zdarma
vývojový software MPLAB.

Existují nìjaké kursy pro zaèáteè-
níky, kteøí chtìjí mikrokontroléry
PIC pou�ívat?

Microchip poøádá ka�dým rokem
evropské turné semináøù. Pro rok
1998 je plánováno na èerven/èerve-
nec. Termín pro Èeskou republiku si
mù�ete ovìøit u svého místního distri-
butora. Zaèali jsme semináøe dìlit na
semináøe pro zaèáteèníky a semináøe
pro pokroèilé. Je mo�né zorganizovat
i individuální semináøe nebo pracovní
porady, av�ak ty je nutné pøedem pro-
diskutovat s místním distributorem.

Kde tedy mù�e zákazník va�e vý-
robky a dal�í informace získat?
Máte ji� v Èeské republice místní-
ho distributora?

Abychom zlep�ili na�e slu�by roz-
víjejícímu se èeskému trhu, uzavøeli
jsme na zaèátku leto�ního roku distri-
buèní smlouvu s firmou GM Electro-
nic. Hlavní zveøejnìní této spolupráce
bude na veletrhu Ampér ´98. V sou-
èasné dobì (pozn. redakce: rozhovor
byl realizován na zaèátku února) pro-
bíhají �kolení na�eho nového partne-
ra, abychom zabezpeèili, �e odborníci
firmy GM Electronic budou mít po�a-
dovanou kvalifikaci pro Microchip. GM
Electronic bude dr�et sklad a bude mít
pøístup k ve�keré podpoøe firmy Micro-
chip. Funkci na�eho obchodního øedi-
tele pro Èeskou republiku vykonává
pan Karl Hödl a ten bude v úzkém
kontaktu s vedením firmy GM Electro-
nic zaji��ovat podporu nejvy��í kvality
ve va�í zemi. Tì�íme se na dlouho-
trvající a úspì�né partnerství s firmou
GM Electronic.

         Dìkujeme vám za rozhovor.

Pøipravil ing. Hynek Støelka a ing. Josef Kellner
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Vìcné prémie a sponzoøi:

Pájecí stanice s odsáváním SL-916 v cenì 11 770 Kè a
multimetr DMM-890G za 1135 Kè.
Sponzor: FK technics Praha.

Vìcná prémie v cenì
5000 Kè z oboru elektroniky pod-
le vlastního výbìru.
Sponzor:
Èeský radioklub.

Mìøiè ÈSV Vectronics
do 500 MHz,
cena 3900 Kè.
Sponzor:
AMA Plzeò.

Vyhlá�ení Konkursu PE-AR
na nejlep�í radioamatérské konstrukce v roce 1998

První cena v Konkursu: pájecí stanice
s odsáváním SL-916 (za 11 770 Kè), vì-

 novala firma FK technics

podklady ke konstrukci na disketì. Zmen�í
se tak riziko vzniku chyb pøi pøepisování
textu a pøekreslování obrázkù. Formát
souborù (PC) lze dohodnout s redakcí. Vý-
kresy mohou být na obyèejném papíøe a
kresleny tu�kou, fixem nebo jinak, ale tak,

Pravidla

Konkursu PE-AR jsou co nejjednodu�-
�í. Získali jsme øadu sponzorù, a proto
bude kromì penì�ních odmìn rozdìleno
mnoho vìcných prémií.

Do Konkursu pøijímáme libovolné kon-
strukce bez ohledu na to, zda jsou jedno-
duché nebo slo�itìj�í.

Pøihlá�ené konstrukce budou posuzo-
vány podle jejich pùvodnosti, vtipnosti,
technického provedení a pøedev�ím úèel-
nosti.

V�echny konstrukce musí splòovat
podmínky bezpeèného provozu zejména
z hlediska mo�nosti úrazu elektrickým
proudem.

Pro konkurs je na odmìny vyèlenìna
èástka 60 000 Kè. Termín uzávìrky pøi-
hlá�ek je 18. záøí 1998.

aby byly pøehledné (obrázky jsou pro tisk
pøekreslovány). Výkresy i fotografie musí
být oèíslovány, v textu na nì musí být od-
kazy. Na konci textové èásti musí být uve-
den seznam pou�itých souèástek, v�ech-
ny texty pod jednotlivé obrázky a seznam
pou�ité literatury.

5. Pøihlá�eny mohou být pouze takové
konstrukce, které dosud nebyly v ÈR a SR
publikovány - redakce si pøitom vyhrazuje
právo jejich zveøejnìní. Pokud bude kon-
strukce zveøejnìna, bude honorována jako
pøíspìvek bez ohledu na to, zda byla èi
nebyla v Konkursu odmìnìna.

6. Pøíspìvky bude hodnotit komise
ustanovená podle dohody poøadatelù.
V pøípadì potøeby si komise vy�ádá po-
sudky specializovaných pracovi��. Èleno-
vé komise jsou z úèasti v Konkursu vylou-
èeni.

7. Dokumentace konstrukcí, které ne-
budou uveøejnìny, budou na po�ádání
vráceny. Finanèní ceny i vìcné prémie
budou udìleny do konce roku 1998 a vý-
sledky Konkursu PE-AR 1998 budou zve-
øejnìny v PE-AR è.1 nebo 2/1999.

Podmínky konkursu PE-AR

1. Konkurs je neanonymní a mù�e se
ho zúèastnit ka�dý. Dokumentace musí
být oznaèena jménem a adresou, rodným
èíslem (pro pøípadný honoráø) a dal�ími
údaji, které umo�ní v pøípadì potøeby kon-
takt s pøihlá�eným úèastníkem.

2. Pou�ití souèástek je libovolné. Sna-
hou konstruktérù má být moderní obvo-
dové øe�ení.

3. Pøíspìvek do Konkursu musí být
zaslán (podán na po�tu) do 18. záøí 1998
a musí obsahovat:

a) pøihlá�ku s osobními údaji autora (viz
bod 1);

b) schéma zapojení;
c) výkres desek s plo�nými spoji;
d) podrobný popis pøihlá�ené konstruk-

ce. V úvodu musí být struènì uvedeno,
k jakému úèelu má výrobek slou�it (pøí-
padnì zdùvodnìní koncepce) a shrnuty
základní technické údaje;

e) do Konkursu je mo�no pøihlásit  také
výrobky, na kterých se podíleli dva nebo
nìkolik konstruktérù.

4. Textová èást musí být napsána po-
èítaèovou tiskárnou nebo strojem (husto-
ta textu 30 øádek po 60 znacích na strán-
kách formátu A4). Uvítáme, dodáte-li

Souèástky podle vlastního
výbìru ze sortimentu firmy v
hodnotì 5000 Kè. Sponzor:
RYSTON ELECTRONICS
Praha

Napájecí zdroj PAN Inter-
national, cena 1000 Kè.
Sponzor: FCC Folprecht
Ústí nad Labem.

Laboratorní  zdroj P230R51D 2x 0-30 V, 0-4 A, 5 V/2 A,
4 displeje, elektr. ovládání za 6000 Kè.
Sponzor: DIAMETRAL Praha.

Vìcná prémie 5000 Kè za jednoduchou konstrukci nebo staveb-
nici u�iteèného doplòku k radioamatérské vysílací stanici.
Sponzor: RMC Nová Dubnica, SR.

Ruèní radiostanice CB, typ ELIX-GIANT, cena 3390 Kè.
Sponzor: ELIX Praha.

Sada pøístrojových skøínìk BOPLA konstruktérùm, kteøí
svùj výrobek dodají vestavìný ve skøíòce od firmy
BOPLA. Sponzor: ELING Nová Dubnica
a ELING Bohemia Uherské Hradi�tì.

Ka�dý úèastník konkursu obdr�í knihu
z nakladatelství BEN - technická lite-
ratura; jeden z úèastníkù dostane kni-
hy v hodnotì 1000 Kè.
Sponzor: BEN - technická literatura
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SEZNAMUJEME VÁS

ñ

Digitální hodiny s velkým
displejem a teplomìrem

V�eobecný popis

Dnes bych chtìl ètenáøe upozornit
na zajímavý výrobek, který se objevil
na na�em trhu. Jsou to digitální hodi-
ny, øízené krystalem, kombinované
s údajem kalendáøe a s údajem teplo-
ty okolí.

Tyto hodiny jsou vybaveny velko-
plo�ným displejem LCD, na nìm�
se jejich hodinový údaj zobrazuje mi-
moøádnì velkými èíslicemi vysokými
56 mm, se segmenty �irokými 6,5 mm.
Èasový údaj se zobrazuje ètyømístnì,
tedy jako údaj hodin a minut (bez se-
kund). Zobrazovací cyklus je volitelný:
buï americký 12hodinový nebo evrop-
ský 24hodinový.

V levé dolní èásti displeje je zobra-
zován èíselnì údaj mìsíce a dne, ve
støední èásti název dne (v anglické tøí-
písmenné zkratce) a zcela vpravo tep-
lota okolí, volitelná buï ve stupních
Celsia nebo Fahrenheita. Údaje v dol-
ní èásti displeje se zobrazují men�ími
èíslicemi, vysokými 18 mm. Údaj ho-
din je, jak ji� bylo øeèeno, indikován
v hodinách a minutách, údaj teploty je
ve stupních s rozli�ovací schopností
0,5 °.

Na zadní stìnì hodin jsou ètyøi tla-
èítka a jeden posuvný pøepínaè. Tyto
prvky se pou�ívají pouze pro nastavo-
vání hodin a kalendáøe. Pøepínaèem
lze volit buï polohu CALENDAR (pro
nastavování kalendáøe) nebo polohu
CLOCK (pro nastavování hodin), pøí-
padnì polohu LOCK, kterou nastavo-
vání ukonèíme.

Hodiny jsou prodávány ve tøech
variantách provedení: jako kruhové,
jako obdélníkové nebo jako ètvercové.
Technické parametry i obsluha v�ech
typù hodin jsou naprosto shodné,
hodiny se li�í pouze vnìj�ím prove-
dením. Kruhové hodiny mají prùmìr
26 cm a jsou øe�eny pouze k upevnì-
ní na stìnu. Shodnì jsou vyøe�eny
i ètvercové hodiny, jejich� strana mìøí
24 cm. Obdélníkové provedení má
rozmìry 39 x 17 cm a tyto hodiny mo-
hou být upevnìny na stìnu, pøípadnì
je lze postavit na stùl nebo na jinou
vodorovnou podlo�ku, proto�e jsou
navíc vybaveny zadní výklopnou opìr-
kou. Displej je u v�ech provedení zcela
shodného obdélníkového tvaru s roz-
mìry 15 x 9,5 cm.

Pøístroj je napájen dvìma suchými
èlánky typu AAA (mikrotu�ky) a odebí-
rá ze zdroje proud asi 20 µA. Zname-

ná to, �e èlánky vydr�í napájet hodiny
déle ne� 1 rok. Aby zmen�il pravdìpo-
dobnost výtoku z vyèerpaných napáje-
cích èlánkù a tím i mo�nost po�kození
elektroniky pøístroje, doporuèuje vý-
robce preventivní výmìnu napájecích
èlánkù asi po osmi mìsících.

Výrobce tìchto hodin se mi nepo-
daøilo zjistit, proto�e není uveden ani
na pøístroji ani v návodu ani na obalu.
Na pøístroji je pouze nic neøíkající ná-
pis �Product Tomorrow�. V pøikláda-
ném jednolistovém návodu, který je
pouze v anglické a nìmecké øeèi, je
pod pøelepkou uvedeno místo servisu,
firma Wörlein GmbH v západonìmec-
ké obci Cadolzburgu (co� je kousek
západnì od Norimberka). Jsem v�ak
pøesvìdèen, �e se jedná výrobek, po-
cházející z nìkteré asijské zemì.

Funkce pøístroje

Popisovaný pøístroj je jak ve své
konstrukci, tak i ve svém nastavování
velice jednoduchý. Pøesunutím hlavní-
ho pøepínaèe do polohy CALENDER
lze tøemi tlaèítky v horní øadì (na zad-
ní stìnì) nastavit aktuální rok, mìsíc
a den. Údaj roku lze nastavovat v roz-
mezí let 1990 a� 2030. Nastavením
tìchto tøí údajù se automaticky nasta-
ví i zkratka názvu dne ve støedním
sloupci pod údajem hodin. Po posunu-
tí pøepínaèe do polohy CLOCK slou�í
první dvì ze zmínìných tøí tlaèítek pro
nastavení hodin a minut aktuálního
èasu. Tøetím tlaèítkem volíme, zda
si pøejeme zobrazovat èasový údaj
v 12hodinovém nebo v 24hodinovém
cyklu. Ètvrté tlaèítko (ve druhé øadì)

slou�í k volbì mezi zobrazením teplo-
ty ve stupních Celsia nebo Fahren-
heita. Po ukonèeném nastavování pøe-
suneme pøepínaè do polohy LOCK
(zamknuto). Zde je vhodné pøipo-
menout, �e se hodiny �rozebìhnou�
(od nulového sekundového údaje) ji�
v okam�iku, kdy nastavíme pøíslu�-
ným tlaèítkem minutový údaj a nikoli
a� po pøepnutí pøepínaèe do polohy
LOCK. Zobrazovací cyklus (12 nebo
24hodinový) a zobrazení teploty ve
stupních Celsia nebo Fahrenheita lze
volit i tehdy, je-li hlavní pøepínaè v po-
loze LOCK.

V�echny tøi typy popisovaných ho-
din jsou velmi elegantní a proti jejich
vnìj�ímu provedení nelze mít nejmen-
�í námitky. Údaje na displeji jsou per-
fektnì viditelné a to z velice �irokého
pozorovacího úhlu jak ve vodorov-
ném, tak i ve svislém smìru. Aèkoli
vý�ka èíslic, které udávají hodiny a mi-
nuty, je �jen� 56 mm, jeví se èíslice
podstatnì vìt�í, ne� napøíklad èíslice
stejné velikosti na displeji LED. To je
zøejmì zpùsobeno jednak velkým kon-
trastem zobrazení, jednak znaènou
tlou��kou jednotlivých segmentù (6,5
mm).

Jako urèitá nevýhoda by se mohlo
zdát to, �e displej není osvìtlen. Trva-
lé osvìtlení by ov�em bylo pøi napáje-
ní ze suchých èlánkù nerealizovatelné
a zapínat krátkodobì osvìtlení stisk-
nutím nìjakého tlaèítka na pøístroji by
zase bylo velice nepraktické. Díky vel-
kému kontrastu zobrazených údajù
jsou v�ak údaje na displeji pøekvapi-
vì dobøe viditelné i pøi velmi slabém
osvìtlení. Kromì toho se domnívám,
�e svítící hodiny (napøíklad s disple-
jem LED a napájené ze sítì) mají plné
oprávnìní napøíklad v lo�nici, kde
mnoho u�ivatelù vy�aduje, aby mohli
bez problémù zkontrolovat èas, kdy�
se v noci probudí. Pro tento typ hodin,
které u�ivatelé umístí tøeba v obýva-
cím pokoji nebo v pracovnì, pøípadnì
na zdi v kuchyni, pova�uji osvìtlení
displeje za zcela zbyteèné. Tím by se
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také souèasnì ztrácela i nesporná vý-
hoda tìchto hodin, tedy jejich jedno-
duchá a snadná instalace a mo�nost
umis�ovat je na libovolné místo bez
závislosti na svìtelné síti.

Nabídka tøí typù tìchto hodin umo�-
òuje zájemcùm vybrat si takové prove-
dení, které pro daný úèel pou�ití bude
co nejlépe vyhovovat. A jak jsem se ji�
zmínil, vnìj�í provedení v�ech typù
tìchto hodin je naprosto perfektní a
elegantní a lze je proto umístit kamkoli
bez obav, �e by nevypadaly dobøe. U
obou hodin, které jsem mìl po dobu
jednoho týdne k dispozici, jsem zkont-
roloval i nastavenou pøesnost chodu a
zjistil jsem, �e odchylka od pøesného
èasu za tuto dobu nepøesáhla 2 se-
kundy. To znamená, �e mìsíèní od-
chylka by nemìla být vìt�í ne� asi 8
sekund, co� lze pova�ovat za mimo-
øádnì uspokojující. A to uva�uji od-
chylku pouze v jednom smìru, v praxi
v�ak lze poèítat s odchylkou, která se
mù�e mìnit v obou smìrech, z èeho�
by vyplývala je�tì vìt�í pøesnost. Po-
dotýkám v�ak, �e tuto kontrolu nelze,
u pouze dvou výrobkù, pova�ovat za
statisticky zcela prùkaznou.

Dùle�itìj�í pøipomínku v�ak mám
k neexistenci èeského návodu. K ho-
dinám je dodáván pouze jeden list pa-
píru A5, na nìm� je z jedné strany ná-
vod v anglickém jazyce a na druhé
stranì návod v nìmeckém jazyce, pøi-
èem� se oba návody ve svém obsahu
èásteènì li�í. Návod v èe�tinì bohu�el
zcela chybí. Oznaèení funkce jednotli-
vých nastavovacích tlaèítek je sice na-
tolik zøetelné, �e si pravdìpodobnì
i ménì zasvìcený u�ivatel s jejich
funkcí poradí, pøesto si v�ak myslím,
�e by se prodejce mìl postarat o tìch
nìkolik vìt v èe�tinì, které by nasta-
vování usnadnily. Vyplývá to i ze sku-
teènosti, �e v zahranièí je návod k to-
muto pøístroji samozøejmì dodáván.

Závìr

Tyto digitální hodiny, kombinované
s údajem data a teploty okolí, pova�uji
za velice zajímavý, elegantní a funkè-
nì zcela bezchybný výrobek. Také
cenu 1450 Kè, za ní� je tento pøístroj
u firmy GM electronic v Praze prodá-
ván, pova�uji za pøimìøenou.

Adrien Hofhans

Cestující letadly, alespoò nìkterými,
mohou nyní bez nesnází konverzovat èi
jednat, ani� by mìli problémy se navzájem
sly�et.

Pokud se pro sní�ení hladiny hluku po-
cházejícího od listù otáèejících se vrtulí le-
tadel øady King Air pou�ívalo klasických
metod odhluènìní, dosáhlo se sní�ení hla-
diny o 1 a� 3 dB. Systém aktivního odhluè-

nìní NVX firmy Lord Corporation, který vy-
u�ívá signálové procesory TMS320C3X firmy
Texas Instruments a software od Digisonix
Technology, pùsobí proti hluku aktivnì -
budí sestavu reproduktorù signálem, který
je zrcadlovým obrazem hluku v kabinì zpù-
sobeného listy otáèejících se vrtulí. Inter-
akcí obou akustických vlnìní se výraznì
zmen�í hluk - o 9 a� 14 dB. Vyu�ití aktivní-
ho odhluènìní je plánováno rovnì� pro dal-
�í obdobné typy letadel jako jsou Con-
quest, Cheyenne, Mu-2 a Turbo Com-
mander.

Se signálovými
procesory aktivnì

proti hluku

DSP solutions, November 1996, TI

Hájek, J.: Zapojení se dvìma èa-
sovaèi 555, vydala spoleènì na-
kladatelství AA Praha a BEN -
technická literatura, 112 stran
A5, obj. èíslo 120887, MC 119 Kè.

Volné pokraèování knihy Èasovaè 555
- praktická zapojení, která pøed dvìma lety
vy�la v nakladatelství BEN a obsahovala
návody výhradnì s jedním èasovaèem.
Nyní autor vybral a odzkou�el návody, je-
jich� jádrem jsou výhradnì dva èasovaèe.

Po nìkolika úvodních stránkách obsa-
hujících základní zapojení èasovaèe násle-
duje hlavní èást s návody. Ty jsou rozdìleny
do nìkolika ucelených èástí s podobnými
námìty: Èasové spínaèe, Impulsní generá-
tory, Tónové generátory, Mìøicí pøístroje,
Rùzná zapojení (Dvojitý zvonek, Poloauto-
matický klíè, Popla�né zaøízení pro auto,
Analogovì-èíslicový pøevodník). Závìr tvoøí
pøehled technických a elektrických dat èa-
sovaèe.

Katalog kabelù a vodièù 1997-8,
vydalo nakladatelství IN-EL, 102
stran A4, obj. èíslo 120812, MC
105 Kè.

Tento nejúspì�nìj�í a rovnì� neprodá-
vanìj�í katalog je opìt na svìtì. Proti
svým pøedchùdcùm je roz�íøen jak co do
celkového rozsahu, tak i sortimentem. Byl
pøipravován ve spolupráci s Asociací velko-
obchodù s elektroinstalaèním materiálem.

Novì je v katalogu zaøazena skupina
topných a bezhalogenových kabelù a ma-
nipulaèní techniky. U pøevá�né vìt�iny pre-
zentovaných výrobkù jsou uvedeny i nejdù-
le�itìj�í technické údaje. Standardnì kata-
log obsahuje zpùsob oznaèování tuzem-
ských i nìkterých zahranièních kabelù a
vodièù, vèetnì významu jednotlivých zpù-
sobù znaèení.

Katalog je èernobílý i barevný na kvalit-
ním køídovém papíøe. Je urèen projektan-
tùm, montá�ním firmám, provozovatelùm
elektrických zaøízení a prodejcùm elektro-
technických výrobkù.

Rozhlas a televize v roce 1997,
vydal spoleènì Radioservis a
Èeskoslovenský DX klub, 128
stran A5, obj. èíslo 120898, MC
95 Kè.

Jedná se o u�iteèného prùlvodce roz-
hlasovými a televizními pásmy, který vy�el
na sklonku minulého roku.

Úvodem se dozvíte nìco o pøijímaèích,
anténách a rozhlasovém vysílání. Dále pøí-
ruèka uvádí informace o spoleènosti Èeské
Radiokomunikace, Èeskoslovenském DX
klubu a Èeském rozhlasu. Pak následují
hlavní èásti knihy: pøehled rozhlasových
vysílaèù v Èeské a Slovenské republice,
pøehled zahranièních stanic vysílajících
èesky a slovensky, pøehled evropských
rozhlasových vysílaèù a závìr tvoøí pøehled
televizních vysílaèù v Èeské a Slovenské
republice. Pøíruèka té� obsahuje adresy
rozhlasových a televizních stanic.

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

elektrotechniky
(Pokraèování)

Rozhlasová pásma
Víte jistì z vlastní praxe, �e obyèej-

ný rozhlasový pøijímaè má nìkolik vl-
nových rozsahù. Na starých pøijíma-
èích bylo mo�né volit mezi dlouhými,
støedními a krátkými vlnami, na novìj-
�ích pøijímaèích k tomuto výbìru pøi-
stupuje je�tì pásmo velmi krátkých vln;
nìkterý z uvedených rozsahù mù�e
chybìt, popø. pásmo krátkých vln mù�e
být rozdìleno na nìkolik podrozsahù
(napø. 49, 41, 30, 25, 19 m).

Zkuste si zapnout rozhlasový pøijí-
maè na rozsah dlouhých vln. Na stup-
nici najdete oznaèení vlnových délek
(pøibli�nì 1000 a� 2000 m), nìkde jsou
uvedeny i údaje v jednotkách kmitoètu
(hertz, Hz, popø. kHz, 1000x vìt�í, èi
MHz, miliónkrát vìt�í). Tzv. dlouhé vlny
jsou v rozsahu asi 300 a� 150 kHz; èím
del�í je délka vlny, tím ni��í je kmito-
èet. Matematický vztah mezi délkou
vlny l a kmitoètem f je pøibli�nì

l = 300/f [m; MHz]
a je dán rychlostí �íøení elektromagne-
tického pole (rychlostí svìtla) v daném
prostøedí. Vlnová délka je vzdálenost,
kterou urazí elektromagnetická vlna za
dobu jednoho kmitu.

Kdy� pøijímaè na rozsahu dlouhých
vln pøelaïujete, zjistíte, �e zachytíte jen
asi 4 a� 5 vysílaèù na celé stupnici. Po
pøepnutí na støední vlny, které mají roz-
sah pøibli�nì od 190 do 550 m (asi
1600 a� 500 kHz), najdete ji� stanic
více, pøedev�ím veèer a v noèních ho-
dinách. Nejvíc byste jich napoèítali ve
dne v rozsahu krátkých vln, obvykle
mezi 16 a� 50 m (25 a� 6 MHz). Zato
na rozsahu velmi krátkých vln najdete
jen vysílaèe z okolí, pøibli�nì do vzdá-
lenosti 80 km. Také televizní vysílaèe
pracují v rozsahu velmi krátkých vln a
víte jistì, �e pokud nemáte tzv. spo-
leènou anténu, musíte mít pro pøíjem
ka�dého televizního vysílaèe samo-
statnou anténu. Navíc také zále�í na
tom, kam anténa smìøuje. Jak si to
v�echno vysvìtlit?

�íøení rádiových vln
Vysoko nad námi, asi ve vý�ce 50

a� 400 km, kde je ji� nepatrná hustota
vzduchu, se vytváøejí vlivem sluneèní-
ho záøení vrstvy s vìt�ím mno�stvím
elektricky nabitých èástí. Tìmto vrst-
vám tak, jak jdou za sebou postupnì
od Zemì, øíkáme vrstva D, vrstva E a
nejvý�e je vrstva F. Vrstva D �dìlá jen
problémy� - rádiové vlny DV (dlouhé
vlny) a SV (støední vlny) se prùchodem
touto vrstvou tlumí. Je to nìco podob-

ného, jako byste svítili baterkou na stì-
nu pøes mléèné sklo - stìna se sice
osvìtlí, ale �nic moc�. Kdy� mléèné sklo
odstraníte, od bílé zdi se bude svìtlo
dobøe odrá�et zpìt do celé místnosti.

Pro nás a pásmo støedních vln je
mléèné sklo vrstvou D a bílá zeï vrst-
vou E v ionosféøe. Ve veèerních hodi-
nách, kdy� zapadne slunce, vrstva D
zmizí a od vrstvy E se rádiové vlny od-
rá�ejí zpìt k zemi. Krátké vlny prochá-
zejí jak vrstvou D, tak E (tyto vrstvy zpù-
sobují i útlum krátkých vln, ale mnohem
men�í - èím krat�í je délka vlny, tím
men�í nastává útlum). Krátké vlny se
odrá�ejí na vrstvì F (ta je pro krátké
vlny nìco jako zrcadlo pro svìtelný pa-
prsek) a zpìt na Zemi dopadají témìø
ve stejné intenzitì, s jakou byly vyslá-
ny. Nu a podle toho, je-li zrcadlo èisté,
�pinavé nebo zaprá�ené, by se odrá-
�elo i více èi ménì svìtelných paprs-
kù. V ionosféøe vrstva F odrá�í krátké
vlny tím lépe, èím více elektricky nabi-
tých èástí obsahuje - øíkáme èím je více
ionizována. Dopadne-li rádiová vlna do
ionosféry, rozkmitá volné elektrony,
které se tak stávají zdrojem nové, �od-
ra�ené� rádiové vlny. Kdyby se elektro-
ny nesrá�ely s neutrálními molekula-
mi, vyzáøily by celou energii obdr�enou
od dopadající vlny. Prakticky se v�ak
èást této energie spotøebovává právì
pøi tìchto srá�kách a tím nastává útlum
rádiových vln.

Pokud jde o rychlost �íøení elektro-
magnetických vln, �íøí se ve vzducho-
prázdnu stejnou rychlostí jako svìtlo,
tzn. 300 000 km/s. Nepatrnou odchyl-
ku smìrem dolù pøi �íøení atmosférou
není tøeba uva�ovat.

 Velmi krátké vlny - tzn. vlny krat�í
ne� 10 m (od 30 MHz vý�e) - prochá-
zejí vìt�inou ionosférickými vrstvami
bez odrazu, podobnì jako svìtlo èirým
sklem. Øíkáme, �e se �íøí pøímoèaøe
jako svìtlo. Skuteènì, vysílaèe v roz-
sahu velmi krátkých vln mají jen malý
dosah, jejich signál dosahuje pøibli�nì
jen tam, kam je mo�né pøi nejlep�í vi-
ditelnosti z antény vysílaèe dohlédnout.
Aby se dosah vysílaèù zvìt�il, staví se
pro nì antény hodnì vysoko - tøeba na
vysokých kopcích. Dobrý pøíjem tako-
vých vysílaèù je do vzdálenosti 50 a�
100 km a proto také televizní vysílání
v dobré kvalitì obvykle zachytíme jen
od toho �svého� nejbli��ího vysílaèe.

Za mimoøádných podmínek, napø. pøi
výskytu vrstvy Es nebo pøi obzvlá�tì
silné ionizaci vrstvy F mohou se výji-
meènì dálkovì �íøit rádiové vlny a� do
kmitoètu 150 MHz.

Zde platí, �e od urèitého kmitoètu -
øeknìme 8 MHz (velikost tohoto kmi-
toètu se mìní v závislosti na momen-
tálním stavu inonosféry) se rádiové
vlny, vyslané kolmo k ionosféøe, ji� ne-
budou odrá�et zpìt, ale projdou do
kosmického prostoru. Aby se odrazily
radiové vlny s tímto - nebo i vy��ím
kmitoètem, musí na ionosféru dopadat
pod urèitým úhlem men�ím ne� je 90 °.
Tento úhel je pro ka�dý kmitoèet jiný a
nazýváme jej kritický úhel (viz obr. 72).
Pomocí radiových vln odra�ených od
ionosféry - nìkdy i vícenásobnì odra-
�ených mezi ionosférou a zemským
povrchem, doká�eme v oblasti krát-
kých vln pøekonat i ty nejvìt�í vzdále-
nosti na zemìkouli a poslouchat sta-
nice tøeba i z oblasti Oceánie.

Slo�ení ionosféry
Ionosférou rozumíme horní vrstvy

atmosféry ve vý�i 60 a� 600 km. Asi
do vý�e 100 km má ionosféra pøibli�-
nì stejné slo�ení, jako v blízkosti zem-
ského povrchu; ve vìt�í vý�ce zpùso-
bí rùzná hmotnost plynù jejich
rozvrstvení tak, �e v ni��ích polohách
je vìt�í koncentrace tì��ích plynù.

Teplota ionosféry je na spodní hra-
nici kolem 75 °C, rychle klesá a ve vý�i
80 km je v rozmezí -70 a� -20 °C. Od
této vý�e smìrem nahoru stoupá i tep-
lota. Ionizace spoèívá v tom, �e se
z vnìj�í obálky atomu odtrhne elektron
a atom tím získá elementární elektric-
ký náboj. Ionizace nastává buï pùso-
bením ultrafialového záøení (fotoioni-
zace), nebo korpuskulárního záøení
(nárazová ionizace). Hlavním zdrojem
ionizace je Slunce, nepatrnì (zlomky
procenta ionizace pùsobené Sluncem)

Obr. 71. �íøení elektromagnetických vln

Obr. 72.
Odraz elektromag-

netických vln od
ionosféry
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pùsobí i hvìzdy. Ionizující úèinek hvìzd
se projeví hlavnì v dlouhých zimních
nocích. Proces ionizace a zpìtné re-
kombinace probíhá v ionosféøe neustá-
le; mno�ství volných elektronù a klad-
ných iontù jednotlivých plynù závisí na
intenzitì ultrafialového a korpuskulár-
ního záøení a tato intenzita je mimo
dal�ích vlivù i funkcí vý�ky a zenitové
vzdálenosti Slunce.

Vliv sluneèní èinnosti
Shrneme-li pøedchozí odstavce, pak

hlavním zdrojem ionizace je Slunce,
vyzaøující jak ultrafialové, tak hmotné
(korpuskulární) èástice. Vliv hmotného
záøení na ionizaci èiní asi 50 % fotoio-
nizace ultrafialovými paprsky. Mimoto,
asi ve velikosti 0,1 % úèinku Slunce,
se na ionizaci podílejí i hvìzdy a ne-
smíme zapomenout ani na nepravidel-
né výrony èástic pøi sluneèních erup-
cích. Slunce vykazuje v prùbìhu let
rùznou intenzitu èinnosti, která je i po-
zorovatelná okem na sluneèním disku,
kde vidíme obvykle nìkolik skvrn. Ne-
zále�í ov�em jen na jejich poètu, ale
také umístìní - jsou-li blízko støedu slu-
neèního kotouèe (v �rovníkové� èásti),
u pólù, nebo na jeho východním èi zá-
padním okraji. Mírou sluneèní èinnosti
je tzv. relativní èíslo sluneèních skvrn
R (Wolfovo èíslo)

R = 10 g + f  ,
kde g je poèet skupin sluneèních skvrn
pozorovaných na slunci a f poèet jed-
notlivých pozorovaných skvrn. V iono-
sférické slu�bì se pou�ívá více tzv.
dvanáctimìsíèní vyhlazený prùmìr to-
hoto èísla (R12).

Sluneèní skvrny jsou opticky viditel-
né tmavé skvrny na povrchu slunce. Ve
skuteènosti jsou to jícny s proudícími
nabitými èásticemi. Sluneèní èinnost
není stálá, ale má periodicky se opa-
kující minima a maxima; mezi dvìma
vrcholy sluneèní èinnosti uplyne prù-
mìrnì 11 let. Od maxima èinnost po-
zvolna klesá k minimu a pak se rychle
vrací k maximu. Velké skupiny skvrn
se na sluneèním disku objevují i nìko-
lik otoèek Slunce za sebou, tedy nì-
kolik mìsícù, jiné jsou viditelné jen pøi
jedné otoèce. Slunce se otáèí jednou
za 27 dnù, tak�e se vlivy sluneèní èin-
nosti opakují s periodicitou tìchto 27
dnù a toho se m.j. vyu�ívá ke krátko-
dobým pøedpovìdím �íøení. V souèas-
né dobì jsme v tìsnì za minimem slu-
neèní èinnosti, následující maximum
bude v letech 2000 - 2001. Èím vy��í
je sluneèní aktivita, tím je vy��í ioniza-
ce ionosféry; to pøiná�í mo�nost vyu-
�ívat vy��í kmitoèty, které jsou ménì
tlumeny ne� ni��í. Ve svých dùsledcích
to znamená, �e mù�eme ve èastìji
sly�et stanice z jiných kontinentù na
vy��ích kmitoètech z oblasti krátkých
vln. Pro kmitoèty nad 50 MHz, tedy
v oblasti velmi krátkých vln, se iono-
sférické zmìny projevují jen nepatrnì
nebo spí�e výjimeènì.

Zji��ovat dennì stav slunce a poèet
skvrn na pozemské stanici by bylo do-

sti problematické a v obdobích se za-
ta�enou oblohou nemo�né. Bylo v�ak
zji�tìno, �e v oblasti centimetrových vln
pøichází ve smìru od Slunce ��umo-
vý� signál, jeho� amplituda je úmìrná
sluneèní èinnosti. Proto se dnes obvyk-
le u�ívá k vyjádøení aktivity Slunce hod-
nota sluneèního �umu mìøená v centi-
metrové oblasti rádiových vln na
kmitoètu 2800 MHz, oznaèovaná SF
nebo F s jednotkou SFU, co� je mj. i
praktiètìj�í ne� hodnocení sluneèní
aktivity podle èísla sluneèních skvrn.
Je�tì pøesnìj�í závislosti bylo dosa�e-
no zavedením tzv. ionosférického in-
dexu FF2.

Ionosférické mimoøádnosti,
poruchy

V pøedchozích odstavcích jsme po-
pisovali jevy, vyskytující se na Slunci
pravidelnì. Mimoto se v�ak je�tì vy-
skytují a mù�eme se setkat s pojmy:

Ionosférické bouøe, které jsou zpù-
sobené sluneèními erupcemi, pøípad-
nì prùchodem vìt�ích sluneèních
skvrn pøes støední sluneèní poledník.
Slunce v tomto pøípadì vysílá do pro-
storu silné proudy korpuskulárních èás-
tic ve vìt�ím mno�ství a ty naru�ují
pravidelnou stavbu ionosféry. Ionosfé-
rické bouøe bývají nejèastìji v blízkos-
ti magnetických pólù a nìkdy bývají
doprovázeny polární záøí. Trvání tako-
vé ionosférické bouøe se silným naru-
�ením podmínek se pohybuje obvykle
v rozmezí dvou hodin a� dvou dnù a
na jejím zaèátku se obvykle projeví
krátkodobé - nìkolikahodinové ale vý-
razné zlep�ení podmínek hlavnì na
vy��ích krátkovlnných pásmech.

Mimoøádná (sporadická) vrstva Es
se objevuje hlavnì v letním období,
ov�em výjimeènì tøeba i v lednu. Ve
vìt�í míøe bývá pøi minimech sluneèní
èinnosti a projevuje se hlavnì pøi �íøení
vln o kmitoètech vy��ích ne� 20 MHz,
v mimoøádných pøípadech zasahuje a�
do oblasti 150 MHz. Tato vrstva má
zvlá�tní møí�ovitou strukturu, mù�e být
rùznì naklonìna pùsobením tzv. slu-
neèního vìtru a její poloha se obvykle
rychle mìní. Pùsobí v�ak témìø jako
dokonalá odrazná vrstva (jako pro svìt-
lo zrcadlo) a tak mù�eme nìkteré letní
odpoledne pozorovat televizní signály

1. TV pásma z Kyjeva, støídající se se
signály moskevské televize, pøecháze-
jící pak do smìrù Itálie - �panìlsko.
Pøechodem televizních vysílaèù na
vy��í kmitoèty tohoto pozorovatelného
fenoménu ubývá, dnes zjistíme výskyt
mimoøádné Es vrstvy nejlépe prola-
dìním pásma VKV rozhlasu 86 a�
108 MHz, které bývá zaplnìno enorm-
ním mno�stvím stanic z okrajových
èástí Evropy, jinak nesly�itelných. Také
stanice, vysílající na CB pásmu
27 MHz jsou v létì èasto ru�eny stani-
cemi ze vzdálených zemí.

Náhlé ionosférické poruchy se pro-
jeví po silných výronech v oblasti krát-
kovlnného ultrafialového a� rentgeno-
vého záøení. To je nìkdy tak silné, �e
krátkodobì ionizuje vrstvu D daleko
více, ne� je její obvyklá ionizace, a vìt-
�ina rádiových vln, které jí normálnì
procházejí jen s nepatrným zeslabe-
ním, se zcela utlumí a �zmlknou� i sta-
nice, které v tu dobu bì�nì slýcháme.
Tento jev nastává jen na osvìtlené
stranì zemìkoule a trvá od nìkolika
minut do nìkolika hodin. V literatuøe
se nazývá Dellingerùv efekt.

Mimo uvedených jevù se v�ak je�tì
projevuje vliv geomagnetického pole
Zemì. Výzkum v�ech jevù a pøíèin
v posledních letech je velmi intenzivní
a na pomoc døíve obvyklým balónovým
èi raketovým sondám pøi�ly umìlé dru-
�ice Zemì, umo�òující pohled na io-
nosféru �z druhé strany�. Dostupné
literatury z oboru �íøení elektromagne-
tických vln je málo, velmi dobrým vo-
dítkem jsou èlánky ing. Jandy OK1HH
v na�em èasopise.

I na krátkých vlnách se v�ak proje-
vují pøi pøíjmu poruchy. Ty jsou dvojího
druhu - prùmyslové a atmosférické.
Prùmyslové vznikají v elektronických
zaøízeních v�eho druhu a mìly by být
odstraòovány hned u zdroje ru�ení.
Hlavnì ve mìstech v�ak dnes ji� trva-
lá úroveò tohoto ru�ení pøekraèuje
únosnou míru a nezøídka bývá ome-
zujícím prvkem sly�itelnosti slabých
signálù. Atmosférické poruchy vznika-
jí v místních bouøkách a �íøí se do ce-
lého svìta hlavnì z rovníkových oblas-
tí, úroveò tìchto poruch je vy��í v létì
ne� v zimì.

(pokraèování)

Oprava k èlánku
�Elektronické hodiny MidraTime2�

Po sestavení hodin a koneèném
o�ivení jsem zjistil, �e hodiny mají den-
ní cyklus 22 místo po�adovaných 24
hodin. Tzn., �e po èase 21:59 neuká-
zaly hodiny v následující minutì èas
22:00, ale displej se vynuloval na
00:00. Cyba byla zøejmì v nastavení
modulu èítaèù IO6 a IO7. Proto jsem
k pùvodnímu schématu doplnil dvì di-
ody KA261 (viz obr. 1) a upravil tak
modul èítání na 24. Diody lze snadno
doplnit na pùvodní desku s plo�nými
spoji.

Petr �evèík

Obr. 1.
Úprava zapojení hodin MidraTime2.

Diody jsou pøidány k vývodùm Qc a Qf
èítaèe IO6. Podle názoru redakce by

pravdìpodobnì staèilo pøepojit
katodu D14 z vývodu Qg na Qf
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Jednoduchá zapojení
pro volný èas

Elektronická fázovka
Pro zji��ování fázového napìtí v roz-

vodné síti se pou�ívají zkou�eèky dout-
navkové, elektromagnetické a elek-
tronické. Nejpopulárnìj�í je zkou�eèka
doutnavková, kterou staèí pøipojit jedno-
pólovì pouze k fázovému vodièi, svit dout-
navky je v�ak zvlá�tì na sluneèním svìtle
málo zøetelný. Nevýhodou elektromag-
netických a bì�ných elektronických
zkou�eèek je nutnost dvoupólového
pøipojení.

Dále je popsána elektronická zkou-
�eèka, která se pou�ívá stejnì snadno
jako doutnavková, její indikace je v�ak
výrazná - svítivou diodou LED a souèas-
nì akustická. Zkou�eèka je urèena pro
napìtí 110 a� 400 V.

Schéma zapojení zkou�eèky je na
obr. 1. Zapojení vychází z principu dout-
navkové zkou�eèky a obsahuje sériové
spojení doutnavky NE1 a rezistorù R12 a
R13 pro omezení proudu doutnavkou.
Doutnavka je pøes bezpeènostní konden-
zátor C1 vyvedena na mìøicí hrot J1, re-
zistor R13 je vyveden na dotykovou plo�-
ku J2. Jestli�e se dotýkáme rukou plo�ky
J2 a na hrot J1 pøivedeme fázové napìtí,
doutnavka se rozsvítí.

Ostatní obvody zkou�eèky zvýrazòují
indikaèní funkci doutnavky. Støídavé na-

stojato�. Deska je spolu s dr�ákem
dvou tu�kových èlánkù (B1 a B2) vlo-
�ena do podlouhlého pouzdra z plas-
tické hmoty. Na pøední stìnu pouzdra je
pøi�roubován mìøicí hrot o délce asi
60 mm, zhotovený z mosazné kulatiny o
prùmìru 2 a� 3 mm. Na hrot je navléknu-
ta bu�írka z PVC, ze které vyènívá pouze
�pièka hrotu v délce 5 mm. Na boèní stì-
nu pouzdra je namontován spínaè S1 a
jsou v ní díry pro LED D2 a piezorepro-
duktor. V pøední èásti boèní stìny je té�
umístìna dotyková plo�ka z kousku ne-
korodujícího plechu.

Seznam souèástek

Rezistory (kovové, 0,5 W)
R1 1 MW
R2 510 kW
R3 3,3 kW
R4, R8, R9 10 kW
R5 33 W
R6, R7, R11 1 kW
R10 33 kW
R12, R13 560 kW
Kondenzátory
C1 1,5 nF/1000 V, fóliový
C2 10 µF/16 V, elektrolytický
C3, C4 10 nF, keramický
Ostatní souèástky
T1, T5 BC107
T2 BC177
T3, T4 BC148 (BC107)
D1 BAP795 (1N4001)
D2 LED 5 mm, èervená
NE1 indikaèní doutnavka

s drátovými vývody
RE1 piezoreproduktor 18 mm
S1 posuvný pøepínaè

jednopólový
B1, B2 suchý èlánek 1,5 V, R6

pìtí z rozsvícené doutnavky je usmìrnì-
no diodou D1 (lze pou�ít typ 1N4007) a
pøes odporový dìliè R1, R2 spíná tran-
zistor T1. Signál z kolektoru T1 je vyhla-
zen kondenzátorem C2 a proudovì zesí-
len tranzistorem T2. Pøi rozsvícené
doutnavce NE1 pøejde kolektor T2 do
vysoké úrovnì (asi +3 V) a rozsvítí se
indikaèní LED D2, pøipojená pøes R5
mezi kolektor T2 a zem.

Souèasnì s rozsvícením LED se vy-
sokou úrovní na rezistorech R8 a R9
spustí multivibrátor s tranzistory T3 a T4,
který generuje signál o kmitoètu asi
2 kHz pro akustickou signalizaci. Kmito-
èet signálu je urèen hodnotami souèás-
tek R8, R9 a C3, C4. Signál se odebí-
rá z kolektoru T4, zesiluje se tranzistorem
T5 a je zaveden do piezoreproduktoru
RE1. Kapacita piezoreproduktoru je vybí-
jena rezistorem R11.

Elektronické obvody zkou�eèky jsou
napájeny napìtím 3 V ze dvou tu�ko-
vých èlánkù, napájení se zapíná spí-
naèem S1. Klidový odbìr proudu zkou-
�eèky je 3,5 mA, odbìr pøi signalizaci je
17 mA.

Souèástky zkou�eèky jsou umístì-
ny na desce s jednostrannými plo�nými
spoji podle obr. 2. Z prostorových dùvo-
dù jsou nìkteré rezistory pøipájeny �na-

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji elektronické fázovky a její osazení souèástkami

Obr. 1. Elektronická fázovka
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Pøípravek k mìøení
Zenerova napìtí

Velikost Zenerova napìtí má svoji
dùle�itost pro funkci rùzných elektronic-
kých obvodù, pøitom údaj o tomto napìtí
je na Zenerových diodách vìt�inou neèi-
telný. Proto byl navr�en pøípravek, který
umo�òuje u diod s neèitelným oznaèe-
ním Zenerovo napìtí snadno zmìøit.

Pøípravek obsahuje sí�ový zdroj s vý-
stupním ss napìtím asi 16 V, který zavá-
dí do mìøené Zenerovy diody pøes ome-
zovací rezistor malý ss proud (nìkolik
mA). Prùtokem proudu se vytváøí na Ze-
nerovì diodì úbytek napìtí rovný Zene-
rovu napìtí diody, velikost Zenerova
napìtí se mìøí vnìj�ím ss voltmet-
rem (multimetrem), pøipojeným para-
lelnì k mìøené diodì.

Zapojení pøípravku je na obr. 3. Zá-
kladem pøípravku je malý sí�ový transfor-
mátorek (s prùøezem jádra 20 x 20 mm)
o sekundárním napìtí 12 V. Toto napìtí
je jednocestnì usmìrnìno diodou D1 a vy-
hlazeno elektrolytickým kondenzáto-
rem C1, ke kterému je paralelnì pøi-
pojen zátì�ový rezistor R1. Ss napìtí
z kondenzátoru C1 je vyvedeno pøes
omezovací rezistor R2 na pøístrojové
svorky, ke kterým se pøipojuje mìøená
Zenerova dioda a ss voltmetr.
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Zkou�eèka napìtí akumulátorùZhotovení pøípravku neèiní �ád-
ných potí�í a je ponecháno na mo�nos-
tech a pøedstavivosti konstruktéra.
Vzhledem k tomu, �e pøípravek pracuje
se sí�ovým napìtím, je nutno dbát zvý-
�ené opatrnosti a obvody spojené se
sítí øádnì izolovat.

Jaromír Trnavský

Obr. 3.  Pøípravek pro mìøení
Zenerova napìtí

liv èasopisy z USA a prostudovat a zakoupit cokoli
z bohaté nabídky knih, vycházejících v USA,
v Anglii, Holandsku a ve Springer Verlag (BRD) (èasopisy i
knihy nejen elektrotechnické, elektronické èi poèítaèové -
nìkolik set titulù) - pro stálé zákazníky sleva a� 14 %.

Èasopis Windows NT je urèen pro u�ivatele stejnojmen-
ného produktu a seznamuje je s novinkami v oboru, s apli-
kacemi a se zku�enostmi s pou�íváním Windows NT. V re-
cenzovaném èísle èasopisu jsou napø. èlánky:  Profily
vývojáøù NT, Co se dìje v poèítaèové telefonii, Integrace
Windows NT a UNIXu, Co je nového ve Windows NT 4.0
RAS?, Program Emergency Repair Disk atd.

Èasopis je mìsíèník formátu A4, má prùmìrnì 176
stran a je ti�tìn barevnì na køídovém papíøe. Pøedplatné
pro zahranièí na jeden rok je 89 US dolarù, jedno èíslo stojí
v USA 4,95 dolaru.

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 prohlédnout ukázková èísla a pøedplatit jakéko-

Obr.4.
Zkou�eèka

napìtí
akumulátoru

Poznámka  redakce:  Jak  vyplývá
z pou�itého  principu, lze pøípravkem
mìøit  Zenerovo napìtí pouze o nìco
men�í, ne� je ss napìtí na kondenzá-
toru C1, tj. v popsaném zapojení asi
do 15 V. Pokud by bylo zapotøebí mì-
øit vìt�í Zenerovo napìtí, je nutné
zvìt�it ss mìøicí napìtí na C1 a sou-
èasnì pøimìøenì zvìt�it odpory re-
zistorù R1 a R2. Napø. pøi pou�ití
transformátoru se sekundárním na-
pìtím 24 V dosáhne napìtí na C1 ve-
likosti pøes 30 V a je mo�né mìøit Ze-
nerovo napìtí do 30 V. V tom pøípadì
pou�ijeme R1 o odporu 2,2 kW/1 W a
R2 o odporu 18 kW/0,5 W. Vzhledem
k tomu, �e ze sekundárního vinutí
transformátoru se odebírá proud o
velikosti pouhých nìkolika  desítek
mA, postaèí transformátor dimenzo-
vat na 3 VA.

la IO1 je z mìøeného napìtí zmen�eno dì-
lièem s R5 a Zenerovou diodou D2.

Zkou�eè mìøí napìtí s pøesností ±5 %
v teplotním rozsahu 15 a� 35 °C, meze
mìøicích intervalù lze pøípadnì upravit
zmìnou odporù rezistorù R1 a R3.

Radioelektronik Audio-Hi-Fi-Video 5/1995

Jednoduchý tester infraèervených
dálkových ovladaèù

V èísle PE 11/97 str. 13 jste uvedli
tester infraèervených (IÈ) dálkových
ovladaèù (DO), k jeho� stavbì z nových
souèástek by bylo zapotøebí asi 80 Kè.
To byl podnìt k popsání jednodu��ího
testeru, který je prakticky zadarmo.

Pøed èasem jsem experimentoval
s nalezenou fotodiodou 1PP75 (TESLA).
Tuto diodu jsem zapojil k digitálnímu
voltmetru a výsledek byl, �e fungovala
jako solární èlánek. Potom jsem foto-
diodu pøipojil na sluchátko - viz obr. 5. -
a pøilo�il k ní vysílací IÈ LED dálkového
ovladaèe. Zmáèknul jsem tlaèítko na
DO a zpozoroval jsem zajímavý jev. Ve
sluchátku bylo sly�et modulovaný sig-
nál vysílaný z DO.

Obr. 5.
Tester IÈ
dálkových
ovladaèù

Tento  jev nastává zøejmì proto, �e
kromì okolního sluneèního svìtla, kte-
ré zpùsobuje vznik ss napìtí na elektro-
dách fotodiody, snímá fotodioda i dal�í
rùzné typy záøení, jako je právì IÈ svìt-
lo. Toto IÈ svìtlo vybuzuje v diodì støí-
davé napìtí, které je pak sly�et ve sluchát-
ku. To znamená, �e obvod nepotøebuje
napájení. Jedinou nevýhodou je, �e
úèinnost pøenosu signálu je malá a pro
dosa�ení dostateèné hlasitosti zvuku
ve sluchátku musíme umístit fotodiodu
od vysílací LED DO do vzdálenosti
max. 15 cm, ale to nebývá problém. Pro
svùj pokus jsem pou�il jedno z dvojice
sluchátek ARF210 o impedanci 75 W
výroby TESLA. Lze pou�ít i jiná slu-
chátka, jako tøeba telefonní o impedan-
ci 50 W.

Testerem podle obr. 5 zkou�íme
DO tak, �e pøilo�íme fotodiodu k vysí-
lací LED DO a pøi správné funkci DO
usly�íme ve sluchátku dostateènì sil-
ný signál.

Zkou�eèka identifikuje a opticky in-
dikuje diodou LED tøi intervaly velikosti
napìtí automobilového akumulátoru.
Pøí správné velikosti napìtí v intervalu
11 a� 15 V LED nesvítí. Pøi napìtí vìt-
�ím ne� 15 V (pøepìtí) LED bliká s kmi-
toètem asi 1 Hz, pøi napìtí men�ím ne�
11 V (podpìtí) LED trvale svítí.

Zapojení zkou�eèky je na obr. 4.
Mìøené napìtí z akumulátoru se pøipo-
juje mezi svorky vstup + a vstup -. Veli-
kost mìøeného napìtí se vyhodnocuje
dvìma hradly NAND (IO1a a IO1b) typu
7400, která jsou vyu�ita jako kompará-
tory s rozhodovací úrovní asi 1,4 V.
Mìøené napìtí se zmen�uje odporový-
mi dìlièi s D1 a R1 a� R4 tak, aby se
hradlo IO1b otvíralo pøi vstupním napìtí
11 V a IO1a pøi napìtí 15 V. Hradla
IO1a a IO1b jsou provázána rezistory
R6, R7 a kondenzátorem C1 tak, �e
tvoøí astabilní multivibrátor. Pokud jsou
obì hradla otevøena, multivibrátor kmitá
na kmitoètu asi 1 Hz. Výstupní signál
z hradla IO1b je negován a proudovì
zesílen dal�ími hradly IO1c a IO1d a z je-
jich výstupù je veden na indikaèní D3.

Pøi vstupním napìtí men�ím ne� 11 V
jsou na výstupech IO1a i IO1b vysoké
úrovnì, na výstupech IO1c a IO1d jsou
nízké úrovnì a LED D3 trvale svítí.
V intervalu vstupního napìtí 11 a� 15 V
je na výstupu IO1a vysoká úroveò a na
výstupu IO1b nízká úroveò. Na výstu-
pech IO1c a IO1d je vysoká úroveò a
D3 nesvítí. Pøi vstupním napìtí vìt�ím
ne� 15 V jsou obì hradla otevøena, jimi
tvoøený multivibrátor kmitá a D3 bliká.

Zkou�eèka je napájena mìøeným
napìtím, napájecí napìtí +5 V pro hrad-

   W

Jakub Bro�
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Základem mìøení kapacit a indukè-
ností LCmetru s PIC je mìøení frek-
vence oscilátoru s IO1. Po zapnutí
LCmetru s PIC se rozbìhne oscilátor
IO1, L1, C1, procesor zmìøí frekvenci
F1. Následuje kalibrace. K rezonanè-
nímu obvodu L1, C1 se paralelnì po-
mocí relé Re1 pøipojí kalibraèní kon-
denzátor C2a, b. Potom následuje
zmìøení frekvence f2.
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Frekvence oscilátoru je pøi mìøené
kapacitì 1 pF asi 750 kHz a pøi mìøe-
né kapacitì 1 µF asi 20 kHz. Pøi mì-
øení kapacity je sepnutý pøepínaè
Pø. 3a, který pøiøadí mìøený konden-
zátor paralelnì k C1. Pøi mìøení in-
dukèností je sepnutý pøepínaè Pø. 2a,
který pøiøadí mìøenou cívku do série
s L1. Výsledná zmìøená kapacita a in-
dukènost:
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LCmetrem s PIC mù�eme odeèíst
vstupní kapacitu Cp(indukènost Ls)
vstupních svorek LCmetru s PIC, popø.
mìøicích hrotù - a to tlaèítkem �0�.

Výsledná zmìøená kapacita a in-
dukènost je :
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Pøi nulování necháváme vstupní
svorky u mìøení kapacit rozpojené.
Pøi mìøení indukènosti vstupní svorky
zkratujeme zkratovacím mùstkem.

Procesor PIC16C58 vypoèítává
v�echny vý�e uvedené matematické
vzorce, mìøí frekvenci a øídí displej
LCD. Po zapnutí LCmetru s PIC a pøi
vypnutých pøepínaèích mìøení se na
displeji objeví nápis �STOP�. Rozbíhá
se oscilátor a mìøí se frekvence f1. Po
chvíli nám displej LCD oznámí kalibra-
ci �KALIBRUJI�. Procesor pøes relé
pøipojí kondenzátor C2a, b k rezo-
nanènímu obvodu C1, L1 a zmìøí frek-
venci f2.

Po uskuteènìní tìchto úkonù nám
displej oznámí �MUZES MERIT�. V této
chvíli mù�eme zapnout mìøení L nebo
C. Pøi zapnutí obou mìøení L a C na-
jednou nám displej oznámí �VADNA
VOLBA�, proto musíme jedno mìøe-
ní vypnout. Pokud zapomeneme po
ukonèení mìøení spínaèe L a C vy-
pnout a znovu zapneme LCmetr, dis-
plej nás upozorní �VYPNI VOLBU�.
Jestli�e bychom nevypnuli volby mì-
øení, nebylo by mo�né kalibrovat.

Popis sestavení

Celý pøístroj je postaven na jedné
desce s plo�nými spoji a je vestavìn

do plastové krabice U-UNKA (GM
electronic), ve které je také dr�ák �esti
baterií R6, z nich� je pøístroj napájen.
Souèástky potøebné k sestavení pøí-
stroje se osazují v poøadí: rezistory,
kondenzátory, relé, konstrukèní prvky
(pøepínaèe, cívka, distanèní sloupky,
svorky, ... ), polovodièové souèástky,
displej LCD 16 znakù - 1 øádek.

Vzhledem k pou�ití miniaturních
souèástek pou�ijte mikropájeèku s re-
gulací teploty (napø. ERS 50) a kvalitní
pájku (napø. SN60Pb) s dostateèným
mno�stvím tavidla (kalafuna).

Zapájení kalibraèního kondenzátoru
C2a, b vìnujeme nále�itou pozornost,
nebo� na jeho pøesnosti a stabilitì
závisí výsledná pøesnost a dlouhodo-
bá stabilita mìøení. Tento kondenzá-
tor musí být vybrán (kapacitu 1020 pF)
a jeho pøehøátí pøi pájení by mohlo mít
za následek zmìnu kapacity i dlouho-
dobé stability!

Polovodièové souèástky, které ne-
jsou umístìny v objímce, pájíme rov-
nì� co nejkrat�í dobu a na závìr a�
po zevrubné kontrole ji� zapájených
pasivních souèástek. Mìøicí svorky
pøi�roubujeme k desce s plo�nými
spoji pomocí �roubù a distanèních
sloupkù M3x 15 mm. Nakonec umístí-
me displej LCD na distanèní sloupky
M3x 25 mm a propojíme se základní
deskou. Do plastové krabice umístíme
pøístroj a� po o�ivení a vyzkou�ení.

Uvedení do provozu

Odbìr celého LCmetru s PIC je asi
11 mA. V dobì kalibrace se zvìt�í od-
bìr na 22 mA po dobu 1 s. Pøi pou�ití
jiné krabièky je vzhledem k minimální-

LCmetr s PIC
LCmetr s PIC je urèen pro jednoduché a rychlé mìøení malých

kapacit a indukèností (0,1 pF a� 1 µF; 0,01 µH a� 100 mH). K jedno-
duchosti mìøení patøí jako samozøejmost automatické pøepínání
rozsahù, vèetnì kalibrace a odeètení vnítøních kapacit a indukènos-
tí pøístroje.

Jan Przeczek, OK2UFY

Obr. 1. Schéma zapojení
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mu odbìru mo�né pou�ít destièkovou
baterii 9 V. Napìtí z baterie 9 V je sta-
bilizováno IO3 na 5 V pro displej LCD,
IO1, IO2. Rezistor R6 omezuje proud
pro podsvìtlený displej (to není nutné
pou�ít). Odporovým trimrem P1 nasta-
vujeme kontrast displeje LCD.

Po�adavek na pøesnost je jen u kali-
braèního kondenzátoru C2a, b, který
by mìl mít pøesnost kapacity nejménì
1 %. Na této kapacitì je závislá vý-
sledná pøesnost mìøení LCmetru
s PIC. C2a, b se skládá z nìkolika
kondenzátorù tak, aby mìl kapacitu
1020 pF. Základem je stabilní a pøes-
ný kondenzátor 1000 pF (PHILIPS typ
KS 427, KS 433). Do kapacity 1020 pF
�dostavíme� jedním nebo dvìma kon-
denzátory z hmoty NP0. Na L1 a C1
nejsou kladeny zvlá�tní po�adavky,
pokud jde o pøesnost, vyhoví toleran-
ce 5 %. Ostatní souèástky jsou bì�-
ných tolerancí.

Cívka L1 je sestavena na jádøe cív-
ky 09P (oznaèení GM electronic) a má
indukènost 330 µH.

Pùvodní vinutí odvineme, navine-
me asi 43 závitù drátem o prùmìru
0,3 mm. Dùle�ité pro tuto cívku je její
sériový odpor. Ten by nemìl pøekroèit
0,2 W. Indukènost cívky L1 68 µH by
mìla být dodr�ena s pøesností ±5 %,
co� by pøi 43 závitech mìlo být dodr-
�eno.

Pøesnost mìøení je závislá na pøes-
nosti kalibraèní kapacity, proto je nut-
né ji vìnovat nejvìt�í pozornost. Jen
tak se dá dodr�et maximální pøesnost.
Maximální mìøená kapacita je 1,5 µF
a indukènost 150 mH.

Pozor! LCmetr s PIC mìøí jen ne-
polarizované kondenzátory.

LCmetr s PIC byl srovnáván s mì-
øicím pøístrojem HP 4275. S tohoto po-
rovnání vycházejí nepøesnosti v mìøe-
ní LCmetru s PIC. Dosa�ené výsledky
jsou v této kategorii pøístrojù víc ne�
dobré.

Popis hlá�ení
displeje LCD

STOP - èasová prodleva 3 sekundy
pro rozbìh a stabilizaci frekvence os-
cilátoru IO1.

KALIBRUJI! - mìøí frekvenci f1 a f2 za
pomocí pøipojeného kondenzátoru
C2a, b. Doba kalibrace je 1 s.

MUZES MERIT! - volíme druh mìøení
pøepínaèem L nebo C. Jednotky mì-
øení  C = pF, nF, µF. Jednotky mìøení
L = nH, µH, mH.

VYPNI VOLBU! - je sepnut spínaè L
nebo C, po kalibraci je nutné oba spí-
naèe vypnout.

VADNA VOLBA! - jsou sepnuty oba
spínaèe L a C, spínaè jednoho druhu
mìøení je nutné vypnout.

NENI Lx !!! - na mìøicích svorkách
není pøipojena cívka s indukèností.

NENI KAPACITA! - na mìøicích svor-
kách je pøipojen kondenzátor, který
má svod.

Popis programu
pro LCmetr s PIC

Inicializace CPU a IO portu.
Inicializace displeje LCD.

Kontrola sepnutí spínaèe L a C.
Jestli�e je L nebo C sepnut,

Displej �VYPNI VOLBU�
Jestli�e není L a C sepnuto,

Displej �STOP�
(èas pro rozbìh a stabilizaci oscilátoru
IO1, 3 s)

Kalibrace:
Displej �KALIBRUJI�
Mìøení frekvence f1
Sepnutí kalibraèní kapacity
(C2a, b)
Mìøení frekvence f2
Odpojení kalibraèní kapacity
(C2a, b)
Výpoèet C1
Výpoèet L1

Displej �MUZES MERIT�

Pokud jsou oba spínaèe L a C
sepnuty
Displej �VADNA VOLBA�

Jestli�e pøi sepnutí L není na mìøi-
cích svorkách pøipojená cívku s in-
dukèností (nekmitá oscilátor IO1)

Displej �NENI Lx!!!�
Jestli�e pøi sepnutí C je na mìøi-

cích svorkách kapacita se svodem
(nekmitá oscilátor IO1).

Displej �NENI KAPACITA�

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji a rozmístìní souèástek

ñ
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Vynulování displeje.
Jestli�e je sepnutý spínaè L (zkratova-
né mìøicí svorky)

Sepnutí spínaèe �0� zápis in-
dukènosti Lx do RAM

Displej �Lx = 0�
Jestli�e je sepnutý spínaè C.

Sepnutí spínaèe �0� zápis ka-
pacity Cx do RAM

Displej �Cx = 0�
Mìøení Lx.
Sepnutý spínaè L.
Mìøení f2.
Výpoèet Lx.

Displej �Lx =     �
Mìøení Cx.
Sepnutý spínaè C.
Mìøení f2.
Výpoèet Cx.

Displej �Cx =    �
Konec.

Technická data

Mìøicí rozsahy:
indukènost 0,01 µH a� 100 mH,

kapacita 0,1 pF a� 1 µF.
Automatické pøepínání rozsahù.
Autokalibrace.
Pøesnost mìøení:

v rozsahu 1 µH a� 10 mH ±0,5 %,
v rozsahu 10 a� 100 mH ±2 %,
v rozsahu 10 a� 100 nH ±7 %,

v rozsahu 1 pF a� 10 nF ±0,5 %,
v rozsahu 10 nF a� 1 µF ±2 %,
v rozsahu 0,1 pF a� 1 pF ±7 %,
 ±7 % nepøesnosti se dosahuje
  ve spodních mezích rozsahu.

Napájení: 9 V/asi 11 mA.
Zobrazení:
          displej LCD 16 znakù x 1 øádek.

Pou�ité souèástky

Rezistory (0207 - GM electronic)
R1, R2, R3 100 kW
R4 1 kW
R5 47 kW
R6 82 W
P1 10 kW, (PT 10 V) GM

Kondenzátory
C1 680 pF styroflex 5 %
C2 a, b, c 1020 pF,

styroflex + NP 0, 0,5 %
C3, C4 10 µF/16 V, tantal
C5 4,7 µF/10 V, tantal
C6, C9,
C10, C11,
C13 100 nF, keramika
C7, C8 22 pF, (NP 0)
C12 10 µF/25 V, elektrolyt.
C14 47 µF/16 V, elektrolyt.

Polovodièové souèástky
IO1 LM311AN

IO2 PIC16C58
IO3 78L05
D1 1 N4148
LCD DV16100S1RB

(neprosvìtlený)
DV16100S1FBLY
(prosvìtlený)

Ostatní souèástky
X krystal 8 MHz, HC 49
Re1 relé SIL 5 V/500 W
Pø.1 Isostat

2x pøepínaè s aretací
Pø.2, 3 Isostat

4x pøepínaè s aretací
Pø.4 Isostat

2x pøepínaè bez aretace
L1 68 µH, 09 P

Pou�itá literatura

[1] Digitales L/C-Meter mit hoher Ge-
nauigkeit. Electronic Kits 5/96.

Naprogramovaný procesor PIC,
desku s plo�nými spoji a dal�í sou-
èástky k LCmetru s PIC lze objednat
na adrese:

Jan Przeczek,
Kolmá è.p. 502,
739 34 �ENOV,
tel: 069/688 73 32 (odpoledne),
069/6257 235 (dopoledne).
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Obr. 1.
Zdroj

referenèního
napìtí +5 V

s malým
�umem

 Výrobci integrovaných referenè-
ních zdrojù napìtí uvádìjí ke svým
výrobkùm velikost mezivrcholového
�umového napìtí v pásmu 0,1 a� 10
Hz. Pøi jejich pou�ití v pøevodnících
A/È je v�ak vìt�inou dùle�ité pásmo
�ir�í.

Napø. pro referenèní zdroj AD586
od Analog Devices a �íøce pásma
1 MHz dosahuje ru�ivé napìtí mezi
�pièkami a� 200 µV. I kdy� tento zdroj
�opøený� o iontovì implantovanou Ze-
nerovu diodu je z tohoto hlediska vý-

 Zdroj
referenèního

napìtí 5 V
s malým �umem

hodnìj�í ne� ty, které vyu�ívají refe-
renèní zdroje se zákázanou �íøkou
pásma (band-gap), lze i jeho �um dále
zmen�it.

AD586 má k tomuto úèelu vývod,
na kterém pøipojený kondenzátor 1 µF,
vytvoøí s vnitøním rezistorem dolní pro-
pust prvniho øádu s mezní frekvencí
40 Hz a zmen�í mezivrcholovou veli-
kost �umového napìtí na úroveò asi
160 µV.

Pokud nejsme spokojeni se �umem
na nízkých frekvencích, je dobrým øe-
�ením zapojit za IO1 je�tì externí
filtr tvoøený R1 a C4 s mezní frek-
vencí 1,6 Hz a oddìlit jej od výstupu
sledovaèem z operaèního zesilovaèe
s malým �umem OP27GZ. Koneèným
proti�umovým prostøedkem je filtr s
velkou kapacitou na výstupu IO2, kte-
rý má pøíznivý vliv i na stabilitu výstup-
ního napìtí. Malou výstupní impedan-

ci i pøi vysokých frekvencích zaji��uje
paralelní keramický kondenzátor C8.

         JH
[1] Low-noise-Spannungsreferenz mit
hoher Präzision. Elektor 27 (1996), è.
7-8, s. 31, 32.

· · ·
Velmi rychlý pøevodník A/È

TLC5540 je typové oznaèení 8bito-
vého pøevodníku A/È, který umo�ní
díky minimální vzorkovací rychlosti 40
MSPS (=milionù vzorkù/s) digitalizaci
i rychle promìnných analogových sig-
nálù. Architektura èipu obsahuje vzor-
kovací obvod (sample and hold), refe-
renèní zdroj a tøístavový výstup. Díky
technologii CMOS je ztrátový výkon
obvodu jen 85 mW.

         JH
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Bydlím na Ji�ní Moravì, kde lze
pøijímat devìt programù (ÈT1, ÈT2,
STV1, STV2, ORF1, ORF2, NOVA,
PRIMA, MARKÍZA) v dobré èi výborné
kvalitì. Bydlíte-li v panelovém domì,
pak TKR (televizní kabelový rozvod)
neumo�ní vìt�inou rozvod více ne�
�esti programù. Chtìl-li jsem pøijímat
i zbylé tøi programy, mìl jsem násle-
dující mo�nosti:
- Postavit si nebo zakoupit vlastní an-
ténu a k ní zapojit pøedzesilovaè (nì-
kdy nemusí být potøebný) a tuto anté-
nu slouèit se stávajícím TKR.
- Pøipojit se ke kabelové televizi.
Ov�em po prostudování programové
nabídky a finanèních podmínek jsem
tuto mo�nost zamítl, nebo� ze 16 po-
skytovaných programù jsem schopen
pøijímat vý�e zmiòovaných 9 progra-
mù.

Rozhodl jsem se pro první mo�-
nost. Pomocí jednoduché antény (an-
téna typu B od J. Macouna) jsem si
na�el vhodné vysílaèe zbylých progra-
mù a zjistil jsem, �e dva programy
(ÈT2 - K47 a PRIMA - K60) mají smìr
pøijmu od sebe rozdílný asi 15° a tøetí
program (MARKÍZA - K44) má úhel
pøíjmu asi 150° a� 160° (vzhledem na
pøedchozí). Z pøíjmových podmínek
vyplynulo, �e lze programy na kaná-
lech K47 a K60 pøijímat spoleènou an-
ténou nasmìrovanou na K47, pro ka-
nál K44 musela být zhotovena nová
anténa. Slouèit tyto antény jsem se
rozhodl zapojením sluèovaèe typu �jeden
kanál a zbytek pásma� a k následnému
slouèení s TKR jsem pou�il jednodu-
ché kmitoètové výhybky (VHF + UHF).

Z urèitých dùvodù jsem nemohl pou�í-
vat venkovní antény, nýbr� jsem musel
umístit tyto krátké antény v obývacím
pokoji tak, aby co nejménì pøeká�ely.
Abych dosáhl kvalitního pøíjmu i s ma-
lými �interními� anténami, musely být
pou�ity zesilovaèe, které zároveò kry-
ly i ztráty vzniklé ve vedení (asi 15 m)
ke druhému pøijímaèi a v rozboèovaèi.

Zpoèátku jsem pou�il �irokopás-
mové zesilovaèe, které jsem mìl k dis-
pozici a pokusil se vyrobit pásmové
propusti a zádr�e pomocí èlánkù LC
a� za tìmito zesilovaèi. Výsledek byl
mírnì lep�í ne� jsem oèekával a s pøí-
jmem i kvalitou signálu jsem byl vcel-
ku spokojen.

Pozdìji mne zaujal inzerát v PE11/96
na vf tranzistor AT41586, jen�, podle
mého názoru, má slu�né parametry
za solidní cenu. Vybrané technické
parametry jsou v tab. 1 (cena tranzisto-
ru byla 30 Kè). Bìhem prázdnin jsem
se rozhodl zlep�it stávající zapojení
antén a zesilovaèe. Pro stavbu kaná-
lového zesilovaèe jsem pou�il bipolár-
ní tranzistory a èlánky LC. A jako �do-
plnìk� jsem postavil �irokopásmový
zesilovaè s odlaïovaèem (nìkdy se
mù�e odlaïovaè také pou�ít pro odla-
dìní kanálu, na nìm� chceme mít vi-
deomagnetofon nebo videohry, pøí-
padnì nostalgický 8bitový poèítaè).

Ní�e popsané zesilovaèe asi mají
pro nìkoho nepochopitelný tvar, ov�em
musím zdùraznit, �e zesilovaèe jsou
zároveò i souèástí �sto�áru� antény.
Pokud se rozhodnete dodr�et tento
tvar, upozoròuji, �e stavba zesilovaèù
v takto stísnìných prostorech vy�adu-

je kromì mikropájeèky také obratnost
a trpìlivost.

Zesilovaè s odlaïovaèem
pro IV. a V. pásmo

Dvoustupòový zesilovaè s odlaïo-
vaèem bez zpìtných vazeb pro IV. a
V. pásmo vychází z klasických zapoje-
ní, odlaïovací obvody jsou pøed a za
druhým zesilovacím stupnìm (obr. 1).
Na vstupu je Zobelùv èlánek K, za
ním� následuje tranzistor T1. Tranzis-
tor T1 je umístìn do otvoru v pøepá�-
ce, prùmìr otvoru je asi 5 mm (zále�í
na rozmìrech R1, který je také umís-
tìn do tého� otvoru, R1 je v provedení
SMD), otvor se nachází zhruba upro-
støed pøepá�ky. Pracovní bod T1 je
pøibli�nì 5 V/9,5 mA. Tranzistor T2 má
zkráceny v�echny vývody na mini-
mum a je pøipájen na desku s plo�ný-
mi spoji. Pracovní bod T2 je pøibli�nì
7,7 V/25 mA. R3 je v provedení SMD
a je umístìn na T2. Souèasnì jsou na
desku pøipájeny odlaïovací obvody, tj.
trimry C7, C8 (fóliové provedení), kon-
denzátory C4, C5 a cívky L2, L3.

Cívky L2, L3 jsou tvoøeny drátem
(o prùmìru 0,5 mm, délky 15 mm) vy-
tvarovaným do tvaru písmene U. Cív-
ky L4 a L5 jsou vzduchové. Témìø
celá krabièka zesilovaèe byla spájena
z konzervového (pocínovaného) ple-
chu, dno krabièky je tvoøeno deskou
s plo�nými spoji z jednostrannì pláto-
vaného kuprextitu tlou��ky 1,5 mm, na
desce je umístìn i symetrizaèní èlen.
Rozmístìní souèástek a pøíslu�né roz-
mìry jsou na obr. 2, vý�ka boènic je
15 mm. Namìøený prùbìh zesílení je
na obr. 3, odlaïovaè je nastaven na K44,

Anténní
zesilovaèe

Stanislav �kapa

Po znaèné renesanci anténních zesilovaèù na poèátku 90tých let
zájem v pozdìj�ích letech ustal. Ochabnutí zájmu je zcela pochopi-
telné a souvisí s výstavbou nových a výkonnìj�ích pozemních vysí-
laèù, dostupností satelitních kompletù a roz�iøující se kabelovou te-
levizí. Pøesto se domnívám, �e existují oblasti, kde by anténní
zesilovaè zlep�il kvalitu pøijímaného signálu, èi pøípadnì roz�íøil po-
èet pøijímaných programù (zde mám na mysli zejména zahranièní
programy).

Obr. 1. Schéma pásmového zesilovaèe s odlaïovaèem
Obr. 2. Deska s plo�nými spoji pásmového

zesilovaèe s odlaïovaèem

Electrical spec. AT41586 Typ.
(Ta = 25°C, UCE = 8 V)             values

NFo: Ic = 10 mA f = 1 GHz 1,4 dB
f = 2 GHz 1,7 dB
f = 4 GHz 3,0 dB

Ga: Ic = 10 mA f = 1 GHz 17,0 dB
f = 2 GHz 12,5 dB
f = 4 GHz 8,0 dB

fT: Ic = 25 mA 8,0 GHz
UEBO max 1,5 V
UCBO max 20 V
UCEO max 12 V
Ic max 60 mA

Tab. 1. Parametry AT41586
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na nosnou obrazu. Prùbìh �umového
èísla byl v�ak modelován poèítaèem,
proto nabádám k obezøetnosti pøi po-
suzování tohoto prùbìhu.

Seznam souèástek

R1 56 kW, SMD 1206
Siemens Matsushita

R2 680 W, TR 151 (191)
R3 27 kW, SMD 1206

Siemens Matsushita
R4 150 W, TR 151 (191)
C1 4,7 pF, TK 656 (755)
C2 3,3 pF, TK 656 (755)
C3 15 pF, TK 656 (755)
C4 1 pF, TK 656 (755)
C5 1,5 pF, TK 656 (755)
C6 47 pF, TK 755
C7, C8 1,2 a� 6 pF, fóliový trimr
C9 2,2 nF, TK 744 (745)
T1 AT-41586
T2 BFR 90
L1 - 1 1/3 závitu drátu o Æ 0,5 mm
CuL na prùmìr 3 mm
L2, L3 - 15 mm drátu CuL o Æ 0,5 mm,
tvarováno do písmene U
L4 - 12 závitù drátu o Æ 0,2 mm CuL
na prùmìru 3 mm
L5 - 18 závitù drátu o Æ 0,2 mm CuL
na prùmìru 3 mm + symetrizaèní
èlen (mosten 7 mm) + panelový kolík,
pøípadnì F-konektor + prùchodkový
kondenzátor

Kanálový zesilovaè pro
pásmo 600 a� 700 MHz

Kanálový zesilovaè vychází opìt
z klasických konstrukcí kanálových
zesilovaèù s bipolárními tranzistory,

av�ak místo rezonátorù je za ka�dým
zesilovacím stupnìm zaøazen jedno-
duchý ladìný obvod, viz obr. 4. Na
vstupu tentokrát není Zobelùv èlánek
K, ale jen vazební kondenzátor C1.
Tranzistor T1 je umístìn do otvoru
v pøepá�ce, prùmìr otvoru je asi 5 mm
(zále�í na rozmìrech R1, který je také
umístìn do tého� otvoru), otvor se na-
chází zhruba uprostøed pøepá�ky.

Pracovní bod T1 je pøibli�nì 5,1 V/
/7,8 mA. Rezistor R1 je v provedení
SMD, R2 je v klasickém provedení.
Následuje první ladìný obvod, kapa-
citní trimr C8 (fóliový), prostøední vý-
vod trimru je ohnutý o 90°. Konden-
zátory C2 a C3 jsou SMD a �pájecí
plo�ky� jsou tvoøeny ohnutým vývo-
dem trimru C8 a kolektorem T1, pøí-
padnì emitorem T2. Cívka L1 je tvoøe-
na drátem o prùmìru 0,5 mm v délce
15 mm, vytvarovaným do tvaru písme-
ne U. Tranzistor T2 je umístìn v pøe-
pá�ce obdobnì jako T1, ov�em v pøe-
pá�ce je nutné udìlat dal�í otvor pro
vývod rezistoru R2, R3 je opìt SMD.
Pracovní bod T2 je pøibli�nì 6,6 V/32 mA.
Druhý ladìný obvod je podobný první-
mu. Kondenzátor C7 je v klasickém
provedení a slou�í èásteènì k odpru-
�ení konektoru. Cívky L3 a L4 jsou
vzduchové. Krabièka zesilovaèe je to-
to�ná s pøedchozí krabièkou. Rozmís-
tìní souèástek a pøíslu�né rozmìry
jsou na obr. 5, vý�ka boènic je 15 mm.

Namìøený prùbìh zesílení je na
obr. 6, zesilovaè je naladìn na K44.
Samozøejmì je mo�né tímto kanálo-
vým zesilovaèem naladit i kanály na
ni��ích frekvencích (470 a� 600 MHz),
pak v�ak doporuèuji vynechat kon-
denzátory C5 a C6 u druhého ladìné-

ho obvodu. �umové èíslo zesilovaèe
je asi 1,5 dB.

Seznam souèástek

T1, T2 AT41586
R1 68 kW, SMD 1206

Siemens Matsushita
R2 820 W, TR 151 (191)
R3 27 kW, SMD 1206

Siemens Matsushita
R4 150 W, TR 151 (191)
C1 3,3 pF, TK 656 (755)
C2 a� C6 1 pF, SMD 1206

Siemens Matsushita
C7 1 pF, TK 656 (755)
C8, C9 1,2 - 6 pF, fóliový trimr
C10 2,2 nF, TK 744 (745)
L1, L2 - 15 mm drátu CuL o Æ 0,5 mm,
tvarováno do písmene U
L3 - 12 závitù drátu o Æ 0,2 mm CuL
na prùmìru 3 mm
L4 - 18 závitù drátu o Æ 0,2 mm CuL
na prùmìru 3 mm + symetrizaèní
èlen (mosten 7 mm) + panelový kolík,
pøípadnì F-konektor + prùchodkový
kondenzátor

Závìr

Hlavním cílem konstrukce zesilo-
vaèù bylo zlep�it kvalitu pøíjmu TV sig-
nálu. Dílèími cíly tìchto konstrukcí
zesilovaèù bylo vyzkou�et tranzistor
AT41586 a zjistit jaké selektivity jsou
schopny èlánky LC a� ji� v klasickém èi
SMD provedení. Pro kvalitní kanálový
zesilovaè je výhodnìj�í pou�ít moderní
tranzistory GaAs-FET, s nimi� lze po-
stavit zesilovaè s �umovým èíslem
men�ím ne� 1 dB. Na druhou stranu
v�ak cena tìchto tranzistorù je vy��í a

Obr. 3. Charakteristika pásmového zesilovaèe s odlaïovaèem Obr. 6. Charakteristika kanálového zesilovaèe

Obr. 4. Schéma kanálového zesilovaèe Obr. 5. Deska s plo�nými spoji kanálového zesilovaèe

ñ

G - zisk
F - �umové èíslo
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Ruleta
Mù�e slou�it té� jako losovací zaøí-

zení. Stisknutím tlaèítka se C1 nabije.
Pøevodník U/f (IO1), k nìmu� je pøi-
pojen, se rozkmitá a svými impulsy
ovládá Johnsonùv èítaè IO2, který po-
stupnì pøepíná LED1 a� LED10. Po
uvolnìní tlaèítka se C1 pøes R4 pozvol-
na vybíjí, kmitoèet impulsù se zpoma-
luje, a� se nakonec zcela zastaví. Kte-
rá LED zùstane svítit je vìcí náhody
a nelze to ovládacím tlaèítkem nijak
ovlivnit.

Pro akustický efekt je pou�ito malé
piezoelektrické sluchátko, v nìm� je
sly�et jednotlivé impulsy. Pokud se
smíøíme s vìt�ími rozmìry, mù�eme
pou�ít i obvyklé telefonní sluchátko.
C3 a R11 zaji��ují vynulování èítaèe
ve výchozí poloze pøi ka�dém zapnutí
spínaèe.

Desky s plo�nými spoji, destièková
baterie 9 V, vypínaè i tlaèítko jsou za-
montovány v krabièce od pohlcovaèe
pachù �Sorbex�, pou�ívaného v chlad-
nièkách.

Zdenìk Pícha

�umové pøizpùsobení je obtí�nìj�í
(dutinové rezonátory èi pásková vede-
ní). Pokud se rozhodnete pro individu-
ální pøíjem TV, zamìøte se nejprve na
anténu, proto�e ta je nejlep�ím �vyso-
kofrekvenèním zesilovaèem�.

ñ Literatura

[1] Glos, B.: Dálkový pøíjem v praxi.
AR B3/1988.
[2] Krupka, Z; Kuncl, J.: Vf zesilovaèe,
filtry... AR B1/87.

[3] Alexy, J.: Selektivita bez rezonáto-
rov. PE 1/1996.
[4] Siemens Matsushita Components:
Pasive components for surface mou-
ting. Product Survey 1995.
[5] Katalog GM Electronic 1994.

Obr. 1. Schéma zapojení rulety

Obr. 2. Desky s plo�nými spoji rulety

Obr. 3. Pøední panel rulety

Obr. 1. Schéma zapojení

 V uvedeném zapojení pøivádíme
na øídicí elektrodu tyristoru stabilizo-
vané napìtí +12 V. Zmen�í-li se napì-
tí na katodì tyristoru pod úroveò stabi-
lizovaného napìtí, øídicí elektroda se
oproti katodì stane kladnìj�í, tyristor
se otevøe a s ka�dou na anodu pøichá-
zející kladnou pùlvlnou zaène nabíjet
kondenzátor C. Kdy� napìtí na C do-
sáhne +12 V, tyristor se uzavøe do té
doby, ne� se napìtí na kondenzátoru
C zmen�í a celý dìj se opakuje. Úèin-
nost stabilizace je asi 10 %.

   Zdenìk Hájek

Stabilizace napìtí
s tyristorem

1,3 W
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Nastavenie sondy

Na vstup sondy privedieme jedno-
smerné napätie (100 a� 1000 V) mera-
né èíslicovým voltmetrom. Na výstup
zapojíme druhý èíslicový voltmeter so
vstupným odporom 10 MW. Prepínaè
na sonde sa prepne do polohy 10 MW.
Rezistor R3 vyberieme z TR 161 radu
E96 tak, aby bol deliaci pomer presne
1000. Výstup sondy pripojíme na osci-
loskop, vstup pripojíme na zdroj ob-
då�nikového napätia asi 1kHz so strie-

dou asi 1:1. Najvhodnej�ie je pou�i�
kalibrátor osciloskopov pod¾a [1]. Pre-
pínaè na sonde sa prepne do polohy
1 MW. Kondenzátor C4, poprípade
i C3 sa vyberie tak, aby na obrazovke
osciloskopu bol srávne vykompenzo-
vaný priebeh. Skontrolujeme správ-
nos� zapojenia prepínaèa Pr1 na sonde.
Prepínaè prepneme do polohy 10 MW,
priebeh na obrazovke musí klesnú�
o 9 %. Prepínaè Pr1 je zapnutý v polo-
he 10 MW. Pri práci s delièom pri me-
raní vn napätí do 5 kV v zásade v�dy

pripojujeme najskôr zemniaci vývod
sondy a a� potom �ivý hrot sondy pri-
pojíme k meranému napätiu. Sonda
je urèená na meranie napätí v sla-
boprúdových oblastiach, nie je ur-
èená na meranie v energetike - t.j.
v silnoprúdových obvodoch.

VN DELIÈ KU PU 500

Technické dáta

Max. vstupné medzivrcholové napätie:
5 kV.

Meranie striedavého
napätia do 3 kV v spolupráci
s PU500 na rozsahu:  3 V
Meranie záporného napätia
do 4 kV v mikrovlnných
rúrach v spolupráci
s PU500 na rozsahu: 10 V.

Na meranie vn napätí v mikrovln-
ných rúrach v spolupráci s meracím
prístrojom PU 500 - METRA Blansko
slú�i sonda, ktorej schéma je na obr.
20. Na vysvetlenie deliacich pomerov
sondy je dobré pozna� schému a èin-
nos� mikrovlnej rúry. Akoko¾vek to
znie honosne �MIKROVLNNÁ RÚRA�,
ak vynecháme kopu rôznych prepína-
èov na primárnej strane transformá-
tora TR1 a zapojenie motorèeka na
otáèanie taniera, ostane nám ve¾mi
jednoduchá schéma mikrovlnnej rúry
(viï obr. 21). Na sekundárnej strane
transformátora TR1 je �eraviace vinutie,
slú�iace na �eravenie magnetrónu.

Druhé vinutie dodáva napätie pre
anódu magnetrónu. Napätie U1 je
naprázdno asi 2,1 kV a pri zá�a�i
asi 2 kV. Cez poistku Po1 ulo�enú
vo vysokonapä�ovom púzdre pria-
mo medzi dvoma vn káblami je napá-
janý zdvojovaè napätia pozostávajúci
z vn olejového kondenzátora C1, dió-
dy D1 a magnetrónu E1, ktorý z h¾a-
diska usmeròovaèa tvorí ïal�iu diódu.
Zapojenie zdroja mikrovlnnej rúry ako
usmeròovaèa je na obr. 23, kde mag-
netrón je ako dióda E1 a vnútorný od-
por magnetrónu je vlastne za�a�ovací
odpor usmeròovaèa. Ako vidno, zapo-
jenie predstavuje zdvojovaè napätia
bez filtraèného kondenzátora. Na ka-
tóde magnetrónu je k¾úèované napä-
tie - 4 kV proti zemi (viï obr. 23), keï-
�e anóda magnetrónu je uzemnená.
Toto napätie (je takmer obdå�nikového
tvaru so striedou 1 : 1) bude Deprez-
ský prístroj, aký je pou�itý v PU500,
ukazova� poloviènú hodnotu. Aby ne-
bolo merané napätie treba stále ná-

Súprava sond
k osciloskopu

Rudolf Beèka
(Pokraèovanie)
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Obr. 24.
Doska

s plo�nými
spojmi

ku PU500

Obr. 20.
Zapojenie
sondy ku
PU500

Obr. 21.
Zjednodu�ená

schéma
mikrovlnnej rúry

Obr. 22. Priebeh napájacieho napätia
U2 na magnetróne

Obr. 23. Zapojenie usmeròovaèa
v mikrovlnnej rúre
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sobi� dvomi, je deliè na meranie tohto
napätia upravený, jeho deliaci pomer
je miesto 1000 len 500. Keï�e vstup-
ný odpor prístroja PU 500 sa mení
s prepínaním rozsahov, platí deliaci
pomer len na rozsahu 10 V.

Po prepnutí prepínaèa Pr1 do polo-
hy �~� mo�no mera� sekundárne vn
napätie U1. Toto napätie naprázdno
(pri preru�ení poistky Po1) je pribli�ne
2,1 kV a pri práci �mikrovlnky� je pri-
bli�ne 2 kV. Primár transformátora je
pripojený cez spústu rôznych spína-
èov priamo na sie�, a tak ako kolí�e
sie�ové napätie, budú kolísa� i sekun-
dárne napätia U1 a U2 a U3. Zapoje-
nie usmeròovaèa jednotlivých �mikro-
vlniek� sa podobá ako vajce vajcu,
niektoré star�ie typy mali o jednu dió-
du naviac zapojenú v sérii s E1, toto
zapojenie ukazuje obr. 23, len miesto
E1 si treba predstavi� druhú polovo-
dièovú diódu a Ri je vlastne mag-
netrón.

Pri meraní v mikrovlnke treba dba�
na bezpeènos� pri práci, treba si uve-
domi�, �e napätia U1 a U2 sú ve¾mi
nebezpeèné a ve¾mi �tvrdé� napätia.
Je tu úplne iná situácia ako v televíz-
nych prijímaèoch, kde sú podstatne
vy��ie napätia, ale tie sú relatívne
�mäkké�, dodávajúce prúdy do 1 mA,
kde�to zdroj v mikrovlnnej rúre dodá-
va do magnetrónu prúd viac ako 1 A
v závislosti od výkonu �mikrovlnky�.
Ve¾mi opatrne treba postupova� i pri
meraní �eraviaceho napätia. Toto na-
pätie mo�no mera� priamo striedavým
voltmetrom. Tu si treba uvedomi�, �e
hoci toto napätie je malé (3,15 V), je
na ve¾kom zápornom potenciáli (-4 kV)
voèi zemi. Pri meraní �eraviaceho na-
pätia treba pou�i� vodièe s dostatoè-
nou izoláciou. Vhodný je napríklad vn
kábel ST 0,35 na napätie 10 kV. Je
ve¾mi ohybný, dobre sa s ním pracuje
a máme istotu, �e pri jeho dotyku
s kostrou nedôjde k prierazu. Pri me-
raní musí by� merací prístroj PU 500
polo�ený na izolaènej podlo�ke a nie
priamo na kovovej èasti �mikrovlnky�.

Ïalej upozoròujem na to, �e prí-
stroj PU 500 musí by� pri meraní
�eraviaceho napätia bezpodmie-
neène napájaný z vstavanej batérie
a nie z rôznych sie�ových adapté-
rov, ako sa èasto �upravujú� rôzne
multimetre, len aby sa u�etrili náklady
na batérie.

Z h¾adiska bezpeènosti sú na tom
najhor�ie rôzne pochybné sie�ové
adaptéry predávané na tr�niciach
z áziskej produkcie. Keï�e �eraviace
napätie má voèi zemi potenciál 4 kV,
bol by transformátor v sie�ovom
adaptéri namáhaný týmto napätím a
zaruèene by do�lo k prierazu jeho se-
kundáru voèi sieti a náväzne na to
k znièeniu multimetra. �eraviace na-
pätie nesmie by� merané ani �iad-
nym iným prístrojom napájaným zo
siete!!! Pri meraní vn napätí U1 a U2
nebezpeèie znièenia multimetra ne-
hrozí, keï�e tieto napätia sú sondou
podelené na malé napätia. Pri meraní

vn napätí najprv spojíme zemniaci vý-
vod sondy so zemou a a� potom prilo-
�íme hrot sondy na bod s vn napätím.
Po mechanickej stránke je deliè k PU
500 zabudovaný do rovnakej plasto-
vej krabièky ako predo�lý deliè 1000 :
1, len na výstupe miesto konektora
BNC sú pou�ité banániky, ktoré sa za-
súvajú do PU 500. Doska s plo�nými
spojmi je na obr. 24.

AKTÍVNA
DIFERENCIÁLNA

SONDA 100 : 1

Technické dáta

Max. vstupné medzivrcholové napätie:
1,5 kV do 100 kHz.

Max. vstupné medzivrcholové napätie:
250 V do 1 MHz.

Deliaci pomer: 100 ± 1%.
Vstupný odpor: 19 MW.
Vstupná kapacita: asi 5 pF.
Potlaèenie súhlasného signálu CMR:

asi 60 dB na 1 kHz.
Napájanie zo sie�ového adaptéra:

asi 30 V/25 mA.
Då�ka sondy s káblom: 1,8 m.

Èastokrát sme postavení pred prob-
lém mera� osciloskopom napätie, kto-
rého ani jeden pól nie je spojený so
zemou, oba póly meraného napätia
majú voèi zemi urèitý potenciál. Ako
núdzové rie�enie sa ponúka pou�i�
dvojkanálový osciloskop v polohe
�ADD� (sèítanie) prepnutím jedného
kanála na �-�, èím sa osciloskop pre-
pne do polohy �odèítanie�. Na obra-
zovke osciloskopu bude znázornený
priebeh, ktorý je daný rozdielom oboch
vstupných signálov, pritom je v�ak dô-
le�ité, aby oba kanále mali nastavené
rovnaké citlivosti. Pri prepínaní citli-
vosti sa musia meni� citlivosti oboch
kanálov. Práve tu sa robia èasto chy-
by, jednoducho sa zabudne prepnú�
citlivos� druhého kanálu.

Nevýhodou takéhoto merania je
ïalej to, �e be�né osciloskopy majú
dovolené pomerne malé súhlasné na-
pätie, t.j. napätie voèi zemi a ïalej to,
�e potlaèenie súhlasného signálu je
pomerne malé a býva be�ne asi 40 : 1,
t.j. 32 dB. Lacnej�ie osciloskopy ne-
majú tento parameter v technických
podmienkach vôbec udávaný.

Podstatne výhodnej�ie je pri potre-
be mera� diferenciálne napätie pou�i�
diferenciálnu sondu. Profesionálne
vyrábané diferenciálne sondy mo�-
no rozdeli� do dvoch skupín. Prvú
skupinu predstavujú sondy, ktoré
majú dve deliace sondy pevne spoje-
né s diferenciálnym zosilòovaèom. Ty-
pickým predstavite¾om je napríklad
sonda firmy TES-TEC. Na vstupe má
táto diferenciálna sonda dve deliace
sondy lí�iace sa od be�ných sond
tým, �e jedna (kladná) je èervená a
druhá (záporná) je modrá a tie� tým,
�e ani jedna nemá zemniaci prívod.
Obe sú nízkokapacitnými káblami pev-

ne spojené s krabièkou, v ktorej je za-
budovaný diferenciálny zosilòovaè.
Pomocou posuvného prepínaèa mo�-
no meni� zoslabenie sondy 20 alebo
200krát. Pri deliacom pomere 200 : 1
mô�e by� maximálne vstupné napätie
±1400 V.

Snáï najprepracovanej�ím dife-
renciálnym zosilòovaèom na meranie
pomerne ve¾kých napätí je diferenciál-
ny zosilòovaè A6902B firmy Tektronix
[3]. Tu sú k dispozícii dva páry delia-
cich sond. �Malé� sondy ka�dá do na-
pätia 500 V, teda diferenciálne napä-
tie mô�e ma� 1000 V a dve �ve¾ké�
sondy, ka�dá na napätie 3000 V, èi�e
medzi �pièkami oboch sond mô�e by�
napätie 6000 V a to a� do kmitoètu
240 kHz. Pri men�ích napätiach mo�-
no sondy pou�i� do kmitoètu 25 MHz.
Pri kmitoète 6 MHz mô�e by� napätie
privedené na vstup sondy a� 500 V.

Parametre diferenciálneho zosil-
òovaèa A6902B spolu so sondami
umo�òujú merania na tyristorových
regulátoroch od najmen�ieho a� po ty-
ristorové regulátory vo ve¾kých elek-
trických lokomotívach.

Druhú skupinu diferenciálnych
sond predstavujú sondy, ktoré tvoria
jeden kompaktný celok, vstupné deli-
èe a diferenciálny zosilòovaè sú v jed-
nej krabièke. Vstupné napätia sa pri-
vádzajú na dva prívodné farebne
odlí�ené kábliky o då�ke asi 15 a�
20 cm zakonèené mernými hrotmi ale-
bo redukciami, na ktoré mo�no na-
skrutkova� rôzne merné �tipce. Takto
sú kon�truované napríklad sondy
P5200 a P5205 firmy Tektronix a tie�
sondy, ktorých kon�trukcia je popísa-
ná ni��ie. Rôzne tyristorové a triakové
regulátory pou�ívané na reguláciu
otáèiek motorov (vàtaèiek, navíjaèiek
�ijacích strojov apod.), regulátorov
osvetlenia ako i regulátorov vyhrieva-
cích telies v elektrických rúrach na pe-
èenie, mávajú v�dy regulaèný prvok
(tyristor alebo triak) galvanicky spoje-
ný so sie�ou. Meranie priebehov na
týchto regulátoroch pomocou oscilo-
skopu s be�nými sondami nie je mo�-
né.

Ak je regulátor zabudovaný v pre-
nosnom zariadení a jeho príkon je rá-
dove stovky W, mo�no takýto regulátor
pripoji� na odde¾ovací transformátor
obdobne, ako sa to praktizuje u tele-
víznych prijímaèov a potom mo�no na
regulátore mera� napätia oscilosko-
pom s be�nými sondami. Ak v�ak za-
riadenie má ve¾ký príkon alebo je trvale
prepojené so sie�ou (napr. elektrické
rúry na peèenie), nemo�no takéto za-
riadenia pripoji� na odde¾ovací trans-
formátor.

Na meranie napätí i na takýchto
zariadeniach pomocou osciloskopu
slú�ia diferenciálne sondy s dostatoè-
ne ve¾kým deliacim pomerom. Na tieto
úèely bola zostrojená diferenciálna
sonda, ktorej schéma je na obr. 25.
Na vstupe sondy sú v oboch prívo-
doch vykompenzované odporové deli-
èe napätia s deliacim pomerom 100.
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V kladnej svorke je vstupný deliè tvo-
rený rezistormi R3 a R4, ktoré tvoria
�horný� koniec delièa, rezistory R5 a
R6 tvoria �spodný� koniec delièa. Kon-
denzátory C5 a� C10 slú�ia na vy-
kompenzovanie delièa. V zápornej
vetve sú zapojené v �hornom� konci
rezistory R1 a R2, �spodný� koniec de-
lièa tvoria rezistory R7 a R8, ku ktorým
sú z h¾adiska delenia pripojené para-
lelne rezistory R9 a R10. Na kompen-
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Obr. 25. Zapojenie diferenciálnej sondy 100 : 1

Obr. 26. Fotografia diferenciálnej sondy 100 : 1

Obr. 27.
Doska

s plo�nými
spojmi

diferenciálnej
sondy
100 : 1

záciu slú�ia kondenzátory C1 a� C4 a
C11 a� C13. Keï�e v kladnom aj v zá-
pornom prívode je zaradený deliè
s deliacim pomerom 100x, bude na
vstupe integrovaného obvodu napätie
zoslabené 200x. Aby bol výsledný de-
liaci pomer 100x, musí integrovaný
obvod IO1 zosilni� merané napätie 2x.
Rezistory R7 a� R10 okrem toho, �e
sú súèas�ou vstupného delièa, nasta-
vujú i zisk IO1 na 2x.

Na vstupe sú pou�ité vysokoohmo-
vé vysokonapä�ové rezistory (R1 a�
R4) firmy PHILIPS, ktoré sa pou�ívajú
na prepojenie oddelenej a neoddele-
nej zeme v televíznych prijímaèoch,
monitoroch apod. Výrobca dovo¾uje
privies� na rezistory napätie a� 2,5 kV.

K rezistorom sú pripojené �tyri
400voltové keramické kondenzátory a
keï�e delièe sú v oboch prívodoch,
mô�e by� medzi + a - svorkou napätie
8x 400 V = 3200 V. Táto napä�ová re-
zerva je hlavne z toho dôvodu, aby
rôzne napä�ové �pice vznikajúce pri
regulátoroch s indukènou zá�a�ou ne-
znièili vstupný deliè a následne i integ-
rovaný obvod sondy. Rezistory R1 a�
R4 sú dohromady na napätie 10 kV.

Na napájanie sondy slú�i malý sie-
�ový adaptér s profesionálne vyrába-
ným transformátorom 9WN 667.51,
ktorý má delenú kostrièku - výlisok
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z umelej hmoty, ktorá má samostatné
okienko pre ka�dé vinutie. Vïaka
tomu má transformátor ve¾kú izolaènú
pevnos� (4 kV). Sekundárne napätie
je diódami D1 a� D4 usmernené a
kondenzátorom C17 vyfiltrované. Cez
rezistor R15 a napájací kábel privede-
né na Zenerové diódy D9, D10. Stred
diód je uzemnený a tak sa získajú dve
symetrické napätia ±12 V. Toto rie-
�enie je z toho dôvodu, aby na napá-
janie postaèil dvoj�ilový - v tomto prí-
pade tienený kábel. Diódy D5 a D6
slú�ia ako zá�a�, keï sie�ový adaptér
pracuje naprázdno, bez zá�a�e by
napätie na C17 pri stúpnutí siete
mohlo prekroèi� dovolenú hodnotu. Pri
zapojení sondy do napájaèa sa diódy
D5 a D6 neuplatnia, keï�e napätie
diód D9 a D10 je men�ie.

Sonda je zabudovaná do plastovej
krabièky (viï obr. 26) urèenej pre kon-
�trukciu rôznych sond. Krabièku mo�-
no kúpi� v predajniach GM electronic.
Doska s plo�nými spojmi a rozlo�enie
súèiastok je na obr. 27.

(Dokonèenie nabudúce)
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Asi pøed rokem jsem se o tyto pro-
cesory zaèal zajímat a potøeboval jsem
spolehlivý, jednoduchý a pokud mo�no
levný programátor. Na Internetu jsem
ale na�el zapojení buï pøíli� jednodu-

Popis zapojení

Programátor je pøipojen k poèítaèi
pøes paralelní port (konektor Cannon
25). Poèet vstupních a výstupních sig-
nálù je roz�íøen expandérem 8243. Pro-
to�e je vìt�ina paralelních portù jedno-
smìrná, je obousmìrná sbìrnice
expanderu pøipojena pøes obvod 74241
na vstupní a výstupní signály paralel-
ního portu. Oba tranzistory a Zenerovy
diody slou�í ke spínání napìtí (0 V, 5 V
nebo 12 V) na vstupu RST obvodu
89C2051. Svítivé diody indikují zapnu-
tí napájecího napìtí a probíhající pro-
gramování obvodu.

O�ivení

Osazenou a zkontrolovanou desku
s plo�nými spoji programátoru pøipojí-
te k paralelnímu portu LPT1 nebo LPT2
a pøipojíte napájecí napìtí programá-
toru 12 a� 15 V. Na PC spustíte pro-
gram
PATMEL.EXE cwv test.bin

Program si najde, na kterém portu
je programátor pøipojen, a vyzve vás ke
vlo�ení procesoru do objímky. Poté pro-
cesor sma�e, zapí�e a zkontroluje.

Jestli�e program nenajde programá-
tor, zkontrolujte napájecí napìtí progra-
mátoru, kabel, pøípadnì obvod 74241
nebo paralelní port. Jestli�e program
nereaguje na vlo�ení procesoru do ob-
jímky, mù�e být chyba v expanderu
8243 nebo procesoru AT89C2051. Chy-
by pøi mazání a zapisování jsou vìt�i-
nou zpùsobeny pøíli� dlouhým kabelem.

Program PATMEL se spou�tí z pøí-
kazové øádky MS-DOSu s pøíslu�nými
parametry:
PATMEL.EXE C/W/V/R soubor [/b1] [/b2],
kde
C znamená smazaní procesoru
W zápis do procesoru
R ètení z procesoru a zápis do

souboru
V porovnání obsahu pamìti

procesoru se souborem
soubor binární soubor (*.bin, *.com)

nebo soubor IntelHEX (*.hex)
/b1, /b2 naprogramování ochranných

bitù (�LockBitù�) 1 a 2

chá, která neumo�òují verifikaci progra-
mu, nebo slo�itìj�í, kterými lze progra-
movat i obvody 8051 v pouzdru DIL40.
Proto jsem navrhl zapojení, které je na
obr. 1.

Programátor
jednoèipových mikroprocesorù

Atmel 89C2051
David Hofr

V souèasné dobì se objevuje stále více aplikací s jednoèipovými mikro-
poèítaèi AT89C2051 firmy Atmel. Mezi jejich nejvìt�í výhody patøí zejména
plná kompatibilita s procesory øady 51, pouzdro DIL 20, pamì� programu
typu FLASH, která umo�òuje vícenásobné pøepisování programu a také
jejich malá cena. Podrobnìj�í informace lze nalézt na adrese http:/
/www.atmel.com.

Obr. 1. Schéma programátoru

¬ Obr. 2. Deska s plo�nými spoji

Obr. 3. Osazení desky s plo�nými spoji
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> Seznam souèástek

R1 270 W, miniaturní rezistor
R2 a� R5 1 kW, miniaturní rezistory
C1, C2 100 nF, ker. kondenzátor
C3 100 µF, elektrolytický kond.
IO1 8243, expandér
IO2 74LS241
U1 78L05, stabilizátor
T1, T2 tranzistor n-p-n (BC546 apod.)

D1 èervená LED
D2 zelená LED
D3 1N4001
D4 Zenerova dioda 12 V,

napø. BZX83V012
D5 Zenerova dioda 4,3 V,

napø. BZX83V004.3
objímka DIL20 precizní nebo ZIF
konektor Cannon 25M do desky

s plo�nými spoji

propojovací kabel k paralelnímu portu
(délka maximálnì 0,5 m!)

zdroj 12 a� 15 V
program PATMEL.EXE (je k dispozici na
adrese cas3.zlin.vutbr.cz/~hofr/).

Pøípadné dotazy zasílejte na adre-
su d.hofr@zlin.vutbr.cz.

Program je k dispozici také na www
stránce èasopisu Praktická elektronika.

Jakmile postavíte kompandér, bu-
dete mile pøekvapeni dokonalým od-
stupem signálu od �umu, který je do-
konce lep�í ne� u systému Dolby S.
Statický odstup signál - �um je opravdu
velký � asi 90 dB (skoro jako CD). Ne-
myslete si v�ak, �e kompandér je v�e-
lék na neduhy analogového záznamu!
Je tøeba mít na pamìti, �e kompandér
je velmi citlivý na pøebuzení. I kdy� bys-
te popisovaný pøístroj doplnili mìøièem
úrovnì signálu, pøebuzení se stejnì
nevyhnete, tøeba pøi nahrávání z gra-
mofonových desek. Pokud nevìøíte,
vyzkou�ejte si zapojit kompandér bez
magnetofonu: z výstupu kompresoru
rovnou do vstupu expandéru a na vstup
kompresoru pøipojte signál z gramo-
fonu. Praskot desky úplnì rozhodí
kompandér a výsledkem je vadná dy-
namika signálu. Otázkou je, jak se proti
krátkodobému pøebuzení bránit. Prv-
ní, asi nejjednodu��í mo�ností je
zmen�it na minimum kapacitu konden-
zátoru C5, to v�ak za cenu vìt�ího
zkreslení na nízkých kmitoètech. Dal-
�í mo�ností je zaøadit pøed kompandér
regulátor úrovnì a nahrávat s úrovní
signálu asi o 20 dB men�í. Jen�e pøi
men�í úrovni signálu zase nedocení-
me kvality kompandéru. Dal�ím øe�e-
ním je pøedøadit pøed kompandér spe-
ciální filtr pro sní�ení úrovnì praskotu
v signálu, jeho� realizace je pomìrnì
slo�itá a nákladná. Pokud se nám ne-
podaøí tento nedostatek odstranit, ne-
zbývá nic jiného, ne� se smíøit s tím,
�e nebudeme moci nahrávat z gramo-
fonu.

Mezi dal�í nectnosti �irokopásmo-
vých kompandérù patøí odmaskovává-
ní �umu. Moderní kompandéry sice
nedýchají, jak se popisuje v [2], ale po-
kud nahráváte tøeba samotnou flétnu
nebo klavír, usly�íte, �e záznam �umí
skoro jako magnetofon bez potlaèova-
èe �umu. Nejhor�í je na tom ta skuteè-
nost, �e �um není konstantní a mìní se,
nìkdy i skokem v závislosti na hudeb-
níkovi, co� vylo�enì ru�í a kazí dojem
z nahrávky. Pøi nahrávání vý�e zmínì-

né flétny jsme dosáhli daleko lep�ích
výsledkù se systémem Dolby B. Pro-
to se systémy dbx ji� v moderních kon-
strukcích neosazují, ale pou�ívá se
spí�e systém Dolby S, který signál fil-
try rozdìluje do tøí pásem a ka�dé pás-
mo zpracovává zvlá��. Tím k odmas-
kování �umu prakticky nedochází.

Na základì uveøejnìného èlánku
usuzuji, �e autor pou�ívá kompandér
ve spojení s kazetovým magnetofo-
nem. Takové uspoøádání mù�e být
uspokojivé pøi poslechu moderní (tech-
nicky nenároèné) hudby. Kompandéry
dbx jsou velmi háklivé na kvalitu zá-
znamového materiálu. Jistì mi dáte za
pravdu, �e kvalita kazet není dobrá
ani v chromdioxidovém provedení. Po
nìkolika pøehráních se na ní vyskyt-
nou drop-outy, které se podepí�í na
kvalitì nahrávky daleko vìt�í mìrou,
ne� kdybychom poslouchali záznam
bez u�ití kompandéru.

Je sice pravda, �e firmy (TEAC,
TECHNICS) osazují magnetofony sys-
témem dbx, ale pokud vím, tak nyní
jen u cívkových pøístrojù, kde díky vìt-
�í posuvné rychlosti pásku dosáhne-
me lep�ího odstupu signálu od �umu
a rovnì� mno�ství drop-outù je mini-
mální. Statický odstup ru�ivých napìtí
bì�ného kazetového pøístroje je kolem
55 dB, u cívkového magnetofonu se
pohybuje kolem 63 dB. Pokud je od-
stup signál - �um magnetofonu vìt�í,
ménì se projeví odmaskování �umu.

Nejvíc chyb ov�em napáchá nedo-
konalý kontakt pásku s magnetofono-
vými hlavami, pøípadnì také rozjusto-
vání hlav. Kazetové magnetofony,
vybavené systémem Dolby S, mají hla-
vy uchycené alespoò ve tøech bodech.
Pøed záznamem kalibrují záznamové
a pøedmagnetizaèní cesty podle dru-
hu pásku. Pøi pou�ívání systému dbx
doporuèuji alespoò nastavit správnou
pøedmagnetizaci. Z principu systému
je zøejmé, �e se signály nahrávají
v plné úrovni. Musíme si tedy dát po-
zor, abychom pásek nepøebudili. Pøi
nevhodnì nastavené pøedmagnetiza-

ci se mù�e pásek pøebudit i pøi men-
�ích úrovních signálu!

Na základì zku�eností pou�ívám
kompandér výhradnì s cívkovým mag-
netofonem s posuvem 19 cm/s. Záro-
veò si vybírám, jaký druh hudby budu
nahrávat. Pro rock a pop je subjektivní
dojem opravdu dobrý, sestava hraje
jako CD. Klasickou hudbu, samostat-
né hudební nástroje,  pøípadnì zvuko-
vé efekty radìji nahrávám bez u�ití
kompandéru. Kamarádi, kteøí se �iví
záznamem zvuku, pokud mohou, kom-
pandéry radìji nepou�ívají. Nejen�e
vná�ejí do signálové cesty zkreslení,
ale i díky stárnutí pásku a magnetofo-
nu nemusí kvalitnì pøevést signál do
pùvodního stavu.

Kompandéry dbx mají oproti systé-
mùm Dolby také øadu výhod! Pokud
chceme vytvoøit kopii záznamu nahra-
ného systémem dbx, mù�eme okam�i-
tì, bez u�ití kompandéru, záznam zko-
pírovat na druhý magnetofon. Takto
v�ak nemù�eme zacházet se zázna-
mem v systémemu Dolby. Tam musí-
me nejdøív signál odkódovat a na dru-
hém magnetofonu znovu zakódovat.
Záznam poøízený systémem Dolby
není v�dy plnì kompatibilní na v�ech
magnetofonech, ponìvad� nastavení
signálových cest a zároveò kvalita kon-
taktu pásku s hlavou velkou mírou
ovlivòují správné pøevedení signálu do
pùvodního stavu. Ne v�dy jsou také
kvalitnì nastavené úrovnì záznamo-
vých a snímacích zesilovaèù v mag-
netofonu. Proto�e kompandéry systé-
mu dbx pracují na principu zesilovaèe
s øízeným ziskem, nevy�adují pøesné
dodr�ení úrovní signálu.

Závìr
Pokud chcete mít opravdu kvalitní

nahrávky, uva�ujte spí�e o koupi digi-
tálního pøístroje (DAT, MD, DVD), pøí-
padnì o magnetofonu se systémem
Dolby S. V pøípadì, �e ji� máte kom-
pandér postavený nebo o nìm silnì
uva�ujete, doporuèuji si k nìmu zakou-
pit CD generátor, s jeho� pomocí na-
stavíte alespoò správnou pøedmagne-
tizaci pro daný typ pásku.
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dbx nebo Dolby S?
Martin Hlavièka

Dovoluji si reagovat na èlánek ��irokopásmový kompandér� uveøejnìný
v PE 1/98. Sám jsem ji� pøed pìti lety postavil kompandér dbx s obvodem
NE570, který byl oti�tìn v [1]. Proto bych se rád se ètenáøi podìlil o nìkolik
poznatkù z této oblasti.
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void set8253( int reg, int value )
{
int stat;
outportb(lptbase+0,value); /* hodnota do DATA registru */
stat = CP0STAT & 0xFC | ~reg & 0x03; /* pøíprava stavu CONTROL reg. */
outportb(lptbase+2, stat); /* nastavení adresy v 8253 */
outportb(lptbase+2, stat & 0xFB); /* zaèátek zápisového pulsu */
outportb(lptbase+2, stat); /* konec zápisového pulsu */
}

Tab. 1. Funkce set8253 pro nastavení obvodu 8253 na LPT portu (jazyk C)

set8253(CP,0x34); /* TIM0 v modu c.2 (asym. delic) */
set8253(CP,0x72); /* TIM1 v modu c.1 (MKO) */
set8253(CP,0xB2); /* TIM2 v modu c.1 (MKO) */
set8253(TIM0,BLO(period)); /* nastaveni periody PWM do TIM0 */
set8253(TIM0,BHI(period));

Tab. 2. Naprogramování obvodu 8253 na po�adovanou funkci (jazyk C)

Obr. 4. Výstupní filtr pøevodníku PWM

Obr. 5. Zdroj referenèního napìtí
k filtru podle obr. 4

Základem pro nastavení obvodu
8253 na LPT portu je funkce set8253,
která nastavuje do registru è. reg hod-
notu value � tab. 1.

V globální promìnné lptbase je ulo-
�ena bázová adresa portu LPT. Za kon-
stantou CP0STAT je skryta hodnota 7h
klidového stavu signálù øídicího portu.
Logickým souèinem s FCh se vynulují
2 nejni��í bity, které se pak souètem
nastaví podle bitù invertované adresy
registru. Zápisový puls je vytvoøen nu-
lováním 2. bitu CONTROL registru.

Obvod IO1 pak naprogramujeme pro
po�adovanou funkci posloupností podle
tab. 2.

Konstanty jsou CP = 3, TIM0 = 0,
TIM1 = 1, TIM2 = 2. Period je èíslo un-
signed integer, jednotkou je perioda ho-
din generátoru, tj. 0,2 µs. Nulová hod-
nota volí nejdel�í periodu, odpovídající
èíslu 65536, tj. 13,1 ms, èili kmitoèet
f2 = 76,3 Hz. Po�adovanou støídu sig-
nálu PWM prvního kanálu nastaví dal-
�í 2 volání funkce :

set8253(TIM1,BLO(chan1val));
set8253(TIM1,BHI(chan1val));

Druhý kanál se nastaví analogicky.

Z vnitøní funkce obvodu 8253 a pro-
vedené inverze výstupního signálu ply-
ne, �e je-li hodnota pøedávaná funkci
set8253 rovna nule, bude na výstupu tr-
vale úroveò log. 1 (tedy PWM 100 %),
naopak trvalého výstupu log. 0 není
mo�no dosáhnout � v�dy je pøítomen
impuls s úrovní log. 1 o délce jedné
periody hodin. Pøedávaná hodnota ne-
smí být vìt�í ne� nastavená hodnota
period. Je-li s ní shodná, je výstup opìt
trvale na úrovni log. 1. Je vhodné, aby
rozsah parametru le�el v intervalu 0 a�
period-1. K tomu staèí pouhá inkremen-
tace hodnoty pøed pøedáním funkci
set8253. Pokud bychom po�adovali zøej-
mì vhodnìj�í stav, kdy je mo�no na-
stavit na výstupu trvale úroveò log. 0 a
pøi maximálním výstupu je úroveò log. 1
pøeru�ena úrovní log. 0 pouze na dobu
jedné periody hodin, museli bychom pøi-
dat na výstup dal�í invertor a funkci pøe-
dávat místo pøímé hodnoty PWM hod-
notu doplòkovou do hodnoty period.

Úplný pøevodník D/A, poskytující vy-
hlazené výstupní napìtí, obdr�íme za-
øazením filtru na výstup pøevodníku
PWM. Kromì toho musí elektronický
pøepínaè pøepínat stabilní referenèní
napìtí. Jeden kanál takového doplòku

je na obr. 4. Pøepínaèem je invertor
technologie HC, napájený ze zdroje re-
ferenèního napìtí +5,00 V. Ka�dý ka-
nál vyu�ívá 3 invertory IO3 zapojené pa-
ralelnì pro získání men�ího vnitøního
odporu a pøipojené pøímo na výstup
8253 (tj. bez IO2D, resp. IO2E z obr.3).
Zdroj referenèního napìtí s integrova-
ným obvodem IO2 (na obr. 5) je pak po-
chopitelnì spoleèný obìma kanálùm.
V referenèním zdroji je pou�it kvalitní
obvod Analog Devices REF195, ov�em
v nejlevnìj�í verzi GP v plastovém
pouzdru DIP8 s tolerancí výstupního
napìtí +5,000  ±0,010 V a teplotním ko-
eficientem do 25 ppm/K (typicky
10 ppm/K).

Hradla generátoru hodin by mìla
zùstat v jiném integrovaném obvodu,
jednak aby zbyteènì nezatì�ovala re-
ferenèní zdroj (odbìr hradel není pøi
kmitoètu 5 MHz zanedbatelný), jednak
aby se do výstupního signálu nedostá-
val �um z generátoru.

Jak ji� bylo øeèeno, vlastnosti sério-
vého pøevodníku mohou ovlivòovat pa-
rametry elektronického pøepínaèe. Kdy-
si jsem ne zcela triviálním odvozením
získal vztah mezi pomìrnou asymetrií
odporù obou cest pøepínaèe e a pomìr-
nou nelinearitou pøevodu d v jednodu-
chém tvaru d = e/4 za pøedpokladu, �e
asymetrie je malá. Vztah byl odvozen
na obvodu integraèního èlánku RC, kte-
rý má takovou èasovou konstantu, �e
filtruje impulsy PWM. Rezistor R èlán-
ku (odpovídá R4 na obr. 4) je pøepojo-
ván pøepínaèem, jeho� vnitøní odpor
v cestì spojující na zem je RonL a
v cestì pøipojující na referenèní napìtí
je RonH. Asymetrie e je definována

e = (RonL -  RonH) / R,
nelinearita d jako pomìr maximální od-
chylky výstupního napìtí od ideální pøe-
vodní pøímky k rozsahu výstupního na-
pìtí. Ideální pøímka je prolo�ena
krajními body rozsahu, maximální neli-
nearita je zde uprostøed rozsahu.

Mìøením výstupu jednoho hradla
obvodu 74HC04 pøi zatí�ení odporem
100 kW byl zji�tìn v úrovni log. 0 (zá-

Pøevodníky D/A pro PC
Ing. Ivan Dole�al

(Pokraèování)

V minulém èísle byly popsány jednoduché pøevodníky D/A pro paralelní
port PC. V tomto èísle si popí�eme øízení pøevodníku PWM s obvodem 8253
a konstrukci filtru k tomuto pøevodníku
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tì� proti UCC) vnitøní odpor RL = 30,9 W,
v úrovni log. 1 (zátì� proti zemi) pak
RL = 40,8 W. Z tìchto údajù vychází pro
zapojení na obr. 4, kde pøedpokládám,
�e se paralelním spojením  výstupù tøí
invertorù zmen�í vnitøní odpory i asy-
metrie 3x, hodnota e = -3,6.10-5 a neli-
nearita pak (v absolutní hodnotì)
d = 9,0.10-6. To odpovídá 0,6 LSB pøi
16bitovém pøevodu.

Filtr z obr. 4, realizovaný ètyønásob-
ným operaèním zesilovaèem IO1, je
maximálním øe�ením pro 16bitový pøe-
vodník. Jedná se o dvojitou dolní pro-
pust 2. øádu (IO1A, IO1B) a v obvodech
nastavení nuly a rozsahu (IO1C) a vý-
stupního invertoru (IO1D) o dvì dolní
propusti 1. øádu. Impulsy PWM jsou tak
celkovì filtrovány propustí 6. øádu. Jak
známo, realizace propusti vy��ího ne�
3. øádu s jedním zesilovaèem vy�aduje
extrémnì pøesné dodr�ení hodnot pa-
sivních souèástek a má nároky i na
parametry operaèního zesilovaèe. Mez-
ní kmitoèet propustí je dán periodou
PWM, která tak musí zùstat víceménì
konstantní.

Chceme-li støídavou slo�ku impulsù
PWM potlaèit v podstatì úplnì, po�a-
dujeme, aby výstupní napìtí �pièka-
�pièka nepøekroèilo hodnotu 1 LSB. Filtr
tedy musí mít pro kmitoèet PWM zesí-
lení A = 20 log 2-N (dB), kde N je rozli-
�ení pøevodníku D/A v bitech. Pro pl-
ných 16 bitù dostaneme A = -96,3 dB.
Dolní propust mtého øádu má
v nepropustném pásmu strmost útlumu
20.m dB/dek (na dekádu, tj. mezi kmi-
toèty s pomìrem 1:10). Dolní propust
na�eho filtru 6. øádu tedy musí mít kmi-
toèet zlomu fk ni��í o 96,3 / 120 = 0,803
dekád od kmitoètu f2, co� odpovídá
10-0,803 = 0,157, tedy fk = 12,0 Hz.

Návrh filtrù s operaèními zesilovaèi
je nejnovìji uveden v [2]. Zde jsou ta-
belovány koeficienty ki pro výpoèet ka-
pacit dvou resp. tøí kondenzátorù dolní
propusti 2. resp. 3. øádu podle vztahu:

&
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N
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kde R jsou stejné odpory v zapojení
dolních propustí.

Filtr 6. øádu se podle [2] skládá ze tøí
propustí 2. øádu, zaøazených za sebou
(pøesnìji kaskádnì). Neumíme tedy
podle bì�nì dostupné literatury urèit
pøesnou kapacitu kondenzátorù, která
by zajistila definovanou aproximaci cha-
rakteristiky filtru, máme-li 2 propusti
2. øádu a 2 propusti 1. øádu. Kromì toho
vzájemné pomìry koeficientù ki a tedy
i kapacit Ci jsou i pro nejbì�nìj�í But-
terworthùv filtr 6. øádu taková �divná�
èísla, �e bychom nemohli pou�ít kon-
denzátory z bì�né øady E6 a museli
bychom je skládat. Tento problém ne-
nastane u horních propustí, kde se volí
ke stejným kapacitám rùzné odpory
z øady E24.

Rozhodl jsem se navrhnout a reali-
zovat dolní propusti 1. i 2. øádu pro
mezní kmitoèet fk samostatnì. Pro pro-
pust 2. øádu pak platí pro zpìtnovazeb-
ní kondenzátor C1 konstanta N� �= a
pro kondenzátor C2 na vstupu operaè-
ního zesilovaèe N� � �= . Pro dolní
propust 1. øádu je k = 1, dostáváme
bì�ný vztah pro èlánek RC. Po dosa-
zení obdr�íme hodnoty z obr. 4. Odpo-

ry rezistorù byly zvoleny z øady E24 tak,
aby vy�ly kapacity kondenzátorù
z dostupné øady E6.

Toto øe�ení samozøejmì zpùsobí, �e
na kmitoètu fk je potlaèení signálu
12 dB, proto�e ka�dá propust vná�í
3 dB. Prùbìh kmitoètové charakteristi-
ky filtru v této oblasti není tak ostrý, jak
by bylo v pøípadì Butterworthovy apro-
ximace. Pro úèely filtrace signálu z pøe-
vodníku PWM to v�ak nevadí, pouze se
ponìkud protáhne odezva na skokovou
zmìnu vstupu. Nebyl jsem si v�ak jist,
jak to bude se strmostí útlumu. Podro-
bil jsem proto obvod simulaci
v programu PSPICE a zjistil, �e se str-
most zmen�í pouze o necelé 2 dB na
dekádu, tj. o 3 %, co� není podstatné,
tak�e i útlum kmitoètu PWM bude té-
mìø shodný s navrhovaným útlumem.

Ka�dý filtr samozøejmì prodlu�uje
dobu odezvy výstupu na skok hodnoty
PWM, nastavené do 8253. Dobu ustá-
lení jsem zmìøil pøibli�nì digitálním os-
ciloskopem, pøesné údaje bylo nutno
zjistit z programové simulace, proto�e
osciloskop má, jak známo,  jen 8bito-
vé rozli�ení. Odezva má zákmity, pøe-
kmit èiní 1,4 %. Úplné ustálení na
½  LSB trvá 278 ms, doba ustálení na
0,1 % od této hodnoty èiní 163 ms. Zde
vidíme podstatnou nevýhodu sériové-
ho pøevodu D/A.

Støídavá slo�ka pøi 50 % hodnotì
PWM byla filtrem potlaèena z 5 V (�piè-
ka-�pièka, obdélník) na 0,03 mV (efek-
tivních, sinus), co� pøedstavuje potla-
èení asi 98 dB v souhlase s návrhem
filtru.

Nastavení nuly na IO1C vyrovnává
jednak zbytkové napìtí elektronického
pøepínaèe, jednak ofset (vstupní napì-
�ovou nesymetrii) operaèních zesilova-
èù. V pøípadì, �e nestaèí rozsah trimru
R1, zmen�íme R12. Nastavení rozsa-
hu té� vyrovnává vliv pøepínaèe, pøe-
dev�ím v�ak umo�òuje vyrovnat rozptyl
napìtí integrovaného referenèní zdro-
je a rezistorù ve zpìtné vazbì IO1C a
IO1D. Trimr R3 by mìl být víceotáèko-
vý, aby umo�nil jemnì nastavit rozsah.
V pøípadì, �e nestaèí jeho rozsah, je
nutno pøidat velký paralelní nebo malý
sériový odpor k R11 resp. R8.

V pøípadì ni��ích nárokù na pøes-
nost pøevodníku a filtraci je mo�no vy-
pustit obvod s IO1C a IO1D, popø i jed-
nu dolní propust 2. øádu a obtí�nìji
dostupnou referenci nahradit napø. bì�-
ným stabilizátorem 78L05.

Popsaný návrh filtru umo�ní pøizpù-
sobit jeho øe�ení jinému kmitoètu f2
vstupní PWM, men�ímu rozli�ení nebo
ni��ím po�adavkùm na filtraci. Pone-
cháme-li obvodové øe�ení z obr. 4, staèí
pøi xnásobném zvìt�ení kmitoètu f2 sní-
�it v�echny kapacity propustí xkrát a
naopak.

Linearitu pøevodníku jsem zmìøil
opìt multimetrem Hewlett-Packard.
Výsledky byly výborné. Uprostøed roz-
sahu byla namìøena nelinearita
0,11 mV, co� odpovídá 0,0022 %
z rozsahu a 1,4 LSB pøi 16bitovém roz-
li�ení. Tato údaj je sice vìt�í, ne� by
odpovídalo teoretickému výpoètu, pro-
vedenému vý�e, je v�ak tøeba uvá�it
i mo�né dal�í vlivy ne� jen asymetrii od-
poru spínaèe. U tak malé nelinearity

mù�e být ji� v podezøení i operaèní ze-
silovaè TL074, který rozhodnì není spe-
ciálním typem pro mìøicí úèely. Mohou
se uplatnit i nìjaké dynamické vlastnosti
obvodu. Kromì toho byla mo�ná chy-
ba mìøení multimetrem  vìt�í (0,14 mV
pøi údaji 2,5 V na rozsahu 10 V) ne�
zji�tìná nelinearita. Pro spolehlivé vy-
hodnocení by mìla být nejvý�e polo-
vièní.

Nelinearitu zpùsobenou rozdílným
výstupním odporem hradel v úrovni
log. 0 a log. 1 by  bylo mo�né dále
zmen�it øádovým zvìt�ením odporu R4,
co� znamená ov�em zmìnit úmìrnì
i odpory dal�ích rezistorù a nepøímo
úmìrnì kapacity kondenzátorù v první
dolní propusti. Sám jsem to v�ak ji� ne-
zkou�el.

Z výsledkù mìøení plyne, �e tento
pøevodník D/A by mohl být pou�íván
napø. ke kalibraci 3½  a  4½ místných
multimetrù nebo samostatných pøevod-
níkù A/D.

Integrovaný obvod 8253 (do 5 MHz)
nabízí napø. GM Electronic za 90 Kè,
referenèní obvod REF195GP od Ana-
log Devices stojí 166 Kè (Amtek s.r.o.
Brno), cena ostatních souèástek je níz-
ká. Kondenzátory v zapojení z obr. 4 by
mìly mít toleranci nejvý�e 10 %, musí-
me tedy pou�ít fóliové typy s plastovým
dielektrikem. Dva paralelnì øazené kon-
denzátory 100 nF mù�eme nahradit jed-
ním 220 nF � odchylka není pøíli� vel-
ká. V�echny obvody jsem zapojoval na
nepájivém kontaktním poli, tak�e bohu-
�el nemohu poskytnout obrazce plo�-
ných spojù. Znamená to v�ak, �e pøi
dodr�ení elementárních zásad je mo�-
no tyto obvody bez problémù zapájet
na univerzální desce s plo�nými spoji.

Programy k øízení pøevodníkù D/A
s pou�itím vý�e uvedených funkcí ja-
zyka C resp. napsané v jazyce Pascal
je mo�no bez problému spou�tìt
v DOS oknì Windows. I kdy� mì to
ponìkud pøekvapilo, je mo�né na por-
ty PC pøímo pøistupovat i ve 32bitových
aplikacích pro Windows 95. Av�ak jak
pøekladaèe firmy Borland, tak Microsoft
úmyslnì nemají ve své 32bitové
knihovnì funkce typu outportb resp.
outp. Nezbývá ne� pou�ít samostatný
32bitový asembler nebo inline asem-
bler C++ pøekladaèe, takovou funkci si
napsat a dát ji napø. do DLL knihovny.
Tato problematika v�ak ji� pøesahuje
zamìøení a rozsah tohoto pøíspìvku.

Program DAC8253 k nastavování
a ovìøování pøevodníku PWM je
k dispozici ve zdrojové (jazyk C) i spus-
titelné podobì na WWW stránce Prak-
tické elektroniky:
http://www.spinet.cz/aradio/
nebo pøímo:
http://www.spinet.cz/aradio/dac8253.c
http://www.spinet.cz/aradio/dac8253.exe

Literatura
[1] Program TechHelp! V4.0, Flam-

beaux Software 1990.
[2] Belza, J.: Zapojení s operaèními

zesilovaèi. Konstrukèní elektronika,
è. 3/1996, s. 90 a� 92.

(Pokraèování, v nìkterém
z pøí�tích èísel bude popsán

pøevodnik D/A pro sériový port)
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UKV a cm antény
v programech pro PC

Ing. M. Procházka, CSc.

III. Mikropáskové antény
(flíèková anténa)

Mikropásek jako vedení vf energie
byl poprvé pou�it na zaèátku 50. let a
bylo ihned jasné, �e obvody slo�ené
z mikropáskù jsou schopny vyzaøovat.
My�lenka realizovat antény z mikro-
páskù nebyla pøehlédnuta a aèkoliv se
objevily informace o nìkolika takových
anténách, trvalo a� do 70. let, ne�
byla tìmto anténám vìnována vìt�í
pozornost. Dosa�itelnost kvalitnìj�ích
dielektrických materiálù (substrátù),
na kterých lze realizovat mikropásko-
vé antény, potøeba vytvoøit anténní
systémy pou�itelné k vestavbì do hla-
vic raket, pøípadnì na trupy letadel,
byly hlavní dùvody k hlub�ímu studiu
teorie a technologie mikropáskových
antén.

Aèkoliv mikropáskové antény po-
skytují shora uvedené mo�nosti kon-
formního vestavìní na pøíslu�né nosi-
èe a do nynìj�í doby se prohloubily
znalosti o vlastnostech tìchto antén,
je stále je�tì otázkou, zdali mohou
zcela nahradit konvenèní anténní sys-
témy. Jde zejména o to, �e energetic-
ká úèinnost mikropáskových antén je
v prùmìru men�í a také zpracovatelné
kmitoètové pásmo je u��í. V posled-
ních letech se problematice �íøky kmi-
toètového pásma vìnovala znaèná
pozornost [1] a to zejména z hlediska
vstupní impedance; �íøka pásma pro
vyzaøovací diagramy je vìt�inou pod-
statnì vìt�í.

Mechanismus vyzaøování mikro-
páskových antén se dá pochopit nejlé-
pe z èinnosti jednoduchého, otevøené-
ho mikropáskového vedení (obr. 1),
Na vedení postupuje pøíèná elektro-
magnetická vlna TEM, která je nejen
odra�ená èásteènì zpìt od otevøené-
ho konce vedení, ale na tomto konci
je také èásteènì vyzáøena, pøípadnì
transformována do povrchové vlny na
substrátu.

vlnìní (té� v závislosti na zpùsobu bu-
zení antény). Flíèkové antény se zøíd-
ka pou�ívají jednotlivì. Øadí se do
rùznì komplikovaných anténních øad.
Pøi konstrukci tìchto øad vystupují do
popøedí je�tì více problémy s pøená-
�enou �íøkou kmitoètového pásma,
impedanèním pøizpùsobením a para-
zitním vyzaøováním [2]. Podrobnìj�í a
rozsáhlej�í informace o teorii a praxi
mikropáskových antén najde ètenáø
v celé øadì odb. èlánkù a knih napø.
[2, 3].

Diagram záøení
pomocí PC

Ní�e uvedený program vychází
z pomìrnì slo�itých matematických
výrazù obsahujících základní rozmì-
rové parametry pravoúhlého �flíèku�,
umístìného na nekoneènì velké pod-
lo�ce [4]. Z toho plyne, �e vypoètené
diagramy jsou pouze informativní a
slou�í více èi ménì k zji�tìní, jak pù-
sobí parametry na výsledný diagram
záøení.

Výpoèetní praxe ukázala, �e dia-
gramy flíèkových antén, jejich� para-
metry jsou znaènì mimo �rozumnou�
oblast èinnosti, mají �divoké� tvary a
mohou i zastavit program. V lep�ím
pøípadì vyboèí mimo zobrazovací
meze grafiky programu. Pøi vìdomí
tìchto omezení je tøeba pøistupovat
k u�ívaní programu. Aèkoliv program
umo�òuje poèítat diagramy v rùzných
øezech podle úhlu f, vìt�inou postaèí
znát diagramy ve dvou základních ro-
vinách a to pro f = 0 ° a f = 90 °, tedy
diagramy v rovinách E a H.

Za výchozí informaci o rozmìrech
pravoúhlé flíèkové antény je mo�né
pou�ít následující parametry:
F = 9375 MHz,
W = 5,7 mm, L = 13 mm,
h = 3,2 mm,
er = 2,32.

Literatura

[1] Sanchez Hernandez, D; Robertson,
I. D.: A survey of Broadband Microstrip
Patch Antennas. Microwave Journ,
záøí 1996.
[2] Procházka, M.: Plo�né antény. AR
9/1990.
[3] James, J. R.: Microstrip Antenna
Theory and Designe. IEE, P. Peregrin
Ltd. 1981.
[4] Hirasawa, K.; Haneishi, M.: Analysis,
Designe and Measurement of Small
and Low Profile Antennas. Artech
House: Norwood, M.A.1992.

Nejjednodu��í tvar mikropáskové
antény je tzv. flíèková anténa (patch
antenna) pravoúhlého tvaru (obr. 2a).

Délka flíèku (motivu) L má být pøi-
bli�nì pùl vlny v pou�itém dielektriku
tedy:

L = lg/2,
ta je v�dy men�í ne� je pùlvlna ve
vzduchu (lg < lo).

Hlavní podíl na vyzaøování a tvorbì
anténního diagramu mají dvì pøíèné
�tìrbiny, vzdálené navzájem o délku
L. Z orientace elektrických siloèar na
�tìrbinách plyne i polarizace vyzaøo-
vaného vlnìní (obr. 2b).

Pomineme-li vzájemnou vazbu této
dvojice �tìrbin, ukazuje se, �e u tohoto
základního tvaru flíèkové antény exis-
tuje pro ka�dý substrát urèité pracovní
�okno� v pásmu kmitoètù, kde spodní
hranicí je po�adovaná úèinnost (10 a�
80 %) a horní hranicí je stupeò vybu-
zení povrchové vlny, který je�tì mù�e-
me tolerovat. Povrchové vlny se �íøí
na substrátu a jakmile narazí na pøe-
ká�ku sousední mikropáskové struk-
tury nebo okraj nosné destièky, vznik-
ne ne�ádoucí vyzaøování a vytvoøí se
v diagramu záøení parazitní postranní
laloky. Souèasnì se zvìt�í i úroveò
køí�ové polarizace vyzáøené vf ener-
gie. Køí�ová polarizace se velmi obtí�-
nì omezuje a v zásadì je funkcí roz-
mìru W na flíèku.

Prostá flíèková anténa tvoøí vlastnì
rezonanèní obvod tlumený vlastním
vyzaøováním a ztrátami v dielektriku
substrátu.

Z pùvodní jednoduché, lineárnì
polarizované, flíèkové antény se po-
stupem doby vyvinula øada dal�ích
tvarù, napø. kruhový, kosoúhlý nebo
obloukový flíèek a dal�í tvary, které
mohou vytvoøit i kruhovou polarizaci

Obr. 2a.

Obr. 1.

Obr. 2a.
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(Pokraèování)

ñ

Obvod, jeho� zapojení je na obr. 1,
sleduje velikost napìtí baterie ze ètyø
akumulátorù NiCd, která jej rovnì�
napájí a pokles jejího napìtí pod 4 V
signalizuje blikáním svítivé diody. Po-
kud je napìtí je�tì dostateèné, odebí-
rá obvod ze sledované baterie jen
8 µA.

Jádrem zapojení je IO1 (klidový
napájecí proud 10 µA), který v 8vývo-
dovém pouzdøe obsahuje operaèní
zesilovaè, komparátor a referenèní
zdroj 1,2 V, pøipojený k invertujícímu
vstupu komparátoru.

Napìtí baterie, vydìlené dìlièem
z rezistorù R6/R7, je pøivedeno na ne-
invertující vstup C+ tohoto komparáto-
ru. Pokud je napìtí baterie vìt�í ne� 4
V, je výstup komparátoru COUT ve sta-
vu �H�, poté pøejde do �L�. Operaèní
zesilovaè v pouzdøe tvoøí spolu s re-
zistory R1 a� R4 a kondenzátorem C1

JEDNODUCHÝ
MONITOR NAPÌTÍ

BATERIE

Obr. 1.
Blikání
svítivé
diody

oznamuje
pokles
napìtí

ètyøèlánkové
baterie NiCd

pod 4 V

astabilní multivibrátor kmitající s frek-
vencí 1 Hz, kdy� je dioda D1 (pøipoje-
ná anodou na výstup komparátoru)
uzavøena, tedy pøi poklesu napìtí ba-
terie pod 4 V. Nevýhodou zapojení je,
co� je ov�em cena za jeho jednodu-
chost, �e signalizaèní dioda dále pøi-
spívá k vybíjení baterie. Je tedy vhod-
né uva�ovat o jeho pou�ití tam, kde je
nadìje, �e si blikající diody nìkdo
brzy v�imne.

         JH
[1] Yongping, Xia: Simple circuit moni-
tors battery voltage. EDN 41, 1996,
21. listopadu, s. 97.

· · ·

Rychlé komparátory
s malou spotøebou
Nová rodina velmi rychlých pøes-

ných komparátorù (Texas Instruments)
je urèena pro aplikace v rychlých ske-
nerech a øadièích pevných diskù. Vý-
stupy komparátorù TL3016 a TL3116
jsou kompatibilní s logickými obvody
TTL. Cenovì mají být a� tøikrát výhod-
nìj�í ne� srovnatelné konkurenèní vý-
robky. Podrobnosti na www adrese:
http://www.ti.com/sc/docs/news/1997/
97016.htm
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Stavíme reproduktorové
soustavy (VI)

RNDr. Bohumil Sýkora

                      (Pokraèování pøí�tì)

Minule byl vyzrazen hlavní smysl po-
u�ívání ozvuènice a kdo dobøe èetl, po-
chopil, �e tímto smyslem je totální likvi-
dace zvuku vyzaøovaného zadní stranou
membrány reproduktoru. Nejde o likvida-
ci energie, ta se, jak známe, znièit nemù-
�e, a tak v tomto pøípadì pøemìòujeme
energii zvukovou v energii tepelnou.
Ov�em není to vlastnì �koda? Samo-
zøejmì je a akustici si dost nalámali hla-
vu s tím, jak toto mrhání energií vylouèit
nebo aspoò omezit, jinými slovy jak zvuk
vyzáøený zadní stranou membrány nìjak
u�iteènì vyu�ít.

Problém mù�e na první pohled vypa-
dat jednodu�e - potí� spoèívá vlastnì jen
v tom, �e �zadní vlna� má opaènou pola-
ritu oproti vlnì �pøední�. Kdyby bylo mo�-
né nìjak ji pøepólovat, bylo by to v su-
chu. U elektrických obvodù je to celkem
jednoduché, tam se prostì vezme trans-
formátor jedna k jedné (pøípadnì jedna
k minus jedné). Bohu�el akustické systé-
my sice doká�eme popsat analogickým
schématem slo�eným z prvkù chovají-
cích se jako elektrické souèástky, mù�e-
me dokonce vytvoøit i akustický transfor-
mátor, z fyzikálních souvislostí v�ak pro
zapojení analogických prvkù vyplývají
jistá omezení a jedním z tìchto omezení
je nemo�nost vytvoøení transformátoru
obracejícího polaritu.

Pøíroda na�tìstí byla k akustikùm as-
poò trochu milosrdná, tak�e ponechala
jistou mo�nost pro otoèení polarity sig-
nálu bez transformátoru, a touto mo�-
ností je fázový posuv. Ne� se v�ak do
tohoto tématu ponoøíme hloubìji, ujas-
nìme si trochu terminologii. Bì�nì se
operuje s pojmy jako inverze polarity, fá-
zová inverze, otáèení fáze, otáèení pola-
rity nebo zmìna polarity jako s pojmy ví-
ceménì ekvivalentními. To je ale hrubý
omyl, pojem fáze znamená nìco zcela ji-
ného ne� pojem polarity. Pojem fáze se
pùvodnì zavádí pro periodické signály,
v nejjednodu��ím pøípadì pro signál si-
nusový. Tento signál se popisuje vzor-
cem:

lu a f je jeho kmitoèet. Výraz v závorce
(2p.f.t + j) je okam�itá fáze signálu
nebo, chápeme-li èas t jako obecnou ne-
závisle promìnnou, hovoøíme o fázi sig-
nálu (okam�itá hodnota se cizojazyènì
nazývá elongace). Velièina j se pak
oznaèuje jako fázový posuv - opìt ve
zcela obecném smyslu.

Je jasné, �e termín �fázová inverze�
nebo �otoèení fáze� nedává z hlediska
právì uvedeného výkladu dost dobrý
smysl. Fakticky by toti� znamenal nìco
jako �pøepólování èasu�, tj. nahrazení
signálu jiným signálem, u kterého by èas
probíhal opaèným smìrem. V praxi se
ov�em slovo fáze stalo souèástí technic-
ké hantýrky, která si na matematickou
pøesnost nepotrpí, a v uvedené souvis-
losti se u�ívá jako ekvivalent slova pola-
rita (v tomto smyslu bylo pou�ito i v pøed-
chozí èásti tohoto seriálu). Obrácení èi
inverze polarity u� smysl dává, je to pros-
tì zmìna znaménka hodnoty signálu,
kterou pro obecný èasový prùbìh signá-
lu vyjádøíme vynásobením výrazu pro
tuto hodnotu èíslem -1. Mezi polaritou a
fází v�ak pøece jen jistá - a ne právì ne-
významná - souvislost existuje. Vyplývá
to z vlastností matematické funkce si-
nus, pro kterou platí:

sin (x) =  -1.sin(x + p).
S pou�itím vzorce vyjadøujícího èaso-

vý prùbìh sinusového signálu to zname-
ná, �e mù�eme psát:

-A(t) = Ap. sin (2p.f.t + j + p)
U sinusového signálu tedy je mo�né

vhodným fázovým posuvem obrátit
(invertovat) polaritu.

V elektronice jsou samozøejmì zná-
mé obvody, u kterých vzniká zmìna fá-
zového posuvu v závislosti na kmitoètu a
je mo�né zkonstruovat i obvody, které
pro jistý kmitoèet (popø. kmitoèty) obra-
cejí polaritu tím, �e zavádìjí fázový po-
suv o velikosti p (ve stupních je to 180 °).
Obdobnì je tomu i v akustice - i zde lze
zkonstruovat akustické obvody, které
pro jistý kmitoèet, díky svému fázovému
posuvu, otáèejí polaritu. Slova �pro jistý
kmitoèet� pøitom neznamenají, �e pro
jiné kmitoèty se nedìje nic. I pro tyto
kmitoèty se jistý fázový posuv objevuje,
li�í se v�ak od p, pøípadnì 180 ° tím
více, èím více je kmitoèet vzdálen od
onoho optimálního.

Pokud jde o konstrukci ozvuènice,
mù�eme takový akustický obvod pou�ít
tak, �e signál vyzáøený do vnitøního pro-
storu ozvuènice pøes pøíslu�ný akustický
obvod vyvedeme do vnìj�ího prostoru a
tak alespoò do jisté míry, v jistém ome-
zeném kmitoètovém pásmu zu�itkujeme
energii vyzáøenou zadní èástí membrá-
ny.

Nejznámìj�í konstrukcí ozvuènice
takto uspoøádanou je bassreflexová
ozvuènice. Akustický obvod tvoøí otvor
nebo trubice, spojující vnitøní objem skøí-
nì s vnìj�kem, ve spolupùsobení s pod-
dajností vzduchu uzavøeného ve skøíni.
Pro toto uspoøádání je mo�né vytvoøit
analogické schéma, které si uká�eme.
Nejprve se ale vrátíme k ozvuènici uza-
vøené. Její ponìkud zjednodu�ené ná-
hradní schéma je na obr. 1. Je mo�né
ukázat, �e akustický tlak, který reproduk-
tor v této ozvuènici uzavøený vytváøí v jis-
té vzdálenosti, je - opìt zjednodu�enì -
pøímo úmìrný proudu tekoucímu kon-
denzátorem Cm.

Zjednodu�ené náhradní schéma ozvuè-
nice typu bassreflex je na obr. 2. Zde pøi-
byl kondenzátor Cb, který reprezentuje
hmotnost vzduchu kmitajícího v otvoru
nebo nátrubku. Mezi proudem, který jím
protéká, a akustickým tlakem, za který je
otvor (nátrubek) zodpovìdný, platí opìt
pøímá úmìrnost, jen s jinou konstantou.
To v�e lze samozøejmì znázornit kmito-
ètovými charakteristikami. Typická ukáz-
ka amplitudové charakteristiky reproduk-
toru v uzavøené ozvuènici pro nìkolik
rùzných objemù je na obr. 3. Obdobné
charakteristiky pro ozvuènici typu bass-
reflex jsou na obr. 4.

Z obou soustav charakteristik je patr-
né, �e v pracovním pásmu reprodukto-
ru je v�dy jistá oblast (jakési støední
basy), ve které se citlivost reprodukto-
ru pøi zmen�ujícím se objemu ozvuènice
zvìt�uje, i kdy� obecnì u nejni��ích kmi-
toètù je pøi vìt�ím objemu citlivost vy��í.
A optimalizaèní strategie v oblasti basù
bude tématem pøí�tí èásti.

Obr. 1.

Obr. 2.

Obr. 3. Obr. 4.

A(t) = Ap. sin (2p.f.t + j).
V tomto výrazu je signál popsán jako

jistá velièina promìnná v èase. V oka-
m�iku, kterému odpovídá èasový údaj t,
je velikost signálu (okam�itá velikost)
rovna A(t). Ap je �pièková hodnota signá-
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Není proto �ádným pøekvapením, �e stejnou pís-
nièku lze zaslechnout i na poli vestavných (mikro)
poèítaèù. Motivem jsou pøedev�ím zvý�ené nároky na
objem dat, která koneèný u�ivatel chce, potøebuje
nebo dokonce musí registrovat. Ruku v ruce s tímto
po�adavkem v�ak zazní, nejèastìji jako kategorický
imperativ, i po�adavek druhý: náklady navíc musí být
jen ty nejnutnìj�í.

Pøesnì tak se i v praxi dìje. Jedním z prvních,
kteøí takové dvojjediné pøání vyslovili, je dlouholetý, ji-
nak velmi spokojený (podle vlastního vyjádøení), u�i-
vatel mikropoèítaèù �podle potøeby� z rodiny UCB52
[1], jmenovitì typu UCB320-BAS [2]. Pøipojil v�ak
také pøání dal�í, obì snadno pochopitelná:
- pamì�ové médium musí být nezávislé na napájecím
napìtí (tedy �ádná SRAM se zálo�ním napájením),
- pamì� navíc nesmí vyvolat podstatné zmìny v ji�
provozovaném øídicím programovém zabezpeèení
(proto �ádná nová verze vestavìného pøekladaèe
programovacího jazyka BASIC UCB320). Co nejmen-
�í energetickou spotøebu u� ani nemusel zmiòovat,
rozumí se samo sebou.

V nìkolika pøí�tích odstavcích uká�eme, jak se
podaøilo vyèerpávajícím zpùsobem naplnit vý�e cito-
vané konkrétní po�adavky, z nich� hlavní míøil nejdøí-
ve k desítkám, pozdìji ke stovkám kilobajtù (KB).
Souèasnì tak nabídneme optimální východisko z �pa-
mì�ové nouze� i ve v�ech podobných pøípadech. Zá-
vìr èlánku naznaèí, �e i malým mikropoèítaèùm
nejsou nedostupné kapacity pro záznam dat øádu jed-
notek a desítek megabajtù (MB).

Malé sériové pamìti

Pøi pátrání po souèástkách, které nám mohou
pomoci pøedlo�enou úlohu vyøe�it, rozhodnì nemù-
�eme pøehlédnout sériové pamìti EEPROM [3]. Roz-
hodnì nabízejí správnou technologii, dále pak stan-
dardizovaná rozhraní s malým poètem signálù, jen
8vývodová pouzdra s jednotným pøiøazením vývodù
signálùm rozhraní, malou pracovní i klidovou spotøe-
bu i pøíznivou cenu. Mezi integrovanými obvody patøí
k tìm neju�iteènìj�ím, vìt�inou pro ulo�ení dùle�i-
tých (konfiguraèních a kalibraèních) dat. Místo v�ak
také nalezly v �pøátelských� vestavných mikropoèíta-
èích jako pamìti programu [4]. Je�tì nedávno by byla
pro potøeby registrace zajímavého objemu dat (tedy
na úrovni desítek KB) na závadu jejich malá kapacita.
Z poèáteèních 128 bajtù vyrostly sériové pamìti
EEPROM u� dávno, do atraktivní kapacity 32 KB
v�ak dospìly v prùbìhu roku 1997.

Ze tøí typù rozhraní (Microwire, SPI, I2C, bli��í viz
napø. [5]), která jsou u sériových pamìtí EEPROM za-
vedena, je pro øe�ení na�í úlohy rozhodující sbìrnice
I2C. Z mnoha dobrých dùvodù (viz [1]) má I2C postave-
ní systémového komunikaèního kanálu v mikropoèíta-
èích rodiny UCB52 firmy MITE (http://www.mite.cz),
ale dnes ji� zdaleka nejen v nich. Proto je ka�dý
mikropoèítaè z rodiny UCB52 vybaven pøípojným ko-
nektorem sbìrnice I2C a uvnitø objímkou pro vlo�ení
sériové pamìti EEPROM s tímto rozhraním.

Sériovou pamì� EEPROM s kapacitou 32 KB a
s rozhraním I2C ohlásila jako první firma Atmel (http://
www.atmel.com) pod oznaèením AT24C256. Adresa
tohoto obvodu na sbìrnici I2C je dána binárním èís-
lem 10100XX, v nìm� bity na pozicích X nabývají
hodnoty podle zapojením vývodù 1 (bit A0) a 2 (bit
A1) pouzdra pamìti. Na jednu sbìrnici I2C proto mo-
hou být pøipojeny a� ètyøi obvody AT24C256, tvoøící
pamì� EEPROM o velikosti 128 KB. Pamì�ová mís-
ta, ka�dé pro jeden bajt, jsou v AT24C256 identifiko-
vána adresou (z pozice sbìrnice I2C podadresou)
v rozsahu 0 a� 32767 (0 a� 7FFFH).

Je-li obvod AT24C256 vlo�en do objímky v mik-
ropoèítaèi rodiny UCB52, platí A0 = A1 = 1, a jeho ad-
resa na sbìrnici I2C má proto hodnotu 83 (53H, nebo�
binárnì 1010011). Programová obsluha této pamìti
je zabezpeèena standardními prostøedky. Kompilaèní
programovací jazyky mikropoèítaèù UCB52-MON a
UCB320-MON mohou tì�it ze zdrojových podprogramù
I2C-SW a I2C-CNTRL. Také mikropoèítaèe UCB52-
BAS a UCB320-BAS vystaèí, jak jsme si pøáli, se
zavedenými pøíkazy WR_I2C, RD_I2C a RDS_I2C
programovacích jazykù BASIC UCB52 a BASIC
UCB320. Jako pøíklad zde uveïme pøíkaz, jím� se
v mikropoèítaèi UCB320-BAS na první adresu horní
poloviny pamìti AT24C256, tj. na adresu 16384
(4000H), ulo�í hodnota 100:

WR_I2C 83, 40H, 0, 100
Uznejte, jednodu�eji u� to opravdu nejde. A spo-

tøeba obvodu? Také dobré zprávy, dokonce i pøi na-
pájecím napìtí 5 V: po dobu zápisu nejvý�e 3 mA,
v klidovém stavu ménì ne� 5 µA.

AT45D021 AT45DB021   2 Mb
PLCC32, SOIC28, TSOP28

AT45D041 AT45DB041   4 Mb
PLCC32, SOIC28, TSOP28

AT45D081 AT45DB081   8 Mb SOIC28, TSOP28
Jako pøedstavitele zvolme typ AT45D041 a jeho

prostøednictvím si blí�e pov�imnìme vlastností, který-
mi se uvedené pamìti DataFlash vyznaèují. Blokové
schéma na obr. 1 je spoleèné pro v�echny typy. Také
vìt�inu následujících základních charakteristik obvo-
du AT45D041 lze aplikovat i na typy ostatní:
- synchronní sériové rozhraní SPI (Serial Peripheral
Interface), taktovací kmitoèet a� 10 MHz;
- hlavní pamì� FEPROM (flash memory array) o ka-
pacitì 4 325 376  bitù (2048 stránek po 264 B);
- dvì vyrovnávací pamìti RAM (buffer 1, buffer 2) o
délce 264 B;
- obnovení obsahu (programování) stránky v jediném
cyklu mazání/zápis;
- mo�nost zvlá�tní ochrany dat v prvních 256 stránkách;
- doba programování stránky typ. 10 ms;
- doba pøenosu stránky do vyrovnávací pamìti typ. 80 µs;
- napájecí napìtí 4,5 a� 5,5 V;
- spotøeba pøi programování sektoru typ. 25 mA;
- klidová spotøeba typ. 20 µA.

I pro DataFlash platí, �e sériové rozhraní usnad-
òuje pøipojování (vèetnì návrhu desky s plo�nými
spoji), zvìt�uje spolehlivost, minimalizuje ru�ení a re-
dukuje velikost pouzdra a poèet funkèních vývodù. Za
pov�imnutí stojí neobvyklá délka stránek 264 B, na
nì� je èlenìna hlavní pamì� FEPROM. Nabízí se tak
mo�nost vyu�ít èást ka�dé stránky nad obvyklých
256 B pro �slu�ební� úèely, napø. pro zabezpeèení
dat. Dvì vyrovnávací pamìti RAM umo�òují obvodu
pøijímat data bìhem programování stránky hlavní pa-
mìti FEPROM. Typickým pou�itím obvodù DataFlash
je záznam zvuku, obrazu a dat.

Na obr. 2 je uspoøádání vývodù pouzdra PLCC32
pamìtí DataFlash. Pøístup k pamìti je uvolòován sig-
nálem /CS a slou�í mu vývody SI (vstup sériových
dat), SO (výstup sériových dat) a SCK (vstup taktova-
cího signálu). Vstupním signálem /RESET se ukonèu-
jí v�echny probíhající èinnosti obvodu a nastavuje se
klidový stav interního øízení. Stavem /BUSY signálu
READY//BUSY obvod indikuje, �e hlavní pamì� FE-
PROM a jedna z vyrovnávacích pamìtí jsou zane-
prázdnìny (napø. programováním sektoru). Vstup a
výstup dat do druhé z vyrovnávacích pamìtí je v�ak
souèasnì mo�ný. Pøíznak signálu READY//BUSY je
nejvýznamnìj�ím bitem stavového registru, který je
integrován v ka�dém obvodu DataFlash. Tøemi bity
stavového registru je indikována pamì�ová kapacita
obvodu. Signál /WP je urèen k blokování zmìny ob-
sahu prvních 256 stránek hlavní pamìti FEPROM.

V�echny èinnosti (módy èinnosti) obvodù Da-
taFlash mohou být rozdìleny do dvou skupin. Èin-
nosti skupiny A se dotýkají hlavní pamìti FEPROM:
- pøímé ètení stránky;
- pøepis stránky do vyrovnávací pamìti 1 nebo 2 (dále
jen VP);
- porovnání stránky s VP;
- programování stránky z VP vèetnì pøedcházejícího
mazání;
- programování stránky z VP bez pøedcházejícího
mazání;
- pøímé programování stránky;
- automatické pøeprogramování stránky.

Skupinu B tvoøí èinnosti, které nemají vliv na ob-
sah hlavní pamìti:
- ètení z VP;
- zápis do VP;
- ètení stavového registru.

Jestli�e je provádìna nìkterá èinnost ze skupiny
A, jiná z této skupiny nemù�e být zahájena. Naopak,
kterákoliv èinnost ze skupiny B mù�e být v této dobì
spu�tìna. V�echny èinnosti obvodu DataFlash jsou
øízeny pomocí povelù. Povely musí být, stejnì jako
data, pøivedeny bit po bitu na sériový vstup SI pouzdra

Pamìti není nikdy dost
Ing. Jan Netuka, David Synovec, Ing. Jiøí Martínek

Ka�dý, kdo má co do èinìní s poèítaèi (a kdo dnes nemá), k tomu pøesvìdèení døíve èi
pozdìji dospìje: pamìti není nikdy dost. Nejnázornìj�ím pøíkladem jsou osobní poèítaèe PC.
Stovky kilobajtù, které pùvodnì postaèovaly jako pracovní pamì�, slou�í nyní jako �pouhé�
pamìti vyrovnávací. Víme, �e operaèní systémy i aplikaèní programy si èiní nároky na desítky
megabajtù pamìti RAM. Argumentem jsou i disková média: na zaèátku stovky kilobajtù, pøíp.
jednotky megabajtù, dnes jednotky gigabajtù a to i v pøenosných poèítaèích PC.

Obr. 1. Blokové
schéma pamìtí
DataFlash 2 Mb,

4 Mb a 8 Mb
Obr. 2.

Uspoøádání
vývodù
pouzdra
PLCC32
pamìtí

2 Mb a 4 Mb

Velké sériové pamìti

Dobrá, s desítkami kilobajtù jsme se v minulém
odstavci bezvadnì vyrovnali, mù�eme si proto dopøát
oddechový èas. Damoklùv meè pamìti pro stovky ki-
lobajtù dat nám v�ak nedovolí tì�it se z prvního úspì-
chu pøíli� dlouho.

První nápad je vzápìtí doprovázen velkými po-
chybnostmi: pou�ít jako médium �klasickou� pamì�
FEPROM (Flash), napø. typ Am29C040 s kapacitou
512 KB (ov�em vèetnì nezbytné správy, viz [6]), a vy-
volat tak hluboký systémový øez do architektury a na-
konec i do programového zabezpeèení mikropo-
èítaèové rodiny UCB52. Navíc ani tro�ku obecné
øe�ení.

Proskakující zprávy v polovinì roku 1997 pøichá-
zejí jako dar z nebe (nebo opravdu �tìstí pøeje pøipra-
veným?). Týkají se nového druhu pamìtí FEPROM
od 2 Mb vý�e a na�i pozornost upoutávají i sériovým
rozhraním SPI [7]. Pod heslem DataFlash se s nimi
pøihlásila, �ádné pøekvapení, firma Atmel. Nejprve
pøedstavila tøi obvody pro napájecí napìtí 5 V (øada
AT45D_) a stejný poèet funkèních ekvivalentù pro
men�í napájecí napìtí 2,7 V a� 3,3 V (øada AT45DB_).
V�echny tyto typy jsou soustøedìny v následující ta-
bulce s údaji o jejich kapacitì a o pouzdrech, v nich�
jsou dodávány:
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obvodu DataFlash. Jako pøíklad konstrukce povelu
poslou�í sekvence, jí� se pøedepisuje pøepis dat z ur-
èené stránky hlavní pamìti FEPROM do vyrovnávací
pamìti 2:
8 bitù - kód povelu (55H);
4 bity - nevýznamné (rezervovány);
11 bitù - adresa stránky;
9 bitù - nevýznamné.

Druhý pøíklad, tentokrát pro ètení z urèeného
místa vyrovnávací pamìti 2:
8 bitù - kód povelu (56H);
15 bitù - nevýznamné;
9 bitù - adresa místa ve vyrovnávací pamìti.

Podobnì jsou sestaveny povely i pro v�echny
dal�í èinnosti, které byly vý�e uvedeny ve skupinách
A a B.

Pro úplnost uveïme, �e na první ètvrtletí 1998
ohlásila firma Atmel ve skupinì obvodù DataFlash
typy AT45D161 a AT45DB161 s kapacitou 16 Mb. Od
první skupiny obvodù se li�í dvojnásobnou velikostí
vyrovnávacích pamìtí (528 B).

Zdá se, �e nové souèástky DataFlash jsou
opravdu dobrým základem pamìti dat øádu stovek KB
pro malé mikropoèítaèe. Kdyby se navíc �chovaly�
stejnì (nebo alespoò skoro stejnì) jako sériová
pamì� EEPROM AT24C256 s patøiènì vìt�í kapaci-
tou, mìli bychom po starostech (viz vý�e). Ten nápad
za pokus rozhodnì stojí.

Modul MEMOD

Podaøilo se, jsme v cílové rovince. Na obr. 3
pøedstavujeme modul pamìti dat MEMOD-S s tìmito
vlastnostmi:
- kapacita pamìti FEPROM volitelná ve jmenovitých
hodnotách  256 KB, 512 KB, 768 KB, nebo 1024 KB;
- rozhraní sbìrnice I2C, postavení SLAVE;
- adresa 66 (42H), s mo�ností zmìny (napø. pro sou-
èasné pou�ití  více modulù);
- programové ovládání standardními prostøedky (pøí-
kazy a knihovnami);
- rozhraní pro rychlý pøenos dat z pamìti do pøipoje-
ného osobního  poèítaèe PC;
- generování kontrolního souètu pøi zápisu dat do pa-
mìti (pro  zabezpeèení pøenosu dat do PC);
- napájecí napìtí 5 V ± 5 %;
- spotøeba typ. 12 mA;
- rozmìry (� x v x h) 48 x 96 x 24 mm (bez dr�áku pro
pøipevnìní na rozvádìèovou li�tu DIN35).

Fotografie napovídá, �e pamì�ovým médiem
modulu MEMOD-S jsou obvody DataFlash v pouz-
drech PLCC32, alternativnì buï AT45D021 nebo
AT45D041. Pamì� je organizována po bajtech a po
logických stránkách o velikosti 256 B. Stránky �tìsnì�
navazují jedna na druhou a tvoøí tak souvislý pamì�o-
vý prostor. V rámci stránky pokrývají adresy interval
ADRM = 0 a� 255 (FFH). Rozsah adres stránek

(ADRS) pro jednotlivá provedení modulu MEMOD-S
vyplývá z následující tabulky: zasahuje od ADRS = 0
do pøíslu�né nejvy��í adresy, která je vyjádøena v po-
sledním sloupci tabulky vy��ím (ADRS_H) a ni��ím
(ADRS_L) bajtem.
  Kapacita                 Pou�ité         Nejvy��í adresa
    (KB)                      obvody           stránky (HEX)
                                                    ADRS_H   ADRS_L

256 AT45D021 03 FF
512 AT45D041 07 FF
768 AT45D041 0B FF

AT45D021
    1024 AT45D041 0F FF

AT45D041
Blokové schéma na obr. 4 odhaluje tajemství dal-

�ích dùle�itých vlastností modulu MEMOD-S. (Po-
drobné schéma zapojení modulu MEMOD-S je sou-
èástí dokumentace, která je dostupná pøes stránku
www.mite.cz v síti Internet.) Díky vlastnímu øadièi,
kterým je integrovaný mikropoèítaè RISC typu
AT90S1200, získal MEMOD-S pøedev�ím ký�ené
rozhraní sbìrnice I2C. Tato zde pou�itá, ale jinak zce-
la obecná programová realizace rozhraní podøízené
(SLAVE) stanice I2C, bude popsána pøí�tì. Pøípojný-
mi místy sbìrnice I2C a napájecího napìtí 5 V jsou
paralelnì spojené vidlice s pìti kontakty. Øadiè vyvo-
lává, v souladu s po�adavky ze strany I2C, v�echny
potøebné èinnosti pamìti (pamìtí) DataFlash. Má za
úkol i automatickou identifikaci poètu, umístìní a typu
DataFlash, kterými je MEMOD-S skuteènì osazen.

Komunikaèním rozhraním I2C je pøedurèen jed-
noduchý zpùsob programové obsluhy modulu ME-
MOD-S. U�ivatelské programové zabezpeèení proto
mù�e skuteènì s výhodou vyu�ít zavedených nebo
bì�nì dostupných prostøedkù (napø. pøíkazù jazykù
BASIC UCB52 i BASIC UCB320 a knihoven I2C-SW
a I2C-CNTRL), tedy stejných jako pro sériové pamìti
EEPROM. Proto jako pøíklad uveïme pøíkaz, jím� se
z mikropoèítaèe UCB320-BAS pøenese do modulu
MEMOD-S hodnota 100:

WR_I2C 66, adrs_h, adrs_l, adrm, 100.
Prvním parametrem pøíkazu je samozøejmì adre-

sa modulu MEMOD-S pro sbìrnici I2C (standardnì
66). Parametry adrs_h, adrs_l a adrm poøadì oznaèu-
jí vy��í a ni��í bajt adresy cílové stránky a adresu pa-
mì�ového místa na této stránce. Pøesnì øeèeno, na
základì tohoto pøíkazu je nejprve obsah pøíslu�né cí-
lové stránky FEPROM pøepsán do vyrovnávací pa-
mìti a potom na její místo adrm ulo�ena hodnota 100.
Cílová stránka je pøeprogramována aktuálním obsa-
hem vyrovnávací pamìti, jakmile se zmìní (zjevnì
nebo skrytì) hodnota adrs_h nebo adrs_l, tj. v oka-
m�iku, kdy je po�adován zápis do jiné (ne v�ak nutnì
dal�í) stránky. Pøeprogramování stránky mù�e tedy
být kdykoliv jednodu�e vynuceno, mj. i univerzálním
pøíkazem:

WR_I2C 66, 0FFH, 0FFH.
Pøenos dat z modulu MEMOD-S zpìt na sbìrnici

I2C je zabezpeèen analogickými postupy.
Sbìrnice I2C v�ak není jediným rozhraním modu-

lu MEMOD-S. Druhé, reprezentované 9pólovou zá-
suvkou typu D-SUB a potøebnými budièi a pøijímaèi
(integrovaný obvod 74HC244), je typicky urèeno pro
spojení s paralelní bránou pøenosného osobního po-
èítaèe PC. Vyhovuje nárokùm na rychlý pøenos velké-
ho objemu dat z modulu MEMOD-S do programù,
kterými data budou podle potøeby dále zpracována,
znázornìna nebo archivována. Korektní pøepínání
pøístupu k pamì�ovým obvodùm DataFlash z obou
rozhraní má opìt na starosti ji� nìkolikrát zmínìný
mikropoèítaè - øadiè.

Je�tì krátce k programovému zabezpeèení
pøenosu dat na stranì poèítaèe PC, napø.
pro programovací jazyk Turbo
Pascal: Základem mù�e
být procedura ReadPage,
kterou se obsah urèené
stránky (adresa PageAdr)

Obr. 3.
Modul

pamìti dat
MEMOD-S

Obr. 4. Blokové
schéma modulu

MEMOD-S

Obr. 5.
Mikropoèítaè

UCT520
s vnìj�í pamìtí
à  la MEMOD

Obr. 6. Karta CompactFlash jako
vnìj�í pamì� mikropoèítaèe

ukládá do promìnné Data typu pole délky 264 bajtù
(type PageArray = array [0..263] of byte):
procedure ReadPage
(PageAdr: word; var Data: PageArray; var Error: byte).

Zpráva o výsledku kontrol, které jsou souèástí
procedury, se pøedává v parametru Error. Procedura
ReadPage je i s pøíkladem pou�ití dostupná na adre-
se www.mite.cz v síti Internet.

Druhým, právì popsaným, komunikaèním roz-
hraním není vybaveno jednodu��í provedení modulu
s oznaèením MEMOD-R. Alternativní mo�nosti mon-
tá�e obou provedení modulu MEMOD poskytují tøi
upevòovací otvory v desce s plo�nými spoji.

A co UCT520?

Nìkteré aplikace signalizují, �e pamì�ová nedo-
stateènost mù�e být shledána i u mikropoèítaèe a ter-
minálu UCT520, pøesto�e nabízí a� 512 KB pamìti
FEPROM a 512 KB pamìti SRAM [6]. Dal�í prostor
pro data (a� do 2 MB) je v takové situaci pøipraven
nabídnout malý pøídavný modul, uvnitø à  la MEMOD
(obr. 5). K programové obsluze pak analogicky po-
slou�í buï identické pøíkazy jazyka BASIC UCT520
nebo podprogramy z knihovny UCT520-LIB.

Nakonec nabídka pro opravdu nároèné: a� desít-
ky MB vnìj�í pamìti pro mikropoèítaè �do ruky� v po-
dobì karty CompactFlash [8]. Pøídavný modul (obr. 6)
musí i tentokrát obsahovat vedlej�í øídicí mikropoèítaè.

Øe�ení problému �pamìti není nikdy dost� ve
spojení s vestavnými mikropoèítaèi i s mikropoèítaèi
�do ruky� budou pøedstavena ve stánku firmy MITE
Hradec Králové, s. r. o. na výstavì AMPER �98 (stá-
nek R1).
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Potenciometry
tuzemské výroby

Potenciometry a nastavitelné odpo-
ry � odporové trimry patøí, stejnì jako
kondenzátory, o nich� jsme podrobnìji
psali v jednom z pøedcházejících èísel
na�eho èasopisu, k základním elektro-
nickým souèástkám a jsou souèástí té-
mìø ka�dého elektronického pøístroje èi
zaøízení.

Abychom na�im ètenáøùm usnadnili
orientaci, pøiná�íme následující pøehled
v tuzemsku vyrábìných potenciometrù
a trimrù.

Nejroz�íøenìj�í a nej�ádanìj�í jsou
malé potenciometry typové øady TP 160
a� 169. Tato øada vychází ze sady kon-
struèních prvkù, která umo�òuje nabíd-
nout konstruktérùm velmi �irokou pa-
letu rùzných modifikací provedení, a to
jak pokud jde o elektrické parametry,
tak i mechanické provedení, jak je pa-
trné z následujících obrázkù.

Obr. 1. Potenciometry TP 160
s kovovou høídelí o prùmìru 4 nebo

6 mm, èi s høídelí s ozubením,
v délkách 10 a� 60 mm od dosedací

plo�ky na upevòovací zdìøi

Obr. 2. Potenciometry s plastovou høídelí
nebo s plastovou høídelí i plastovou zdìøí
s vývody do desek s plo�nými spoji nebo

pájecími oèky. Jsou vhodné zejména
tam, kde se po�aduje zvý�ená elektrická

izolaèní pevnost

Obr. 3. Potenciometry mohou mít
aretaci ve støední poloze nebo

stupòovitou regulaci s jedenácti nebo
ètyøiceti jednou polohou. Oznaèují se
TP 160 a Z1 nebo Z11, pøípadnì Z41

Obr. 4. Potenciometry TP 160R
s ozubenou høídelí volitelné délky

20 a� 60 mm, plnì nahrazující
nekvalitní dová�ené potenciometry

Obr. 5. Potenciometry s rùzným
provedením upevòovacích zdìøí

Následující obrázek uvádí základní
údaje pro rozmìrovou specifikaci. Tyto
údaje musí konstruktér znát, aby zvolil
nejvhodnìj�í provedení potenciometru.

Rozmìry B a b jsou prùmìr a délka
upevòovací zdìøe. Výrobce nabízí
upevòovací zdìøe kovové, opatøené
závitem M7 x 0,75 s aretaèním výstup-
kem nebo bez aretaèního výstupku a
tìleso zdìøe z plastu se závitem
M9 x 0,75. Plastová zdìø zaji��uje ve
spojení s plastovou høídelí vy��í stupeò
izolace. Rozmìry d a L specifikují pro-
vedení høídele; d je prùmìr, L je délka
høídele od dosedací plochy na zdìøi po-
tenciometru. Zakonèení høídelí je voli-

telné z øady mo�ností. Odporová drá-
ha je vyvedena na pájecí oèka nebo na
�pièky pro pøipájení do desky s plo�ný-
mi spoji.

Obr. 7. Dvojitý potenciometr,
typ TP 167 s dvoupólovým

otoèným spínaèem

Obr. 8. Potenciometry dvojnásobné
(stereo), typ TP 169 se zaruèovaným

soubìhem obou sekcí, trojité i
ètyønásobné, v�echny sekce jsou

ovládány spoleènou høídelí

Obr. 9. Potenciometry øady TP 160
se vyrábìjí rovnì� s dvoupólovým

otoèným vypínaèem jako typy TP 164
a TP 164 A

Prùbìh odporové dráhy mù�e být
buï lineární (N), logaritmický s rozsa-
hem 50 nebo 60 dB (G50), exponenci-
ální (50 nebo 60 dB � E) nebo speciál-
ní (S). Zaruèovaný soubìh odporových
drah pro celý prùbìh nastavení jsou 4,
3, 2, pøípadnì i 1 dB. Potenciometry
s lineárním prùbìhem se vyrábìjí v roz-
sahu odporù 100 W a� 5 MW, pro ostat-
ní prùbìhy v rozsahu 5 kW a� 2,5 MW
v øadì R3, pøíp. v øadì E6 (podle ÈSN -
IEC) s tolerancí jmenovitého odporu 30,
20 nebo 10 %. Jmenovité zatí�ení od-
porové dráhy je 0,2 W (N), resp. 0,1 W
pro nelineární prùbìhy.

V�echny typy provedení potencio-
metrù øady TP 160 mohou být vybave-
ny dvoupólovým otoèným spínaèem, viz
obr. 10.

Obr. 10. Potenciometry
s dvoupólovým otoèným spínaèem

Obr. 6. Potenciometry dvojité,
s nezávislým ovládáním obou sekcí,

typ TP 166 a TP 166A
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Obr. 11. Precizní cermetové
potenciometry TP 100, TP 052C,

TP 195, TP 199

Precizní potenciometry na obr. 11
jsou urèeny pro prùmyslové aplikace.
Mohou být s uhlíkovou vrstvou v prove-
dení s lineárním nebo logaritmickým
prùbìhem odporové dráhy, pod ozna-
èením TP 190 nebo s cermetovou od-
porovou dráhou na keramické podlo�-
ce. Typy TP 195 a TP 199 o prùmìru
19 mm jsou urèeny pro výkonové zatí-
�ení 1 W, typ TP 196 pro výkonové za-
tí�ení 2 W. Tyto potenciometry musí být
upevnìny na kovovém panelu. Poten-
ciometry TP 199 mají zaruèovanou
dlouhou dobu �ivota a jsou doporuèo-
vány pro nejnároènìj�í aplikace s vel-
kými nároky na pøesnost a stabilitu. Vý-
robce zaruèuje nejménì 500 000 cyklù,
od levého k pravému dorazu a zpìt. Ty-
picky dosahovaná �ivotnost je v�ak 1
a� 2 milióny cyklù. Tyto potenciometry
v�ak nejsou pou�itelné pro akustické
pøístroje.

Typ TP 100 o prùmìru 10 mm je pro
jmenovité zatí�ení 0,5 W, TP 052 o prù-
mìru 15 mm pro zatí�ení a� do 1 W.
Podrobnìj�í údaje najdete u výrobce.

Odporové trimry

Obr. 12. Odporové trimry, velké 9 mm
pod oznaèením TP 008 a TP 009,
15 mm pod oznaèením TP 040 a�

042, pøípadnì TP 043 a trimry
velké 25 mm pod oznaèením

TP 026, TP 027

Obr. 13. Odporové trimry TP 005,
TP 008 a TP 009

Ekonomické provedení trimrù s dob-
rými parametry, s lineární lakosazovou
odporovou dráhou na podlo�ce z tvr-
zeného papíru je na obr. 12. Vývody
jsou pájecími �pièkami do desek s plo�-
nými spoji.

Odporové trimry s cermetovou vrst-
vou se vyznaèují velmi dobrou stabili-
tou nastavení, malým teplotním souèi-
nitelem odporu a znaènou zatí�itelností.
Tyto souèástky jsou vhodné zejména
pro pou�ití v obvodech s vìt�ími náro-
ky na spolehlivost a stabilitu v obvodech
prùmyslové elektroniky.

Obr. 14. Precizní vysoce stabilní
odporové trimry na keramické

podlo�ce

Obr. 15. Knoflíkové
potenciometry TP 320

Knoflíkové potenciometry se vyrábìjí
s lineárním prùbìhem odporové dráhy
v rozsahu 220 W a� 5 MW s tolerancí
30 a 20 %, s logaritmickým prùbìhem
v rozsahu 5 a� 500 kW, s útlumem 50
nebo 60 dB a s tolerancí 30 a 20 %
nebo exponenciálním prùbìhem.

Obr. 16. Knoflíkové
potenciometry P 15

Obr. 17. Zapouzdøené odporové
trimry P 15

Obr. 18. Trimry P 15 lze doplnit
i plastovou ovládací høídelí a pou�ívat

jako miniaturní potenciometry

Obr. 19. Tahové potenciometry
s odporovou lakosazovou dráhou
délky 40 mm (TP 640 a TP 646) a

58 mm (TP 650 a TP 656)

Tahové potenciometry se vyrábìjí
jako jednoduché, tandemové nebo ste-
reo se zaruèovaným soubìhem 3 dB.
Odporová dráha mù�e mít lineární, lo-
garitmický nebo exponenciální prùbìh.

Tuzemský výrobce � Elektronické
souèástky Ostrava � má dokonale pro-
pracovaný systém kontroly a øízení kva-
lity. Je certifikován nìkolika významný-
mi zahranièními kooperaèními partnery.
Více ne� 60 % produkce vyvá�í pøede-
v�ím do Nìmecka, Ameriky a do ostat-
ních zemí.

Vysoká kvalita souèástek je zaruèe-
na dùslednou kontrolou a stoprocent-
ním mìøením v�ech parametrù na au-
tomatických testovacích stanicích.
Podrobnìj�í informace naleznete ve fi-
remní dokumentaci, kterou vám výrob-
ce za�le na vy�ádání. Souèástky se
dodávají bez mno�stevního omezení,
ji� od jednoho kusu. Prodej malých
mno�ství zaji��uje zásilková slu�ba.

Syllabova 33, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel: 069 351 860, 6623385
Fax: 069 351 969, 6623386, 216 407
E - mail: eso@ostrava.czcom.cz
Web Site: http://www.czcom.cz/eso

Ing. Karel Vyoral
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Technické øe�ení ruèní radiostanice CB
DNT MICRO

Stanice DNT MICRO je první ruèní
radiostanicí vybavenou moderní selek-
tivní volbou pracující v profesionálním
formátu ZVEI. Tato volba s velkými
mo�nostmi je pou�ívána pøedev�ím u
profesionálních radiostanic a jsou jí
vybaveny mj. i CB radiostanice ZIR-
KON, SAPHIR, CARAT. Vyhodnocení
a generaci selektivní volby obstarává
samostatný mikroprocesor, ovládání
v�ech funkcí stanice øídí dal�í mikropro-
cesor a podpùrné obvody.

Modifikace stanice pro rùzné normy,
vìt�í poèet kanálù a rùzné kmitoètové
rastry je mo�ná pøímo zadáním kódu
na klávesnici po spojení pøíslu�né pro-
pojky ve stanici.

Nový souosý kabel 50 W AIRCOM PLUS

AIRCOM PLUS je nový souosý ka-
bel s impedancí 50 W a velmi dobrými
elektrickými a mechanickými vlastnost-
mi. Má velmi malý útlum a je zvlá�tì
vhodný pro pásma VHF, UHF a SHF.
Má elastický vnìj�í plá�� z PVC a vzhle-
dovì je podobný známému kabelu RG-
213. Vnìj�í vodiè tvoøí mìdìná fólie, na
vnitøní stranì pota�ená umìlou hmotou,
èím� je omezena mo�nost jejího pøeru-
�ení v ohybech s malým polomìrem.
Fólie je chránìna opletením, které po-
krývá 75 % plochy fólie.

Vycentrování vnitøní �íly je zabezpe-
èeno podélnými neposunovatelnými
vnitøními pøepá�kami z plastu. Kabel
proto zachovává jmenovitou impedan-
ci i pøi ohnutí do malého oblouku. Vnitø-
ní vodiè je zapu�tìn v umìlé hmotì,
èím� je zaji�tìna jeho ochrana proti
korozi.

Posunutí vnitøních vodièù kabelu,
zpùsobené ohýbáním nebo pøipojová-
ním konektorù, není u kabelu typu AIR-
COM  PLUS mo�né. Kabel s konektory
lze libovolnì ohýbat, ani� by se pøeru-
�il kontakt s vnitøním kolíkem u konek-
torù typu N. Navíc ve spolupráci s vý-
robcem konektrorù byl pro tento kabel
vyvinut speciální N-konektor.

Útlum kabelu
AIRCOM v dB na
100 m: 10 MHz
0,9 dB, 145 MHz
4,5 dB, 432 MHz
8,2 dB, 1296 MHz
15,2 dB.

Æ kabelu je
10,8 mm, Æ vnitø-
ního vodièe je
2,7 mm, Æ vnìj�í-
ho vodièe 7,9 mm.

Kmitoètová syntéza radiostanice je
realizována jednoúèelovým integrova-
ným obvodem PLL2001S a oscilátory
VCO jsou dva samostatné: jeden pro
pøijímaè a druhý pro vysílaè. Tím je do-
sa�eno optimálních parametrù a velmi
rychlé reakce smyèky VCO. Vysílaè ra-

(Dokonèení)

Obr. 4. Ovládací obvody radiostanice

Èinitel zkrácení je 0,85. Provozní na-
pìtí max. 5 kV. Polomìr ohybu 55 mm.
Teplotní rozsah -40 a� 80 °C.

Maximální pøená�ený výkon: na
kmitoètu 10 MHz 5,5 kV, na 100 MHz
1275 W, na 1000 MHz 250 W.

Tento kabel dodává firma GES-
ELECTRONICS, viz její inzerát na str.
XXVII.

diostanice je øe�en zpùsobem obvyk-
lým u moderních ruèních radiostanic
s ohledem na velkou úèinnost konco-
vého stupnì a malé vyzaøování para-
zitních kmitoètù. Stanice DNT MICRO
je pochopitelnì schválena pro pou�ití
a prodej v ÈR prostøednictvím dr�itele
homologace - firmy ELIX. OK1XVV
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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

UDÌLEJTE SI SVÙJ WEB
Celosvìtová pavuèina � World Wide Web � je fantastický zpùsob komunikace se svìtem pro v�echny,

kdo mají pøístup k Internetu. Vedle elektronické po�ty a diskuzních skupin umo�òuje barevný a �ivý pøí-
stup k nepøebernému mno�ství informací a prezentací ze v�ech oborù lidské èinnosti, které jen ve svìtì
existují. Není ale pouze prostøedkem k pasivnímu získávání tìchto informací, ale i mo�ností ke sdílení
a publikování va�ich vlastních informací, názorù, v�eho, o co se chcete se �svìtem� podìlit.

Díky moderním softwarovým pro-
duktùm k tomu ji� nejsou zapotøebí
znalosti programování v HTML a po-
dobných technik a svoje vlastní we-
bové stránky si mù�ete vytvoøit pohodl-
nì a intuitivnì napø. se softwarem Mi-
crosoft Frontpage.

K èemu vám budou vlastní osobní
webové stránky? Pro ty, kdo rádi komu-
nikují s ostatními, budou jejich stálou
vizitkou na Internetu � mohou informo-
vat o va�ich zájmech a zálibách, mù-
�ete na nich sdílet s celým svìtem svo-
je oblíbené texty, citáty, obrázky i melo-
die, propagovat svoji obec, mìsto,
sportovní klub, fanklub, poøádané se-
�losti, koncerty � v�echno, èím napl-
òujete svùj �ivot a chcete to sdílet s os-
tatními. Pro drobné podnikatele a ma-
lé firmy je to mo�nost, jak �íøit infor-

mace o svých výrobcích a slu�bách,
poskytovat k nim technickou dokumen-
taci, komunikovat se svými dodavateli
i odbìrateli. V rámci va�eho pøipojení
k Internetu to dnes ji� není drahá zále-
�itost a mnoho poskytovatelù nabízí
pro tento úèel urèitý prostor i zcela
zdarma. Konstrukce a vyu�itelnost we-
bu v�ak není podmínìna pouze pøipo-
jením k Internetu. Interní podnikové
poèítaèové sítì ho mohou vyu�ít stej-
nì dobøe a mù�e pøispìt k lep�í vzá-
jemné komunikaci a informovanosti za-
mìstnancù a zvý�ení produktivity prá-
ce. Koneènì i bez jakékoliv sítì je sys-
tém provázaných webových stránek
velmi praktickým zpùsobem elektronic-
kého publikování jakýchkoliv i plnì
multimediálních dokumentù s obrázky,
animacemi, videoklipy i zvukem, pro-

vázaných hypertextovými odkazy
a vazbami.

Pøed nìkolika málo lety, v poèátcích
bouølivého rozvoje WWW Internetu,
bylo zapotøebí k publikování stránek
znát jazyk HTML (hypertext markup
language). Byl to prostøedek pomìrnì
jednoduchý, mìl umo�nit publikování
formátovaných textových dokumentù.
Ostatnì jednoduchý kurs jazyka HTML
jsme pøed dvìma lety v AR uveøejnili.
Bìhem tìch nìkolika let se v�ak z jed-
noduchých textových dokumentù na
webu staly dokumenty plnì multime-
diální, aktivní, a úmìrnì tomu �zeslo�i-
tìl� i jazyk HTML a dal�í prostøedky
k jejich tvorbì a sestavování. Do�lo tak
ke stejné situaci, jako pøed del�í dobou
v oblasti DTP, tisku textových doku-
mentù � pøímé vpisování rùzných kó-

Obrazovky FrontPage Exploreru a Editoru
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dù, oznaèujících typ, velikost a styl pís-
ma, øádkování, okraje atd. bylo nahra-
zeno speciálními aplikacemi, kde se
v�echny tyto úkony zaèaly dìlat intui-
tivnì, graficky, a pøestala být nutná
znalost onìch kódù. A tak jak napø.
PageMaker nahradil døíve hojnì pou-
�ívaný TeX pro pøípravu ti�tìných pub-
likací, jsou zde FrontPage a podobné
aplikace pro pøípravu webových pub-
likací.

Webová publikace se skládá v�dy
z urèitého mno�ství tzv. stránek. Strán-
ka je to, co máte najednou v oknì pro-
hlí�eèe (i kdy� to tøeba není celé na-
jednou vidìt a musíte to posouvat).
Stránka tak mù�e být i hodnì rozsáh-
lá, ale zvykem bývá dìlat stránky spí�e
jednoduché a pøehledné a dal�í infor-
mace umis�ovat na dal�í a dal�í strán-
ky, které jsou mezi sebou v�echny pro-
pojeny hypertextovými odkazy. Hyper-
textový odkaz znamená, �e mù�ete
�uknout na zvýraznìnou èást textu ne-
bo obrázek a zobrazí se vám okam�itì
dal�í související stránka (charakteri-
zovaná zmínìným zvýraznìným tex-
tem nebo obrázkem). Hypertextové
odkazy mohou vést nejen na dal�í
stránky dané webové publikace, ale
k jakémukoliv jinému dokumentu (tøe-
ba ve Wordu nebo Excelu) nebo na ja-
kékoliv místo na Internetu v celém
svìtì. Proto se to jmenuje web � zna-
mená to pavuèina, a kdy� si pøedsta-
víte, jak je v�echno pomocí odkazù
propojeno, zaènete chápat, proè ten
název.

Pøípravu webové publikace lze roz-
dìlit na obsahovou a organizaèní. Or-
ganizaèní pøíprava znamená sestave-
ní celého systému stránek, podstránek
a odkazù, aby to bylo pøehledné, aby
bylo mo�né se odev�ad vrátit na tu
základní, úvodní stránku (nazývanou
home page � domovská stránka), aby
ka�dý mohl snadno nalézt to, co hledá,
aby v�echny stránky mìly urèitý spo-
leèný styl a uspoøádání. Obsahová pøí-
prava potom znamená tvorbu obsahu
jednotlivých stránek, pøípravu textù,
obrázkù a jiných doplòkù.

Proto má i Microsoft FrontPage dva
základní nástroje � FrontPage Explo-
rer a FrontPage Editor.

FrontPage Explorer pou�ijete k vy-
budování webové publikace a pozdìji
k jejímu udr�ování, aktualizaci, správì
a publikování na Internet nebo intranet.
Poskytuje vám rùzné pohledy na pøi-
pravovanou publikaci a disponuje pro-
støedky k jejímu základnímu grafické-
mu ladìní. Eviduje a podle potøeby
zobrazuje vzájemné propojení v�ech
stránek, kontroluje, �e v�echny odka-
zy nìkam smìøují, eviduje pro vás i se-
znam v�ech èinností, které je je�tì za-
potøebí udìlat. Graficky pouhým pøe-
souváním my�í, stejnì jako v operaè-

ním systému Windows, umís�ujete do
tvoøeného systému nové stránky, pro-
pojujete je, vytváøíte celkovou struktu-
ru a organizujete pou�ívané soubory
do adresáøù. Z profesionálnì pøipra-
vených grafických �ablon si mù�ete
vybrat základní uspoøádání v�ech strá-
nek, vzhled ovládacích tlaèítek, roz-
místìní textu na stránkách, pou�ité
typy písma.

FrontPage Editor pou�ijete k tvor-
bì jednotlivých stránek va�í webové
publikace a jejich pøípadným pozdìj-
�ím úpravám. Umo�òuje vám pohodl-
nì do stránek vkládat text, obrázky, ta-
bulky, formuláøe, multimediální prvky
atd. Zobrazuje stránku tak, jak bude vy-

padat v prohlí�eèi, tak�e mù�ete postu-
povat zcela intuitivnì. Nemusíte se uèit
�ádné programování ani kódy HTML,
ty vytvoøí FrontPage Editor za vás a ani
o tom nebudete vìdìt. Pro ty, kteøí ale
chtìjí zasahovat pøímo do kódù HTML,
zde ta mo�nost samozøejmì je, opìt
velmi pohodlná a pøehledná.

Dal�í souèástí FrontPage jsou tzv.
FrontPage Server Extensions � je to
sada drobných programù, které jsou
umístìny na serveru, na kterém je vy-
tváøený web ulo�en. Umo�òují rùzné
administrativní a organizaèní úkony
s va�í webovou publikací. Nemusíte
o nich vùbec nic vìdìt, nainstalují se
automaticky pøi instalaci FrontPage.

Pracovní okno FrontPage Exploreru se základními nìkolika stránkami

Pod ikonou Themes si mù�ete vybrat z více ne� 50 základních stylù pro vá� web
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Na CD-ROM s Microsoft FrontPage
najdete je�tì i Microsoft Internet Ex-
plorer � populární a nejroz�íøenìj�í in-
ternetový prohlí�eè � a program Image
Composer pro tvorbu obrázkù pro va-
�e webové publikace.

Pokusíme se teï velmi struènì po-
psat, jak si snadno a rychle vytvoøíte
svých prvních pár stránek va�í prezen-
tace na WWW Internetu pomocí Micro-
soft FrontPage a pøedpøipravených �a-
blon. Nebudeme se vìnovat popisu
v�ech mo�ností a technik, které prin-
cip HTML umo�òuje � to by bylo o nì-
èem jiném a i pøi maximální struènosti
by se to neve�lo na tyto tøi stránky. Ti,
co budou chtít do tvorby webových
publikací proniknout hloubìji, mají
mo�nost studovat bohatý elektronický
manuál (help) k programu nebo nìkte-
rou z øady vydaných kni�ních publikací
na toto téma. Tento èlánek by vám mìl
ukázat, �e vlastnì nepotøebujete témìø
nic vìdìt a umìt a pøesto si mù�ete
pomìrnì snadno a rychle vytvoøit svùj
web.

Zaènete tím, �e spustíte FrontPage
Explorer. Jeho okno obsahuje stan-
dardní øádku s nabídkami a nástrojo-
vým pruhem (ovládacími tlaèítky), pruh
se sedmi velkými ikonami po levé stra-
nì a hlavní plochu rozdìlenou do dvou
èástí � v té horní jsou graficky (obdél-
níèky) znázornìny stránky, ze kterých
se va�e webová publikace skládá,
v dolní jsou pak adresáøe a soubory ve
stejném uspoøádání (a se stejným
ovládáním) jako v bì�ném Windows
Exploreru.

V oknì se vám zobrazí jedna zá-
kladní stránka a tøi stránky na ní navá-
zané � je to proto, abyste nezaèínali
s prázdným oknem. V�echno mù�ete
mìnit. Základní stránku si nìjak pojme-
nujte � stejnì tak i dal�í stránky, abyste
se v nich pozdìji snadno orientovali.

V uvedeném pøíkladu jsme základ-
ní stránku � home page � pojmenovali
Moje stránka, dal�í stránky potom Ko-
níèky, Obrázky a Odkazy. Chcete-li
pøidat dal�í stránky, je to velice jedno-
duché � �uknutím (oznaèením) zvolíte
tu stávající stránku, pod kterou má být
nová stránka zaøazena, pravým tlaèít-
kem my�i vyvoláte menu a zvolíte New
page (Nová stránka). Objeví se vám
jako dal�í obdélníèek v horní èásti pra-
covního okna.

Nyní zvolíte ze sedmi ikon na levé
stranì ikonu Themes. Tady si mù�ete
vybrat z více ne� 50 rùzných grafických
stylù, pøipravených profesionálními vý-
tvarníky. Definují typy a velikosti pís-
ma základního textu i nadpisù, typ bul-
letù (pro seznamy), vzhled tlaèítek (but-
ton) pro pøechod na dal�í stránky, o-
znaèení aktivních a pou�itých odkazù
a dal�í grafické prvky. Základní prvky
z vybraného stylu se pak objeví na
ka�dé va�í stránce (stávající i nové).
Dále máte pøi pøidávání nové stránky
k dispozici nìkolik desítek �ablon
s navr�eným uspoøádáním stránky
(poèet sloupcù, jejich �íøka, velikosti
okrajù atd.). Ve vybrané �ablonì potom

nahradíte pùvodní nesmyslný text i zá-
stupné obrázky svými vlastními a vel-
mi rychle a bez dlouhých experimentù
tak získáte profesionální vzhled své
publikace.

Nyní vytvoøíte a upravíte obsah jed-
notlivých stránek. Dvojím �uknutím na
zvolenou stránku v oknì Navigation se
otevøe FrontPage Editor s vybranou
stránkou. Otevøená stránka má vyba-
vení základními prvky ze zvolené �ab-
lony a univerzální nadpisy. Univerzál-
ní nadpisy nahradíte texty podle va�e-
ho pøání, stránku naplníte textem (buï
pøímo z klávesnice, nebo ze samostat-
ného souboru, popø. zkopírováním ze
schránky) a doplníte obrázky. Postu-
pujete jako v bì�ném textovém editoru.

FrontPage patøí do rodiny Microsoft
Office (kde je textový editor Word, ta-
bulkový procesor Excel, databázový
program Access a prezentaèní pro-
gram PowerPoint), tak�e má s tìmito
programy velmi podobné základní
ovládání a umo�òuje vzájemnou tìs-
nou spolupráci.

FrontPage Editor má na spodní
stranì okna tøi zálo�ky � Normal, HTML
a Preview. V poloze Normal tvoøíte ne-
bo upravujete stránku, v poloze HTML
mù�ete pøímo editovat základní tvar
dokumentu v HTML (s barevným rozli-
�ením rùzných prvkù zápisu), v poloze
Preview pak vidíte dokument tak, jak
ho budou vidìt náv�tìvníci va�eho mí-
sta na webu.

Stejným postupem vytvoøíte v�ech-
ny svoje stránky � na stránku Obrázky
dáte napø. svoje oblíbené fotografie, na
stránku Odkazy preferované adresy
zajímavých míst na Internetu ap.
(oznaèíte, pøetáhnete my�í, pustíte).

FrontPage vám umo�òuje nahrát
i kterýkoliv stávající web a dále s ním
pracovat. Mù�ete tedy postupovat i tak,
�e si nahrajete nìjaké stránky, které se

vám líbí, a na jejich základì (místo na
bázi �ablony) vytvoøíte svoji publikaci.
Jednotlivé stránky upravíte ve Front-
Page Editoru � nahradíte a doplníte pù-
vodní texty svými vlastními, zvolíte
pøíslu�né nadpisy, popø. vymìníte ne-
bo upravíte obrázky. Ve FrontPage Ex-
ploreru potom upravíte vazby mezi jed-
notlivými stránkami a v�echny odkazy.

Pokud se po nìjaké dobì rozhod-
nete obsah nebo i uspoøádání stránek
zmìnit nebo upravit, velmi oceníte ná-
stroje, které vám k tomu FrontPage
nabízí. Mù�ete napø. vyhledávat a za-
mìòovat texty v celé publikaci � zmì-
níte-li tøeba svoje telefonní èíslo, ne-
musíte hledat kde v�ude ho máte na-
psané � prostì jen zadáte zamìnit pù-
vodní za nové a máte jistotu, �e to bude
v�ude. FrontPage automaticky udr�uje
v�echny odkazy. Pokud se tedy roz-
hodnete napø. uspoøádat v�echny va-
�e pou�ité soubory pøehlednì do ad-
resáøù (texty zvlá��, obrázky zvlá��,
grafiku ap.), udìláte to ve FrontPage
Exploreru a program sám upraví odka-
zy ve v�ech dokumentech tak, aby
v�echno fungovalo jako døív.

Kdy� je v�echno hotové, zvolíte pu-
blikovat a po vepsání adresy pøíslu�-
ného serveru, na kterém má být vá�
web umístìn, FrontPage pomocí pøís-
lu�ného protokolu (http nebo ftp) pøe-
sune v�echny soubory va�í publikace
na tento server.

A to je v�echno. Pro zaèátek vám
na to staèí pár desítek minut. Ostatnì
na CD-ROM s Microsoft FrontPage na-
jdete návod nadepsaný Intranet za 60
minut, pod jeho� vedením si za hodinu
vytvoøíte základní vnitrofiremní web.

Nashledanou na Internetu!

Vyberete-li si pro novou stránku �ablonu, vypadá to pak asi takto. Text a obrázky
 nahradíte svými vlastními, profesionální grafická úprava vám zùstane
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StudyWorks si mù�ete pøed-
stavit jako textový procesor, kte-
rý ovládá matematiku. Rozumí
vìt�inì matematických vzorcù
a výrazù a umí je automaticky u-
pravovat, øe�it a vypoèítávat. Umí
z nich ale také dìlat grafy a vy-
tváøet animace. Nabídne vám bo-
haté knihovny bì�nì pou�íva-
ných vzorcù z mnoha oborù, kte-
ré jinak pracnì hledáte v rùzných
uèebnicích nebo encyklopediích.

Pracovní plocha StudyWorks je ob-
dobná pracovní plo�e textového edi-
toru, nebo lépe DTP programu. Mù�ete
na ni kdekoliv zaèít psát. Nazveme-li
oblast, zabranou urèitým zápisem, re-
gion, rozli�uje program dva typy regio-
nù � textové a matematické. Textové
regiony zùstávají stále v té podobì, jak
jste je vyplnili, jsou �mrtvé�. Na rozdíl
od toho jsou matematické regiony ��i-
vé�. Co to znamená? StudyWorks se
sna�í jim porozumìt a dát je do sou-
vislostí. Napí�ete-li napø. �e a=5, pro-
gram to zaregistruje a kdekoliv dále na
stránce (smìrem doprava a dolù) po-
u�ijete promìnnou a, program za ní
automaticky dosadí 5. Vrátíte-li se zpìt
a zmìníte hodnotu promìnné napø. na
a=7, automaticky se pøepoèítají v�ech-

ny následující výrazy, které a obsahu-
jí. Je to jakýsi celoobrazovkový kalku-
látor.

Abyste se nemuseli neustále vracet
nìkam na zaèátek a mìnit hodnotu
promìnné, umo�ní vám StudyWorks
tvorbu libovolných funkcí. Chcete napø.
vypoèítat plochu kruhu pro rùzné hod-
noty jeho polomìru. Mù�ete napsat

r=5 a potom πr2=
a za rovnítkem automaticky vyskoèí

výsledek 78,5. Opravíte-li r na r =7, vý-
sledek se zmìní na 153,9.

Nebo mù�ete vytvoøit funkci � na-
zveme ji plocha (r) a budeme ji defino-
vat jako plocha (r) = πr2 . Kdykoliv  nyní
napí�ete napø. plocha (5) =, objeví se
hned výsledek (78,5). Napí�ete tøeba
plocha (35)= a dostanete 3846,5.

A nemusíte to napsat hned za uvede-
nou definicí, lze to napsat kdekoliv na
stránce.

Rùzné matematické výrazy, sym-
boly, operátory a konstrukce není nut-
né pracnì tvoøit znak po znaku, ale do
zápisu se vkládají z palety (viz obr.).

ných a tak hned názornì vidíte, co
která zmìna zpùsobí.

Program není omezen na algeb-
raické výrazy a rovnice, ale poradí si

StudyWorks s vámi pøi práci inteli-
gentnì spolupracuje. Cokoliv se mu ve
va�em zápisu �nezdá�, zobrazí èer-
venì. Upozorní vás tak napø. na to, �e
pou�íváte promìnné, které nebyly za-
tím nikde definovány, nebo �e sèítáte
jednotky které nelze sèítat ap.

Kromì toho, �e øe�í rovnice a vypo-
èítává výrazy, umí StudyWorks také
tvoøit grafy. I ty operativnì reagují na
zmìnu podmínek èi hodnot promìn-

Teorie, vzorce, pøíklad - na obrázku je to
o výpoètu spirálové pru�iny

Do výpoètù lze vkládat i jednotky
(viz výpoèet nahoøe), symboly se
vkládají z palety (vlevo),
chemici mají k dispozici kompletní periodickou tabulku prvkù

StudyWorks má vybavení pro bì�né
statistické výpoèty

StudyWorks umí i chemické výpoèty
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i s vektory, maticemi, trigonometrický-
mi funkcemi, derivacemi, integrály,
komplexními èísly atd.

Je k dispozici celé spektrum jedno-
tek a program mezi nimi automaticky
pøepoèítává. Jednotky lze zahrnout pøí-
mo do poèítaného výrazu èi rovnice.
V jedné rovnici tak lze napø. jednu míru
uvést v milimetrech a druhou v palcích.
Výsledek bude správnì a bude v tìch
jednotkách, které si pro nìj zvolíte.

StudyWorks poèítá s pøesností na
15 desetinných míst a zobrazí jich to-
lik, kolik si pøejete (zaokrouhluje pøitom
podle v�eobecnì platných pravidel).

Svùj výpoèet mù�ete tak jak ho pí-
�ete doplòovat libovolným textem �
komentáøi, vysvìtlivkami, slovními defi-
nicemi ap. V�e se nechá po pracovní
plo�e posouvat, pøesouvat i kopírovat,
slo�ité vzorce nemusíte tedy na jiné
místo pracnì pøepisovat, ale jednodu-
�e je tam zkopírujete.

Pokud chcete vidìt názornì vliv
zmìny urèitého parametru na grafické
vyjádøení rovnice nebo výrazu, mù�ete
vytvoøit animaci, jakýsi malý videoklip,
kde se plynule nebo v nastavitelných
krocích a èasových intervalech mìní
zvolený parametr a graficky zobrazuje
výsledek.

StudyWorks umí vlo�it do stránky
obrázky. To by nebylo nic mimoøádné-
ho, proto�e to umí prakticky ka�dý tex-
tový editor. StudyWorks v�ak umí po-
jmout obrázek jako matici bodù (èísel)
� nakonec obrázek nic jiného také ne-
ní. V ten moment s ním ale mù�ete

provádìt rùzné matematické operace
a dostáváte se k tomu, èemu se øíká
image processing. U èernobílých ob-
rázkù má ka�dý bod obrázku hodnotu
mezi 0 a 255, u barevných obrázkù pøí-
slu�í jednomu bodu tøi taková èísla �
samostatnì pro èervenou, zelenou
a modrou barvu. Matematickými ope-
racemi s maticí pak lze mìnit napø. kon-
trast, svìtlost, pomìr jednotlivých zá-
kladních barev, lze obrázky zvìt�ovat,
zmen�ovat, rozmazávat atd.

StudyWorks toho umí tolik, �e se to
samozøejmì nemù�e vejít na dvì strán-
ky èasopisu. Nicménì chtìl bych se
zmínit je�tì o nìèem dal�ím. Ve výbavì

programu jsou bohaté knihovny � jsou
to v podstatì uèebnice základù fyziky,
matematiky, chemie atd., kde jsou
v�echny principy vysvìtleny a na pøí-
kladech dolo�eny (viz uvedené obráz-
ky). Z tìchto �uèebnic� si mù�ete coko-
liv zkopírovat na pracovní plochu pro-
gramu a dále s tím pracovat. Výpoèty
jsou ��ivé� i v uèebnicích, i na va�í
stránce, lze tedy mìnit hodnoty pro-
mìnných a sledovat dùsledky. Máte
po ruce v�echny potøebné vzorce
a konstanty, nemusíte je nikde pracnì
hledat a pak pøepisovat � prostì si je
pouze pøetáhnete do svého výpoètu.

A to poøád je�tì není v�echno. �ád-
ný program v dne�ní dobì nemù�e
ignorovat Internet a StudyWorks ho
plnì vyu�ívá. Z Internetu mù�ete zís-
kávat mno�ství dal�ích podobnì zpra-
covaných studijních materiálù a infor-
mací a pak také mù�ete spolupraco-
vat s ostatními u�ivateli tohoto soft-

waru. Rozhraní pro práci s Internetem
je pøímo zabudováno do StudyWorks
a firma MathSoft udr�uje na webu roz-
sáhlá místa pro vzájemné kontakty
u�ivatelù a zásobuje je novými a zají-
mavými doplòky a informacemi. Staèí
jen �uknout na ikonku �

Kdy� jsem se seznámil se Study-
Works, opravdu jsem zalitoval, �e u�
nechodím do �koly. A zaèal jsem si
v nich �kolní látku z fyziky, chemie, ma-
tematiky a pøíbuzných oborù alespoò
osvì�ovat a opakovat.

Software StudyWorks je produktem
firmy MathSoft a je jakýmsi derivátem
jejího softwaru MathCAD, který jsme
v AR popsali v loòském roce. Je zatím
k dispozici pro fyziku a pro matematiku.
Proto�e je ale urèen �kolám a studen-
tùm, je jeho cena nanejvý� pøíznivá
(pod 1500 Kè). K vyzkou�ení nám jej
zapùjèila firma HAAR International
s.r.o., Kaprova 11, Praha 1.Pokud jde o biologii, mù�ete

napø. poèítat vývoj typù a mutací s ohle-
dem na zákony dìdiènosti

Nechybí fyzikální informace, vzorce
a údaje o planetì Zemi

Snadno se ke v�em výpoètùm tvoøí
automaticky aktualizované grafy

Doprovodné knihovny jsou pøehlednì
roztøídìny

StudyWorks vám nabídne nejen
fyzikální, ale i biologické výpoèty

a jejich grafické znázornìní

V�echny vzorce máte jako na dlani
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INTERNET
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI MICROSOFT A SPINET

Tak jak je práce s Internetem stále po-
pulárnìj�í a vyu�ívanìj�í, je zapotøebí
umo�nit rychlé a snadné pøipojení k Inter-
netu i laikùm, lidem, kteøí pou�ívají poèí-
taè stejnì jako napø. televizor, praèku ne-
bo mikrovlnnou troubu. Takoví u�ivatelé
obvykle nemají potuchy o tom, co je to
TCP/IP, DNS, IP ap. a kde se v poèítaèi na-
stavují jejich parametry.

Koncem loòského roku uvedl Spinet na trh
Internet Starter Kit, balíèek, kde je v�e potøebné
k tomu, aby se nový zájemce mohl bìhem do-
slova nìkolika minut pøipojit k Internetu a zaèít
vyu�ívat jeho mo�ností.

V balíèku naleznete ve�kerý potøebný soft-
ware � Microsoft Internet Explorer v èeské i an-
glické verzi (verze 3.02), Internet Mail&News,
NetMeeting, Comic Chat, ActiveMovie a HTML
Layout Control. Dále je zde struèná pøíruèka
s popisem instalace vèetnì vyobrazení pøíslu�-
ných dialogových oken a jejich nastavení. A sa-
mozøejmì zde naleznete základní pøihla�ovací
údaje, potøebné pro pøipojení u firmy Spinet
a máte automaticky uhrazený zavádìcí poplatek
pro pøístup k jejím slu�bám. Po pøipojení si
mù�ete v prùbìhu nìkolika dní zmìnit u�iva-
telské pøihla�ovací jméno a vytvoøit novou adre-
su elektronické po�ty.

Na CD-ROM s potøebným softwarem najde-
te dále základní informace o Internetu a jeho vy-
u�ívání, rùzné zajímavé adresy na webu, abyste
mìli kde zaèít a dokonce i nìkolik her firmy Mi-
crosoft (Monster Truck Madness, Close Combat,
Hellbender, NBA Full Court Press a Return of
Arcade). Ti, kteøí se chtìjí zabývat i tvorbou vlast-
ních prezentací na webu, uvítají i dal�í CD-ROM
� tøicetidenní zku�ební verzi softwaru Corel Web
Master Suite.

Spinet v souèasné dobì nabízí pìt tarifních
skupin pro pøipojení k Internetu:

Slu�ba Pau�ál minut 1 minuta 1 minuta
zdarma ve dne  v noci

Single 202 Kè 0 1,00 Kè 0,60 Kè
Plus 399 Kè 0 1,00 Kè 0,00 Kè
Classic 500 Kè 60 0,80 Kè 0,50 Kè
Extra 825 Kè 180 0,70 Kè 0,40 Kè
Gold 1350 Kè 300 0,50 Kè 0,30 Kè

K dispozici je i pøipojení GSM, tzn. �e pøi pøi-
pojení z mobilního telefonu neplatíte telefonní
tarif do JTS (cca 10 Kè za minutu), ale pouze
cca 3 Kè za minutu za spojení GSM-GSM.

Na webovém serveru Spinetu si mù�ete pro-
najmout prostor pro své webové stránky � ser-
ver je umístìn pøímo v hlavním uzlu sítì EuNet
a je proto velmi dobøe dostupný.

V bøeznu má být uvedena na trh druhá verze
SpiNet Internet Starter Kitu � zmìna bude hlav-
nì v tom, �e balíèek bude obsahovat Microsoft
Internet Explorer 4.0 a vybavení pro v�echny
typy poèítaèù vèetnì PSION series 3 a 5. Jak
se pøipojit k Internetu s kapesním poèítaèem
PSION bude proto jedním z dal�ích témat této
rubriky.

Podrobnosti o novinkách ve slu�bách najdete na www.spinet.cz

Server Spinetu dostal novou grafickou úpravu a bohat�í obsah a kromì po-
drobných informací o pøipojení k Internetu tu najdete i mno�ství
u�iteèného softwaru a odkazù na zajímavá místa na Internetu

K INTERNETU VÁS PØIPOJÍTelefonní èísla
pro pøipojení

GSM:
0602 454 888 (Eurotel)
0603 494 995 (Paegas)
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STÁTNÍ SPRÁVA na Internetu
Úøad vlády ÈR - www.vlada.cz, Ministerstvo dopravy a spojù - www.mdcr.cz, Ministerstvo financí - www.mfcr.cz, Ministerstvo pro

místní rozvoj - www.mhcr.cz, Ministerstvo obrany - www.army.cz, Ministerstvo prùmyslu a obchodu - www.mpo.cz, Ministerstvo spravedl-
nosti - www.justice.cz, Ministerstvo �kolství, mláde�e a tìlovýchovy - www.msmt.cz, Ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz, Ministerstvo

Po del�ím váhání u� i státní správa objevila Internet a svoje stránky mají a� na tøi ji� v�echna ministerstva
i Úøad vlády. Jsou vìt�inou dobøe zpracované a aktualizované a najdete na nich mno�ství dokumentù,
o kterých jste si mysleli, �e k nim nemáte pøístup. Zde jsou pøíslu�né adresy:

Èeská

zahranièních vìcí - www.czech.cz, Ministerstvo zdravotnictví -
www.mzcr.cz, Ministerstvo �ivotního prostøedí - www.env.cz.
     Svoje stránky zatím nemají: Ministerstvo kultury, Ministerstvo
práce a sociálních vìcí, Ministerstvo zemìdìlství.
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Tento CD-ROM vyrábí a dodává firma

MEDIA trade CZ 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

Dal�í CD-ROM ze seriálu Ze-
mìpis - kontinenty je zamìøen na
ná� rodný svìtadíl - Evropu. Na
úrovni støedo�kolského studia
pøiná�í pøehledné informace ze
v�ech oblastí a doplòuje je mlu-
veným komentáøem, obrázky
a videoklipy. Jeho obsah nejlépe
dokumentují názvy jednotlivých
kapitol a podkapitol:

Pøírodní pomìry (Poloha, rozloha
hranice; Moøe, pobøe�í, ostrovy; Po-
vrch; Vodstvo; Podnebí; Pùdy, rostlin-
stvo, �ivoèi�stvo; Evropské národní
parky), Obyvatelstvo (Obyvatelstvo; Sí-
dla), Hospodáøství (Prùmysl; Zemì-
dìlství; Doprava), Pøehled státù.

Ka�dá podkapitola je pak dále roz-
dìlena na 5 a� 15 témat, ke kterým je
mluvený výklad, mapky, obrázky (ob-
èas i se zvukovou kulisou) a  grafy. Pod
názvem kapitoly Obyvatelstvo tak na-
pøíklad dále najdete Poèet obyvatel,
Hustota osídlení, Pøirozený pøírùstek,
Nadìje do�ití, Jazyky, Národy, Zamìst-
nanost a Nezamìstnanost.

Na CD-ROM jsou celkem tøi verze
programu - 16-bitová a 32-bitová verze
pro PC a verze pro poèítaèe Macintosh
(Apple). Program se spou�tí pøímo
z CD-ROM, nevy�aduje instalaci. Jeho
ovládání je pomìrnì pøehledné a intui-
tivní a grafické provedení je pøíjemné
(viz ukázky obrazovek).

V øadì Zemìpis - kontinenty zatím
vy�ly tituly Austrálie, Severní Amerika
a Evropa, letos mají vyjít dal�í tøi - Asie,
Afrika a Ji�ní Amerika.

Z úvodní obrazovky
 (nahoøe) se dostanete

snadno ke v�em
informacím. Kde to
jde, jsou informace
vyjádøeny i graficky

(viz vpravo)

Na pøehledných
barevných mapkách
a grafech získáte
rychle potøebný
pøehled o v�ech
základních pøírodních
i civilizaèních
charakteristikách
na�eho kontinentu
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�pidla
Data Processing

S tímto kupónem získáte u firmy

Nad stránìmi 4545, 760 05 Zlín 5

Hráèùv ráj

na CD-ROM  slevu 5%

= SHAREWARE

Hráèùv ráj pøiná�í
desítky her

pro odpoèinek,
zábavu i pouèení

Víte, �e hrám se v AR vìnu-
jeme jen okrajovì a obèas � jed-
nak mají své èasopisy a jednak se
domníváme, �e èas se obecnì dá
trávit u�iteènìji. Ale obèas si èlo-
vìk potøebuje i zarelaxovat a vì-
novat se nìèemu úplnì jinému,
ne� své práci nebo vzdìlávání.
Pak se hodí mít doma pár her,
z kterých si lze v takový okam�ik
vybrat. Na na�em trhu je v tomto
smìru bohatá nabídka � patøí do
ní i CD-ROM Hráèùv ráj.

Na cédéèku najdete témìø 80 her
nebo jejich hratelných demoverzí. Jsou
rozdìleny do deseti skupin:

Akèní: CyberGladiators, DeathDrome,
Eradicator, Hellbender, Hunter/Hunted,
Krypton Egg 95, Ultra Blast, Sonic, Cyber-
Gladiators od ZD Net, SkullCracker, Star-
gunner, Shattered Steel, Tyrian, Battle Are-
na Toshinden, Virtua Fighter PC, Virtua
Squad.

Karetní: Pretty Good Solitaire, Real Vi-
deo Poker, Real Deal, Spades the Card
Game, Hardwood Solitaire, KSP Solitaire
pro Windows, Casino Verite Blackjack,
Euchre, Funcrd95 Card Games, Pinochle.

Strategie: Star General, Vortex: My
Way!, Z, Oil Cap Pro, Deadlock: Planetary
Conquest, Muzzle Velocity.

Adventure: Sapiens, Stay Tooned!,
Beavis a Butt-Head in Virtual Stupidity,
Monty Python�s Quest at the Holy Gral.

Deskové: Ancient Yacht.
Logické: Incredible Machine 3,Taipei,

WinChess, Chess Mates,  Morejongg pro
Windows 95.

3D: 3D Ultra Pinball (Demo), Bad Mojo,
Catacomb Abyss 3D, Amazeing, 3D Ham-
ster�s Adventure.

Sportovní: Wayne Greztky and the
NHLPA All-Stars, Triple Play �97, Trophy
Bass, FIFA Soccer �97, Football pro Win-
dows, HardBall 5, NCAA Championship
Basketball, PGA Tour, Madden NFL �97.

Simulátory: F22 - Lightning II, Advan-
ced Tactical Fighters, IndyCar Racing II,
Sukhoi Su-27 Flanker, Black Knight: Marine
Strike Fighter SE.

Ostatní: Throwing Axes pro Quake,
Backgammon for Windows, Rally Racers,
Roadwarrior, Super Ice Qube Hopper, Su-
per Game Cheat, Thexder, Wall Street
Raider, Wild Seven Slots, YahtC pro Win-
dows 95, Absolute Pinball, Ace Ventura Ad-

venture, Destruction Derby 2, FullTilt, Last
Knight at Camelot, Lemmings Paintball, Mi-
cro Machines 2, Quatris II++.

Ka�dý má jiný vkus a jiné po�adav-
ky a tak lze tì�ko jednotlivé hry nìjak
obecnì posuzovat. Ka�dopádnì jde
o výbìr, mnohé hry se nemusejí insta-
lovat a dají se spustit pøímo z CD-ROM.
Zajímavou raritou je simulátor rybaøení
(ve stylu známých simulátorù golfu).
CD-ROM je vybaven pohodlným u�i-
vatelským interfejsem se struènými
charakteristikami jednotlivých her.

Vìt�ina her je
graficky perfekt-

nì vybavena
a tak je pøíjemné
se na nì i jen dí-

vat, hraje-li je
nìkdo jiný

Na obrazovce poèítaèe si pøijdou na své
u� i rybáøi ...

Ve výbìru
nechybí
ani perfektní
provedení známé
stolní hry
Mahjongg
(pod názvem
Morejongg pro
Windows 95)
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Letecká radiostanice RSI

krátkovlnný pøijímaè mìl pøekvapivì níz-
ký mezifrekvenèní kmitoèet, pouhých 460
kHz! Jakoby pøijímaè konstruoval ama-
tér ze svých ��uplíkových� zásob a vyu-
�il mezifrekvence z bì�ného støedovln-
ného pøijímaèe. Jeho odolnost proti
zrcadlovému pøíjmu musela být nevalná!
(Porovnejte vý�e popsané opatøení pro-
ti �zrcadlùlm� u pøijímaèe FuG 16.)

Tato radiostanice, také umístìná
v ocase letounu, ne�la za letu pøeladit
na jiný kmitoèet, nebo� nemìla dálkové
ladìní. Mohla tedy pracovat pouze na je-
diném kmitoètu, na který byla na zemi na-
stavena - narozdíl od FuG 16, kterou bylo
mo�no za letu pøelaïovat na 4 rùzné
kmitoèty díky dálkovému motorickému la-
dìní vysílaèe i pøijímaèe, pøièem� právì
nastavený kmitoèet vysílaèe se nemusel
shodovat s kmitoètem pøijímaèe (napø. pøi
provozu EMEG = mìøení vzdálenosti).

Skoro �okem pùsobilo, �e do stanice
RSI s tak pokrokovým pøijímaèem jen na
24 V patøila i krabièka �Zesilovaè inter-
komu� s jedinou elektronkou (pro doho-
vor pilota se støelcem, sedícím zády
k nìmu) a kvùli této jediné elektronce mu-
sel bì�et rotaèní mìniè na 250 V! Malou
úpravou se pøece mohl vyu�ít nf zesilo-
vaè pøijímaèe anebo do té bedýnky oko-
pírovat nf stupeò z pøijímaèe pro 24 V (=
3 ks 13P1S) a rotaèní mìniè interkomu
mohl odpadnout. To ale nikoho nena-
padlo anebo napadnout nesmìlo.

Svým kmitoètovým rozsahem 150 a�
200 fixírù (asi pro utajení kmitoètu), co�
odpovídalo rozsahu 3750 a� 5000 kHz,
mohla RSI spolupracovat se stanicí FuG
10, její� krátkovlnná èást mìla rozsah
3000 a� 6000 kHz a kterou byly vybave-
ny v�echny leti�tní vì�e i radiovozy øídi-
cího létání.

O èem pí�í  jiné radioamatérské èasopisy?
elektrickou vrstvou. �irokopásmový zesilovaè vý-
konu k amatérskému transceiveru. Èím je mo�-
no nahradit elektronky 6P15P A 6R4P, kdy� �pat-
nì pracují ve videozesilovaèi televizoru.
Kvasimùstkový zesilovaè výkonu �ZÈ�.  Anténní
systémy dru�icové televize. Ukrajinský trh. MIT-
RIS - systém integrálního ovládání: Stav a per-
spektivy. Videokamery - konstrukèní principy a
základní údaje.

FUNKAMATEUR  2/1998, Berlin: Ruèní
skener Kenwood TH-G71E pro pásma 2 m a
70 cm s SSB a s vestavìným TV monitorem.
Velmi dlouhé vlny a dlouhé vlny: Zajímavosti
mezi 10 a 300 kHz. Radiodùstojníkem na palu-
bì lodi �Mariaeck�. Typy a rady pro síbíèkáøe
(i zaèáteèníky). Kurs programování AVR-
AT90S1200, druhé pokraèování. Mini-Win: Win-
dows do kapsy u vesty. Jednoduchý logický ana-
lyzátor s poèítaèem. Vf generátor pro 100 kHz
a� 30 MHz. Pokojový teplomìr s nastavitelnou
stupnicí LED. Zapojení s CW-laserovými dioda-
mi. Konstrukèní èásti, které v radiotechnice ur-
èují kmitoèet. Telefonní sluchátko jako pøíslu�en-
ství k amatérskému zaøízení. Pøestavba Ten-Tec
na 50/28 MHz. Odboèovací krystalový filtr v ama-
térském provozu - výpoèet a stavba. Mnohopás-
mová anténa jiného druhu. Transvertor 144 MHz/
KV pro mobilní a/nebo QRP provoz.

(Dokonèení)

Dal�í technické údaje o RSI, jako vý-
kon vysílaèe, dosah spojení, váha, mi ne-
jsou známy; mne zaujal ten pøijímaè s na-
pájecím napìtím pouhých 24 V.

Smì�ovaè a oscilátor v jedné elek-
tronce pou�ívá zapojení podobné funkci
pentagridu, osazen je v�ak jen pentodou
6K7 (E2). Oscilátor pracuje ve známém
�3bodovém� zapojení s katodou na od-
boèce cívky oscilátoru. Anodu tohoto os-
cilátoru tvoøí møí�ka G2. Preselektorem
(E1) zesílený vstupní signál se pøivádí
na hradicí møí�ku G3 a zpùsobuje ovliv-
nìní toku elektronù - promìnnou �distri-
buci� elektronù mezi møí�ku G2 a anodu
v rytmu vstupního signálu. Proto�e ale
tok elektronù od katody má ji� �rytmus�
oscilátoru, vytváøejí se tak na anodì
kombinaèní kmitoèty (souètový a rozdí-
lový) - nastává tak �smì�ování�.

Dal�í pozoruhodností je zapojení pen-
tody 6K7 (E5) pro funkci diodového de-
tektoru a souèasnì i nf pøedzesilovaèe.
Anoda této elektronky dostává mezifrek-
venèní napìtí, zesílené dvoustupòovým
zesilovaèem a je�tì navíc zvý�ené trans-
formaèním pomìrem závitù cívek L10/
L11. Anoda elektronky funguje jako ano-
da detekèní diody, aè je �tak vzdálená�
od své katody! Tato katoda ale není na
zemním potenciálu, nýbr� má kladné
pøedpìtí z dìlièe R10/R11, a to asi 1,7
a� 2 V. Tímto napìtím je dioda �zablo-
kována� a otevírá se a� pro signály, kte-
ré toto napìtí pøevý�í, tj. na ni��í napìtí
nereaguje a tak je v pøijímaèi umlèen
�um! Proto�e je dioda také zdrojem na-

pìtí, automaticky regulujícího zisk pøijí-
maèe (AVC), pùsobí toto pøedpìtí diody
zároveò jako tzv. �zpo�dìné AVC�. Møí�-
ky G1 a G2 té�e elektronky (E5) pracují
jako trioda (G2 je ve funkci anody), vyu-
�itá pro nf zesílení (pøedzesilovaè pro
budiè koncového stupnì). Pracovním od-
porem v této �anodì� je nf tlumivka L12.
Výhodou tlumivkové vazby je její velký
odpor pro tónové kmitoèty (wL) a tím vel-
ké zesílení a pøitom skoro nulový úbytek
stejnosmìrného napájecího napìtí vli-
vem velmi malého reálného odporu vi-
nutí. Tak dostává tato �anoda� plné na-
pájecí napìtí 26 V a pøesto pracuje s vel-
kým dynamickým odporem, dávajícím
velké zesílení.

Elektronka budièe koncového stupnì
(E6) pracuje ve tø. A a potøebné pøedpìtí
si vytváøí svým møí�kovým proudem úbyt-
kem na velkém møí�kovém odporu R15
(3,3 MW).

Výkonový koncový stupeò v push-pul-
lovém zapojení (E7, E8) je linearizován
rezistory R17 a R18, pøes které jsou na-
pájeny jejich stínicí møí�ky z protilehlých
anod.

Zde nutno opìt pøipomenout, �e tran-
zistory v té dobì je�tì nebyly a i TESLA
ve svém pøíruèním katalogu elektronek
bì�nì uvádìla také typ 6F35 (ekv.
6AJ5), urèený pro anodové napìtí 28 V
(= napìtí dobíjené baterie 24 V). Pøijí-
maè mìl udávanou citlivost 6 mV pro plný
výkon do sluchátek, ale pro speciální

CQ AMATEUR RADIO 11/1997, Hicksville,
USA: Transceiver Alinco DX-70TH HF/VHF (1,8
a� 30 MHz, 50 a� 54 MHz, RX 150 kHz a� 30
MHz a 50 a� 54 MHz). Stavebnice koncového
stupnì Heathkit Warrior upravená i pro 160 m.
Transvertor Ten-Tec 1208 14 MHz a� 50 MHz).
Jak vylep�it staré mìøicí pøístroje (sada pøesných
odporù, zdroje pøesných napìtí, zdroje referenè-
ních napìtí, boèníky, jednoduchý oscilátor kmi-
toèet/èas). Antény pro 15 m, dipól pro pásmo 10
a� 15 m. UKV pøijímaè z roku 1938; postavte si

takový pro 6 m! Katalog praktických obvodù (nf
zesilovaèe, vf zesilovaèe a pøizpùsobovací èle-
ny Z s tranzistory). Poznámkový blok paket rá-
dia (vstup At 1200 Bd, výstup At 9600; vìt�í a
lep�í sítì; pøíklady konfigurace aj.).

BREAK-IN 11/1997, Christchurch, Nový
Zéland: Pokusy v Tasmánii na 177 kHz a na
180 kHz. Zesilovaè 140 W na 2 m. Radioamaté-
øi mohou pomáhat pøi prognózách poèasí. Filtr
proti TVI za deset minut. �irokopásmová smì-
rovka pro pásmo 23 cm. �umový gnerátor VHF.
Zprávy Spoleènosti pro zachování amplitudové
modulace. Vy�la kniha �Ham Shacks, Brass
Pounders and Rag Chewers�, sto let amatérské-
ho rádia na Novém Zélandì.

RADIOAMATOR 10/1997, Kijev: Ukrajinský
sputnikový spojový systém s integrální obsluhou.
Paging na Ukrajinì. Trunking - mobilní spoje pro
�profi� a nejen pro nì. Mobilní telefony GSM
Ascom Elisto a Ascom Axento. Firma DeTeWe
od jednoduchého telefonu k jednotnému komu-
nikaènímu systému. INMARSAT v plném provo-
zu. Zhotovení desky s plo�nými spoji. KT315 jako
varikap. Regulátor napìtí pro automobil (a mo-
tocykl). Èíslicové èasové relé s regulací výkonu
pro fototisk. Nabíjeè pro baterku s akumuláto-
rem. Automatický vypínaè televizoru IMS. Adap-
tér VKV k pøijímaèi s pøímým zesílením. Modu-
látor. Ionistory - kondenzátory s dvojitou Dr. Ing. J. Dane�, OK1YG

Jaroslav �ubert

l   l   l

QST 11/1997, Newington, USA: Amatéøi
jako spojaøi ve slu�bách armády za II. svìtové
války. Pøedzesilovaè s MMIC (Mini-Circuits Labs)
pro UHF �od DC a� ke svìtelnému záøení�. Lev-
ná otoèná rámová anténa pro 17 m. Nf pøedze-
silovaè s AGC a zpìtnou vazbou pro zlep�ení
vìrnosti amplitudové modulace. Je rozøe�ena
záhada sporadické vrstvy E? Skladná anténa pro
80 a� 2 m. Vysílá BY2QLY. Nová digitální tech-
nologie pro povìtrnostní výstrahy a tísòovou
slu�bu. �estikanálový dìlicí zesilovaè. Jedno-
duchý pøepínaè mikrofon/TNC/SSTV. Transcei-
ver Ten-Tec OMNI VI Plus MF/HF (KV). Trans-
vertor SSB Electronic LT2S MK II 2 m (input 144
a� 146 MHz, output 28 a� 30 MHz). Anténa Yagi
M2 2M12 (2 m). Transceiver Drake TR270FM
(VKV). Je 10 m pásmo VKV? Paket rádio je mrt-
vé; a� �ije paket rádio!
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Provoz Paket Radio 9600 Bd
Ing. Radek Václavík, OK2XDX

Scramblování (znáhodòování) dat
pøiná�í nìkolik výhod. První je odstra-
nìní stejnosmìrné slo�ky signálu, kte-
rá by mohla zpùsobit odladìní TRXu.
Dále je potom energie scramblované-
ho signálu rovnomìrnì rozlo�ená po
celém pásmu a vymizí ostré spektrální
slo�ky, které by zpùsobovaly ru�ení
v sousedních kanálech. Tøetí výhodou
je, �e na stranì pøijímaèe pracuje de-
modulátor lépe se signálem, který má
rovnomìrnì rozlo�ené �1� a �0�. Scram-
blovaný signál je veden do digitálního
filtru FIR (filtr s koneènou impulsní cha-
rakteristikou), který je realizován pomo-
cí pamìti EPROM a 8bitového posuv-
ného registru. Odpovídající výstupní
profil signálu je vyhledáván v tabulce
v EPROM na základì 4 pøedchozích a
4 nastávajících bitù. Vyhledané osmi-
bitové slovo je pøevedeno na analogo-
vý signál bì�ným pøevodníkem AD s ná-
sledným interpolaèním filtrem. Z jeho
výstupu je potom signál veden na mo-
dulaèní vstup TRXu.

Pøi pøíjmu je signál z demodulátoru
pøijímaèe pøiveden na nízkofrekvenèní
filtr se zesilovaèem a na detektor. Po
prùchodu descramblerem jsou data pøi-
vedena do poèítaèe.

Modemy

Vý�e uvedený popis je pøevzat od
autora modemu, Jamese Millera
G3RUH, který se stal standardem pro
9600 Bd PR. První modemy se skláda-
ly z 19 integrovaných obvodù na desce
100x160 mm.

Pozdìji se objevily zjednodu�ené
varianty, které vyu�ívaly výhod progra-
movatelných hradlových polí GAL. Je-
jím autorem byl Hennig Rech, DF9IC.
Jeho modem se skládá z 11 bì�ných
integrovaných obvodù na desce o roz-
mìrech 90x80 mm. DF9IC je také au-
torem poslední verze, kdy se mu poda-
øilo v�echny digitální obvody realizovat
v mikroprocesoru firmy MICROCHIP a
vznikl tak modem PICPAR. Na desce o
rozmìrech 50x90 mm je pouze mikro-
procesor, operaèní zesilovaè a jeden lo-
gický obvod. Modem se pøipojuje pøí-
mo na paralelní port poèítaèe.
K dispozici je varianta i pro pøipojení
k TNC. V�echny ovladaèe pro tento mo-
dem jsou bì�nì dostupné a plnì kom-
patibilní se SW na nódech. Dá se pøi-
rovnat k modemu typu BAYCOM pro

Obr. 2.  Blokové schéma modemu PICPAR

ð

Úvod

Díky masovému roz�íøení poèítaèù
PC roste velmi rychle poèet nových u�i-
vatelù v radioamatérské digitální síti
paket rádia (dále jen PR). Bohu�el ale
odpovídajícím tempem neroste také po-
èet nódù, pøes které by tito noví u�iva-
telé mohli do sítì vstupovat. Není to a�
tak otázka financí, ale spí�e èasu, kte-
rý je potøeba takovému nódu vìnovat.
Zároveò stagnuje i úroveò techniky, kte-
rou noví u�ivatelé (ale i ti �staøí�) pou�í-
vají.

Podle mého názoru dnes roste po-
èet radioamatérù v síti PR mnohem
rychleji ne� poèet u�ivatelù 2 m fonic-
kých pøevádìèù. Øada  nových hamù
skládá zkou�ky s odhodláním vìnovat
se pouze provozu PR. Tato skuteènost
bývá vìt�inou �opravdových� radioama-
térù �mahem odsuzována a komento-
vána �...�e to není ta pravá amatéøi-
na...�. Omyl. Radioamatérský sport
dnes nejsou jen krátké vlny. Provoz PR,
zvlá�tì vy��ími rychlostmi, výstavba a
roz�iøování sítì, to v�echno vy�aduje
spoustu kombinovaných znalostí a zku-
�eností z oborù digitální techniky, vf
techniky (a� do pásma 13 cm), anténa-
øiny apod. V neposlední øadì to je také
mnoho �plhání sysopù do kopcù, hou-
pání se 15 m nad zemí na sto�áru a
podobné legrácky.

Dneska si pod pojmem PR ka�dý
pøedstaví modem BAYCOM pøipojený
ke svému 145 MHz TRXu �ruèce�. Sta-
èí tedy investovat pár stokorun do mo-
demu a hurá do digitálu. Jen�e ouha,
na nejbli��ím nódu (co� dnes mù�e
znamenat 1 nebo 100 km) pracuje za
stejných podmínek 10 dal�ích stanic a
efektivní pøenosová rychlost padá zá-
vratnì dolù. Provoz PR se potom stává
velmi pomalým a øada u�ivatelù radìji
vyèká noèní hodiny, kdy je zatí�ení sítì
men�í, nebo neustále proklíná sysopa
(toho, kdo se o nód stará).

Øe�ení této situace jsou dvì. Tím
prvním je zahu�tìní sítì nódù PR s user
vstupy, nejlépe do vzálenosti 50 km.
Druhým øe�ením je budování nových
u�ivatelských vstupù v pásmu 430 MHz
rychlostí minimálnì 9600 Bd. Roz�íøe-
ní vstupù 9600 Bd u nás brání nedo-
stupnost vhodného TRXu (jsou na nìj
kladeny vìt�í nároky ne� na TRX pro
1200 Bd), relativní slo�itost pou�íva-
ných modemù a èásteènì také neinfor-
movanost u�ivatelù. O mo�nostech rùz-
ných kombinací uspoøádání pracovi�tì
pro 9600 Bd pøístup do sítì PR vás se-
známím v následujících øádcích.

Teorie

Nejprve ale trochu teorie. Základní
rozdíl mezi technikou PR pro 1200 Bd
a 9600 Bd je v �úpravì� signálu mezi
poèítaèem a TRXem. Pro PR 1200 Bd
se vyu�ívá modulace AFSK (klíèování
zmìnou audio kmitoètu), kdy log. 1 na
vstupu modemu znamená 1200 Hz na
jeho výstupu a log. 0 potom 2200 Hz
(Bell 202). Výsledný signál tudí� spadá
do oblasti bì�ných fonických kmitoètù
a mù�e být pøivádìn na mikrofonní
vstup libovolného FM TRXu. U provo-
zu PR 9600 Bd se pou�ívá modulace
FSK (klíèování zmìnou kmitoètu), kdy
se modulaèní signál pøivádí pøímo na
varikap TRXu a log. 1 zpùsobí zmìnu
nosného kmitoètu na jednu hodnotu,
log. 0 na druhou hodnotu.

Samozøejmì se sna�íme pøi pøeno-
su pou�ívat minimální �íøku pásma a
nemù�eme proto pøivádìt na varikap
TRXu pøímo obdélníkový signál TTL,
ale musíme jej vhodným zpùsobem
upravit. Blokové schéma 9600 Bd mo-
demu je na obr.1. Pøi vysílání pøicháze-
jí digitální data do scrambleru. Ten za-
jistí, �e se v datovém toku neobjevují
za sebou øady jednièek, nul nebo stej-
ných pasá�í dat.

Obr. 1. Blokové schéma modemu PR 9600 Bd
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Obr. 3. Deska s plo�nými spoji modemu PICPAR

ð 1200 Bd - malá destièka na portu PC
se SW ovladaèem, TRX a nic víc. Blo-
kové schéma je na obr. 2, ukázka des-
ky s plo�nými spoji na obr. 3.

V procesoru PIC jsou integrovány
v�echny dùle�ité obvody modemu -
DCD (digitální detekce signálu), obno-
va hodinového taktu, rekonstrukce dat
i FIR filtr. Pøes vyrovnávací registr FIFO
(CMOS 4517) pak pøedává data do PC.
AD pøevodník je realizován sítí R-2R
z pøesných rezistorù. Nízkofrekvenèní
filtry tvoøí �rail-to-rail� operaèní zesilo-
vaè OPA491 s malým pøíkonem. Ke klí-
èování TRXu slou�í tranzistor BS107.
Podrobný popis lze najít v èasopise
Funkamateur è. 9/1996, str. 1010. Bli�-
�í informace vám rád poskytne Vláïa,
OK2WX@OK0PKR

V nedávné dobì se objevil na Inter-
netu i dal�í modem s názem YAM (Yet
Another Modem) od IV3NWV. Je je�tì
jednodu��í a hlavnì levnìj�í ne� mo-
dem PICPAR. Autor vmìstnal v�echny
digitální obvody modemu do hradlové-
ho pole Xilinx. Buòky hradlového pole
mají charakter pamìti RAM, tak�e je
celý modem nejprve pøed pou�itím nut-
né nakonfigurovat, tedy �nahrát� do nìj
program. To se dìje pøes sériovou lin-
ku PC, pøes kterou potom vstupují do
poèítaèe demodulovaná data. Pøed
spu�tìním ovladaèe se spustí tzv. loa-
der - nahrávaè, poté vlastní rezidentní
program a nakonec terminálový pro-
gram.

V dobì psaní èlánku byly ji� k dispo-
zici ovladaèe pro TFX, Flexnet a TNOS.
Hlavní výhodou tohoto modemu je sku-
teènost, �e se autor zachoval naprosto
jako radioamatér a dal volnì k dispozi-
ci v�echny programy, výkresy i desky
plo�ných spojù. Díky tomu není nutné
kupovat drahý mikroprocesor, tedy spí-
�e program uvnitø. Nicménì i dal�í ob-
vody kolem hradlového pole se jeví jed-
nodu��í ne� u PICPARu. Výkres
modemu je na obrázku 4, ve�keré ovla-
daèe lze nalézt na Internetu http://www.-
microlet.com/yam/index.html.

MODEM
Mám TNC?
ANO® Chci si modem postavit sám (umím to)?

ANO ® DF9IC verze G3RUH
NE® PICPAR pro TNC

NE ® Chci si modem postavit sám?
ANO® YAM modem
NE ® PICPAR modem pro LPT

TRX
Mám nód do 30 km bez pøeká�ek?
ANO ® Chci si jej postavit sám (umím to ?!)?

ANO ® miniTRX �erák
NE ® TEKK, MOBIL, JINÉ*

NE ® Nód sly�ím 59, ale potøebuji vìt�í výkon a
dobrou anténu?

ANO ® JINÉ*, MOBIL
NE ® postavím si nový nód a
 pomohu tak nejen sobì

MOBIL - profesionální radioamatérský TRX ur-
èený i pro provoz 9600 Bd PR, vìt�inou stolní nebo
mobilní provedení.

JINÉ* -  obèas se objeví výprodej pou�itého pro-
fesionálního TRXu, vhodného k pøestavbì pro pro-
voz 9600 Bd.  Aktuální stav rád sdìlím na po�ádá-
ní, pøípadnì lze napsat dotaz do sítì PR. Cenové
rozmezí se pohybuje od 3500 Kè za TRX vý�e.

Závìr

Jak plyne z celého èlánku, provoz
PR 9600 Bd vy�aduje urèitou investici,
která mù�e být v tom nejlep�ím pøípa-
dì asi 3500 Kè (home made TRX i mo-
dem). Ve srovnání s cenou nového KV
TRXu èi nové ruèní radiostanice je to
témìø zanedbatelná èástka. Výhody
9k6 provozu ov�em u�ivatel pozná oka-
m�itì a urèitì bude okouzlen, proto�e
proti ucpanému USERu 1k2 se jeví 9k6
jako závratná rychlost �etøící èas a ner-
vy nejen operátora. Tento èlánek mìl
být pouze krátkou informací pro nej�ir-
�í radioamatérskou veøejnost o provo-
zu PR 9600 Bd. Pokud by se rád nì-
kdo zabýval technikou PR podrobnìji,
staèí se obrátit na nìkterého sysopa
nódu, který urèitì v duchu hamspiritu
poradí �jak na to�.

Obr. 4. Modem YAM
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úprav takových radiostanic, ale za cenu
dost velkých zásahù do pùvodního za-
pojení. TRX musí splòovat tyto po�a-
davky:

Pøijímaè:
l výstup nf signálu pøímo z demodulá-
toru;
l pøenos stejnosmìrné slo�ky z demo-
dulátoru;
l kmitoètová charakteristika ne hor�í
ne� -4 dB na kmitoètu 4,8 kHz a -10 dB
na 7,2 kHz;
l hladká fázová charakteristika;
l malá zmìna parametrù pøi rozladìní
2 kHz mimo kanál.

Vysílaè:
l pøímá modulace FM;
l pøenos od DC do 7,2 kHz.

Nejvhodnìj�í jsou vysílaèe zalo�e-
né na principu pøímo modulovaného
krystalu s øetìzcem násobièù, naopak
zcela nevhodné jsou TRXy se syntezá-
torem s PLL (pøenos nízkých kmitoètù).
Blí�e tuto problematiku vysvìtlím v dal-
�ím pøipravovaném èlánku.

Transceiver:
V TRXech ji� takový výbìr rùzných

typù není. Právì poøízení vhodného
TRXu je nejvìt�í problém. A� do nedáv-
na neexistoval na na�em trhu �ádný
jednoúèelový TRX pro 9600 Bd PR. Za-
koupit se daly pouze stolní èi mobilní
TRXy renomovaných firem za èástky
mnoho nad 10 000 Kè, ty jsou na trhu
i nadále. Nedávno se objevil na trhu
malý jednokanálový TRX firmy TEKK,
øízený krystalem a o výkonu 5 W. Jeho
cena je necelých 8000 Kè a je ideální
pro v�echny, kteøí se necítí na stavbu
TRXu vlastními silami. Bli��í informa-
ce opìt rád podá Vláïa, OK2WX@
OK0PKR. U nìj mù�ete získat i staveb-
nici èi hotový modem PICPAR.

Zatím neexistovalo �ádné ryze èes-
ké øe�ení, které mù�e být mnohem lev-
nìj�í. Proto jsem se pokusil zkonstruo-
vat jednoduchý a levný TRX vhodný pro
provoz pøes místní nód, který jsem po-
jmenoval �MiniTRX �erák� (pøedpoklá-
daná cena souèástek je 2500 Kè). Ná-
vod na jeho stavbu najdete  v nìkterém
z pøí�tích èísel PE-A Radia.

Jak tedy na to?

Co si má tedy zájemce o provoz PR
9600 Bd poøídit?

Zkuste se projít následujícím pavou-
kem.

Po�adavky na TRX

Jak bylo uvedeno vý�e, jsou na TRX
pro 9600 Bd PR kladeny vìt�í nároky.
Pøi rychlosti 9600 Bd a zdvihu ±3kHz
potøebujeme pøibli�nì 20 kHz �iroký ka-
nál. V �ádném pøípadì nelze provo-
zovat PR 9600 Bd s bì�nou ruèní ra-
diostanicí. Existuje nìkolik známých
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Kongres FIRAC ve Francii

V poøadí ji� 36. kongres FIRAC (kul-
turní organizace radioamatérù-�eleznièá-
øù, která má své odboèky v øadì zemí Ev-
ropy) by si tentokráte zaslou�il podtitul
...kde víno teklo proudem. Probìhl ve
dnech 18.-22. záøí 1997 v Sevrier (Savoj-
sko-Francie) - v areálu støediska EURO-
VILLAGE, které jinak slou�í k �rodinné re-
kreaci�, jak si ji pøedstavují ve Francii a
okolních státech. Tam byli v�ichni úèast-
níci ubytováni, mìli zaji�tìno stravování,
ve spoleèenských místnostech probìhla
jednotlivá zasedání, folklórní veèer a kul-
turní program a byly instalovány KV i VKV
radiostanice se znaèkou F5RAC. Celkem
se zúèastnilo 146 osob, z toho 97 èlenù
FIRAC, ostatní jako rodinní pøíslu�níci.
Z Èeské republiky pøijel jen jeden zástup-
ce.

Ji� první den po spoleèné veèeøi pro-
bìhlo zasedání Rady prezidentù národ-
ních organizací FIRAC, pøi kterém byly
projednány a schváleny materiály pro jed-
nání kongresu. Vzhledem k tomu, �e se
neuskuteènilo spoleèné zasedání na jaøe
loòského roku, bylo jednání záva�né
(mimo bì�né agendy jako zprávy poklad-
níka, revizní komise, schválení výsledkù
závodù a soutì�í poøádaných v loòském
roce, informaci o vydaných diplomech)
projednal návrh na nové pøedsednictvo,
zprávy italského a èeského zástupce o
stavu pøíprav kongresù v roce 1998 a 1999
(Sorento, Praha) a hlavnì návrh nových
stanov FIRAC, které by respektovaly nové
vztahy vzniklé jako dùsledek privatizací
drah, návrhy nových podmínek soutì�í a
závodù a pøipomínky do�lé v prùbìhu roku
z jednotlivých národních organizací vèet-
nì pøihlá�ky Makedonie za nového èlena;
diskutováno èlenství Slovinska a Jugoslá-
vie) a nepodaøilo se ve v�ech bodech do-
jít k jednoznaèným závìrùm, které by kon-
gres odsouhlasil.

Ná� návrh na posun termínu telegraf-
ní krátkovlnné èásti soutì�e FIRAC vzhle-
dem ke kolizi s SSB èástí CQ WW DX
contestu nebyl pøijat, ale bude zaøazen
jako pøipomínka pøi vyhodnocení zatím na-
vr�ených podmínek. I tak bylo zasedání
ukonèeno a� v 02.00 hodin pøí�tího dne.

Kongresové jednání bylo otevøeno
slavnostním zahájením 19. 10. v 10.00.
Promluvili na nìm prezident FIRAC Det-
lef Gard, pak zástupce poøádající organi-
zace GRAC, velmi zasvìcenì hovoøil pøí-
tomný zástupce FISAIC p. Erwin
Semmelrath, který pøedal zlatou medaili
FISAIC nynìj�ímu sekretáøi GRAC (døíve
i prezidentu této organizace), který se ak-

tivnì podílel na organizaci v�ech pøedcho-
zích úspì�ných kongresù poøádaných ve
Francii. Slavnostního zasedání se zúèast-
nili i zástupci oblastní organizace REF,
UAICF, francouzských drah a PTT. Poté
byly pøedány poháry za vítìzství v soutì-
�i, kterou poøádal v loòském roce GRAC,
a medaile za vítìzství ve FISAIC/FIRAC
contestu.

Odpoledne ji� pokraèovalo pracovní
zasedání kongresu, které otevøel prezi-
dent p. Detlef Gard. Vzpomnìl 18 zemøe-
lých èlenù, jejich� památku uctili pøítomní
povstáním. Bylo zvoleno pøedsednictvo ve
starém slo�ení a odsouhlasena pøihlá�ka
Makedonie jako nového èlena FIRAC
(v pøihlá�ce uveden poèet asi 350 èlenù!).
S potleskem pøítomných byla pøijata infor-
mace o poøádání kongresu v roce 1999
v Praze, vèetnì navr�ených doplòkových
akcí.

Dále byli pøítomní seznámeni s návr-
hem zmìn soutì�í a závodù s platností
od pøí�tího roku. Bylo odsouhlaseno slo-
�ení u��í komise na dopracování koneè-
ného návrhu nových stanov, které budou
pøedlo�eny k projednání národním prezi-
dentùm na prezidentské radì, která se se-
jde letos na jaøe v Lucembursku.

Èást vìnovaná kultuøe a poznávání
kraje poøadatelù tentokrát vy�la té� nad-
míru dobøe k maximální spokojenosti
v�ech úèastníkù. Pøispìla k tomu jednak
dobrá organizace v�ech akcí (jeden ve-
èer vyplnil folklórní poøad, po jednom
z pracovních zasedání projí�ïka lodí po
jezeøe Annecy a prohlídka mìsta a také
celodenní výlet do Chamonix a na ledov-
ce Mont Blancu), jednak poèasí - první
mráèky jsme vidìli a� v den odjezdu a
oproti na�im krajùm také teploty odpoví-
daly jihu Francie, i kdy� se jednalo o hor-
skou oblast Savojských Alp.

Jedním z pøekvapení bylo zaøízení, kte-
ré by zaslou�ilo aplikovat i u nás... Ve spo-
leèné jídelnì byly nepøetr�itì k dispozici
káva (na nìkolik zpùsobù), kakao, citru-
sový nápoj, a - svìte div se, víno �rose� a
èervené. Staèilo jen zmáèknou pøíslu�ný
knoflík nebo otoèit uzávìrem na pípì; ot-
vor na vhazování mincí chybìl, tak�e tyto
po�itky byly mimo podávaná menu a zdar-
ma v libovolném mno�ství. Jen pøíznivcùm
bílých vín byla tato podávána v lahvích
hbitou obsluhou, ale rovnì� v mno�ství ne-
omezeném (upøímnì øeèeno, jednou pøi
veèeøi do�lo...)

�koda jen, �e pracovi�tì stanice
F5RAC nebylo lépe pøipraveno (vzájem-
né ru�ení dvou stanic ICOM 723 a 751

Vlevo: vinìta z �ampaòského vína, které speciálnì pro kongres
FIRAC vypìstoval a vyrobil vinaø Bernard Pottin, F6CND.
Vpravo: QSL lístek speciální stanice F5RAC

Z loòského Daytonu
Ka�doroèního  setkání v  Daytonu,

Ohio  se loni zúèastnilo pøes 28 000 radi-
oamatérù z Ameriky a mnoha dal�ích zemí
celého svìta. Na tomto setkání se uvedla
zcela nová firma Kachina z Arizony pøed-
vedením nového typu transceiveru
505DSP. Ten sestává ze samostatného
boxu o rozmìrech bì�ných transceiverù,
který je propojený sériovým kabelem
s ovládacím panelem. Na panelu jsou ko-
nektory pro mikrofon, reproduktor, sluchát-
ka a klíè. Celé zaøízení lze ovládat z poèí-
taèe programem bì�ícím pod Windows.
Transceiver pou�ívá 16/24bitové  DSP na
40 KHz. Prodává se asi za 2000 dolarù
(podrobný popis pøineseme v nìkterém
z pøí�tích èísel - pozn. red.).

Firmy ICOM,  Ten-Tec a  Rockwell Col-
lins se vìt�inou prezentovaly novými typy
pøijímaèù ovládanými z PC. Napøíklad
ICOM PCR1000 je pøijímaè s trojitým smì-
�ováním. Je øízen programem pracujícím
pod Windows 95, kmitoètový rozsah je od
10 KHz a� do 1,3 GHz. Pøedpokládá se,
�e o tento pøijímaè bude velký zájem na
trhu (dal�í podrobnosti rovnì� pøineseme
- pozn. red.). Firma YAESU pøedvedla
nový transceiver FT-920 a zcela nový,
údajnì  nejmen�í na svìtì dualband han-
dheld VX-1R s výkonem pùl wattu. Ame-
rická firma Ten-Tec pøedstavila vylep�e-
ný transceiver Omni VI Plus s filtry DSP.
Také se prezentovalo mnoho nových fi-

i pøi zapojení jen na poslech) a navíc bylo
ji� v sobotu odpoledne zru�eno, tak�e jen
asi 20 na�ich stanic dostalo potvrzení o
spojeních ...

Louèili jsme se slovy �na shledanou
pøí�tì v Sorentu� a já doufám, �e se to
podaøí v�em, kteøí se zúèastnili loòského
kongresu... Brzy bude uspoøádán kongres
i u nás a na�e organizace by se mìla pøed-
stavit jako solidní reprezentant radioama-
térù, kteøí pracují pøímo na �eleznici,
v oborech se �eleznicí souvisejících a také
radioamatérù - pøíznivcù �eleznice. Je je�-
tì mnoho neorganizovaných, kteøí jsou tak
zbaveni mo�nosti podílet se na øadì akcí,
které FIRAC pro radioamatéry poøádá, po-
znat nové kraje a hlavnì spøíznìné du�e
nejen koníèkem, ale i profesí z celé Evro-
py i zajímavosti cizích �eleznièních správ.
Vyzývám proto v�echny, kdo je�tì stojí
mimo, aby se pøihlásili ke èlenství a spo-
lupráci.

OK2QX

ð
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DX PE-AR 2/96, Holyland (pozor, datum
zde uvedené platí a deníky na adresu:
Israel Amateur Radio Club, Contest Ma-
nager, Box 17600, Tel Aviv 61176, Isra-
el), DIG party viz minulé èíslo, EU a AMA
Sprint, Hanácký pohár (oprava - v sobo-
tu!) a EA WW RTTY PE-AR 3/96.

UBA 80 m contest poøádá belgická ra-
dioamatérská organizace
druhou nedìli v bøeznu
CW provozem a druhou
nedìli v dubnu SSB pro-
vozem, v�dy od 06.00 do
10.00 UTC. Spojení se na-
vazují jen s ON stanicemi,
vymìòuje se kód slo�ený
z RST (RS) a poø. èísla
spojení od 001, ON stani-
ce navíc pøedávají sekci
UBA a zkratku provincie.
Ka�dé spojení se hodnotí
tøemi body, násobièi jsou sekce UBA a
provincie. Deníky v�dy do 3 týdnù po zá-
vodì na: Lode Kenens, ON6KL, Oudestra-
at 4, B-3560 Lummen, Belgium. Jednotli-
vé provincie mají tyto zkratky: AN, BR, BS,
BW, HT, VB, LB, LG, LU, NR, OV, WV.

DX YL to North American YL Con-
test je závod, jeho� se mo-
hou úèastnit pouze YL ope-
rátorky. Spojení se navazují
pouze s YL stanicemi W a
VE v pásmech 3,5-28 MHz,
dal�í zajímavostí je, �e zá-
vod probíhá ve v�ední dny -
obvykle od støedy 14.00 do
pátku 02.00 UTC, ve dru-
hém týdnu mìsíce telegraf-
ním, ve tøetím týdnu SSB
provozem. Povolená doba
provozu je 24 hodin, vymìòuje se kód slo-
�ený z RS(T), poøadového èísla spojení a
zkratky státu, provincie nebo zemì. Ka�-
dé spojení se hodnotí jedním bodem, ná-
sobièi jsou jednotlivé státy USA a provin-
cie Kanady. Pøi výkony max. 150 W CW
nebo 300 W PEP SSB si koneèný výsle-
dek vynásobí úèastnice koeficientem 1,25.
Deníky musí poøadateli dojít nejpozdìji do
20. kvìtna; adresa: Nancy Hall, Box 775,
North Olmsted, OH 44070 USA.

Podmínky OK-CW závodu - Memo-
riálu Pavla Homoly. Tento závod vyhla-
�uje Èeský radioklub a koná se v�dy tøetí
sobotu v dubnu od 05.00 do 07.00 UTC
(tzn. pøi letním èase od
07.00 do 09.00 podle na-
�ich hodinek) jen telegraf-
ním provozem, a to na
kmitoètech 1860-1900 kHz
a 3520-3570 kHz. Závodí
se ve dvou jednohodino-
vých etapách. Závodu se
mohou úèastnit èeské
i slovenské stanice. Vy-
hodnocena bude ka�dá
zemì v kategoriích: a)
obì pásma, b) pásmo 3,5 MHz, c) stani-
ce QRP do 5 W výkonu - obì pásma, d)
posluchaèi. Vymìòuje se kód slo�ený
z RST a pìtimístné skupiny písmen, kde
první tøi písmena udávají okresní znak, po-
slední dvì si ka�dá stanice zvolí libovol-
nì a v prùbìhu závodu je nemìní. Ka�dé
navázané spojení se hodnotí jedním bo-
dem, násobièi jsou jednotlivé okresní zna-
ky na ka�dém pásmu zvlá��, ale bez ohle-
du na etapy. Deníky je tøeba zaslat do 14
dnù po závodì na adresu: Radioklub
OK1OFM, c/o Pavel Pok, Sokolovská 59,
323 12 Plzeò.

ð
rem zabývajících se výrobou antén pro KV
i VKV pásma. Známá firma Cushcraft
pøedvedla nový typ antény Yagi. Napø. 8EL
anténa X-8 má boom dlouhý 8,4 m, na
nìm� jsou i dva prvky pro pásmo 40 m.
Tyto antény jsou zhotoveny ze speciálních
materiálù a vydr�í nápor vìtru o rychlosti
a� 160 km/h. Na zasedání oficiálního vý-
boru daytonského setkání spolu s vede-
ním ARRL bylo rozhodnuto, �e se v roce
2000 bude v Daytonu konat oficiální ná-
rodní setkání organizace ARRL.

OK2JS

Diploma Universiada 99
V roce 1999 bude na Malorce uspoøá-

dána universiáda. Podobnì jako tomu bylo
pøi olympijských hrách v Barcelonì, i k této
pøíle�itosti se pøipravuje øada doprovod-
ných akcí. Radioamatéøi chystají vysílání
speciálních stanic s jednopísmenným su-
fixem, které budou vysílat z míst, kde bude
univerziáda poøádána, dal�í stanice budou
mít suffix doplnìn èíslicí 99. Za spojení
s nimi a se stanicí EA6URP ji� od 1. 4.
1997 bude vydáván pamìtní diplom. Pøe-
hled o spojeních se bude zasílat na adre-
su: Union de Radioaficionados de Palma,
Ap. de correos 34, 07080 Palma de Mal-
lorca, Islas Baleares, Espaòa.

QX

�výcarská expedice
na St. Brandon (3B7)

Od 6. do 17. 5. 1998 bude souostro-
ví St. Brandon v éteru nepøetr�itì na
v�ech pásmech.

Cílem DXpedice je souostrovi St. Bran-
don (èi Cargados ostrovy, 3B7), patøící
k ostrovní republice Mauritius (3B8) a na-
cházející se asi 400 km severnì od ní
(QTH: 17 J, 58 V).

Organizátor:  USKA sekce Zug,
HB9RF; koordinátor projektu: HB9JAI,
semag@swissonline.ch, HB9JAI@
HB9EAS-8.CHE.EU

Úèastníci: 3B8CF, 4X1DF/A, HB9ABO,
HB9ADP, HB9AFH, HB9AFI, HB9AHL,
HB9AJW, HB9BQI, HB9BQW, HB9BXE,
HB9JAI, K5KG.

Termín:
24. 4. 98 odjezd prùzkumníkù;
2. 5. 98 odjezd výpravy z Curychu;
6. 5. 98 a� 17. 5. 98 provoz z 3B7;
18. 5. 98 demontá� stanovi�� a návrat.

Licence: Písemné potvrzení úøadù
z Mauritia u� máme i s pøíslibem udìlení
licence pro St. Brandon.

Financování: K zaji�tìní nutných fi-
nancí jsme odkázáni na sponzory ze spo-
leèenství DXmanù.

Konto výpravy: Banka: Schweizeris-
cher Bankverein, Bundesplatz 1, CH-6300
Zug, �výcarsko; konto c. Q 824.996.0
CHF, Q 824.996.1 USD; poznámka �Car-
gados-Expedition�. Pokladník: Josef Me-
ier, HB9AJW, 100450.540@compuserve.-
com. Dìkujeme za vá� pøíspìvek!

Vybavení: 4 krátkovlnné stanice s PA
1 kW a pøíslu�nými anténami. Stanice
VHF na 6 nebo 2 m 100 W pro pokusy
3B7-3B8.

Provoz: 24 hodin na v�ech pásmech.
Druhy provozu: CW, SSB, RTTY a SSTV.

LOG: Aktuální stav logu bude dennì
zprostøedkován na WWW pøes Inmarsat
Std-M.

WWW: Stanovi�tì WWW pro expedi-
ci St. Brandon se právì staví. V provozu
bude asi v polovinì února 1998. Adresu

na toto stanovi�tì dostanete na http://
www.uska.ch pod �Links�, �DXPedition�,
jakmile bude v provozu.

HB9ABO

Kalendáø závodù na duben
4.4.  Contest Lario (Italy) 432 MHz 14.00-22.00
5.4.  Contest Lario     1,3 GHz a vý�e      06.00-13.00
7.4.  Nordic Activity          144 MHz             17.00-21.00
12.4.  Velikonoèní závod 1) 144 MHz a vý�e

07.00-13.00
12.4.  Velikonoèní závod dìtí 1) 144 MHz a vý�e

13.00-14.00
11.4. Contest Lazio(Italy)50 MHz          07.00-17.00
12.4. CW Contest Lazio  144 MHz 07.00-17.00
14.4.  Nordic Activity       432 MHz             17.00-21.00
14.4.  VKV CW Party      144 MHz             18.00-20.00
18.4.  S5 Maraton     144 a 432 MHz       13.00-20.00
18.4.  SSB - Contest Lazio 144 MHz      13.00-21.00
19.4.  SSB - Contest Lazio 144 MHz   06.00-10.00
19.4.  AGGH Activity 432 MHz a� 76 GHz

07.00-10.00
19.4.  OE Activity 432 MHz a� 10 GHz   07.00-12.00
19.4.  Provozní VKV aktiv        144 MHz a� 10 GHz

08.00-11.00
28.4.  Nordic Activity    50 MHz             17.00-21.00
28.4.  VKV CW Party  144 MHz             18.00-20.00

1) podmínky viz AMA 1/95, deníky na
OK1VEA;
V�eobecné podmínky pro závody na VKV
viz PE-AR 8-9/96.

OK1MG

Kalendáø KV závodù
na bøezen a duben

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 Cont. MIX 12.00-12.00
21.-22.3. Internat. 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 Cont. SSB 00.00-24.00
4.4. SSB liga SSB 04.00-06.00
4.-5.4. SP DX Contest SSB,CW 15.00-15.00
4.-5.4. Elettra Marconi YL-OM MIX 13.00-13.00
4.-5.4. EA WW RTTY RTTY 16.00-16.00
5.4. Provozní aktiv KV CW 04.00-06.00
6.4. Aktivita 160 SSB 19.00-21.00
8.-10.4. YL to YL DX Contest CW 14.00-02.00
10.-12.4. Japan Contest CW 23.00-23.00
11.4. OM Activity CW 04.00-04.59
11.4. OM Activity SSB 05.00-06.00
11.-12.4. DIG QSO Party CW viz podm.
11.-12.4. King of Spain Cont. MIX 18.00-18.00
12.4. UBA 80 m SSB 06.00-10.00
13.4. Aktivita 160 CW 19.00-21.00
18.-19.4. Holyland DX Cont. MIX 18.00-18.00
18.4. OK CW závod CW 05.00-07.00
18.4. EU Sprint Spring SSB 15.00-19.00
18.-19.4. YU-DX Contest MIX 12.00-12.00
22.-24.4. YL to YL DX Contest SSB 14.00-02.00
25.-26.4. SP DX RTTY Cont. RTTY 12.00-24.00
25.-26.4. Helvetia XXVI MIX 13.00-13.00
25.4. Hanácký pohár MIX 05.00-06.29

Podmínky jednotlivých závodù uvede-
ných v kalendáøi naleznete v èervené øadì
AR roku 1995, pøíp. v následujících roèní-
cích PE-AR: SSB liga, Provozní aktiv PE-
AR 1/98, OM Activity PE-AR 1/97, Elettra
Marconi, King of Spain (Trofeo el Rey) a
YL to YL AR 3/95, YU-DX AR 4/95, SP
DX a Japan contest PE-AR 3/97, CQ-
WPX a B.A.R.T.G. PE-AR 2/97, Russian OK2QX
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UTC a pøesto�e nebyla nejhor�í, dále na jih ani tentokrát je�tì nedosáhla. Zo-
tavení po poru�e bylo rychlé a probìhlo ji� 31. prosince, pøièem� navíc spora-
dická vrstva E pomohla k otevøení patnáctky i desítky.

Z majákù IBP byl znovu aktivován a dennì byl dobøe sly�et 5Z4B a stejnì
jako jej jsme na v�ech pìti pásmech mohli dennì sly�et zejména 4X6TU a
pøípadnì i ZS6DN a OH2B. Signály majákù z ji�ní polokoule (LU4AA, OA4B,
YV5B) procházely dennì na 2 a� 3 pásmech, podobnì jako na 14 a 18 MHz
signály ZL6B. Bì�nì byly sly�et i VK6RBP, JA2IGY, 4U1UN a èasto slu�nì
i W6WX. O VK6RBP na v�ech pìti pásmech byla ji� zmínka vý�e. Naopak
vypnuty byly 4S7B (pro který se hledá nové QTH) a CS3B.

Prùmìrný sluneèní tok v prosinci byl 98,8 jako�to prùmìr denních hodnot
117, 112, 112, 107, 104, 109, 99, 98, 97, 95, 96, 93, 89, 90, 89, 85, 86, 86, 90,
90, 92, 97, 104, 108, 105, 105, 96, 102, 104, 101 a 105. V závislosti na zmì-
nách na Slunci byla aktivita magnetického pole Zemì je�tì men�í ne� v listo-
padu, tak�e prùmìr indexù Ak z Wingstu èinil extrémnì malých 5,0, co� je prù-
mìr øady denních indexù 5, 5, 6, 9, 10, 3, 2, 0, 2, 17, 11, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 3, 4,
5, 2, 4, 4, 1, 2, 0, 1, 3, 26 a 3.

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

Franz, DJ9ZB, a Zorro, JH1AJT, získali v r. 1996 povolení
k vysílání z republiky Jemen. Ozvali se pod znaèkou 7O1A
z Adenu. Pou�ívali pouze malý  transceiver Kenwood TS-50S se
100 watty.  Antény mìli pouze vertikální Cushcraft R-5 a drátové
dipóly. Jejich svi�ný provoz dovolil navázat spojení mnoha radi-
oamatérùm, kteøí potøebovali tuto vzácnou zemi DXCC. QSL vy-
øizoval Zorro, JH1AJT. Po ukonèení jejich expedice  se v�ak  ozva-
ly úøady z hlavního mìsta Sana a komentovaly jejich provoz
s tím, �e nebyl povolen ústøedními orgány. Dodateènì se zjisti-
lo, �e Franz a Zorro mìli pouze povolení od místního minister-
stva komunikací v Adenu. Tyto úøady v�ak spadají pod hlavní
správu v Sana. Status této znaèky není tedy dále vyjasnìní a
stále se  neví, zdali bude platit do diplomu DXCC.

OK2JS

Pøedpovìï podmínek �íøení KV na bøezen

Razantní vzestup sluneèní aktivity, který jsme za�ili vloni v listopadu, se na
vý�i klouzavého prùmìru relativního èísla skvrn v plné míøe projevil a� nyní,
kdy máme k dispozici i èíslo skvrn za prosinec: R=41,5. Tak�e mù�eme vypo-
èítat údaj pro loòský èerven: R12=20,5. Tempo rùstu aktivity se nyní zrychluje a
ze strmosti vzestupné èásti køivky souèasného 23. cyklu budeme moci ji� záhy
zpøesnit vý�i a polohu jeho maxima. Zatím pøedpokládáme, pro leto�ní bøezen
R12=44 a z této hodnoty vycházejí i pøipojené køivky. Cílem zùstává R12=160 na
jaøe roku 2000.

Nadále stoupající sluneèní radiace bude pøíèinou razantnìj�í zmìny cha-
rakteru vývoje v ionosféøe ze zimního na jarní. Krátkovlnná pásma nad 20 MHz
se ji� koneènì budou otevírat spolehlivìji a na jih a jihovýchod to ji� pùjde èasto
slu�nì i na desítce. Pøitom mù�eme být pøekvapeni pomìrnì velkým rozdílem
mezi jednotlivými sousedními pásmy 21 - 24 - 28 MHz, kdy ni��í z pásem bude
otevøeno podstatnì déle a �íøeji, ne� sousední vy��í. Tichomoøí sice bude do-
sa�itelné nadále je�tì spí�e jen na 7-14 MHz, ale v lep�ích dnech mù�e MUF
stoupnout nad 18 MHz. V dolních pásmech a tomto období roku lze standard-
nì doporuèit vyu�ívání soumrakové zóny (gray line).

V pravidelném pøehledu je na øadì loòský prosinec. Krátkodobý pokles slu-
neèní radiace ke konci první dekády nic nezmìnil na pøevládajícím vlivu trvají-
cího dlouhodobého vzestupu sluneèní aktivity v pøedchozích týdnech a mìsí-
cích. Pokles erupèní aktivity navíc pøispìl k geomagneticky klidnému vývoji,
který a� na malé peripetie trval od 25. listopadu do 9. prosince. Podmínky �íøe-
ní krátkých vln na celém vývoji vydìlaly a drobné poruchy mezi 3. a 5. prosincem
celý vývoj je�tì ozvlá�tnily. V dal�ích dnech na tom byla výjimeènì dobøe ze-
jména pásma dolní, zejména osmdesátka. Jednou z nejzajímavìj�ích událostí
bylo okno ze Støední Evropy do západní Austrálie v nedìli 7. prosince okolo
08.00 UTC, kdy jsme zároveò sly�eli maják VK6RBP ve znaèné síle na v�ech
pìti kmitoètech od 14 a� po 28 MHz. Po dal�ích dvou dnech velmi dobrých
podmínek na dolních pásmech stabilního otevírání osmdesátky na západní
pobøe�í USA následovala 10. prosince oèekávaná (a øádnì pøedpovìzená)
porucha. V její kladné fázi se odehrálo výteèné otevøení desetimetrového pás-
ma na USA mezi 10. a 14. hodinou UTC, z nìho� nejlep�í byl závìr mezi 13.20-
13.50 UTC. Po poru�e do�lo k postupnému zhor�ení, ale zpoèátku jen mírné-
mu a hlavnì ve vy��ích zemìpisných �íøkách.

V polovinì prosince se zaèalo objevovat vìt�í mno�ství sluneèních skvrn
v místech, kde pøedtím aktivita nebyla, a naopak. Z dal�ího vývoje stojí zato
pøipomenout velmi dobré odpolední otevøení na USA 18. prosince (WWV byl
pøitom výteènì sly�et na 15 MHz a zároveò s echem i na 10 MHz) a do vy��ích
�íøek 23. prosince (VE8AT byl u nás velmi dobøe sly�et celé dopoledne). Na
ètyøicítce pøicházely 24. prosince ráno krátkou cestou tøepotavé signály ze se-
verní èásti západního pobøe�í USA (Washington) a souèasnì dlouhou cestou
a s echem signály z jeho ji�ní èásti (Kalifornie). Kvaziperiodické maximum slu-
neèní aktivity probìhlo o Vánocích a krátce po nich. Po erupcích z 26.-27.
prosince následovala 30. prosince geomagnetická porucha s polární záøí. Au-
rora v pásmu dvou metrù startovala na severním pobøe�í Nìmecka okolo 16.00 OK1HH

Koupím vysílaèky wehrmachtu z r. 1939 - 1945, i
celé sbírky! Po�lete mi va�i cenovou pøedstavu - dobøe
platím! Pro pøístroje si pøijedu sám. Mimo to koupím pøí-
slu�enství pro vysílaèky jako napø. letecké kukly, mikro-
fony, sluchátka, kolíèkové kontakty, elktronky, antény a
jiné letecké pøíslu�enství z vý�e uvedené doby. Mám
zájem i o pøístroje k rozebrání na náhradní díly. D. Hu-
rek, Smetanastr. 5, D-15517 Fürstenwalde/Spree, BRD.
Predám citlivý h¾adaè kovov pod¾a ARB4/90 + 2 ks
cievky (1800), x-taly 500 KHz, 1 MHz, 10 MHz/55, 50,
20, RF12 - 2 ks, konèím. Zoznam za známku. J. Durec,
916 01 Stará Turá è. 1224.
Kúpim IO typ TMS1122. Tel.: (0855) 39 74 60, 39 09
07.
Predám vozidlové rádiostanice typ TESLA VR22,
rok výroby 1989, nezapojené, nepou�ívané, cena doho-
dou. Tel.: (0822) 326 931

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.
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Není to tak dávno, kdy se na na�em
trhu objevily technologicky nenároèné, ex-
trémnì levné souèástky z Dálného výcho-
du, jejich� parametry byly více ne� pro-
blematické. Tím nechci v �ádné pøípadì
obecnì zneva�ovat kvalitu výrobkù vyro-
bených v asijské oblasti. Je tam celá øada
firem, splòujících nejvy��í kvalitativní
ukazatele. Prakticky ve�keré èásti elek-
tronických zaøízení masovì prodávaných
po celém svìtì vèetnì audiotechniky, vi-
deotechniky, kanceláøské a výpoèetní
techniky aj. se vyrábìjí právì tam. Prostì
�mejd zùstane �mejdem, a� ji� byl vyro-
ben kdekoliv na svìtì a problematické
komponenty k nám pøivedla na�e snaha
o minimalizaci nákupní ceny bez ohledu
na kvalitu zbo�í.

Optoelektronické prvky jsou svou pod-
statou pomìrnì jednoduché a zdálo by se,
�e na tomto poli nás nemù�e nic pøekva-
pit. Opak je v�ak pravdou. Vzhledem
k tomu, �e vìt�ina zaøízení se bez opto-
elektronických souèástek neobejde, poku-
sím se shrnout úspìchy za posledních nì-
kolik let v oblasti vývoje LED, co� je jedna
z dominatních oblastí optoelektroniky. Pro
�LEDky� jsou charakteristické barvy a pro-
to tedy budu postupovat po barvách. Na
závìr se zmíním o nìkolika dal�ích z nich
odvislých aplikacích.

Èervená - nìkdy mám pocit, �e èer-
vené LED nám svítí ji� od doby Velké øíj-
nové socialistické revoluce. Je pravdou,
�e výroba èervených èipù LED byla zvlád-
nuta nejdøíve, patøí zøejmì co se týèe
barvy k nejjednodu��ím a také vývojem
do�la relativnì nejdále. Èipy LED emitu-
jící èervené svìtlo pokrývají celé spekt-
rum èervených barev, co� je v oblasti LED
zatím ojedinìlé. Znamená to vlnovou
délku 630 a� 700 nm v závislosti na dru-
hu èipu. U LED s malou svítivostí jsou to
èipy GaAsP/GaP a GaAsP, u LED s vìt�í
svítivostí se ustálil èip GaA/As. Dosahu-
je se takto svítivostí a� 4 cd pøi úhlu vìt-
�ím ne� 20 °. Pokud se podstatnì zmen-

�í úhel (pod 5 °), mù�e svítivost pøekro-
èit i 5 cd. V praxi ov�em takto koncetro-
vané svìtelné svazky najdou jen stì�í
uplatnìní (alespoò mnì není známé) ne-
bo� pøi velmi úzkých vyzaøovacích úhlech
je daleko lep�í vyu�ít ponìkud jiného
zdroje svìtla, a to laserových diod. Ty
jsou k dispozici zejména v barvì èerve-
né a pøitom s podstatnì vìt�í svítivostí.
Ji� asi rok jsou v�ak na trhu i èervené
LED se dvìma integrovanými èipy. Takto
je mo�né standardnì dosáhnout svítivosti
a� 10 cd pøi vyzaøovacím úhlu 15 °. Tuto
speciální technologii díky licencím zatím
nepou�ívá mnoho výrobcù.

�lutá - o co lépe umí souèasní výrobci
èervenou barvu, o to hùøe �lutou. �luté
svìtlo se èipy LED daøí �vyrábìt� zatím
jen ve vlnových délkách od 580 do 590
nm. Pøitom blí�e ke ký�ené �luté èili smì-
rem k 580 nm se daøí dostávat jen pøís-
ným výbìrem z obrovských vyrobených
mno�ství, nebo si výrobci pomáhají �lu-
tým zabarvením pouzdra. Obecnì platí,
�e èím více �lutá LED svítí, tím je její svìtlo
více oran�ové. Standardní �luté LED se
vyrábìjí s èipy GaAsP/GaP a extrémnì
svítivé s èipy InGaAIP. Toté� platí o barvì
oran�ové s poslednì jmenovaným èipem
pøi 620 nm. Svítivosti dosahované s tìmi-
to èipy u �luté barvy se pohybují do 5 cd a
u barvy oran�ové a� do 7 cd pøi úhlu vy-
zaøování 10 a� 15 °. Èipy vyzaøující oran-
�ovou barvu dosahují vùbec nejvìt�í sví-
tivosti.

Zelená - u zelených LED je�tì done-
dávna kralovaly èipy s pøechody GaP
s vlnovou délkou 565 a� 570 nm, zahrnu-
jící jak standardní, tak extrémnì svítivé
LED a� do 1 cd pøi 10 °. Tato vlnová délka
v�ak zahrnuje pouze barvu bledì zelenou
a� takøka �lutou.

Ji� zhruba rok od nìkolika málo výrob-
cù jsou k mání i LED opravdu zelené -
s vlnovou délkou 525 nm (mo�no øíci sytì
zelené, v�il se anglický termín pure gre-
en LED) s extrémnì velkou svítivostí. Ty

vyu�ívají èipy GaInN a jsou schopny svítit
a� 6 cd pøi 15 ° nebo 2 cd pøi 30 °. Ceno-
vì se ov�em od svých bledìzelených ses-
tøièek (které lze koupit za 1 a� 3 Kè/
/ks) velmi li�í. Jejich cena se zatím nedo-
stala pod 1 USD/ks. Po prvním setkání
s tìmito LED získá èlovìk pocit, �e vývoj
v této oblasti nabírá tempo, které lze jen
stì�í pøedvídat.

Modrá - modrá LED spatøila svìtlo
svìta pomìrnì nedávno. Pou�ívají se
èipy SiC s vlnovou délkou kolem 465 a�
470 nm a svítivostí do 0,1 cd nebo èipy
GaInN (470 nm) a GaN/SiC (430 nm).
LED vyrábìné z poslednì dvou jmenova-
ných èipù dosahují svítivosti a� 2 cd pøi
15 ° a 1 cd pøi 30 °. U extrémnì svítivých
modrých LED se u� cena za 1 kus pohy-
buje pod 1 USD.

Za jakýsi hybrid nebo odpad vývoje
modrých a zelených LED lze oznaèit LED
emitujcí modrozelené svìtlo. Pro tyto èipy
GaInN s vlnovou délkou kolem 500 nm
jsou charakteristické svítivosti do 2,6 cd
pøi 15 °. Pøiznám se v�ak, �e jsem se za-
tím nesetkal s jejich aplikací, zejména
kdy� ani jejich cena není zrovna pøíznivá
(1 a� 2 USD/ks).

Pozorný ètenáø jistì postøehl, �e ve
výètu barev jedna schází: bílá - bílá bar-
va je i z relativnì krátkého pohledu �ivota
LED dílo posledního okam�iku. Na trhu je
velmi krátce. Zato v�ak má oslòující svíti-
vost - pøi vyzaøovacím úhlu 30 stupòù a�
1 cd. Vyrábí se na stejné bázi jako modré
èipy a zøejmì proto je jejich svìtlo zatím
studenì (modro) bílé. Odstín modré je
v�ak velmi nesnadno patrný. Teplota bar-
vy le�í kolem 8000 Kelvinù. Tim spadl ur-
èitì �kámen ze srdce� v�em aplikacím
LED, které �vyrábìly� bílé svìtlo míchá-
ním tøí základních barev - èervené, zele-
né a modré. Takøka souèasnì v�ak pøi�la
na svìt i dal�í cesta, jak získat bílé svìtlo
z èipù LED. Jsou to sice dvouvývodové
LED, obsahují v�ak v jednom pouzdru 3
èipy vý�e zmínìných barev a bílé svìtlo
z nich vychází standardnì výrobcem na-
míchané v �ádané barevné teplotì. Svíti-
vost dosahuje 0,4 cd pøi 60 °. Informace o
cenì trojèipových bílých LED zatím ne-
mám, ale jistì bude závratná. Ceny jed-
noèipových bílých LED se pohybují ji�
kolem 1,5 USD.

V sortimentu v�ech �lep�ích� výrobcù
najdeme také plnìbarevnou LED integru-
jící v sobì 3 èipy základních barev. Ka�-
dá barva má svùj vývod a takto lze pou-
hou zmìnou napájení dosáhnout
zbarvení v celém barevném spektru. Vy-
rábí se jak v drátovém, tak v SMD prove-
dení. Jen jejich svítivost je�tì nedosahu-
je extrémních parametrù (tzn. øádu
jednotek candel).

To se v�ak pomalu, ale jistì dostává-
me ponìkud jinam.

Na závìr bych chtìl je�tì sdìlit, �e vy-
robit celý sortiment LED je schopno za-
tím jen nìkolik málo výrobcù pou�ívají-
cích �high tech� a disponujících bohatì
podporovaným vlastním vývojem. Proto
tyto novinky nepatøí mezi nejlacinìj�í a
nelze je hledat u ji� zmínìných �levných�
výrobcù pou�ívajících ji� zavedené a lety
vyzkou�ené technologie.

Vìt�inu ze zde uvedených LED lze
zakoupit u firmy TRON Brno, viz inzerát
v inzertní èásti èasopisu.

Ing. Troník

Extrémnì svítivé LED ?
Jednou z nejpou�ívanìj�ích skupin souèástek ve spotøební i speciální

elektronice jsou v souèasné dobì optoelektronické souèástky. V zaøízeních
slou�í k nejrùznìj�ím úèelùm - LED jako signalizaèní, podsvìtlovací a osvìt-
lovací prvky, displeje k zobrazování informací textových i grafických, opto-
èleny k oddìlování obvodù, fotosnímaèe ke snímání informací, IR moduly
pro pøenos signálù aj.


