
Praktická elektronika A Radio - 4/98

ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 4

V TOMTO SE�ITÌ

NÁ� ROZHOVOR

Praktická elektronika A Radio
Vydavatel: AMARO spol. s r. o.
Redakce: �éfredaktor: ing. Josef Kellner, redak-
toøi: ing. Jaroslav Belza, Petr Havli�, OK1PFM,
ing. Jan Klabal, ing. Milo� Munzar, CSc, sekre-
tariát:
Redakce:  Radlická 2, 150 00 Praha 5,
tel.: (02) 57 31 73 11, tel./fax: (02) 57 31 73 10.
Roènì vychází 12 èísel. Cena výtisku 25 Kè.
Pololetní pøedplatné 150 Kè, celoroèní pøed-
platné 300 Kè.
Roz�iøuje PNS a. s., Transpress spol. s r. o.,
Mediaprint & Kapa a soukromí distributoøi.
Objednávky a pøedplatné v ÈR zaji��uje
Amaro spol. s r. o. - Michaela Jiráèková,
Hana Merglová (Radlická 2, 150 00 Praha 5,
tel./fax: (02) 57 31 73 13, 57 31 73 12), PNS.
Objednávky a predplatné v Slovenskej repub-
like vybavuje MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o.,
P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava, tel./fax (07)
525 45 59 - predplatné, (07) 525 46 28 - admi-
nistratíva. Predplatné na rok 330,- SK, na polrok
165,- SK.
Podávání novinových zási lek povoleno
Èeskou po�tou - øeditelstvím OZ Praha (è.j. nov
6005/96 ze dne 9. 1. 1996).
Inzerci v ÈR pøijímá redakce, Radlická 2,
150 00 Praha 1, tel.: (02) 57 31 73 11, tel./
/fax: (02) 57 31 73 10.
Inzerci v SR vyøizuje MAGNET-PRESS Slo-
vakia s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava,
tel./fax (07) 525 46 28.
Za pùvodnost a správnost pøíspìvkù odpovídá
autor (platí i pro inzerci).
Internet: http://www.spinet.cz/aradio
Email: a-radio@login.cz
Nevy�ádané rukopisy nevracíme.
ISSN 1211-328X, MKÈR 7409

© AMARO spol. s r. o.

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

S panem ing. Pavlem Buka-
èem, øeditelem èeské poboèky
firmy E2000 setron.

Mohl byste ètenáøùm na�eho èa-
sopisu pøedstavit va�i firmu a její
zamìøení?

Firma E2000 setron patøí k význam-
nému koncernu  AVNET GROUP, kte-
rý je jedním z hlavních svìtových dis-
tributorù elektronických souèástek.
Subdodavateli firmy AVNET je více
ne� 250 pøedních svìtových výrobcù
elektronických souèástek. Ve skla-
dech koncernu je ulo�eno více ne� 1 mi-
lión rùzných druhù souèástek, které
jsou dodávány více ne� 100 tisícùm
odbìratelù na celém svìtì. V souèasné
dobì je AVNET GROUP zastoupena
v Severní Americe, Evropì, Ji�ní Afri-
ce i v asijském Tichomoøí. Ka�doroèní
obrat zbo�í pøevy�uje 5 miliard USD.

Jaká je historie tak úspì�né fir-
my?

Distribuce souèástek se rozvíjela
od prodejcù elektroniky v pøístavních
mìstech USA, kteøí nabízeli výrobky
pro lodní radiostanice i pro amatéry.
Jedním z prùkopníkù tohoto druhu ob-
chodu byl Charles Avnet, který v roce
1921 zaèal svoji èinnost tím, �e nabí-
zel radiotechnické souèástky pøede-
v�ím pro zaøízení slou�ící zejména
pro radionavigaci. Se vznikem prù-
myslové výroby radiopøijímaèù se stali
mnozí z prodejcù elektronických sou-
èástek dodavateli výrobních firem.

Ve tøicátých letech se firma AVNET
zabývala montá�í automobilových an-
tén a obchodem s radiosouèástkami.
Za 2. svìtové války Charles Avnet a
Lester Avnet ve své nevelké továrnì
v New Yorku vyrábìli antény pro oz-
brojené síly USA. Rodinný podnik se
úspì�nì rozvíjel a v roce 1955 byla
zalo�ena AVNET CORPORATION, je-
jím� prezidentem se stal Lester Avnet,
pøedsedou Robert Avnet. V roce 1959
se AVNET ELECTRONICS CORP.
stala akciovou spoleèností.

Na poèátku sedmdesátých let,
v dobì ekonomického poklesu v USA
probìhly vá�né personální zmìny ve
spoleènosti. Díky zmìnì struktury fi-
nancování od roku 1971 nastal ekono-
mický rùst spoleènosti. Zaèala se ak-
tivnì rozvíjet distributorská sí� a firma
AVNET se spojila s firmou HAMILTON
ELECTRO. Rùst obratu se udr�el do-
konce i v dobì ekonomického poklesu
v roce 1975.

Poèínaje rokem 1980 se pøedse-
dou AVNET INC. stal Anthony Hamil-
ton. Distribuèní èinnost zaujala vedou-
cí pozici, proto�e pøiná�ela více ne�

60 % celkového pøíjmu spoleènosti.
V roce 1985 byl otevøen první distribu-
torský komplex o plo�e vìt�í ne� 22
tisíc m2 (PEABODY, MASSACHUS-
SETS), ve své dobì nejvìt�í automati-
zovaný sklad elektronických souèás-
tek.

V roce 1989 se rozdìluje v AVNET
INC. na distribuci elektronických sou-
èástek (HAMILTON/AVNET ELEC-
TRONICS) a na výrobu pro poèítaèe
(HAMILTON/AVNET COMPUTERS).
Zaèalo úspì�né propojování servis-
ních i administrativních funkcí jednotli-
vých regionálních zastoupení pomocí
jednotného spoleèného informaèní-
ho systému, co� úspì�nì pokraèuje
i v devadesátých letech. Toto období
je charakterizováno dal�ím proniká-
ním firmy AVNET INC. na trhy Evropy
a Jihovýchodní Asie.

Co pøivedlo takovou �mamutí� fir-
mu a� k nám?

Na prahu 21. století se zesilují ten-
dence ke v�eobecné globalizaci. Svì-
tový trh elektronických souèástek je
kontrolován nevelkým poètem silných
distributorù, mezi nimi� zaujímá po
právu vedoucí postavení firma AV-
NET. AVNET CORPORATION vý-
znamnì roz�íøila svoji pùsobnost na
evropském trhu po spojení s øadou
vedoucích evropských distributorù
elektronických souèástek, mezi nì�
patøí: ACCESS GROUP LTD. (Velká
Británie), CK ELECTRONIQUE (Fran-
cie), LYCO (Irsko) a té� SETRON
SCHIFFER ELEKTRONIK (Nìmec-
ko).

Na zaèátku roku 1997 jako výsle-
dek sjednocení AVNET SETRON
(Braunschweig, Nìmecko) a AVNET
E2000 (Mnichov, Nìmecko) vznikla
spoleènost AVNET EMG GmbH. Tato
firma dodává velkým prùmyslovým
podnikùm v regionu Støední a Vý-
chodní Evropy. AVNET EMG GmbH.
má zastoupení: v Estonsku, v Litvì,
v Bìlorusku, na Ukrajinì, v Rusku,
v Maïarsku, v Polsku, na Slovensku
a v Èeské republice.

Ing. Pavel Bukaè
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Na jakých akcích se v Èeské re-
publice prezentujete?

Pravidelnì se úèastníme nejvìt�í
akce v oboru elektroniky a elektro-
techniky - bøeznového veletrhu AM-
PER v Praze na Strahovì. Po dobu
konání výstavy jsou pøítomni i nìmeètí
zástupci z mateøské firmy.

Jaký je systém nabídky tak �iroké-
ho a obsáhlého sortimentu?

Ka�dá profesionální firma by mìla
mít profesionální katalog. My nejsme
výjimkou. Prostøednictvím nìkolika
médií jsou k dispozici nejen ceny, ale
i technické informace. Ti�tìný katalog
je vázaný a má pøes 1 300 stran for-
mátu A4 - je témìø 5 cm tlustý. Obsa-
huje informace o asi 40 000 druzích
zbo�í.

Elektronická podoba katalogu je
dodávána na CD ROM a vyu�ívá pro-
støedí Windows. Poèítaèové zpraco-
vání katalogu umo�òuje rychlé vyhle-
dávání podle nìkolika kritérií: èásti
typového oznaèení, výrobce, typu

souèástky, klíèových slov nebo na�e-
ho objednacího èísla. V systému jsou
zaèlenìny nejen struèné technické
údaje, ale i podrobné katalogové listy.

Oba katalogy, jak v ti�tìné, tak
v elektronické podobì jsou ka�doroè-
nì aktualizovány. Na rozdíl od nìkte-
rých jiných dodavatelù elektronických
souèástek jsou volnì dostupné a kdy-
koliv k mání. Pokud mohu pøípadným
zájemcùm doporuèit, elektronická ver-
ze na CD ROM je podstatnì levnìj�í a
také skladnìj�í.

Jak byste charakterizoval vá� sor-
timent?

Øekl bych: v�e pod jednou støe-
chou. Sortiment tvoøí polovodièové
souèástky v�eho druhu (vèetnì opto-
èlenù, LED a displejù), pasivní sou-
èástky, �iroký sortiment souèástek
SMD, senzory, mechanické díly (jako
napø. konektory, svorkovnice, relé,
chladièe a spínaèe), dále sortiment
komunikaèní techniky, tj. komponenty
pro rozvod telefonu a ISDN, poèítaèo-
vé doplòky, náøadí zahrnující i sorti-
ment firmy Ersa a Weller, �elektroche-
mie�, baterie a nabíjeèky, komponenty
pro rozvod televizního signálu, sta-
vebnice firmy Velleman, konstrukèní
pouzdra a literatura.

Mù�ete jmenovat nìkteré va�e nej-
známìj�í dodavatele?

Jak jsem ji� v úvodu zmínil, odebí-
ráme zbo�í od asi 250 výrobcù. Mezi
ty nejznámìj�í patøí: AMD, Array, Bel-
den, CRC, Diotec, Emmerich, Ersa,
Fagor, Fastron, Hirchmann, Honey-
well, Hyundai, Jamicon, Linear Tech-
nology, Liteon, Meder, Microchip,
Mitsubishi Electric, Motorola, Murata,
Philips, Radiall, Radiohm, SGS-Thom-
son, Siemens, Spectrol, Takamisawa,
Texas Instruments, Thomson-CSF,
Toshiba, Velleman, Vitrohm a Wima.

Na jaké zákazníky se zamìøujete?

Vùèi na�im zákazníkùm máme
jednotnou obchodní politiku, která
se nám velmi osvìdèila. Firma podporuje
obchodní firmy s elektronickými kom-
ponenty a dále se zamìøuje na pøímé
dodávky velkým výrobním firmám.

Jak informujete o nových výrob-
cích elektronického prùmyslu?

Prostøednictvím inzerce jsou pravi-
delnì prezentovány elektronické no-
vinky, od nových øad kondenzátorù po
digitální signálové procesory. Pro
na�e zákazníky vydáváme i vlastní
magazín, ve kterém jsou informace
o tìchto nových souèástkách zveøej-
nìny. Výrobci nám v tomto smìru po-
skytují nemalou podporu.

Mohl byste na závìr uvést kontakt
na va�i prodejní kanceláø?

Na�e sídlo je na adrese: E2000 se-
tron s. r. o., Slévaèská 744/1, 7. patro,
194 00 Praha 9. Tel.: (02) 86 11 42,
tel./fax: (02) 81 86 14 42. Internet -
http://www.avnet.de

Dìkuji za rozhovor
   Pøipravil ing. Josef Kellner

VIPer 100
zjednodu�uje

øe�ení sí�ových
spínaných zdrojù

Novinka
v pájení

tranzistor MOS (600 V/3,5 A) pro funk-
ci spínaèe, se øe�ení tìchto zdrojù vý-
raznì zjednodu�uje.

Pøi vstupním støídavém napìtí v roz-
sahu 85 a� 270 V lze zdroj zatí�it
50 W, pøi v evropských sítích obvyk-
lém rozsahu napìtí 180 a� 270 V a�
100 W. Obvod je dodáván v pouzdøe
Pentawatt, nebo výkonovém pouzdøe
SO-10. Spínací frekvenci mìnièe pra-
cujícího v proudovém módu lze na-
stavit externím obvodem RC a� na
200 kHz. Pomocí dal�ího vývodu lze
urèit rovnì� zisk chybového zesilova-
èe a optimalizovat tak funkci obvodu
pro konkrétní aplikaci. Za zmínku stojí
integrovaný proudový zdroj pracující
pøi nábìhu zdroje.

Samozøejmostí obvodu jsou ochran-
né funkce aktivované v pøípadech
proudového pøetí�ení, nízkého vstup-
ního napìtí a nadmìrné teploty.

VIPer. A powerfull pack. Setron news
è. 21, bøezen 97, s. 9.

Spínané zdroje pro výkonové apli-
kace jsou obvykle øe�eny tak, �e øídicí
obvod impulsního regulátoru, vyu�íva-
jící principu pulsní �íøkové modulace a
obsa�ený v monolitickém integrova-
ném obvodì, øídí externí spínací výko-
nový tranzistor, jeho� parametry od-
povídají pøíslu�né aplikaci.

Toto provedení zdroje sestává pak
i pro relativnì malou zátì� do 15 W
z více souèástí, co� ov�em znamená
i jeho vìt�í velikost. To je nepøíjemné
zvlá�tì pøi jejich pou�ití v sí�ových
adaptérech pro napájení rùzných pøí-
strojù. Díky novému integrovanému
obvodu VIPer100 od firmy SGS-Thom-
son, který ji� obsahuje polem øízený

V novince známého výrobce zaøí-
zení pro pájení Weller, oznaèené MT
1500L, je kladen dùraz na úsporný a
pøitom efektivní provoz. Podobnì jako
nìkterá elektronická zaøízení, pøechá-
zí i tato pájecí a odpájecí stanice po
jisté dobì nepou�ívání do klidového
re�imu, v nìm� se teplota pájecího
hrotu sní�í.

Po dotyku prstu na kovový prste-
nec na dr�adle pájeèky se pájecí hrot
rychle znovu ohøeje na nastavenou
teplotu. Pro pájeèku existuje mnoho
typù hrotù v øadì rùzných tvarù a
velikostí a lze je velmi snadno vy-
mìòovat. Nastavení teploty lze chránit
proti zmìnì nastavení neoprávnìnou
osobou.

          JH
Elektronik 23/1997
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SEZNAMUJEME VÁS

ñ

Automobilové pøijímaèe PHILIPS
RC 429 RDS a RC 459 RDS

Celkový popis

Firma Philips uvedla na trh dvojici
automobilových pøijímaèù kombinova-
ných s kazetovými pøehrávaèi, které
jsou navíc vybaveny funkcí RDS a
jsou nabízeny za relativnì pøijatelnou
cenu. Na této nabídce je v�ak pozoru-
hodná ta skuteènost, �e v nejnovìj�ím
katalogu zmínìné firmy tyto dva pøí-
stroje vùbec nejsou uvedeny a ve fi-
remním ceníku 1/98 jsou u typu RC
459 RDS zase uvedeny zcela ne-
správné údaje, které mohou pøípadné-
ho zájemce podstatnì zmást. Proto�e
se jedná o pøístroje, které jsou, ales-
poò podle mého názoru, zajímavé,
pokusím se je dùkladnì popsat a fi-
remní údaje uvést na pravou míru.

Oba testované pøístroje jsou vyba-
veny shodnými rozhlasovými pøijímaèi
s vlnovými rozsahy velmi krátkých,
støedních a dlouhých vln a oba jsou
opatøeny i shodnými kazetovými pøe-
hrávaèi s automatickým obracením
smìru posuvu pásku na konci ka�dé
pøehrávané stopy. Ka�dý z pøístrojù
má ètyøi koncové zesilovaèe o výstup-
ním výkonu (podle výrobce) 4x 35 W.
K pøístrojùm lze té� pøipojit kabelový
dálkový ovladaè (který v�ak není sou-
èástí dodávky), kterým lze ovládat hla-
sitost, volit vlnové rozsahy, naladit
dal�í kmitoètovì nejbli��í vysílaè, vy-
volat vysílaè ulo�ený v pamìti nebo
umlèet reprodukci. Pokud je k typu RC
459 RDS pøipojen mìniè kompaktních
desek, lze ho rovnì� dálkovì ovládat.

Pøijímaèe mají rozsah velmi krát-
kých vln rozdìlen do tøí zcela ekviva-
lentních rozsahù s oznaèením FM1,
FM2 a FM3 a rozsah støedních vln do
dvou rovnì� ekvivalentních rozsahù
s oznaèením MW1 a MW2. Dùvod je
zcela prostý: proto�e je u automobilo-
vých pøijímaèù velikost plochy èelního
panelu omezená, je pro vyvolání vysí-

laèù ulo�ených v pamìti k dispozici
pouze �est tlaèítek. Tímto øe�ením se
poèet vysílaèù, které lze do pamìti
ulo�it v rozsahu velmi krátkých vln,
ztrojnásobí a poèet vysílaèù, které lze
do pamìti ulo�it v rozsahu støedních
vln, zdvojnásobí. Do pamìti rozhlaso-
vého pøijímaèe lze tedy u ka�dého pøí-
stroje ulo�it a� 18 vysílaèù v rozsahu
velmi krátkých vln, a� 12 vysílaèù
v rozsahu støedních vln a a� 6 vysílaèù
v rozsahu dlouhých vln. Vysílaèe lze
do pamìti ukládat buï �ruènì� nebo lze
pou�ít automatické vyhledání a naladì-
ní �esti vysílaèù s jejich souèasným
ulo�ením do pamìti. Pokud aktivuje-
me dal�í funkci (SCAN), reprodukuje
pøístroj desetisekundové ukázky oka-
m�itého programu vysílaèù, ulo�ených
na �esti programových místech.

Mezi obìma typy popisovaných
pøijímaèù je jediný rozdíl v tom, �e RC
459 RDS má navíc linkový výstup,
který umo�òuje pøipojit vnìj�í (je�tì
výkonnìj�í) zesilovaèe, a �e z tohoto
pøístroje lze ovládat i pøípadnì pøipoje-
ný mìniè kompaktních desek. Infor-
mace, uveøejnìná v ceníku firmy Phi-
lips è. 1/98, �e typ RC 459 RDS je
vybaven pøepínaèem Me/Cr, systé-
mem Dolby NR a funkcí MSS (Music
Search System), není pravdivá.

Èelní panel obou pøístrojù je odní-
matelný, tak�e majitel, odcházející od
zaparkovaného vozidla, ho mù�e ode-
jmout, vlo�it do dodávaného pouzdra
a vzít s sebou. Na pøístroji v té dobì bli-
ká varovná kontrolka (blikání lze v pøí-
padì potøeby vypnout). To upozoròuje
pøípadného zlodìje, �e by se patrnì
vyplatilo vyhlédnout si jiný pøístroj. Pro
identifikaci je pøístroj opatøen vyrytým
identifikaèním èíslem, které je uvede-
no na kartì, nále�ející k pøístroji. Tou-
to kartou se musí kupující prokázat
napøíklad pøi koupi náhradního èelní-
ho panelu (kdyby ho ztratil).

Oba typy mají mo�nost pøijímat
signál RDS (Radio Data System). In-
formace zakódované v tomto signálu
umo�òují, �e u vysílaèù, které tento
signál vysílají, se na displeji pøijímaèe
zobrazuje název nebo zkratka názvu
pøijímaného vysílaèe. Pokud vysílaè
vysílá informaci o typu svého progra-
mu, mù�e se na displeji zobrazit i tato
informace. Pøi pøíjmu vysílaèù RDS
umí pøijímaè automaticky pøeladit na
jiný vysílaè, který vysílá shodný pro-
gram, je v�ak v oblasti, kterou vùz prá-
vì projí�dí, dostupnìj�í. Systém RDS
té� snáze zprostøedkovává pøíjem do-
pravních nebo zpravodajských hlá�e-
ní a tyto informace mù�e pøevzít i z ji-
ného vysílaèe, pracujícího v tzv. síti
EON (Enhanced Other Network), po-
kud je právì naladìný vysílaè s touto
sítí propojen. Absolutní pøednost v pøíj-
mu pak mají naléhavé informace, kte-
ré jsou v mimoøádných pøípadech vy-
sílaèi RDS vysílány. Informace jsou,
pokud si to u�ivatel pøeje, vysílány
rovnì� pøednostnì a to i tehdy, jestli�e
je pøijímán jiný vysílaè nebo je zapoje-
na reprodukce z pásku. Hlasitost do-
pravních a zpravodajských informací
lze nastavit individuálnì.

Nízkofrekvenèní èást pøístroje je
vybavena ètyømi výkonovými zesilova-
èi. Hlasitost, úroveò vý�ek, úroveò
hloubek, vyvá�ení levých i pravých a
pøedních i zadních reproduktorù jsou
realizovatelné tlaèítky (nejsou pou�í-
vány �ádné otoèné prvky). Aktivovat,
pøípadnì dezaktivovat lze i funkci
LOUDNESS, co� pøedstavuje v princi-
pu starou známou fyziologickou re-
gulaci hlasitosti; to znamená, �e pøi
men�í nastavené hlasitosti jsou v re-
produkci více zdùrazòovány hloubky.

Oba pøístroje jsou dále vybaveny
funkcí, nazývanou inicializace. Pokud
je tato funkce aktivována, lze pøizpù-
sobovat rùzné vlastnosti a stavy pøí-
strojù osobním potøebám. Tak napøí-
klad lze volit optimální úhel pohledu
na displej, evropskou nebo americkou
normu ladìní vysílaèù (rozteè ladicích
krokù), lze vypojit (nebo opìt zapojit)
volbu vlnového rozsahu støedních nebo
dlouhých vln nebo potlaèit reprodukci
pøi pøíjmu telefonátu ve voze.
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ñ Zbývá je�tì doplnit, �e oba typy
jsou dodávány v provedení �R� nebo
�G� (èervené nebo zelené osvìtlení al-
fanumerického displeje a ovládacích
prvkù), aby si zákazník mohl zvolit ta-
kové provedení, které koresponduje
s osvìtlením ostatních ovládacích prv-
kù v jeho voze. Pro rùzné typy auto-
mobilù lze té� u dodavatele zakoupit
(pøípadnì objednat) vhodné adaptéro-
vé kabely, které podstatnì zjednodu�í
montá� pøístroje do vozu.

Funkce pøístroje

Oba popisované pøístroje pøedsta-
vují kvalitní výrobky støední tøídy auto-
mobilových pøijímaèù, které v�ak jsou
navíc doplnìny funkcí RDS. Tato
funkce je pro mnohé u�ivatele velmi
zajímavá, proto�e pøiná�í øadu zajíma-
vých informací, u�iteèných právì pro
øidièe automobilù pøi jejich cestách.
Vysílaèù, které RDS vysílají, je stále
více i u nás, je v�ak tøeba upozornit na
to, �e nìkteré vysílaèe zatím neposky-
tují v�echny slu�by, které systém RDS
umo�òuje.

Jak jsem se ji� v testu pøijímaèe
RC 948 RDS (v loòském øíjnovém èís-
le) zmínil,  je údaj o výstupním výkonu
4x 35 W z konkurenèních dùvodù zøe-
telnì nadhodnocený; pøístroj poskytu-
je �sinusový� výkon podstatnì men-
�í, ale pro hlasitost a� nadmìrnou
plnì postaèující. Mohu jen opakovat,
�e majitele automobilù, kteøí si do
svých vozù montují dodateèné vnìj�í
zesilovaèe s výstupním výkonem nì-
kolikanásobnì vìt�ím a tento výkon
pøi reprodukci také vyu�ívají, poklá-
dám za jedince velmi nezodpovìdné.

Za urèitou nevýhodu pova�uji sku-
teènost, �e jsou v�echny funkce (vèet-
nì nastavování hlasitosti a zabarvení
zvuku) ovládány tlaèítky a nikoli po-
tenciometry, co� mnì osobnì pøíli�
nevyhovuje a zdá se mi to v nìkterých
pøípadech komplikovanìj�í. Tak napøí-

klad pro zmìnu úrovnì hloubek nebo
vý�ek musíme postupnì stisknout dvì
tlaèítka a navíc to bez pohledu na dis-
plej asi obtí�nì zvládneme, proto�e
zále�í i na dobì, po kterou pøíslu�né
tlaèítko dr�íme stisknuté. Na druhé
stranì v�ak nelze pochybovat o tom,
�e to pøiná�í vìt�í spolehlivost ovládá-
ní, je to i z hlediska výroby levnìj�í
a jednodu��í - a k tomuto øe�ení se
dnes pøiklání (bohu�el) vìt�ina výrob-
cù.

Vestavìný kazetový pøehrávaè
umo�òuje pøehrávat obì stopy na
pásku s automatickou reverzací smì-
ru posuvu pásku, jakmile stopa dojde
na konec. Pásek lze u tohoto pøehrá-
vaèe té� pøevíjet obìma smìry.

Hlavním bezpeènostním prvkem,
který je na tomto pøístroji uplatnìn, je
odnímatelný èelní panel, bez nìho� je
pøístroj zcela nefunkèní. Na rozdíl od
mnoha døívìj�ích obdobnì øe�ených
pøístrojù, kde se odnímala jen malá
pøední èást s tlaèítky, se zde odnímá
prakticky celá pøední stìna, která ob-
sahuje hlavní elektronické prvky. Ode-
jmutou èást pøístroje pak lze vlo�it do
pouzdra, které je souèástí dodávky, a
odnést s sebou.

Závìr

Automobilový pøijímaè s kazeto-
vým pøehrávaèem typ RC 429 RDS je
nabízen za 6990 Kè, typ RC 459 RDS
za 7990 Kè. Oba testované pøístroje
sice pracovaly zcela spolehlivì a bez
závad, z tak malého poètu v�ak nelze
vyvozovat závazné závìry. Pøesto jsem
pøesvìdèen, �e jde o kvalitní pøístroje,
vyu�ívající nejmodernìj�í techniku vý-
roby i velmi moderní funkce a pokud
zájemcùm bude jejich cena vyhovo-
vat, lze je jen doporuèit. Z uvedených
skuteèností se domnívám, �e bì�né-
mu zájemci plnì vyhoví typ RC 429
RDS, který je o tisícikorunu levnìj�í

Adrien Hofhans

Integrované obvody - 2, vydalo
nakladatelství HEL, 251 stran A5,
obj. èíslo 120906, MC 198 Kè.

Navazuje na ji� vydanou pøíruèku
�269 integrovaných obvodù� a stejným
zpùsobem pøiná�í podstatné a praktic-
ké informace (struèný popis, vlastnosti,
mezní hodnoty, elektrické charakteris-
tiky, rozlo�ení vývodù a vnitøní zapoje-
ní, rady a pøíklady pou�ití). Jsou v ní
uvedeny nejdùle�itìj�í IO HCMOS,
základní obvody k mikroprocesorùm a
jejich periferiím a mnoho dal�ích nej-
èastìji pou�ívaných a osvìdèených li-
neárních i èíslicových IO.
Horský, P.: FORMICA 4.2 - editor
plo�ného spoje a autorouter, vy-
dalo nakladatelství BEN - tech-
nická literatura, 192 stran A5,
obj. èíslo 120908, MC 199 Kè.

U�ivatelský manuál ke v�em podo-
bám návrhového systému pro plo�né
spoje FORMICA 4.2, od komerèního
a� po volnì �iøitelný.

Úvodní kapitola pøedstavuje struè-
ný návod k u�ívání editoru plo�ných
spojù návrhového systému FORMICA
4.2. Dal�í kapitola vysvìtluje základní
pojmy vztahující se k desce s plo�nými
spoji a k ovládání editoru. Nejrozsáh-
lej�í èást knihy systematicky popisuje
v�echny re�imy ukazatele, menu, pøí-
kazy, parametry i chybová hlá�ení
programu. Závìreèná kapitola definu-
je syntax souborù desky a konfiguraè-
ních souborù výstupních zaøízení.
Køivka, I.: FORMICA 4.2 - sche-
matický editor, vydalo naklada-
telství BEN - technická literatura,
256 stran A5, obj. èíslo 120909,
MC 199 Kè.

U�ivatelský manuál ke v�em podo-
bám systému FORMICA 4.2, od ko-
merèního a� po volnì �iøitelný.

Pøíruèka zaèíná struèným návo-
dem k u�ívání editoru schémat návr-
hového systému FORMICA 4.2. Dal�í
kapitoly vysvìtlují základní pojmy spo-
jené se schématem, ovládáním edito-
ru a strukturou knihoven. Hlavní èást
knihy systematicky popisuje v�echny
re�imy ukazatele, menu, pøíkazy, pa-
rametry i chybová hlá�ení programu.
Poslední kapitola obsahuje definici
syntaxe schematického souboru.

Volnì �iøitelná verze FORMICA
4.2, doprovázená animovanými de-
monstracemi a doplnìná plnou verzí
programu F. Mravenec 3.50 je nyní
na CD ROM s názvem �F. Mravenec
CD� v cenì 490 Kè (obj. èíslo 910035).

Knihy  i CD si mù�ete zakoupit nebo
objednat na dobírku v prodejnì tech-
nické literatury BEN, Vì�ínova 5, Pra-
ha 10, 100 00, tel. (02) 782 04 11, 781
61 62, fax 782 27 75. Dal�í prodejní
místa: Slovanská 19, sady Pìtatøicát-
níkù 33, Plzeò; Cejl 51, Brno. Adresa
na Internetu: www.ben.cz

Lithiová baterie 9 V
ULTRALIFE U9VL
Lithiové baterie a èlánky (Li-MnO2)

jsou v mnoha pøípadech podstatnì vý-
hodnìj�í ne� alkalické. Zvlá�� výraznì je to
vidìt na parametrech lithiové baterie 9 V.

Má více ne� dvojnásobnou kapacitu
(1200 mAh pøi vybíjení 900 W na 5,4 V) a
a� ètyøikrát del�í dobu �ivota ve vìt�inì
aplikací. Skladovací doba �ivota je více ne�
10 let. Maximální vybíjecí proud je 120 mA.
Vybíjecí charakteristiky jsou na obr. 1.

Provozní teplota baterie je od -40 do
+60 °C. Bì�né alkalické baterie zaruèují
dolní mezní teplotu pouze do -20 °C.

Tyto vlastnosti pøedurèují lithiovou
baterii 9 V pro pou�ití v bezdrátových
kouøových detektorech a èidlech PIR,
v pøenosných zaøízeních, v medicínských
pøístrojích apod. - prostì v�ude tam, kde
je potøeba, aby baterie vydr�ela co nej-
déle a její funkce a doba �ivota nebyla
pøíli� ovlivnìna teplotou.

Cena baterie je 365 Kè (299 Kè bez
DPH). Mohlo by se zdát, �e je to pøíli�,
ale vezmeme-li v úvahu mo�nost provo-

U
 [V

]

Kapacita [mAh]Obr. 1.

zovat tuto baterii v �irokém rozsahu tep-
lot, její kapacitu a dobu �ivota oproti
cenì kvalitní alkalické baterie, tak se ji�
cena nezdá být tak velká.

Baterii dodává firma Fulgur Battman
spol. s r. o. - adresa viz inzerce.
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AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
Základy

elektrotechniky
(Pokraèování)

Seriál pro PE pøipravuje Ing. Jiøí Peèek, OK2QX

Pøedpovìdi �íøení

K usnadnìní spojení s jednotlivými
oblastmi na zemìkouli jsou zveøejòo-
vány ve v�ech radioamatérských èa-
sopisech pøedpovìdi �íøení elektro-
magnetických vln podle kmitoètu a
denní doby do rùzných smìrù.

Z úvah a výpoètù lze dojít ke dvì-
ma dùle�itým závìrùm:

  a) útlum pøi odrazu od vrstvy F je
velmi malý ve srovnání s útlumem pøi
prùniku pøes vrstvu E,

  b) útlum krátkých vln v ionosféøe
je nepøímo úmìrný druhé mocninì
kmitoètu, s rostoucím kmitoètem tedy
velmi podstatnì klesá. Kmitoèet v�ak
nelze zvy�ovat libovolnì, nebo� musí-
me brát v úvahu tzv. mezní kmitoèet,
který se je�tì od ionosféry za daných
podmínek odrá�í.

Kmitoèty pou�itelné pro poslech
vzdálené stanice jsou tedy omezeny
shora i zdola. Dolní mez je dána veli-
kostí útlumu ve vrstvì E a v praxi je
tento útlum mo�né ovlivnit napø. smì-
rovou anténou nebo zvìt�ením výko-
nu. Horní mez je dána maximálním po-
u�itelným kmitoètem vzhledem
k odrazovým schopnostem ionosféry a
její ovlivnìní nepøichází v úvahu. Pro
komunikaci v urèitých smìrech jsou
pøedpovídány køivky MUF, které teore-
ticky udávají nejvy��í kmitoèet vhodný
v dané dobì pro zamý�lené spojení
nebo poslech stanice z dané oblasti.
Toho se pochopitelnì vyu�ívá i pro
dálková vysílání - nemá napø. smysl,
aby stanice z Kanady vysílala poøad
pro èeské posluchaèe v dobì a na
kmitoètech, které jsou z hlediska �íøe-
ní vln nevhodné. Mnohdy rozhlasové
spoleènosti vzdálených zemí si prona-
jímají k �íøení svých programù vysíla-
èe v jiných zemích, aby sly�itelnost
programu na území, pro které je pro-
gram urèen, byla zaji�tìna.

Také v na�em èasopise jsou pøed-
povìdi �íøení uveøejòovány a pro jed-
noduchost si staèí zapamatovat, �e
køivka slo�ená z x nám urèuje nejvhod-
nìj�í kmitoèet, na kterém mù�eme
v danou denní èi noèní dobu sly�et sta-
nice z pøíslu�ného smìru.

Antény

Anténa je nezbytnou èástí jak vysí-
lacího, tak pøijímacího zaøízení. U vy-
sílaèe potøebujeme, aby se maximum
energie z koncového stupnì vyzáøilo
do prostoru. Obrácenì u antény pøijí-

mací máme zájem na tom, aby elek-
tromagnetické pole v okolí antény vy-
budilo v anténì dostateèné napìtí a
proud, potøebné ke kvalitnímu pøíjmu.
Pochopitelnì velikost tìchto velièin
bude v�dy závislá i na intenzitì okol-
ního elektromagnetického pole.

Anténní soustava se obvykle sklá-
dá ze záøièe a napajeèe - záøiè je èást,
která se pøímo úèastní vyzaøování elek-
tromagnetické energie (u pøijímacích
antén je to èást, ve které se indukuje
vysokofrekvenèní proud), napajeè je ta
èást, kterou se záøiè propojuje s vysí-
laèem nebo s pøijímaèem (napø. koaxi-
ální kabel u televizních antén). Obec-
nì platí, �e v�echny vztahy odvozené
napø. pro antény vysílací platí i pro
antény pøijímací a obrácenì. Pokud se
tedy zmiòujeme o anténách vysílacích,
pro pøijímací platí toté�.

Ka�dý vodiè � a anténa mezi nì pa-
tøí � má vlastní indukènost a kapacitu.
Mù�eme si tedy i anténu pøedstavit jako
rezonanèní obvod. Nejvìt�í napìtí se
na anténì nakmitá tehdy, jestli�e bude
�naladìná� pøesnì na kmitoèet, na kte-
rém pracuje vysílaè nebo na kterém
vysílá poslouchaná stanice. Takovému
stavu øíkáme, �e anténa je v rezonan-
ci a to je právì tehdy, kdy� je její délka
celistvým násobkem poloviny délky
vlny. Rozlo�ení proudu a napìtí u an-
tény která má svou délku rovnou l/2
je stejné, jako je znázornìno na obr.
73. Na koncích vodièe je v�dy maxi-
mální napìtí, které u vysílacích antén
pracujících s vìt�ími výkony mù�e do-
sáhnout a� nìkolika tisíc voltù - proto
bývá na koncích anténa zakonèena
v�dy dobrým izolátorem. Nemù�eme
v�ak pøi pøelaïování vysílaèe v�dy
zkracovat nebo prodlu�ovat i skuteè-
nou délku antény! Cívkou zaøazenou
do série s anténou v�ak mù�eme
fiktivnì (elektricky) anténu prodlou-
�it nebo kondenzátorem ji naopak
zkrátit.

Obr. 73. Pùlvlnný dipól

Vysílací antény

V praxi se pou�ívá mnoha druhù
antén, které vyzaøují energii rùzným
zpùsobem. Závisí to jednak na po�a-
davcích, které na anténu klademe jako
na zdroj záøení, jednak na provozním
kmitoètu. Principem funkce se od sebe
v zásadì neli�í, i kdy� jsou jejich geo-
metrické tvary rozmanité. Mno�ství
antén, se kterými se setkáváme, je ne-
zbytné nìjakým zpùsobem roztøídit.

Mù�e to být podle kmitoètu (dlouhovln-
né, krátkovlnné, antény pro velmi krát-
ké vlny), podle zpùsobu záøení (smì-
rové, v�esmìrové). Toto dìlení je velmi
èasté a vyskytuje se prakticky u v�ech
skupin provozních kmitoètù.

Èasto se zabýváme tím, jak anténa
vyzaøuje ve vertikální a horizontální
rovinì - mluvíme pak o vyzaøovacích
diagramech dané antény.

Stì�í se setkáme s pøípadem, �e
bychom stavìli vysílací anténu pro
støedovlnné pásmo. Èastìji to bude pro
oblast krátkých vln (radioamatéøi),
nebo pøijímací antény na velmi krátké
vlny pro televizi, VKV rozhlas ap. Nej-
èastìji se u krátkých vln setkáme
s vodorovným vodièem, obvykle o dél-
ce jedné pùlvlny (napø. pro pásmo 80 m
má délku 40 m). Taková anténa, po-
kud je dostateènì vysoko, vyzaøuje
nejvíce pod malými zenitálními úhly a
je tedy vhodná pro dálková spojení.
V pøípadì, �e je napájena uprostøed,
mluvíme o napájení soumìrném, zá-
øiè je také uprostøed rozdìlen izoláto-
rem a anténì øíkáme dipól. Nìkdy se
setkáváme s pøípadem jednovodièové-
ho napájení, kdy je napájecí okruh uza-
vøen zemí. Pak musíme dbát na to, aby
pùda pod anténou nebo v okolí antény
mìla dobrou vodivost.

Vlastnosti antén

Anténa pøipojená k vysílaèi se cho-
vá jako spotøebiè a má svou impedanci.
Ta závisí na tzv. vyzaøovacím odporu,
který je odvislý na typu èi prostorovém
uspoøádání antény, na vzálenosti od
zemì, blízkosti dal�ích pøeká�ek v oko-
lí ap. a na ztrátovém odporu, který zase
ovlivòuje prùmìr a délka vodièe, ze
kterého je anténa zhotovena.

Ideální, dokonale v�esmìrová an-
téna prakticky neexistuje. Ka�dá anté-
na vyzaøuje v nìkterém smìru více,
v nìkterém ménì a má tedy urèitou
smìrovost. Tu mù�eme vztáhnout buï
k ideální anténì (co� s oblibou dìlají
výrobci smìrových antén) nebo k prak-
ticky u�ívanému pùlvlnnému dipólu.
(Dipól samotný má vùèi ideální v�e-
smìrové anténì èinitel smìrovosti
1,65. To je èíslo, udávající, o kolik více
energie se vyzáøí v nìkterém smìru
oproti ideální v�esmìrové anténì.)
U anténních soustav s nìkolika prvky
pøibli�nì délky pùlvlny (antény Yagi
pou�ívané na VKV) je èinitel smìrovos-
ti tím vy��í, èím více prvkù mimo vlast-
ního záøièe anténa obsahuje. Témìø
ideální smìrovost v horizontální rovi-
nì mají antény tvoøené vertikálním vo-
dièem rùzné délky. Kdy� má vodiè dél-
ku 4/3l, pak nejlépe vyzaøuje pod
malým zenitálním úhlem a budeme jej
pou�ívat na dálková spojení.

(Pokraèování)
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Jednoduchá zapojení
pro volný èas

Zkou�eèka tranzistorù
Na va�i výzvu k zasílání pøíspìvkù

pøedkládám jednu zajímavou kon-
strukci. Obkreslil jsem ji asi pøed pat-
nácti lety ze �kolní uèebnice a pro její
jednoduchost a u�iteènou funkci ji po-
u�ívám od svých zaèátkù dodnes.

Jedná se o zkou�eèku tranzistorù,
její� schéma je na obr. 1. Zkou�eèka
je napájena z ploché baterie napìtím
4,5 V, ale mù�e být napájena i z jiné-
ho zdroje (napø. sí�ového adaptéru)
napìtím a� 6 V.

Obr. 2. pøední panel zkou�eèky
tranzistorù

Obr. 1. Zkou�eèka tranzistorù

Svìtelný spínaè
Schéma zapojení svìtelného spí-

naèe je na obr. 4. Báze tranzistoru T1
je pøipojena k napájecímu napìtí pøes
dìliè slo�ený z rezistoru R1, odporo-
vého trimru R4 a fotorezistoru R5. Ke
kolektoru T1 je pøipojen pøes rezistory
R2 a R3 spínací tranzistor T2, který
spíná proud do �árovky Z1.

Obr. 4. Svìtelný spínaè

Reproduktor SP2 a klíè MK2 mù�e-
me propojit se zbývající èástí zaøízení
tøí�ilovým kabelem o délce a� 60 m a
komunikovat telegraficky na dálku.
Proto�e jsou oba klíèe zapojeny para-
lelnì, mù�e v�dy vysílat jen jedna
strana a druhá musí s vysíláním po-
èkat na konec relace.

Kterýkoliv z klíèù je mo�no nahradit
mikrospínaèem a celý obvod pou�ít
jako akustické popla�né zaøízení. Zaøa-
zením rezistoru R3 o odporu 1 a� 10 W
je mo�né zeslabit sílu zvuku a tak rozli-
�it, který z mikrospínaèù je sepnut.

Bzuèák je napájen napìtím o veli-
kosti pouze 1,5 V z tu�kového suché-
ho èlánku B1  a pøi zaklíèování odebí-
rá proud asi 10 mA. Mezi baterii B1 a
IO1 je vhodné zaøadit spínaè napáje-
ní, který není na obr. 3 nakreslen.

Zaøízení najde vyu�ití na letních tá-
borech a na místech, která chceme
kontrolovat na vìt�í vzdálenost.

Zdenìk Hájek
pólový. Potenciometr P1 by mohl mít
men�í odpor (napø. 25 kW), proto�e
pøi jeho odporu 50 kW není vyu�it celý
rozsah otáèení.

Pro pøivedení napájecího napìtí je
z boku skøíòky vyvedena dvoulinka
CYH pøimìøené délky, zakonèená izo-
lovanými krokosvorkami (+ pól èerve-
ná barva, - pól modrá barva).

Touto zkou�eèkou jsem k plné
spokojenosti odzkou�el mnoho druhù
tranzistorù a diod i bez znalosti jejich
polarity a zapojení vývodù.

Jan Drahoòovský ml.

Bzuèák pro nácvik
telegrafní abecedy

V jednoduchém zapojení podle
obr. 3 slou�í integrovaný obvod
LM3909 (IO1) jako pomùcka k nácvi-
ku telegrafní abecedy nebo jako zvu-
kové návì�tí.

Obr.3. Bzuèák pro nácvik telegrafní
abecedy

Pokud je fotorezistor R5 zatemnìn,
má velký odpor (øádovì 100 kW) a na
výstupu dìlièe R1, R4, R5 je tak velké
napìtí, �e je sepnut tranzistor T1. Ko-
lektorovým proudem T1 je sepnut i
tranzistor T2 a �árovka Z1 svítí. Pøi do-
stateèném osvìtlení fotorezistoru R5
klesne jeho odpor pod 1 kW a výstupní
napìtí dìlièe R1, R4, R5 se zmen�í
pod úroveò nutnou k otevøení tranzis-
toru T1. Tranzistory T1 i T2 vypnou a
�árovka Z1 zhasne. Velikost osvìtlení,
pøi kterém �árovka zhasne, lze nasta-
vit trimrem R4. Pokud by �árovka
spolehlivì nezhasínala, zvìt�íme od-
por trimru na 50 a� 100 kW.

Svìtelný spínaè napájíme napìtím
4,5 a� 7 V nejlépe ze stabilizovaného
zdroje. Jmenovité napìtí �árovky 2,5 V
je vùèi napájecímu napìtí dosti malé,
proto by bylo vhodné pou�ít �árovku
na vìt�í napìtí nebo do série se �á-
rovkou zapojit rezistor.

Svìtelný spínaè je postaven z po-
lovodièových souèástek, které mnozí
najdou ve starých zásobách. Pokud

K integrovanému obvodu IO1 jsou
pøipojeny dva reproduktory SP1 a
SP2 o prùmìru nejlépe 70 mm a im-
pedanci 8 W a dva telegrafní klíèe
MK1 a MK2. Pøi stisknutí kteréhokoliv
klíèe se ozývá z obou reproduktorù
tón, jeho� kmitoèet mù�eme podle
svého vkusu upravit zmìnou kapacity
kondenzátoru C1. Pro nácvik telegraf-
ní abecedy zapojíme pouze klíè MK1.

Po zasunutí zkou�eného tranzisto-
ru do vidlièek (z døíve prodávaných
zásuvek pro rozhlas po drátì), které
se mi osvìdèily lépe ne� zdíøky (zvlá�-
tì pokud má tranzistor krátké vývody),
se pøepínaè S1 pøepne do polohy od-
povídající polaritì tranzistoru (PNP
nebo NPN). Potenciometr P1 je nasta-
ven na minimální odpor a podle polari-
ty tranzistoru svítí �árovka Z1 nebo
Z2. Pøi otáèení knoflíkem potenciome-
tru doleva se zvìt�uje odpor potencio-
metru a svìtlo �árovky se zeslabuje.
Podle úhlu natoèení, pøi kterém se ze-
slabí svìtlo na urèitou velikost, je
mo�no i hrubì urèit proudový zesilo-
vací èinitel tranzistoru.

Pokud �árovka svítí trvale a není
mo�né ovládat jas, je tranzistor vadný.
Svítí-li �árovka i po pøepnutí pøepína-
èe do opaèné polohy, je tranzistor pro-
ra�ený. Nesvíti-li �árovka vùbec, je
tranzistor pøeru�ený.

Mezi vývody E a K je také mo�no
zkou�et diody. Anoda diody se pøipojí
na vývod K, katoda na vývod E. Je-li
dioda v poøádku, svítí pøi pøepnutém
pøepínaèi S1 do polohy NPN �árovka
Z2, po pøepnutí pøepínaèe do polohy
PNP nesmí svítit �ádná �árovka.

Zkou�eèka je vestavìna do ploché
skøíòky z plastické hmoty, která má
horní stìnu o rozmìrech 65 x 65 mm.
Rozmístìní souèástek a nápisù na
horní stìnì skøíòky ilustruje obr. 2.

Pou�ité �árovky jsou typu 6 V/50 mA,
jaké se pou�ívají ve svìtle na jízdním
kole. Nahradit �árovky svítivými dio-
dami LED není vhodné, proto�e u diod
je málo zøetelná zmìna jasu. Diody
D1 a D2 jsou typu KY132/80 nebo
1N4001. Pøepínaè S1 je páèkový dvou-
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INFORMACE, INFORMACE ...
Na tomto místì Vás pravidelnì informujeme o nabídce

knihovny Starman Bohemia, Konviktská 24, 110 00 Praha 1,
tel./fax (02) 24 23 19 33 (starman@bohem-net.cz,
staram@srv.net; http://www.srv.net/~staram/starman.html),
v ní� si lze prohlédnout ukázková èísla a pøedplatit jakéko-

takové souèástky nevlastníme, mù�e-
me je nahradit moderními prvky.
Tranzistor KC508 lze nahradit ty-
pem BC546B apod., germaniový
PNP tranzistor GC510 mù�eme na-
hradit køemíkovým PNP tranzistorem
BC328-16 (v tom pøípadì zvìt�íme R2
na 1 kW), fotorezistor WK65060 lze
nahradit typy LDR07, MPY7P apod.
Pøi pou�ití náhradních fotorezistorù je
vhodné ohmmetrem zmìøit jejich od-
por za tmy a pøi osvìtlení a namìøe-
ným hodnotám pøizpùsobit odpory
souèástek R1 a R2.

Svìtelný spínaè zapojíme na des-
tièku s univerzálními plo�nými spoji a
vestavíme do malé krabièky. Fotore-
zistor R5 mù�eme doplnit vhodnou
optikou a musíme ho umístit tak, aby
na nìj nedopadalo svìtlo �árovky Z1.

Tomá� Foltýn

du �árovky), v �ádném pøípadì nesmí-
me pøivést na spínaè pøímo sí�ové na-
pìtí 230 V/50 Hz.

V zapojení jsou zámìrnì pou�ity
souèástky ze ��uplíkových zásob�,
aby poøizovací cena spínaèe byla co
nejmen�í. Pokud nemáme typy polo-
vodièù uvedené na schématu, mù�e-
me jako T1 pou�ít tranzistor BC337-16
a jako TY1 tyristor BRX44 a� BRX49.

Souèástky pøipájíme na destièku
s univerzálními plo�nými spoji a celek
mù�eme vestavìt do malé plastové
krabièky.

Tomá� Foltýn

liv èasopisy z USA a prostudovat a zakoupit cokoli
z velmi 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 PC LapTop je urèen pro u�ivatele poèítaèù �do
klína� a seznamuje je s novinkami na trhu technického i
programového vybavení. V recenzovaném ukázkovém èís-
le èasopisu jsou mj. èlánky informující o nových poèítaèích
IBM ThinkPad 755C, 360C, WinBook XP a HP200LX
Palmtop Computer, o osobním komunikátoru Simon, o no-
vých programech her, o námìtech na dárky atd.

Èasopis je mìsíèník formátu A4, má prùmìrnì 100
stran a je ti�tìn barevnì na køídovém papíøe. Pøedplatné
pro zahranièí na jeden rok je 34,95 US dolarù, jedno èíslo
stojí v USA 3,99 dolaru.

Obr.6. Hlasitý odposlech

Dotykový spínaè
Na obr. 5 je schéma jednoduchého

obvodu - dotykového spínaèe.

Obr. 5. Dotykový spínaè

souèástek jsou na obr. 7. Zesilovaè ve-
stavíme do vìt�í skøíòky, která po-
slou�í té� jako ozvuènice pro repro-
duktor SP2.

Radioelektronik Audio-Hi-Fi-Video 12/1995

Hlasitý odposlech
Zøízení se pou�ívá napø. pro moni-

torování dìtského pokoje, pro dorozu-
mívání uvnitø objektu apod. Zapojení
odposlechu se skládá z reproduktoru
ve funkci mikrofonu a z jednoduchého
zesilovaèe s reproduktorem. Schéma
zapojení je na obr. 6.

Jako mikrofon (SP1) je pou�it malý
reproduktor s impedancí 8 W, který
díky malé impedanci mù�e být propo-
jen se zesilovaèem nestínìnými vodièi.

Zesilovaè je tranzistorový, dvou-
stupòový. Tranzistor T1 v prvním stup-
ni je v zapojení se spoleènou bází,
aby mìl malou vstupní impedanci.
Tranzistor T2 ve druhém stupni je v za-
pojení se spoleèným emitorem a
pracuje jako výkonový zesilovaè ve tøí-
dì A. Klidový kolektorový proud T2 je
stabilizován zpìtnou vazbou, zavede-
nou emitorovým rezistorem R8. Pro
støídavé signály je R8 zablokován
kondenzátorem C4. Velikost klidové-
ho proudu má být asi 200 mA a nasta-
vuje se trimrem R7. Kolektorová ztráta
T2 je okolo 1,5 W, a proto musí být T2
opatøen dostateènì velkým chladièem
(teplota tranzistoru by nemìla být vìt�i

Seznam souèástek
R1 220 W, 0,4 W
R2 10 kW, 0,4 W
R3 100 kW, 0,4 W
R4 3,9 kW, 0,4 W
R5 47 kW, 0,4 W
R6 5,6 kW, 0,4 W
R7 5 kW, trimr
R8 4,7 W, 0,4 W
C1, C4 100 µF/10 V, elektrolyt.
C2 22 nF, keramický
C3 10 µF/35 V, elektrolyt.
T1 BC546B
T2 BD139
SP1, SP2 reproduktor 8W

ne� 50 °C). V kolektorovém
obvodu T2 je pøímo zapo-
jen  reproduktor SP2 o im-
pedanci minimálnì 8 W.

Zesilovaè je napájen
stabilizovaným napìtím 9 V,
které je vhodné zablokovat
kondenzátorem 100 mF/16 V.

Souèástky zesilovaèe
odposlechu jsou pøipájeny
na desce s plo�nými spoji.
Obrazec spojù a rozmístìní

Pøi pøilo�ení prstu na senzor - ne-
korodující kovovou destièku - se bru-
movým napìtím ze senzoru sepne
pøes tranzistor T1 tyristor TY1 a roz-
svítí se �árovka Z1. V zapojení je s vý-
hodou vyu�ito pamì�ové vlastnosti ty-
ristoru (tyristor toti� zùstane sepnutý i
po zániku budicího proudu), tak�e �á-
rovka bude svítit i po oddálení prstu ze
senzoru. �árovku zhasneme krátkodo-
bým odpojením napájecího napìtí +12 V.

Pro dosa�ení dostateèné velikosti
brumového napìtí na senzoru bude
zøejmì nutné uzemnit spoleèný vodiè
napájení 0 V napø. na kovové vodo-
vodní potrubí. Dotykový spínaè napájí-
me z bezpeèného zdroje napìtím 12 V
(vhodný je zdroj s omezením proudu
asi na 200 mA, který nedovolí znièení
tyristoru pøi náhodném zkratu v obvo-

Obr.7. Deska s plo�nými spoji
hlasitého odposlechu a její osazení

souèástkami
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Technické údaje

Kmitoètové rozsahy:
I. 10 MHz a� 800 MHz (po

úpravì a� 900 MHz),
II. 200 kHz a� 12,5 MHz.

Stabilita amplitudy:
I. lep�í ne� -1 dB pro 10 a� 750 MHz,

 lep�í ne� -3 dB pro 10 a� 800 MHz,
II. lep�í ne� -3 dB v celém rozsahu.

Max. kmitoètový zdvih:
I. min. 200 MHz,
II. min. 3 MHz;

 pøi nastavení nulového zdvihu lze pøí-
stroj vyu�ít jako vf generátor.

Kmitoètové znaèky:
I. 1 MHz a 10 MHz,

nebo 1 MHz a 8 MHz (TV),
II. 10 kHz a 100 kHz.

Výstupní napìtí:
asi 250 mV/75 W,
atenuátor max. 56 dB.

Indikace støed. kmitoètu:
trojmístný displej LED, lze
zobrazit té� èíslo TV kanálu.

Zobrazení:
2 kanály,  logaritmický a lineární.

Dynamika log. zobrazení: asi 35 dB.
Zobrazovací jednotka:

TV pøijímaè s videovstupem
(napø. SCART).

Napájení: 230 V/50 Hz,
pøíkon asi 8 W.

Pøi konstrukci pøístroje jsem stál pøed
otázkou, mám-li jej øe�it jako doplnìk

k PC nebo jako samostatný pøístroj
s �analogovým� zobrazením. Zvítìzila
druhá varianta, nebo� odpadá nepoho-
dlné propojování a pøístroj lze snadno
pou�ívat s pøenosným televizorem, po-
u�ívaným pro nastavování antén.

Princip èinnosti pøístroje

Výstupní kmitoèet se získává smì-
�ováním signálu laditelného oscilátoru
1800 a� 2600 MHz s pevným osciláto-
rem 1800 MHz. Rozdílový kmitoèet je
zesilován zesilovaèem vybaveným
smyèkou AGC, která vyrovnává kmito-
ètový prùbìh, a veden pøes stupòovitì
nastavitelný dìliè na výstupní konektor.
Na rozsahu II je do cesty rozdílového
kmitoètu vøazena dìlièka 64.

Signál ze vstupní sondy je volitelnì
zpracován logaritmickým zesilovaèem
a veden do bloku zobrazení. Zde se
vytváøí synchronizaèní signály a tele-
vizní rastr. Ke zobrazení a� dvou mì-
øených prùbìhù se vyu�ívá jasové mo-
dulace. Blok zobrazení obsahuje té�
znaèkovaè se dvìma druhy znaèek.

Kmitoèet støední kmitoètové znaè-
ky je mìøen jednoduchým èítaèem a
zobrazen na trojmístném displeji.

Popis zapojení

Blok oscilátorù
Základní èástí pøístroje je blok osci-

látorù. Je tvoøen dvìma oscilátory,

obdobné se pou�ívají v satelitních pøi-
jímaèích. Jejich kmitoèet je smì�ován
vyvá�eným smì�ovaèem TDA6130-
5X4. Rozdílový kmitoèet je dále ze-
silován dvìma obvody MAR6-SM. Vý-
stupní napìtí se pøi pøelaïování v celém
rozsahu mìní pouze asi o 6 dB, tak�e
tato èást by se mohla stát základem jed-
noduchého rozmítaèe.

Konstrukènì je blok oscilátorù pro-
veden technologií SMD v uzavøené kra-
bièce z kuprextitu (vý�ka 12 mm). Dno
krabièky tvoøí oboustrannì plátovaný
kuprextit tl. 1,5 mm, na jedné stranì
se spojovým obrazcem. V�echny
uzemnìné vývody souèástek je nutno
propojit na zemnicí fólii (náhrada pro-
kovených dìr). Zem výstupního konek-
toru BNC je nutno spojit dvìma pásky
plechu se zemnicími vývody IO203
(proto�e pøívod ke konektoru vychází
dlouhý, je tøeba zmen�it jeho Z0). Re-
zistor R210 a zejména kondenzátor
C223 musí mít minimální délku pøívo-
dù � jsou proto pøipájeny pøímo k vý-
vodùm IO201. Rovnì� kondenzátory
C205 a C213 nemají své místo na des-
ce s plo�nými spoji � ulo�í se do vyvr-
taných dìr tìsnì u kolektorù T201 a
T202 a zapájejí z obou stran desky.

Deska je vyrobena z bì�ného foto-
citlivého kuprextitu, prodávaného napø.
v GM Electronic.

Výstupní zesilovaè a dìliè
Signál z bloku oscilátorù je dále ze-

silován výstupním zesilovaèem. Smyè-
ka AGC s útlumovým èlánkem PIN
TDA1053 (jsou zapojeny jen dvì dio-
dy) udr�uje vf napìtí na výstupu IO302
v rozmezí desetin dB.

Wobbler 800 MHz
Ing. Martin �enfeld, OK1DXQ

Wobbler (rozmítaný generátor) patøí k základním vf mìøicím pøístrojùm.
Popisovaný pøístroj umo�òuje mìøení v kmitoètovém pásmu od 0,1 do
800 MHz. Mìøený prùbìh je zobrazován na bì�ném televizním pøijímaèi.
Wobbler je vybaven elektronickým rastrem, vestavìným znaèkovaèem a
indikací støedního kmitoètu.

Obr. 1. Fotografie hotového wobbleru Obr. 2. Pøíklad sejmuté køivky
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Problémy byly s výstupním dìlièem.
Dal�í útlumový èlánek PIN mìl sice
krásnì rovnou kmitoètovou charakteris-
tiku, problém je ale s cejchováním a
stabilitou pøi vìt�ím útlumu. Útlumové
èlánky vy�adují výrobu mnoha pøes-
ných dílù na obrábìcích strojích a jsou
pro bì�ného amatéra nedostupné. Na-
konec jsem pou�il bì�ný pøepínaè
ISOSTAT. Oproti [3] jsem pou�il obou-
strannì plátovanou desku s plo�nými
spoji, souèástky SMD a vývody pøepí-
naèe jsem zkrátil na minimum a propo-

jil silným drátem i na stranì souèástek.
Bylo té� nutno pøemístit podélné rezis-
tory dìlièe, aby pøi vyøazeném útlumu
nezùstaly pøipojeny paralelnì k úsekùm
vedení. Po tìchto úpravách byl útlum
dìlièe pøi vyøazení v�ech útlumových
èlánkù asi 5 dB na 800 MHz. Proto jsem
dìlièi pøedøadil kompenzaèní náklono-
vý èlánek R308, R309, R310 a C306.
Pokles na 800 MHz se zmen�il asi na
2 dB. Je to sice øe�ení �bastlíøské�, ale
dostupné pro ka�dého i s minimálním
vybavením mechanické dílny.

V bloku výstupního zesilovaèe je té�
dìlièka 64 pro navazující obvody èíta-
èe a znaèkovaèe. Je nutno pou�ít typ
SAB6256 (má ni��í dolní mezní kmi-
toèet ne� U664). Signál z dìlièky je té�
mo�no pøipojit (v módu LF) na výstup-
ní dìliè. Vy��í obsah harmonických (vý-
stupní signál je obdélníkový) pro úz-
kopásmová mìøení nevadí.

Konstrukènì je výstupní zesilovaè
a dìliè øe�en na desce z oboustrannì
plátovaného kuprextitu. Vìt�ina sou-
èástek je v provedení SMD. Jsou opìt

Obr. 3. Schéma bloku zobrazení
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pou�ity propojky skrz desku jako ná-
hrada prokovených dìr � v místech
zemnicích vývodù souèástek i podél
vìt�ích mìdìných ploch. Deska je za-
pájena do krabièky z kuprextitu, v ní�
jsou vyvrtány otvory o prùmìru 10 mm
pro pøepínaèe ISOSTAT.

Blok zobrazení
Díky pou�ití jednoèipového mikro-

poèítaèe PIC16C56 (IO101) je blok
zobrazení velice jednoduchý. Obvod
generuje synchronizaèní a zatemòova-
cí signály a kompletní TV rastr. Tyto
signály staèí slouèit a oddìlit emitoro-
vým sledovaèem s T104.

Generátor pilovitého rozmítacího
napìtí je té� velmi zjednodu�en díky
øízení vybíjecího tranzistoru T101 pøí-
mo vertikálním synchronizaèním im-
pulsem z IO101. Kondenzátor C101
se nabíjí pøes zdroj konstantního
proudu (T102). Tranzistor T103 je
oddìlovací.

Mìøený prùbìh (dva kanály) je zob-
razován jasovou modulací pomocí ko-
incidenèních obvodù (IO105A, D) a
monostabilních klopných obvodù
(IO104A, B). Potøebné pilovité napìtí
øádkového kmitoètu vytváøí T106 a
T105, opìt øízený z IO101. Oba prù-
bìhy lze posouvat po obrazovce po-
tenciometry P3 a P4. Vzhledem ke ko-
neènému dynamickému rozsahu
logaritmického zesilovaèe je nutno po-
suv logaritmického kanálu omezit trim-
ry P103 a P104 asi na ±3 dB od èáry
0 dB pøi sondì pøipojené pøímo na vý-
stup rozmítaèe a zaøazeném nulovém
útlumu.

Znaèkovaè je té� velice jednoduchý.
Znaèky se vytváøejí dal�ím mikropoèí-
taèem (IO102 - PIC16C56), který pra-
cuje jako smì�ovaè znaèek a digitální
filtr (dolní propust). Na vývodech RB0
a RB1 se objevují kmitoètové znaèky
v úrovni TTL s charakterem obdobným
bì�ným smì�ovacím znaèkovaèùm.
Kmitoèet znaèek lze volit signály na
RB6 a RB7. Znaèky vy��ího kmitoètu
vytváøejí na obrazovce èáry (jasová
modulace pøes D107), znaèky ni��ího
kmitoètu vytváøejí zoubky na mìøeném
prùbìhu (pøièítají se pøes R131 a
R133). Oba druhy znaèek lze nezávis-
le vypínat pøes vstupy RA2 a RA3 ob-
vodu IO102. Díky vyu�ití jednoèipové-
ho mikropoèítaèe odpadá ve�keré
nastavování znaèkovaèe.

Vy�adujeme-li monochromatické
zobrazení, postaèí pøivést kompletní
TV signál VIDEO OUT do videovstu-
pu. Máme-li televizor se vstupy RGB,
mù�eme zapojit konektor SCART pod-
le obr. 19 a barevnì tak odli�it rastr,
znaèky a mìøený prùbìh (kabel
SCART-SCART musí mít potom pro-
pojeny kolíky R, G, B).

Logaritmický zesilovaè
Vstupní signál jednoho kanálu pro-

chází logaritmickým zesilovaèem. Je
pou�ito velmi jednoduché zapojení,
které vyu�ívá voltampérové charakte-
ristiky BE pøechodu tranzistoru T501.
Pøed vlastním logaritmickým stupnìm
(IO502) a za ním jsou zaøazeny oddì-
lovací zesilovaèe. Proto�e polovodièo-
vá dioda pracuje v oblasti malých vf
napìtí pøibli�nì jako kvadratický detek-

tor, musí být rozsah logaritmického ze-
silovaèe asi 70 dB. Na stabilitu stejno-
smìrné úrovnì výstupního napìtí jsou
kladeny jen minimální po�adavky, není
tedy nutno pou�ívat dvojitý tranzistor
jako T501, T502.

Konstrukènì je logaritmický zesilo-
vaè øe�en jako samostatná jednotka
uzavøená ve stínicí krabièce z kuprex-
titu.

Èítaè
Wobbler je vybaven jednoduchým

trojmístným èítaèem, který indikuje
kmitoèet støední kmitoètové znaèky (tj.
té, která prochází støedovou elektronic-
ky generovanou èárou na obrazovce).
Èítaè je tvoøen dal�ím jednoèipovým
mikropoèítaèem IO401 (PIC16C56),
k nìmu� je pøivádìn jednak mìøený
kmitoèet z dìlièky, jednak synchroni-
zaèní signál (snímkový synchronizaè-
ní impuls). Kmitoèet je mìøen po uply-
nutí pøesného èasového intervalu od
tohoto impulsu.

Podle polohy pøepínaèe Pø1 je zob-
razován buï kmitoèet oscilátoru pøed
vydìlením 64, po vydìlení, nebo mù�e
být zobrazeno èíslo pøíslu�ného TV
kanálu.

Èítaè je zhotoven technologií SMD
na spoleèné destièce s displejem. Typ
segmentovek (vysoce svítivé) je vhod-
né dodr�et.

Napájecí zdroj
Pøístroj vy�aduje 4 napájecí napìtí:

+5 V, -5 V, +12 V a +35 V. Ideální by
byl sí�ový transformátor navinutý pøí-
mo pro toto pou�ití. To je v�ak pro øadu

Obr. 4. Schéma zdroje
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zájemcù o stavbu pøístroje nepohodl-
né, proto byly pou�ity dva bì�né trans-
formátory do desky s plo�nými spoji.
Pùvodnì jsem chtìl ladicí napìtí 35 V
získat mùstkovým usmìrnìním napìtí
na celém sekundárním vinutí Tr101 (ze
støedu vinutí by se odebíralo napìtí pro
IO106), napìtí v�ak bylo pøíli� nízké,
a proto musel být pou�it zdvojovaè
�opøený� o usmìrnìných 9 V.

Sonda rozmítaèe
Proto�e nemám mo�nost vyrobit

sondu na soustruhu, byl pou�it upra-
vený kabelový konektor BNC, na jeho�
zadní èást se nasunula mìdìná trub-
ka o vnìj�ím prùmìru 14 mm a délce
24 mm. Dovnitø se zapojily souèástky
sondy (klasické, vývody nutno zkrátit
na minimum) a celek byl po vyzkou�e-
ní zalit epoxidovým lepidlem.

Mechanické provedení
Wobbler je vestavìn do plechové

skøíòky rozmìrù 225 x 75 x 230 mm.
Pøední a zadní panel a subpanel jsou
navzájem spojené duralovými hranol-
ky 8 x 8 mm, celek je pøekryt dvoudíl-
ným plechovým krytem. Mechanické
provedení je zøejmé z fotografie.

(Pokraèování v pøí�tím èísle)

Obr. 5 a 6. Deska s plo�nými spoji bloku zobrazení a
zdroje a rozmístìní souèástek na desce
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Kmitoèet signálu na výstupu pøevod-
níku napìtí � kmitoèet je pøímo úmìrný
vstupnímu analogovému napìtí. Obvo-
dy pro pøevodníky umo�òují i opaènou
funkci: kmitoèet na vstupu se pøevádí
proporcionálnì na výstupní stejnosmìr-
né napìtí. Zajímavým je na tìchto ob-
vodech pøedev�ím jejich velký dynamic-
ký rozsah, který podle typu obvodu
mù�e dosáhnout a� 140 dB! Linearita
a teplotní drift tìchto obvodù se stále
zlep�ují, tak�e nìkteré nové typy obvo-
dù umí lineárnì pøevádìt na napìtí kmi-
toèty a� 20 MHz pøi typickém teplotním
driftu ± 50 ppm/°C i více.

Øe�ení vnitøního zapojení pøevodní-
kù je závislé na po�adavcích na nì kla-
dených. Pøi práci vyu�ívají rùzné prin-
cipy, jako napø. integraèní metodu,
integraèní metodu s nábojovou pum-
pou, integraèní metodu s proudovou
zpìtnou vazbou a dal�í.

Pro dal�í popis funkce této skupiny
pøevodníkù byl vybrán jeden z nejdos-
tupnìj�ích � obvod LM331 od firmy Na-
tional Semiconductor.

Blokové schéma na obr. 1 zobrazu-
je základní funkèní bloky obvodu:
� spínaný zdroj proudu,
� vstupní komparátor,
� monostabilní klopný obvod (èasovaè)
a externí souèástky:
� Rt a Ct urèující èasovou konstantu MKO,
� Rs pro nastavení konstantního proudu,
� integraèní èlánek RL, CL

Vstupní komparátor srovnává vstup-
ní kladné stejnosmìrné napìtí Uin na
vývodu 7 s napìtím Ux na vývodu 6.
Je-li vstupní napìtí vìt�í ne� napìtí Ux,
spustí se komparátorem monostabilní
èasovaè. Jeho výstupem se sepne spí-
naè zdroje konstantního proudu, a sou-
èasnì i výstupní tranzistor s otevøeným
kolektorem.

Doba pøeklopení MKO se vypoèítá
podle vztahu

t = 1,1·Rt·Ct
Po dobu pøeklopení MKO se konden-

zátor CL nabíjí konstantním proudem.
Po jejím skonèení je na kondenzátoru
náboj:
Q = CL·t,
pøípadnì
Q = CL·1,1·Rt·Ct,
kde t je doba trvání periody a Q je ná-
boj kondenzátoru.

Za pøedpokladu, �e se kondenzátor
dostateènì nabil, je napìtí na vývodu
6 obvodu nepatrnì vìt�í ne� vstupní
napìtí. Èasovaè je zablokován.

Kondenzátor CL se vybíjí pøes para-
lelnì zapojený rezistor RL. Napìtí na
vývodu 6 se oproti vstupnímu napìtí
zmen�uje a komparátor je opìt spu�-
tìn - zaèíná nový cyklus.

Vybíjecí proud lze urèit ze vztahu

I
U
Rd

x

L
= .

Aby byl zachován rovnová�ný stav
mezi vstupním napìtím Uin a napìtím
Ux na C1, musí být opìt spu�tìn èaso-
vaè. Pøedpokládáme-li, �e vstupní na-
pìtí je konstantní, nachází se systém
po jistý èasový úsek v neustáleném sta-
vu, který a� do okam�iku dosa�ení vìt-
�ího napìtí Ux nazýváme dobou ustá-
lení. Prùbì�né vybíjení kondenzátoru
CL zpùsobuje opakované spínání kom-
parátoru, aby byl zachován rovnová�-
ný stav. Proto�e vybíjecí proud se zvìt-
�uje se zvìt�ujícím se napìtím Ux, je
vybíjení kondenzátoru pøi vìt�ím napìtí
rychlej�í, ne� pøi men�ím. Tím se mìní
rychlost spínání komparátoru. Kmitoèet
spínání mù�e být mìøen na vývodu 3
obvodu. Lze jej vypoèítat podle vzorce
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Za pøedpokladu, �e a� na vstupní

napìtí mohou být v�echny velièiny po-
va�ovány za konstantní, nahradíme je
ve vzorci konstantou k

fOUT = k·Uin
Ve funkci pøevodníku f/U je obvod

zapojen podle obr. 2. Impulsy vstupní-
ho kmitoètu spou�tìjí pøes derivaèní
èlánek Cin, R1 komparátor na vývodu 6.
Jeliko� se vývod 7 nachází na vzta�-
ném referenèním potenciálu, bude se
monostabilní èasovaè spou�tìt v�dy pøi
pøekroèení této úrovnì vstupním impul-
sem. Pøitom teèe z vývodu 1 do exter-
ního kondenzátoru nabíjecí proud, ur-
èený vnìj�ím rezistorem Rs a dobou
cyklu monostabilního èasovaèe.

Èím vy��í je kmitoèet signálu na
vstupu, tím èastìji musí komparátor spí-
nat a tím vìt�ím nábojem za èasovou
jednotku se bude kondenzátor nabíjet.
Tento jev je lineární. Výstupní napìtí lze
vyjádøit

U f
R
R

R COUT in
L

s
t t= ⋅ ⋅2 09, .

Aplikaèní zapojení

Zde budou popsány nìkteré dùle�i-
té body pøi návrhu napì�ovì-frekvenè-
ních pøevodníkù.

Rozsah lineárního pøevodu je ome-
zen èasem cyklu monostabilního èaso-
vaèe. Tento èas by mìl být alespoò
o 10 % krat�í, ne� maximální èas cyklu
vstupního nebo výstupního signálu.
Katalogové údaje linearity pøevodu ob-
vodu budou dosa�eny za pøedpokladu
pou�ití metalizovaných rezistorù a kon-
denzátorù s kvalitním dielektrikem. Kon-
denzátor CL volíme tedy napø. styrofle-
xový, kondenzátor Ct keramický typu
NP0 (s teplotním koeficientem blízkým
nule) nebo rovnì� styroflexový.

V ka�dém pøípadì by mìlo být na-
pájení obvodu blokováno keramickým
kondenzátorem 100 nF, umístìným co
nejblí�e k vývodùm napájení obvodu.
Výstupní napìtí pøevodníku f/U obsa-
huje zbytkové zvlnìní, jeho� amplituda
je závislá na pou�itém kmitoètu a to tak,
�e èím je ni��í kmitoèet, tím je zvlnìní
vìt�í. Podle zpùsobu pou�ití je vhodné
napìtí za pøevodníkem dodateènì fil-
trovat aktivní nebo pasivní dolní propus-
tí. Nevýhodou je, �e filtrací se prodlou-
�í doba ustálení obvodu.

LM 331 - pøevodník U/f
Z. Kotisa

Pøevodníky napìtí � kmitoèet (U/f) jsou dùle�itými vazebními èleny mezi
analogovými a digitálními signály. Pøevodníky U/f se pou�ívají zejména pøi
mìøení napìtí, mìøení kmitoètu, pro napì�ovì øízené oscilátory (VCO) a ob-
vody zaji��ující kmitoètovou modulaci a demodulaci signálu.

Obr. 1. Blokové schéma obvodu LM331 Obr. 2. Pøevodník f/U
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Nyní k aplikacím obvodu LM331:
Na obr. 3 je obvod zapojen jako ge-

nerátor normálového kmitoètu, vývody
2 a 7 jsou zde spojeny. Tím je vstupní
napìtí komparátoru pøipojeno na refe-
renèní napìtí 1,89 V. Zmìny výstupní-
ho kmitoètu je dosa�eno zmìnou doby
cyklu monostabilního èasovaèe. Vzorec
pro výpoèet najdete rovnì� na obr. 3.

Obr. 4 pøibli�uje princip øízení gene-
rátoru napìtí s pravoúhlým prùbìhem
digitálním signálem. Pøevodník D/A øídí

Obr. 3. Generátor normálového
kmitoètu

Obr. 4. Princip èíslicovì øízeného generátoru napìtí
s obdélníkovým prùbìhem Obr. 5. Pøevodník kmitoèet-napìtí

Min. Typ. Max
Linearita pøevodu U/f 0,003 %
Pøesnost 0,95 1 1,05 kHz/V
Teplotní stabilita 30 150 ppm/°C
Závislost zesílení na napájecím napìtí 0,1 %/V
Proud z vývodu 1 116 136 156 µA
Referenèní napìtí - vývod 2 1,70 1,89 2,08 V
Stabilita ref. napìtí 60 ppm/°C
Saturaèní napìtí - vývod 3 pøi 5 mA 0,15 0,5 V
Odbìr proudu pøi UB = 5 V
UB = 40 V

1,5
2

3
4

6
8

V
V

Napájecí napìtí 4,5 15 40 V
Pracovní teplota 0 70 °C
Max. pøíkon 500 mW

Tab. 1. Základní technické údaje obvodu LM331

v závislosti na datovém vstupu a refe-
renèním napìtí následující pøevodník
U/f. Abychom obdr�eli výstupní napìtí
se symetrickým pravoúhlým prùbìhem,
je tøeba do obvodu zaøadit kmitoètovou
dìlièku dvìma, podobnì jako u vìt�iny
pøevodníkù U/f.

Na obr. 5 vidíte zapojení pøevodníku
kmitoèet-napìtí optimalizované na co
nejmen�í závislost na teplotì a dobrou li-
naritu. Pøevodník mù�e být pou�it napø.
k mìøení kmitoètu obyèejným multimetrem.

Dal�í z této skupiny pøevodníkù je
napø. RC4152 fy Raytheon, který je vý-
vodovì shodný s popisovaným obvo-
dem LM331, li�í se v�ak v nìkterých
detailech: maximální napájecí napìtí je
22 V, referenèní napìtí je typicky 2,25 V.
Tento obvod má kromì toho velmi malý
napì�ový drift v závislosti na teplotì.

Pro úplnost je�tì nejznámìj�í pøe-
vodníky ostatních firem: AD650
(1 MHz), AD537 (150 kHz) fy Analog
Devices, LTC1043 (100 MHz) fy Linear
Technology a RC4152 (100 kHz) a
RC4153 (250 kHz) fy Raytheon.

Obvod LM331 obdr�íte na dobírku
na adrese: ELEKO, Z. Kotisa, Pellico-
va 57, 602 00  Brno. Cena obvodu je
125 Kè plus náklady na po�tovné.

Elektronický
blikaè

Na obr. 1. je zapojení samoèinného
elektronického pøepínaèe pro 8 svíti-
vých diod. Diody se rozsvìcují v rùz-
ných kombinacích, které se opakují po
více ne� 250 taktech. Toho je dosa�e-
no zapojením generátoru pseudoná-
hodné posloupnosti s posuvným regis-
trem 74164. Na vstup 8bitového
posuvného registru 74164 pøichází sig-
nál, vzniklý úpravou dat z posledních
tøí výstupù hradly exkluzivního souètu
(obvod 7486). Ètvrté hradlo, spolu s
tranzistorem, je pou�ito v generátoru
taktovacích impulsù.

Zmen�íme-li odpor pøedøadných re-
zistorù LED na 100 Ω, lze zapojit místo
jedné dvì diody do série. Budou-li mít
LED rùzné barvy, získáme jejich vhod-
ným rozmístìním efektni reklamní pou-
taè.

Zdenìk Pícha

Pozn. red. Zdatnìj�í konstruktéøi se
mohou pokusit nahradit  obvody TTL
obvody CMOS a zmen�it tak odbìr bli-

Obr. 1. Zapojení elektronického blikaèe

kaèe. Obvody 7486 a 74164 se vyrá-
bìjí v provedení HC a HCT. V blikaèi
lze pou�ít obvody HC i HCT. V zapoje-
ní je pak nutno doplnit rezistor s odpo-
rem nìkolika kΩ mezi kolektorem tran-

zistoru a kladným napájecím napìtím.
Pou�ití funkènì obdobných obvodù
øady 4000 (7486~4030, 4070 a
74164~4094, 4015) by si vy�ádalo ji�
vìt�í úpravy zapojení. Belza
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AKTÍVNA
DIFERENCIÁLNA

SONDA 10:1

Technické dáta

Max. vstupné napätie:
200 V do 100 kHz,

50 V do 500 kHz,
20 V do 1,5 MHz,

8 V do 5 MHz.
Deliaci pomer: 10 ±1 %.
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Súprava sond
k osciloskopu

Rudolf Beèka
(Dokonèenie)

Vstupný odpor: 2 MW.
Vstupná kapacita: asi 5 pF.
Napájanie: zo sie�ového adaptéra

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

Na základe skúseností so sondou
100 : 1 bola zostrojená diferenciálna
sonda 10 : 1 (viï. obr. 28, 29), s ktorou
mo�no mera� men�ie napätia, ale do
vy��ích kmitoètov. Èinnos� sondy je
rovnaká ako u predo�lej sondy s tým
rozdielom, �e na vstupoch sú pou�ité
delièe 10 : 1 a na pozícii IO1 je pou�itý
rýchlej�í operaèný zosilòovaè. Do
sondy mo�no pou�i� i iný dostupný
operaèný zosilòovaè. Max. vstupné
napätie pre rôzne kmitoèty je obme-
dzené rýchlos�ou priebehu pou�itého
operaèného zosilòovaèa. Z rýchlosti
priebehu operaèného zosilòovaèa mo�-
no urèi� i max. výstupné napätie pre

Obr. 28. Zapojenie diferenciálnej
sondy 10 : 1
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Obr. 29. Doska s plo�nými spojmi
diferenciálnej sondy 10 : 1

Obr. 30. Graf maximálneho vstupného napätia diferenciálnej sondy 10 : 1

urèitý kmitoèet. Tu treba zdôrazni�, �e
maximálne výstupné napätie udávané
výrobcom integrovaných obvodov je
pre potreby sond nepou�itelné, keï�e
toto výstupné napätie je vidite¾ne
skreslené a namiesto sinusového tva-
ru je (pri vstupnom sinusovom napätí)
na výstupe operaèného zasilòovaèa
napätie podobajúce sa viac na troju-
holníkové ako sinusové napätie. Na
obr. 30 je závislos� max. vstupného
napätia (odvodené z max. výstupného
napätia) pre popisovanú sondu pri po-
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Obr. 31. Prieèka do diferenciálnej
sondy. Materiál: pocínovaný Fe plech

hrúbky 0,4 mm

Obr. 32. Vlo�ka do vstupu
diferenciálnych sond. Materiál:
mosadz, zu�¾achtenie, cínova�

Obr. 33. �títky
na sondy. Pou�i�

fotografiu
predlohy na

 fotografickom
papieri C2111

Obr. 34. Doska
s plo�nými

spojmi
a rozlo�enie

súèiastok
zdroja pre

diferenciálne
 sondy

u�ití rôznych operaèných zosilòova-
èov. Maximálne vstupné napätie platí
pre sinusové vstupné napätie, ktoré je
na výstupe sondy bez vidite¾ného
skreslenia. Pri obdå�nikovom napätí je
max. vstupné napätie e�te men�ie,
závislé na kritériách, ktoré si pre vý-
stupné napätie stanovíme. Ak si dáme
po�iadavku, aby pri obdå�nikovom na-
pätí a pri striede cca 1:1 bola nábe�ná
doba výstupného impulzu 1% �írky
impulzu, tak potom max. vstupné na-
pätie pre obdå�nikové napätie bude
zhruba 10x men�ie ako max. vstupné
napätie sinusového vstupného napä-
tia.

Zoznamy súèiastok

Sonda 100 : 1 do 1400 V

R1 a� R4 3,01 MW, 1 %, RR, GM
R5 56 W,  TR 191
R6 139 kW, 1 %, TR 161
C1 a C2 mechanické kondenzá-

tory (viï text)
C3 390 pF, TC 281
C4 47 pF, TK 774

Koax. kábel VLEOY 50 - 1,5
(VFKP111) 1,5 m

BNC konektor na kábel Æ3 - 1 ks
11-1 TGL200-3800 typ 50-2-a1

Krokosvorka malá zelená obj. è. 812-
013 GM el.

Sonda 100 : 1 do 2 kV

R1 9 MW, 1 %, GM 680 (USA)
R5 56 W, TR 191
R6 100 kW, 1 %, TR 161
C1      mechanický kondenzátor (viï text)
C3 390 pF, TC 281
C4 47 pF, TK 774
Koax. kábel VLEOY 50 - 1,5

(VFKP111) 1,5 m
BNC konektor na kábel Æ3 - 1 ks

11-1 TGL200-3800 typ 50-2-a1
Krokosvorka malá zelená - obj è. 812-
013 GM el.

Sonda 100 : 1
s malou vstupnou kapacitou

R1 9,1 MW, 1 %, RR GM el.
R2 100 kW, 1 %, TR 161
C1 1 pF/400 V, TK 656
C2 47 pF, TK 774
C3 5/20 pF, Trimer Bt 7,5 5/20 pF
�peciálny koax. kábel 1,5 m
Krokosvorka malá zelená - obj. è. 812-
013 GM el.
BNC konektor na kábel Æ3 - 1ks 11-1
TGL200-3800 typ 50-2-a1

Deliè 1000 : 1

R1 100 MW/20 kV, 3WK 680 08
R2   56 W, TR 296
R3   105 kW, ±1 %, TR 161
R4   3,3 W, TR 296
R5   1 MW, ±1 %, TR 192
R6   330 W, TR 296

ñ
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ñ C1 10 pF/5 kV, TC 288
C2 5,6 nF, CK - GM el.
C3 2,2 nF, TC 356
C4 560 pF, TK 794
Koax. kábel VLEOY 50 - 1,5

(VFKP111) 1,8 m
Krabièka na sondy - obj. è. 622-011
Hrot k sonde - obj. è. 622-046 (GM el.)
Krokosvorka malá zelená obj. è. 812-
013
BNC konektor na kábel Æ3 - 1 ks 11-1
TGL200-3800 typ 50-2-a1

VN DELIÈ K PU500

R1 50 MW/20 kV, 3WK 680 08
R2 110 kW, TR 161
R3 130 kW, TR 161
C1 10 pF/5 kV, TC 288
C2 3,3 nF, TC 35
C3 470 pF, TK 791
C4 3,3 nF, TC 35
C5 1,5 nF, TC 35
Objímka DIL 8
Koax. kábel VLEOY 50 - 1,5 - 1,8 m
Krabièka sondy - obj. è. 622-011
Hrot k sonde - obj. è. 622-046 (GM el.)
Krokosvorka malá zelená - obj. è. 812-
013
Banánik modrý  WK 459 00 - 1 ks
Banánik zelený WK459 02 - 1 ks

AKTÍVNA DIFERENCIÁLNA
SONDA 100 : 1

R1 a� R4  4,7 MW,±1 %, VR 37 Philips

R5 46,4 kW, ±1 %, TR 161
R6 510 W, ±5 %, TR 191
R7, R9 92,0 kW, ±1 %, TR 161
R8, R10 2,2 kW, ±5 %, TR 296
R11 47 W, TR 296
R12 5,6 kW, TR 192
R13, R14 10 W, TR 296
R15 390 W, TR 510

C1 a� C8 10 pF/400 V,TK656
C9 390 pF, TK 794
C10 18 pF, TK 754
C11 180 pF, TK 794
C12 56 pF, TK 794
C13 180 pF, TK 794
C14, C15 100 nF, TK 683
C16 100 µF/25 V, TE 009
C17 680 µF/50 V, Iskra

D1 a� D4 KY130/600
D5, D6 KZ260/15
D7 VQA25
D8 LQ1732
D9, D10 KZ260/12
IO1 CA 3140

Koax. kábel VLEOY 50 - 1,5
(VFKP111) 3,6 m

BNC konektor na kábel Æ3 - 1 ks 11-1
TGL200-3800 typ 50-2-a1
Krabièka na sondy - obj. è. 622-011
Merací háèik malý èierny - obj. è. 813-
001
Merací háèik malý èervený - obj. è.
813-002
Konektor na kábel Æ3 MKO 50
Krabièka ELFAX elektronics typ 2

AKTÍVNA DIFERENCIÁLNA
SONDA 10 : 1

R1, R2            953 kW, TR 192
R3 47,5 kW, TR 161
R4 620 W, TR 296
R5, R6 95,3 kW, TR 161
R7 47 W, TR 296
C1 a� C4 6,8 pF, TK 656
C5 56 pF, TK 794
C6 8,2 pF, TK 754
C7, C9, C10 22 pF, TK 774
C8 4,7 pF, TK 754
C11 100 nF, TK 683
C12 Trimer 10/4 pF, Bt 7,5
IO1 NE5534
Objímka DIL 8
Koax. kábel VLEOY 50 - 1,5

(VFKP111) 3,6 m
BNC konektor na kábel Æ3 - 1 ks 11-1
TGL200-3800 typ 50-2-a1
Krabièka na sondy - obj. è. 622-011
Merací háèik malý èierny - obj. è. 813-001
Merací háèik malý èervený - obj. è.
813-002
Konektor na kábel Æ3 - 1 ks  MKO 50
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[3] Katalóg prístrojov firmy Tektronix
r. 1987.
[4] Katalóg prístrojov firmy Tektronix
r. 1996.

 Siréna na kolo
Pøi pøípravì knihy o dvou èasovaèích

jsem narazil na zajímavé zapojení sirény,
napájené z alternátoru jízdního kola. Jedná
se o stavebnici, nabízenou v osmdesátých
letech západonìmeckou firmou Opper-
mann.

V katalogu [1] je sice uvedeno celé za-
pojení, av�ak bez hodnot souèástek. Mo�-
ná, �e si nìkterý ze ètenáøù tuto stavebnici
obstaral a mù�e neznámé hodnoty sou-
èástek doplnit. Prosím o laskavé sdìlení.

Pro zku�eného elektronika ze záliby by
v�ak nemìlo být problémem si postavit ta-
kovou sirénu i bez znalosti hodnot sou-
èástek v pùvodní stavebnici, zejména je-li
k dispozici kniha o èasovaèi 555 [2], ve kte-
ré jsou uvedeny jak vzorce, tak hlavnì
i diagramy pro zji�tìní potøebných hodnot.

Zapojení jednoduché sirény na kolo je
na obr. 1. Pou�ívá dvou èasovaèù 555,
spojených pasivním vazebním obvodem,
tvoøeným propojením �pilovitého� výstupu
levého èasovaèe rezistorem R5 s modulaèním
vstupem �øídící napìtí� pravého èasovaèe.

Napájecí napìtí vyrábìné v alternátoru
je usmìrnìno ètyømi diodami D1 a� D4
v mùstkovém zapojení a je na obvod sirény
pøipojeno teprve pøi stisku tlaèítka Tl.

Levý èasovaè v základním zapojení as-
tabilního multivibrátoru kmitá pomalu s mo-
dulaèním kmitoètem, daným èasovací kon-
stantou C2, R1 a P1 a jemnì nastavitelným
trimrem P1 (�rychlost�).

Výstupem levého èasovaèe je spojení
vstupù �práh� a �spou�tìní�, ke kterým je
pøipojen kondenzátor C2. Hlavní výstup èa-
sovaèe (vývod 3) není vyu�it (není vùbec
zapojen).

Napìtí pilovitého prùbìhu, vznikající
nabíjením èasovacího kondenzátoru C2, je
pøivedeno na modulaèní vstup pravého èa-
sovaèe v základním zapojení astabilního
multivibrátoru, vyrábìjícího signál tónové-
ho kmitoètu, jen� je urèen kondenzátorem
C3 a rezistory R2 a P2. Základní kmitoèet
lze jemnì nastavit trimrem P2.

Výsledkem je pilovitým prùbìhem kmi-
toètovì modulovaný pravoúhlý signál
s prùbì�nì se mìnícím tónem, odebíraný
z hlavního výstupu pravého èasovaèe, na
který je pøipojen jednoduchý nízkofrek-
venèní zesilovaè s tranzistorem T, budící
reproduktor Re.

Zdá se, �e se jedná o propracovanou
stavebnici. Pøíkladem je zapojení rezistorù
R1 a R2 do série s trimry (na to mnozí au-
toøi zapomínají), které zabraòuje pøímému
pøipojení vývodu 7 na kladné napájecí na-
pìtí v krajní poloze trimru, co� mù�e mít za
následek znièení vnitøního vybíjecího tran-
zistoru.

V popisu stavebnice je jen uvedeno, �e
toto zapojení s plynule se mìnícím tónem
má podobný zvuk jako americká policejní
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R6dynamo

D1 ... D4 Re
C1 C2 C3
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P2P1

siréna (zvaná té� �Kojak�) a �e vedlej�ím
efektem je posílení svalù, nebo� pøi zapnu-
té sirénì je nutné více �lapat do pedálù.

Dùle�itou poznámkou je, �e siréna ne-
nahrazuje v �ádném pøípadì pøedepsaný
zvonek a nemá být proto pou�ívána v bì�-
ném provozu.

Siréna se dvìma èasovaèi 555 byla po-
stavena na desce s plo�nými spoji s roz-
mìry 55 x 52 mm a stavebnice stála ten-
krát 19,80 DM (vhodný reproduktor je�tì
navíc 3,90 DM).

Pokud si nìkdo tuto sirénu postaví,
prosím o zaslání vyzkou�ených hodnot sou-
èástek a pøípadnì i návrhu desky s plo�ný-
mi spoji.

J. Hájek

Literatura
[1] Fahrrad-Sirene. Bausatz B 228. Katalog
firmy Oppermann 1983, s. 358.

[2] Hájek, J: Èasovaè 555. Nakladatelství
A A a BEN - technická literatura, Praha
1996.

Obr. 1.
Schéma
zapojení
sirény
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Jsou realizovány dvì varianty regu-
látoru, li�ící se mno�stvím funkcí. Ka�-
dá z uvedených variant je navr�ena pro
dva rozsahy napájecího napìtí.

Jádrem regulátoru (obr. 1) je jedno-
èipový mikroprocesor ATMEL 89C2051,
v jeho� pamìti jsou ulo�eny také tabul-
ky s regulaèními prùbìhy. Pøevodník
A/D (IO3) zaji��uje dvì funkce - pøevod
stejnosmìrného napìtí z øídicího poten-
ciometru a snímání napìtí z referenè-
ního rezistoru R14. To umo�ní odpojit
trakèní napìtí v pøípadì pøetí�ení nebo
zkratu. Externími spínaèi S1-1 a S1-2
je mo�no volit jeden ze ètyø prùbìhù re-
gulace, spínaèi S1-3 a S1-4 se volí jed-
na ze ètyø výstupních frekvencí. Spínaè
S1-5 mìní konstantu zrychlení a S1-6
zapíná inteligentní indikaci. Obvod
74HCT165 IO2 pouze pøevádí signály
ze spínaèù do procesoru, proto�e mik-
roprocesor má jen omezený poèet vstu-
pù. Potenciometrem R20 øídíme jak
rychlost, tak i smìr jízdy a jeho støední
�nulová� poloha je zaji�tìna mechanic-
ky, viz dále. Výstup P3.2 IO1 ovládá
pøepínání polarity výstupního napìtí.
Výkonový spínaè s T1 a T2 je bì�ný a
za zmínku stojí jen pøevodník napìtí
z rezistoru R14 na pøevodník A/D. Uve-
dené zapojení pøevádí a vyhlazuje sní-
mané napìtí.

Regulátor je mo�no napájet nìkoli-
ka zpùsoby. Pokud nemáme k dispozi-
ci zdroj stejnosmìrného napìtí12 V, co�
je jedna z mo�ností, mù�eme pou�ít
zdroj støídavého napìtí 10 a� 25 V nebo
zdroj stejnosmìrného napìtí 14 a�
35 V. Napìtí 12 V, potøebné pro regulá-
tor, je pak získáno spínaným zdrojem
s IO5 (LM2575T-ADJ). Zdroj mù�eme
nastavit na 12,4 V, pokud chceme eli-
minovat úbytek na ochranné diodì D12.

Programové funkce

Ovládacím potenciometrem s me-
chanickou nulou uprostøed se øídí rych-
lost a smìr lokomotivy. Nastavení po-
tenciometru v nule je indikováno
svítivou diodou D5.

�Rychlobrzda� - v pøípadì nutnosti je
mo�no zastavit soupravu okam�itì se-
pnutím spínaèe (tlaèítka) S7. Pro uvol-
nìní rychlobrzdy je nutno nastavit po-
tenciometr do nuly. Pak také zhasne
indikaèní LED brzdy.

�Zrychlení� - pøi zvolení této funkce
se zajistí rozjezd i dojezd s danou kon-

stantou zrychlení. To znamená, �e pøi
prudkém otoèení potenciometru loko-
motiva nevyrazí prudce vpøed, ale na
zvolenou rychlost plynule zrychluje
(nebo zpomaluje). Spínaèem S1-5 mù-
�eme zmìnit konstantu zrychlení na
dvojnásobek.

�Automat� - po stisku tlaèítka jede
lokomotiva rychostí, nastavenou øídicím
potenciometrem. Po rozpojení tlaèítka
vlak opìt zastaví. V kombinací s tlaèít-
kem �Zrychlení� se vlak rozjí�dí a za-
stavuje plynule.

�Inteligentní indikace�. Spínaèem
S1-6 na zadní stranì regulátoru lze pøe-
pínat dva zpùsoby indikace. V poloze
OFF je v èinnosti klasická indikace, pøi
ní� je stisk tlaèítka potvrzován svitem
pøíslu�né LED. V poloze ON je èinnost
indikace následující:
� LED AUTOMAT svítí, je-li výstupní na-
pìtí nulové,
� LED ZRYCHLENÍ svítí, zvìt�uje-li
nebo zmen�uje-li se napìtí na výstu-
pu.

Praktická èinnost inteligentní indika-
ce: Pøi zapnutém automatu svítí LED
AUTOMAT (na výstupu není napìtí) bez
ohledu na polohu potenciometru. Po vy-
pnutí této funkce LED zhasne, nebo�
na výstupu je napìtí odpovídající polo-
ze potenciometru. Pøi zapnutém auto-
matu a ZRYCHLENÍ svítí LED AUTO-
MAT stejnì jako v pøede�lém pøípadì.
Po vypnutí automatu se rozsvítí LED
ZRYCHLENÍ a svítí tak dlouho, dokud
napìtí na výstupu neodpovídá poloze
potenciometru. Pøi zapnutí automatu se

opìt LED ZRYCHLENÍ rozsvítí a zhas-
ne teprve, a� vlak plynule zastaví.

Regulátor je chránìn proti krátkodo-
bému pøetí�ení i proti zkratu. Pøi krát-
kodobém pøetí�ení, del�ím ne� v pro-
gramu nastavený èas, mikropoèítaè
odpojí na 2 s napìtí od koleji�tì. Po
uplynutí této doby je koleji�tì opìt pøi-
pojeno a kontrola pøetí�ení se opakuje.

Pøi zkratu mikropoèítaè okam�itì
odpojí napìtí do koleji�tì na dobu asi
2 s. Po této dobì je celkový stav otes-
tován a v pøípadì odstranìní zkratu je
výstup regulátoru uveden do pùvodní-
ho stavu.

Zkrat i pøetí�ení je indikováno akus-
ticky a blikáním LED D5 u potenciome-
tru, která bì�nì indikuje �nulu�.

Volba prùbìhu regulace a výstupní-
ho kmitoètu zále�í na daném typu mo-
torku a po�adavku u�ivatele. Výstupní
opakovací kmitoèet je mo�no volit ve
ètyøech rozsazích od 35 do 95 Hz. Pøi
zachování lineárního prùbìhu stejno-
smìrné regulace se rychlost v poèátku
zvìt�uje pomaleji ne� napájecí napìtí
a pozdìji je zmìna opaèná - malý roz-
díl napájecího napìtí vyvolá velkou
zmìnu rychlosti. Uvedený nedostatek
odstraòuje zvolený impulsnì �íøkový re-
�im øízení. Pou�ité prùbìhy jsou na
obr. 2 a potøebné konstanty jsou ulo�e-
ny ve ètyøech tabulkách v programu. Je
mo�no volit mezi lineárním a nelineár-
ním prùbìhem do 100 nebo 70 % ma-
ximálního výkonu. Pro zachování mo-
delové rychlosti toti� staèí regulovat
rychlost asi do 60 % maximálního vý-
konu. Volba výstupního kmitoètu nemá
pro bì�né pou�ití pøíli� velký vliv na jízd-
ní vlastnosti, projevuje se jen pøi ma-
lých rychlostech.

Mechanická sestava

Mechanická nula øídicího potencio-
metru je zaji�tìna duralovým krou�kem
s pru�inou a ocelovou kulièkou, jak je
vidìt z obr. 3. Výkresy jednotlivých dílù
jsou na obr. 4. Celý regulátor je vesta-
vìn do plastové krabièky KM-30 (výrob-
ce ODRA Ostrava, prodává také napø.
PS Elektronik Praha pod oznaèením
PK-SAP-30). V zadní stìnì u výstupní-

Impulsní regulátor
modelové �eleznice

Ing. Ladislav Seidl

Impulsní regulátor pro øízení modelové �eleznice poskytuje u�ivateli øadu
u�iteèných funkcí, které klasický napajeè nemá. Impulsní øízení motorku
umo�òuje plynulý rozjezd s maximálním tahem a vhodnou volbou prùbìhu
regulace lze lokomotivu øídit zcela optimálnì.

Obr. 2. Prùbìhy regulace v závislosti na nastavení S1-1 a S1-2
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Obr. 1. Zapojení regulátoru k modelové �eleznici
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Obr. 3. Mechanická sestava potencio-
metru

Obr. 4. Výkresy potøebných dílù
k sestavì potenciometru podle obr. 3

ho konektoru je vyøíznut otvor pro spí-
naèe DIL S1. Otvory pro spínaèe S6,
S7, S8, pro LED a pro potenciometr jsou
podle výkresu na obr. 5. Upozoròuji, �e
na tomto výkrese jsou v�echny kóty
vzta�eny k levému dolnímu rohu desky
s plo�nými spoji a nikoli k samotné kra-
bici. To usnadní montá� do jiného kon-
strukèního celku. Spínaèe S6, S7 a S8
jsou osazeny pøes lámací jednoøadé
objímky pro IO, aby byla zaji�tìna po-
tøebná konstrukèní vý�ka hmatníku na
ovládacím panelu. Na horní èásti kra-
bièky je samolepící folie s popisem
funkcí podle konkrétního provedení re-
gulátoru. Samotná deska s plo�nými
spoji sice v krabici dr�í, pøesto doporu-
èuji ji pøilepit chemoprénem do drá�ek.

Poznámky ke stavbì

Deska s plo�nými spoji je spoleèná
pro v�echny varianty. Pouze nìkteré
èásti se neosazují. V pøípadì realiza-
ce samotného regulátoru bez funkcí
nevrtáme v krabièce otvory pro tlaèít-
ka a jejich indikaèní LED a na víko po-
u�ijeme èelní �títek bez pøíslu�ného
popisu.

Pro pøevodník A/D lze pou�ít obvo-
dy ADC08032CIN8 nebo LTC1098CN8.
Ty mají shodnì zapojené vývody, av�ak
ovládací programová sekvence je od-
li�ná. Pou�itý program v procesoru au-
tomaticky rozli�uje osazený obvod a
není tedy tøeba �ádných úprav.

Na místì tranzistoru T2 (IRLIZ24G)
lze pou�ít i BD679, pokud se smíøíme
se zmen�ením trakèního napìtí asi
o 2 V, které zùstanou na tranzistoru.
Deska s plo�nými spoji je pøipravena
pro oba typy. Pájecí body blí�e k upev-
òovacímu �roubu tranzistoru jsou pro
BD679, vzdálenìj�í pro IRLIZ24G.

Chladièe pro IO4 a IO5 je vhodné
z teplotních dùvodù pøipevnit k desce
s plo�nými spoji pøes distanèní sloup-
ky. Zcela postaèí napø. dvì podlo�ky
Ø 3,2 mm. Z dùvodù mechanického na-
máhání je vhodné konektory K1 a� K4
pøed pájením pøilepit.

Deska s plo�nými spoji je zárovìò
navr�ena pro procesor AT89C51 � to
pro pøípad funkèního roz�iøování regu-
látoru. Z tého� dùvodu je na desce mís-
to pro dal�í tlaèítko s indikací. V pøípa-
dì osazení vìt�ím procesorem se
vypustí IO2 a IO1-1.

Tab. 1. Technické parametry jednotlivých verzí

typ: PR-1A PR-1B PR-2A PR-2B
napájení: 12 Vss 12 Vss 12 Vss 12 Vss

14 a� 35 Vss 14 a� 35 Vss
10 a� 25 Vst 10 a� 25 Vst

max. zátì�: 1 A 1 A 1 A 1 A
funkce:

RYCHLOBRZDA - - x x
ZRYCHLENÍ - - x x
AUTOMAT - - x x
INDIKACE - - x x
AKUST. ZKRAT - - x x

poèet krokù regulace: 32 (v�echna provedení)
poèet tabulek regulace: 4 (v�echna provedení)
poèet výst. kmitoètù: 4  (35, 55, 75, 95 Hz - v�echna provedení)

Obr. 5. Otvory pro spínaèe, LED a potenciometr. V�echny kóty jsou vzta�eny
k levému dolnímu rohu desky s plo�nými spoji
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Nastavení a o�ivení

Pokud budeme stavìt regulátor jen
pro napájení stejnosmìrným napìtím
12 V, není co nastavovat. V pøípadì
roz�íøeného napájení s vyu�itím spína-
ného zdroje nastavíme na výstupu re-
gulátoru napìtí 12 a� 12,4 V. Samot-
né testování se omezí na kontrolu
výstupního prùbìhu osciloskopem a
kontrolu elektronické pojistky. Pojistku
testujeme rezistorem s promìnným od-
porem (napø. reostatem) na výstupu a
zároveò kontrolujeme výstupní proud.
Øídicí potenciometr musí být nastaven
na plný výkon (tabulka prùbìhù
1 tj.100 %), aby ampérmetr ukazoval
správný údaj. Pøi zmen�ování zatì�o-
vacího odporu zaène pojistka pøetí�e-

ní reagovat pøibli�nì pøi 1,1 A. Po krát-
ké dobì bude výstup odpojen asi na
2 s a poté se obnoví výstupní napìtí.
Trvá-li pøetí�ení, èinnost pojistky se
opakuje. Zkratová pojistka musí rea-
govat okam�itì.

Osazení jednotlivých verzí

Pro napájení jen stejnosmìrným
napìtím 12 V se neosadí spínaný zdroj
a to: K2, K3, D1, D3, D12, F2, C9, C10,
C11, C12, IO5, L1, R10 a R11.

U varianty s men�ím poètem ovlá-
dacích funkcí se neosadí S6, S7, S8,
D6, D7, D8, R4, R5, R6, R8 a R9.

Podklady pro výrobu desky s plo�-
nými spoji jsou na obr. 6, rozmístìní
souèástek na desce na obr. 7.

Seznam souèástek

R1 4,7 kW, odp. sí� RRA8
R3, R4, R5,
 R6, R7 820 W
R8, R9,
 R15, R23 4,7 kW
R10 25 kW, trimr PT6V
R11, R12, R16 1 kW
R13, R17 10 kW
R14-1, R14-2 4,7 W/2 W
R18, R19 220 W
R20 5 kW, potenciometr

PC1621NK005
C1, C2 33 pF, ker.
C3 1 µF/50 V
C4 220 µF/16 V
C5, C7, C8, C11,
 C13, C14 100 nF/63 V, ker.

Obr. 6. Deska s plo�nými spoji pro regulátor v mìøítku 1:1
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C6, C15 47 µF/10 V
C9, C10 1000 µF/35 V
C12 470 µF/16 V
IO1-1 AT89C2051
IO2 74HCT165
IO3 ADC08032CIN

(LTC1098CN8)
IO4 7805/1A TO220
IO5 LM2575T-ADJ
T2 IRLIZ24G (BD679)
T1, T3, T4,
 T5, T6 BC337
D1 RS207 (B380C1500F)
D2 1N5350B
D3, D12 1N5819
D4, D5 LED Ø 3 mm, �lutá

D6, D8 LED Ø 3 mm, zelená
D7 LED Ø 3 mm, rudá
D10, D11 1N4007
RE1 RELEM4-12H, relé 12 V
X1 12 MHz, krystal
L1 125 µH,

tlumivka SFT850D
S1 DP06, spínaèe DIL
S7 P1 8x8, tl. bez aretace
S6, S8 P1 8x8, tl. s aretací
hmatník kulatý rudý
hmatník kulatý �lutý
SIL20PZ objímka precizní
B1 piezomìniè KPE242
K1, K2, K3, K4 svorkovnice ARK550/2
F1, F2 pojistka 1,5 A

dr�ák pojistek SHH1
chladièe
krabièka  KM-30 (PK-SAP-30)
pøístr. knoflík  KP106H
�títek s popisem
deska s plo�nými spoji

Popisovaný regulátor je mo�no ob-
jednat formou stavebnice nebo hotové-
ho výrobku na adrese Setronic, P. O.
Box 94, 160 00 Praha 6:
stavebnice PR-1A, 1B, 2A, 2B (1020,-
1240,- 1350,- a 1460,- Kè),
komplet PR-1A, 1B, 2A, 2B (1220,-
1440,- 1550,- a 1660,- Kè).
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Obr. 7. Rozmístìní souèástek na desce s plo�nými spoji

Obr. 8. Pohled na regulátor v krabièce bez krytu
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UKV a cm antény
v programech pro PC

Ing. M. Procházka, CSc.

IV. Trychtýøová anténa
jehlanová

Jehlanová trychtýøová anténa (py-
ramidal horn) je velmi populární v mik-
rovlnné technice, proto�e poskytuje
velký zisk, dobré impedanèní pøizpù-
sobení (malé ÈSV), velmi èistou li-
neární polarizaci a mechanickou jed-
noduchost. Pokud se pou�ije jako
standard zisku pøi rùzných mìøeních,
je dùle�ité znát pomìrnì pøesnì zisk
této antény odvozený z jejich mecha-
nických rozmìrù.

Trychtýøová anténa se skládá zá-
sadnì ze dvou èástí: napájecího vl-
novodu konstantních pøíèných rozmì-
rù (obdélníkového, ètvercového nebo
kruhového) a postupnì se rozevírající
trychtýøové èásti. Rozmìry napájecího
vlnovodu jsou vìt�inou voleny tak,
aby pøená�ely základní vid vlnìní, tj.
TE01 pro obdélníkový nebo ètvercový
vlnovod a vid TE11 pro kruhový vlno-
vod.

Je tøeba pøipomenout, �e mimo
jehlanovou trychtýøovou anténu, se
kterou se budeme zabývat dále, exis-
tují je�tì ploché trychtýøové antény
s rozevøením buï v rovinì vektoru E
vlnìní (sectoral Eplane horn) nebo
s rozevøením v rovinì vektoru H (sec-
toral Hplane horn) a samozøejmì kru-
hová trychtýøová anténa, odpovídající
svým tvarem bì�nému trychtýøi.

Trychtýøové antény stály ji� na po-
èátku rozvoje mikrovlnné techniky a
vypracování teorie jejich vyzaøování
se vìnovali takoví významní autoøi,
jako byl S. A. Schelkunoff [1] nebo E.
H. Braun [2] a øada dal�ích.

teorie [1]. Je tøeba ov�em pøipome-
nout, �e tato základní teorie neuva�uje
difrakèní jevy na okrajích ústí antény,
které vyvolávají parazitní vyzaøování
do zadních oblastí za anténou, tj. zad-
ní laloky diagramu. V dùsledku toho
je skuteèný zisk ponìkud men�í.
Skuteèný zisk antény je samozøej-
mì ovlivnìn i stupnìm impedanèní-
ho pøizpùsobení k generátoru nebo
pøijímaèi a tedy opìt ponìkud men-
�í.

Pokud chceme realizovat tzv. �nor-
málový� trychtýø, tedy anténu se zis-
kem s pøesností alespoò na ±0,1 dB,
musíme pøíslu�nou anténu podrobit
pøesnému mìøení zisku, nejlépe v útlu-
mové komoøe. K metodám mìøení zis-
ku existuje øada informací v [3], [4],
[5]. Pøipomínám �e nejde o jednodu-
chá mìøení. I s uvedenými omezeními
mù�eme zisk zji�tìný dále uvedeným
výpoètem pokládat za velmi dobré pøi-
blí�ení ke skuteèné velikosti v mezích
±0,25 dB. Diagramy záøení trychtýøo-
vých antén mají v podstatì standardní
tvar. V rovinì E je diagram èlenitìj�í
(èlenitost závisí na fázové chybì v ústí)
- obr. 2., v rovinì H je diagram �hlad�í�
- obr. 3.

Na obrázcích uvedené diagramy
byly vypoèteny pro optimální trychtýø
s vlnovodem 22,8 x 10,0 mm pro kmi-
toèet 9,34 GHz a mù�eme je pokládat
za typické diagramy této antény i pro
jiné rozmìry vlnovodu a tedy jiné kmi-
toèty.

Zisk a rozmìry
pomocí PC

Základní vzorec pro absolutní èini-
tel smìrovost (zisk pøibli�nì) D je
funkcí velikosti ústí A, B trychtýøe, vl-
nové délky l a úèinnosti ozáøení ústí k

D = 4 p k A B /l2.

Úèinnost ozáøení ústí k pøedstavu-
je zmen�ení zisku zpùsobené tím, �e
smìrem k okrajùm ústí se jednak
zmen�uje amplituda vlnìní (v rovinì
H) a jednak vzniká v ústí (v dùsledku
�íøení kulové vlny v trychtýøi) fázová
chyba oproti ideálnímu rovinnému
ústí, kde fáze vlnìní je po celé plo�e
konstantní. Úèinnost k se dá vyjádøit
vztahem:

 k = (8/p2) LE(s)LH(t),

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

kde výraz 8/p2 zohledòuje kosinové
amplitudové rozlo�ení základního vl-
novodového vidu TE01. Dal�í dva èini-
tele LE a LH pøedstavují vliv kvadratické
fázové chyby ve dvou základních rovi-
nách E a H. Pøesné teoretické vztahy
pro LE a LH se dají odvodit pomocí
Fresnelových integrálù. Podrobnosti
o tom jsou mimo rozsah tohoto èlán-
ku. Výpoèet Fresnelových integrálù je
zahrnut do ní�e uvedeného programu
pro výpoèet zisku jehlanové trychtýøo-
vé antény. Tento program je urèen pro
návrh �optimální� trychtýøové antény,
která má následující vlastnosti:
- Diagram záøení má pøibli�nì stejné
tøídecibelové �íøky v obou rovinách
E i H.
- Má pøedem urèený zisk G.
- Trychtýø �pasuje� na jakýkoliv obdél-
níkový vlnovod s rozmìry WE a WH.

Vypoètený zisk odpovídá velmi
pøesnì zisku urèenému podle základní

Program dovoluje vypoèítat roz-
mìry �optimálního trychtýøe� podle
zadaného zisku G (dB) na zvoleném
kmitoètu F0 (MHz), pøípadnì také
v po�adovaném kmitoètovém pásmu
F1(min) - F2(max) ( MHz). Vychází se
z toho, �e trychtýøová anténa je na-
pájena obdélníkovým vlnovodem s roz-
mìry WE (krat�í strana vlnovodu
v mm) a WH (del�í strana vlnovodu
v mm).
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(Pokraèování)

Kmitoètové pásmo je rozdìleno na
jednotlivé kmitoèty krokem DF(MHz).
Program je schopen poèítat pouze se
zadanými zisky G ³ 10 dB. Pod tuto
velikost zisku program nepracuje.
Rozmìry antény se ji� pøibli�ují veli-
kosti ústí samotného budicího vlnovo-
du.

Výstup výsledkù je na pøipojené
tiskárnì (viz pøíklad pøipojený na konci
programu). Pokud by u�ivatel chtìl
mít výsledky na obrazovce PC, jde

o jednoduchou úpravu programu, spo-
èívající ve vynechání parametru Lst
v pøíslu�ných pøíkazech Writeln.
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Stavíme reproduktorové
soustavy (VII)

RNDr. Bohumil Sýkora

                  

Hlavním zdrojem nedorozumìní
jsou slova. To platí v ka�dodenním
�ivotì a platí to i v elektroakustice, po-
ta�mo �hifistice�, co� se týká zejména
rùzných subjektivních testù, popøípa-
dì úvah pohybujících se nìkde na
rozhraní techniky a estetiky èi psy-
chologie. Neschopnost nebo nemo�-
nost vyjádøit jasnými slovy my�lenky,
pøedstavy nebo pocity se zde èasto
vysvìtluje a obhajuje údajnou nemo�-
ností popsat nìkteré sluchem vníma-
né vlastnosti zvuku pomocí mìøitel-
ných velièin.

Texty tohoto druhu obvykle hýøí
pøívlastky, u kterých je bez osobní
konzultace s autorem vylouèené po-
chopit, co jimi bylo my�leno. Vzhle-
dem k tomu, �e se momentálnì pohy-
bujeme v oblasti konstrukce basových
ozvuènic, mám na mysli pøedev�ím
vyjádøení typu basy �gumové� èi �kulo-
vé�, �rychlé� a �pomalé�, �tvrdé� versus
�mìkké� a podobnì. Bohu�el ani po
technické stránce není v terminologii
tak docela jasno. Základní nedorozu-
mìní vzniká tím, �e se zamìòují pojmy
nízký kmitoèet, hluboký tón a bas ve
smyslu basový nástroj nebo hlas.

V akustice je pásmo nízkých kmito-
ètù (tedy nízkých zvukových kmitoètù)
zdola ohranièeno mezí sly�itelnosti
(asi 20 Hz). Urèení horní hranice je
vìcí dohody a pro na�e potøeby ji mù-
�eme stanovit na 320 Hz, tak�e se
bude jednat pøibli�nì o ètyøi nejni��í
oktávy akustického pásma (pozor, ne-
jde o oktávová pásma ve smyslu pøí-
slu�ných norem). V této oblasti le�í
základní kmitoèty tónù, vydávaných
basovými nástroji, jakými jsou tøeba
kontrabas, basová kytara nebo tuba.
Díky pøítomnosti vy��ích harmonic-
kých slo�ek mù�eme ov�em tyto ná-
stroje sly�et a rozpoznat i v pøípadech,
kdy základní kmitoèet ve zvukovém
spektru chybí - napøíklad v dùsledku
omezení pøená�eného pásma u dané
reproduktorové soustavy. O tom, zdali
komplexní zvukový signál má nebo nemá

basreflex s objemem 20 litrù, av�ak
naladìný na 60 Hz, vykazuje výrazný
zdvih v okolí 65 Hz. Výsledný zvuk by
ji� mìl dunivý charakter, u nìkterých
typù nahrávek a hudebních �ánrù by
to v�ak mohlo být hodnoceno pøíznivì.

Vida, kolik je mo�ností pøi tém�e
reproduktoru v tém�e objemu. A co je
z toho správné? Zhruba platí, �e cha-
rakteristika by mìla být pokud mo�no
vyrovnaná. Pokud se podaøí dosáh-
nout pøevý�ení v oblasti pod 50 Hz,
ani� by se pøitom o�idily �vy��í� basy, je
výsledek obzvlá�tì impozantní. Av�ak
pozor, takto konstruovaná reprodukto-
rová soustava je velmi úèinným zkou-
madlem akustických vlastností posle-
chového prostoru. A pokud je tento
prostor v oblasti nejni��ích kmitoètù
nedostateènì zatlumen (co� je skoro
pravidlem), nebývá celkový dojem
právì nejlep�í v dùsledku dunìní sa-
motného prostoru.

Uvedené porovnání køivek dosti
názornì ukazuje, jaké výhody pøiná�í
basreflex. Pøi správném pou�ití mù�e
výraznì zlep�it reprodukci basù v ob-
lasti, která je pro ucho z hlediska vní-
mání hudebního basu nejpodstatnìj�í,
i kdy� reprodukce nejni��ích kmitoètù
se basreflexem obecnì zhor�uje. Dru-
hou výhodou je mo�nost významného
zmen�ení zkreslení basù pøinejmen-
�ím v blízkosti kmitoètu, na který je
basreflex naladìn. Nevýhodou basre-
flexu je pak to, �e u nejni��ích kmito-
ètù se reproduktor chová, jako by �ád-
nou ozvuènici nemìl. To (kromì ji�
zmínìné ztráty citlivosti na tìchto kmi-
toètech) zpùsobuje také zvìt�ení ma-
ximální výchylky membrány v této ob-
lasti oproti ozvuènici uzavøené. Pøi
náhodném výskytu stejnosmìrných
impulsù v budicím signálu (napø. pøi
zapnutí nebo vypnutí zesilovaèe) se
pak mù�e snadno po�kodit reproduk-
tor (tzv. �vystøelení� kmitaèky z mag-
netického obvodu apod.).

A je�tì jak je to s tím èinitelem ja-
kosti. Jak jsme si ukázali v pøedcho-
zích èástech, chová se reproduktor
z elektrického hlediska jako paralelní
rezonanèní obvod. Pokud je reproduk-
tor pøipojen na výstup zesilovaèe
s velmi malou výstupní impedancí, je
vlastnì jakoby zkratován a pøíslu�ný
rezonanèní obvod je tedy pøemostìn
stejnosmìrným odporem kmitací cív-
ky (plus její indukèností, ale ta se
u nízkých kmitoètù neuplatní). Celko-
vý èinitel jakosti reproduktoru je pak
definován jako èinitel jakosti zatlume-
ného rezonanèního obvodu, který je
tvoøen paralelní kombinací indukènos-
ti Lm, kapacity Cm a paralelnì spoje-
ných odporù Rm a Rs. Pokud je èinitel
jakosti reproduktoru vìt�í ne� 0,71
(druhá odmocnina z jedné poloviny),
je na jeho charakteristice pøevý�ení
i bez basreflexu, dokonce i v nekoneè-
né ozvuènici. Takový reproduktor se
pro pou�ití v basreflexu pøíli� nehodí.
Pokud je èinitel jakosti men�í ne� 0,2,
je charakteristika s basreflexem znaè-
nì zvlnìná. Nejvhodnìj�í z hlediska
pou�ití v basreflexu jsou reproduktory
s èinitelem jakosti v rozmezí 0,25 a�
0,5.

    (Pøí�tì: Zaèínáme s výhybkami.)

basový charakter, se rozhoduje pøe-
dev�ím v pásmu zhruba 60 a� 100 Hz.
Charakter basù samotných pøi re-
produkci zvuku pak urèuje vyvá�ení
reprodukce tohoto pásma oproti pøi-
lehlým ni��ím a vy��ím pásmùm. Po-
mìrné zdùraznìní signálù s kmitoèty
pod 60 Hz dává bas �mìkký�, pøípad-
nì a� �rozmazaný�, nadbytek slo�ek
v pásmu 60 a� 100 Hz zpùsobuje ná-
bìh k dunivosti, tìsnì nad 100 Hz se
mù�e projevovat �tvrdost� a pøebytek
celého pásma vy��ích basù (tj. 100 a�
300 Hz) dává zvuku huèivý a� �buèivý�
charakter. To v�e je samozøejmì rela-
tivní, závislé na vkusu a slo�ení origi-
nálního signálu a platné za pøedpokla-
du nezkreslené reprodukce; pøípadné
zkreslení situaci podstatnì kompliku-
je.

Co z toho vyplývá pro konstrukci
reproduktorových soustav, si mù�eme
objasnit na obr. 1., ve kterém jsou
uvedeny vypoètené charakteristiky sku-
teèného reproduktoru SEAS P17RCY,
co� je basový reproduktor o prùmìru
ko�e 17 cm, s vlastním rezonanèním
kmitoètem 35 Hz (platí pro reproduk-
tor bez ozvuènice, tj. �volnì ve vzdu-
chu�), a ekvivalentním objemem 41 lit-
rù. Reproduktor má celkový èinitel
jakosti 0,23, co� je velièina, ke které
se je�tì vrátíme. Køivka A udává cha-
rakteristiku reproduktoru v uzavøené
ozvuènici o objemu 20 litrù. Z hlediska
pøenosu nejni��ích kmitoètù je její prù-
bìh relativnì nejpøíznivìj�í, citlivost
v�ak zaèíná výraznìji klesat ji� nad
kmitoètem 100 Hz. Takto konstruova-
ná reproduktorová soustava by dávala
reprodukci basù �mìkkou�, ale mdlou
a nevýraznou. Køivka B odpovídá bas-
reflexové ozvuènici o stejném objemu,
naladìné na 40 Hz.  Prùbìh je sice
u nejni��ích kmitoètù hor�í, av�ak
v oblasti, která je pro sluch podstatná,
tj. v pásmu od zhruba 30 Hz vý�e,
bude reprodukce basù výraznì lep�í,
basy budou �konkrétnìj�í� a �pevnìj�í�.
Køivka C, která je vypoètena opìt pro

Obr. 1.





26



Praktická elektronika A Radio - 4/98

7(6

��03/

9
ê
V
WX
S

.DQiORYê
YROLþ�,)

Pøístroje s analogovým
zpracováním zvuku

Pøibývá stí�ností na �patnou kvalitu zvuku,
která je zpùsobena pou�itím nevhodného kon-
vertoru pøi roz�íøení zvukových norem u pøístro-
je (napø. konvertor FG3, K5S apod.). Tato zaøí-
zení �neumí� souèasnì s konverzí pøenést
i signály v normì B/G. Pøipojením do pùvodní
cesty signálu za nebo pøed filtry B/G 5,5 a 5,74
nastane situace, �e vzhledem k nepøizpùsobe-
ní vstupní nebo výstupní impedance a dále
smísením obou signálù (pøímé cesty a konverz-
ního) vzniknou v pásmu B/G ru�ivé interference
s odstupem od signálu asi 10 a� 20 dB (signál
není pou�itelný). Obecnì platí zásada, �e u pøí-
strojù s analogovým zpracováním zvuku se po-
u�ijí moduly oznaèené písmenem �G� (TES11SG,
TES33SG), které jsou urèeny pro pøenos obou
norem B/G i D/K. Pùvodní cesta signálu B/G se
pøeru�í a signál druhé mezinosné frekvence
zvuku prochází pøes konvertor (smì�ovaè).
Konverze i pøenos pùvodní normy pak probíhá
bez závad.

Pro pøístroje s analogovým i digitálním
zpracováním zvuku byly vyvinuty a uvedeny do
sériové výroby nové stereofonní konvertory
stejnojmenné øady TES11S(G) a TES33S(G).
Konverzní èást modulù je osazena balanèním
vf smì�ovaèem NE612AN. Tento vynikající ob-
vod zaji��uje velkou èistotu signálu na výstupu
s potlaèením slo�ek mimo pásma druhých me-
zinosných kmitoètù zvuku více ne� o 50 dB.
Oscilátor smì�ovaèe je øízen krystalem.

Stále èastìji se také objevují v monofon-
ních televizorech procesory øady TDA8360-2
(obr. 1.). Tyto procesory jsou vybaveny detekto-
ry PLL druhé mezinosné frekvence zvuku 5,5 MHz.
Pøi pou�ití bì�ných konvertorù øady 33M se ve
zvuku objevuje silná ru�ivá slo�ka, pocházející
ze smyèky frekvenèní syntézy kanálového voli-
èe. Tento jev zpùsobuje skuteènost, �e v mo-
dulech øady 33M se konverznì zpracovává ne-
filtrovaný signál druhé mezinosné a slo�ky
z frekvenèní syntézy �padnoucí� do pásma
5,5 MHz pak strhávají smyèku detektoru PLL.

Tento jev beze zbytku odstraní vyfiltrování dru-
hé mezinosné zvuku pøed její konverzí. Proto
vznikl nový modul pod oznaèením TES33MPL,
který je ji� takto konstruován a obsahuje navíc
dva dal�í filtry 5,5 a 6,5, vèetnì souèástek na
jejich impedanèní pøizpùsobení. Tento modul je
samozøejmì i jinak univerzálnì pou�itelný, je
v�ak o nìco dra��í, ne�li bì�né 33M.

Moduly TES33M novì vyu�ívají obvod
TDA4445B. Pou�ití tohoto obvodu vyvolala po-
tøeba vìt�í selektivity kvaziparalelních konver-
torù. Na kabelových sítích je situace stále ná-
roènìj�í, mno�ství kanálù se zvìt�uje a jejich
odstup se zmen�uje. Potøeba vstupní selektivity
je proto jeden z nejdùle�itìj�ích po�adavkù.
Obvody TDA4445B mají oproti obvodùm
TDA2545A tøikrát vìt�í citlivost. Dají se na vstu-
pu dokonale impedanènì pøizpùsobit. Kapacita
vstupního vazebního kondenzátoru dvojité pás-
mové propusti byla zmen�ena na 3,3 pF. V dù-
sledku znaèné citlivosti IO a �impedanènímu
odlehèení� propusti  je naladìní vstupních ob-
vodù velmi ostré. Moduly nyní nastavujeme na
pøípravcích s fázovými závìsy pøi modulaci ob-
razového signálu s digitálními informacemi.
V�echny filtry PAW nemají pøesnì stejné pøe-
nosové charakteristiky, proto je nutné po mon-
tá�i do pøístroje nastavení zkontrolovat tak, �e
pøi povyta�ené anténì postupnì pøekontroluje-
me naladìní v�ech tøí cívek.

Pøístroje s digitálním
zpracováním zvuku

V poslední dobì se stále èastìji vyskytují
v pøístrojích, zvlá�tì dra��ích, digitální proceso-
ry pro zpracování zvukových norem. Jedná se
o procesory pro urèitou normu zvuku, nebo
multinormové. Jsou to napø. procesory øady
MSP (ITT), TDA9875 (PHILIPS - obr. 2.) apod.
Digitálnímu procesoru staèí pomìrnì malá úro-
veò druhé mezinosné frekvence zvuku. Jako
zdroj signálu pro procesor se pou�ívá videosig-
nál po detekci v demodulátoru AM. Proto bývá
pou�itý filtr PAW v normì B/G s tím, �e èást

Novinky v pøevodu
zvukových norem TV

vysílání
V tomto èlánku vám opìt pøiná�íme dal�í aktuální informace, týkající se

problematiky pøevodu zvukových norem TV vysílání. Doba nám pøinesla
dal�í novinky v tomto oboru. Zaèaly se hojnì pou�ívat digitální procesory
pro zpracování zvuku a dále v pøístrojích s analogovým zpracováním zvu-
ku se stále èastìji vyskytují procesory s detektory PLL. Tento pokrok vyvo-
lal nutnost najít technické øe�ení pøevodu zvukových norem právì v tìchto
pøístrojích. Situaci navíc komplikuje skuteènost, �e v kabelových sítích se
objevuje stále více kanálù s pøenosem stereofonního zvuku v normì B/G.

signálu mezinosné 5,74 MHz je�tì tento filtr
pøenese. Chceme-li tedy konvertovat vstupní
signál digitálního procesoru zvuku smì�ova-
èem, neuspìjeme, nebo� na vstupu procesoru
�ádný signál D/K prakticky není. Pøesvìdèili
jsme se o tom ostatnì pomocí spektrálního
analyzátoru. Pøesto je úprava zvukové normy
velmi jednoduchá. Máme-li k dispozici schéma
pøístroje, najdeme vstup procesoru pro frek-
venènì modulovaný signál. Sem pøipojíme spo-
jené výstupy kvaziparalelního stereofonního
konvertoru (TES33S), konvertoru urèeného
pouze pro konverzi signálù D/K (6,5 a 6,25
MHz). Nejlépe je spojit tyto výstupy pøímo na
desce konvertoru a signál vést k procesoru jed-
ním vodièem. Po pøipojení modulu jemnì dola-
díme pøi povyta�ené anténì (�um ve zvuku) a
signálu v normì D/K vstupní obvody dvojité
propusti a dále obnovovaè nosné obrazu (cívka
v èele IO).

Není-li k dispozici schéma pøístroje, postu-
pujeme takto: Zapojíme vstupy konvertoru, pøi-
pojíme napájení a spojenými výstupními vodièi
�obejdeme� postupnì vývody procesoru, a� se
zvuk �ozve�. Obava ze znièení IO není na místì,
nebo� výstupy konvertoru jsou oddìleny kon-
denzátory s malou kapacitou (22 a 27 pF). Dále
jemnì doladíme obvody konvertoru (signál
v normì D/K). Zvuk v pùvodní pøenosové sou-
stavì B/G probíhá bez závad, nebo� v cestì
signálu první nosné mezifrekvence zvuku ne-
jsou �ádné filtry a pøipojení signálu z výstupu
konvertoru nemá naprosto �ádný vliv na tento
signál pùvodní pøenosové cesty. Obecnì se dá
øíci, �e úprava pøístrojù s procesory s digitálním
zpracováním zvuku je nejsnaz�í.

Zmiòované moduly dodává firma TES elek-
tronika - viz inzerce a III. strana obálky.

 A na závìr u�iteèná rada:
V�dy dbejte na to, aby to, co zamontujete

zákazníkovi do pøístroje mìlo prohlá�ení o sho-
dì! Pokud tuto zásadu opominete, mù�e se
vám ji� letos klidnì stát, �e se na vás bude zá-
kazník �hojit� za znièení pøístroje, i kdy� vy bu-
dete vìdìt, �e to nebylo va�í vinou. Ka�dý do-
davatel náhradních dílù a souèástek je povinen
vám dodat pøíslu�né prohlá�ení o shodì podle
zákona.
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Obr. 2.

Obr. 1.
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Vlastnosti a funkcie
audio procesorov

Ako prvé otázky, ktoré si kladie
ka�dý kon�truktér pri kon�trukcii zná-
meho zariadenia s neznámymi prvka-
mi sú:
- èo musí obsahova� nová kon�trukcia,
- aké bude ma�  vlastnosti,
- aké bude ma� funkcie,
- ko¾ko stojí.

Ka�dý nf zosilòovaè s audio proce-
sorom musí obsahova� audio proce-
sor, ïalej kontrolér, ktorý riadi v�etky
jeho funkcie a nakoniec prvky ovláda-
nia. Audio procesory ako zariadenia
vysoko integrované obsahujú v sebe
elektronické potenciometre pre regu-
láciu hlasitosti, symetrie, vý�iek, ba-
sov, fader, loudness, ïalej vstupný

multiplexer na prepínanie audio vstu-
pov, funkciu mute a v surround systé-
moch aj prepínanie re�imov. Vo vlast-
nostiach audio procesorov nebolo
zabudnuté ani na takú vlastnos�, ako
je pripojenie viacstupòových equalizé-
rov. Èo v�etko má audio procesor
v sebe, to závisí iba od jeho typu.

Základné parametre, s ktorými sa
mô�eme v katalógových listoch audio
procesorov stretnú�, sú:
- 1-4 vstupy stereo,
- regulácia vý�iek do ±15 dB,
- regulácia basov do ±20 dB,
- regulácia zosilnenia do +20 dB,
- odstup signál/�um do 106 dB,
- skreslenie THD typ. 0,01 %.

Funkcie, ktoré je mo�né zabezpe-
èi� v nf zosilòovaèi s audio proceso-

rom, sa dajú vymenova� jednou vetou:
��iadne mechanické prvky ako sú po-
tenciometre a prepínaèe�.

Vzh¾adom na to, �e v�etky funkcie
audio procesorov sú ovládané cez sé-
riovú zbernicu I2C resp. SPI, èo zabez-
peèí kontrolér celého zariadenia, je
mo�né v�etky funkcie nf zosilòovaèa
ovláda� z dia¾kového infraèerveného
ovládaèa, resp. inej ovládacej jednot-
ky s tlaèidlami a príslu�ným zobraze-
ním. Týmto sa tak zjednodu�í mecha-
nická kon�trukcia nf zosilòovaèa, �e
predný panel zariadenia mô�e ma�
iba otvor pre infraèervený príjímaè a
indikaènú LED. Je mo�né samozrej-
me rie�i� ovládanie zariadenia aj po-
mocou tlaèidiel funkcií.

Cenové relácie audio procesorov sú
tie� zaujímavé. Pomerne �iroký sorti-
ment audio procesorov firiem Philips a
SGS Thomson, ako napr. TDA7313,
TDA7314,  TDA7315, TDA7318, TDA7319,
TDA7300, TDA7306, TDA7343, TDA7348
sa cenou pohybuje v rozsahu 150 a�
290 Sk bez DPH. K ním doporuèované
viacstupòové equalizéry TDA7316,
TDA7317, TEA6360 stoja okolo 260
Sk bez DPH. Ceny sú uvádzané
z cenníku firmy MACRO s. r. o. �ili-
na, platného v 5/97 (aj keï cenník
neuvádza limitné mno�stvo odobe-
raných kusov).

Kon�trukcia nf korekèného
zosilòovaèa s audio procesorom

Korekèný zosilòovaè je navrhnutý
modulárne z dôvodu mo�nosti pou�i-

Audio procesory
v amatérskej praxi

Ing. �tefan Ga�parek, Ing. Marián Tomka

V súèasnom období nastáva nová explózia s uverejòovaním kon-
�trukcií a stavebníc nf zosilòovaèov  realizovaných na báze moder-
ných integrovaných obvodov. Preva�ná väè�ina kon�trukcií sa
v�ak zaoberá len problematikou koncových stupòov nf zosilòova-
èov rôznych výkonov bez následného rie�enia korekèného zosilòo-
vaèa a ovládania celého zariadenia. Pritom audio procesory umo�-
òujú túto medzeru v kon�trukciách ve¾mi jednoducho a kvalitne
vyplni�. Cenové relácie a  sortiment audio procesorov toto tvrdenie
v plnej miere potvrdzujú.

Obr. 1.
Schéma
riadiacej

èasti

Ruèná
jednotka

DisplejPrijímaè
DO

Audio výstupy
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tia rôznych typov audio procesorov a
equalizérov. Schéma jeho riadiacej
èasti je na obr. 1, návrh dosky s plo�-
nými spojmi na obr. 1a, rozmiestnenie
súèiastok na obr. 1b. Jej základ tvorí
mikrokontrolér ATMEL 89C51, na kto-
rého porty sú napojené:
1. Sériová pamä� ST93C46 na bity
P3.4, P3.5, P3.6 slú�iaca na uchova-
nie nastavených parametrov nf zosil-
òovaèa aj po vypnutí a opätovnom za-
pnutí zariadenia.
2. Príjmaè DO  (dia¾kového ovláda-
nia) pripojený na konektor K1, slú�iaci
na príjem povelov z dia¾kového infra-
èerveného ovládaèa. Zosilnený signál
je vedený priamo na vstup P3.3 obvo-
du 89C51. Dekódovanie povelov sa
uskutoèòuje programovo, èim odpadá
potreba pou�itia dekódera povelov.

Obr.1a.

Obr.1b.

Obr. 2. Schéma
zapojenia

prijímaèa DO

 Obr. 4.

Obr. 3.

Rozpis súèiastok
základovej dosky

R1 8,2 kW, TR 191
R2 4,7 kW, TR 191
R3 4 x 47 kW, TR 191
R4, R5, R9, R10 47 kW, TR 191
R6 470 W, TR 191
R7, R8, R11, R12 22 kW, TR 191
C1 10 µF/10 V
C2, C3 33 pF, keram.
C4, C6, C9 47 µF/16 V
C5, C7, C8, C10 100 nF, keram.
U1 93C46
U2 89C51
A1, A2 MAC08 ekv. MAX358
IC1 7805
T1 BC337
D1 LED
X1 kry�tál 11,0592 MHz
K1 konektor 1 x 3 pin

K2 konektor 2 x 13 pin
K3, K4 konektor 1 x 20 pin
K6, K7 konektor 1 x 10 pin
K5 svorkovnica 3 pólová
K8 konektor 2 x 2 pin
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3. Zobrazovacia jednotka na konek-
tor K6 (port P2) slú�iaca na zobrazenie
práve nastavených parametrov zosil-
òovaèa, ako napr. hlasitos�, symetrie,
vý�ky, basy, fader, èíslo vstupu. Ako
zobrazovacia jednotka je pou�itý
displej LCD buï 2x 16 znakov typu
LTN211R, alebo 4znakový typu 4DM
8010. Pripojenie dispeja LTN211R je
na obr. 5, displeja 4DM8010 na obr. 6.

4. Ruèná ovládacia jednotka na ko-
nektor K7 (port P0), slú�iaca na nasta-
vovanie parametrov zosilòovaèa, pre-
pínanie vstupov a re�imov. Ako ruèná
ovládacia jednotka mô�e by� pou�itá
buï jednotka z obr. 7a, alebo ruèná
jednotka z obr. 7b.

Ruèná jednotka z obr. 7b má 3 tla-
èidlá a 4 LED. Tlaèidlo Tl1 slú�i na
prepínanie funkcie HLASITOS�, SY-
METRIE, VÝ�KY, BASY, VSTUP, FA-
DER, tlaèítko Tl2 slú�i na zväè�ovanie
hodnoty navolenej funkcie, tlaèítko Tl3
na zmen�ovanie hodnoty navolenej
funkcie. LED D1 a� D4 zobrazujú
funkcie volené z tlaèidla Tl1 nasledov-
ne:
HLASITOS� svieti D1
SYMETRIE svieti D2
VÝ�KY svieti D3
BASY svieti D4
VSTUP svieti D1 a� D4
FADER svieti D1, D2

Súèasným zatlaèení tlaèidiel Tl1 a
Tl2 sa vykoná vybavenie údajov z pa-
mäte ST 93C46 a nastavenie zapa-
mätaných parametrov zosilòovaèa
(hlasitos�, symetrie, vý�ky, basy, fa-
der). Súèasným zatlaèením tlaèidiel
Tl1 a Tl3 sa práve nastavené para-
metre zosilòovaèa ulo�ia do pamäte
ST 93C46.

Obr. 5. Pripojenie displeja LTN211R

Konektor  Signál  Displej     Signál
K6/1 UCC 2 UCC
K6/2 P2.0 7
K6/3 P2.1 6 EN
K6/4 P2.2 4 RS
K6/5 P2.3 5 R/W
K6/6 P2.4 11 D4
K6/7 P2.5 12 D5
K6/8 P2.6 13 D6
K6/9 P2.7 14 D7
K6/10 GND 1,3 GND+kontrast

Obr. 6. Pripojenie displeja 4DM8010

Konektor Signál Displej Signál
K6/1 UCC 1 UCC
K6/2 P2.0 12 A
K6/3 P2.1 11 B
K6/4 P2.2 10 C
K6/5 P2.3 9 D
K6/6 P2.4 5 ID4
K6/7 P2.5 6 ID3
K6/8 P2.6 7 ID2
K6/9 P2.7 8 ID1
K6/10 GND 4 GND

Rozpis súèiastok dosky
prijímaèa DO

R1 120 kW, TR 191
R2 220 kW, TR 191
R3 82 kW, TR 191
R4 2,2 kW, TR 191
R5 3,9 kW, TR 191
R6 820 W, TR 191
R7 47 kW, TR 191
C1 150 pF, keram.
C2 10 nF, keram.
C3 5 µF/16 V
C4 2,2 µF/6 V
C5 47 µF/16 V
C6 4,7 nF, keram.
C7 4,7 nF, keram.
C8 2,2 µF/6 V
U1 MDA4050B
T1 KC238C (BC238C)
T2 BC337
D1 SFH205 (LT516AD)

Ruèná jednotka na obr. 7a s tlaèít-
kami Tl1 a� Tl16 poskytuje preh¾ad-
nej�ie nasledovné ovládanie zariade-
nia.
Tl1, Tl2 hlasitos� ±
Tl3, Tl4 symetrie ±
Tl5, Tl6 vý�ky ±
Tl7, Tl8 basy ±
Tl9, Tl10 vstup ±

Zapojenie príjmaèa DO je na obr. 2
a je prevzaté ako osvedèené zapoje-
nie z tevízneho príjímaèa COLOR
343. Z tohoto televízneho príjímaèa je
pou�itý aj vysielaè DO (s obvodom
SAA1250-1). Tieto vysielaèe bývajú
v predaji asi za 500 Sk. Doska príjí-
maèa DO a rozmiestnenie súèiastok
sú na obr. 3 a obr. 4. Pre správne de-
kódovanie povelov z vysielaèa DO je
dôle�ité dodr�a� frekvenciu kry�tálu
X1 - 11,0592 MHz. Doska prijímaèa je
umiestnená v krabièke z tenkého ple-
chu (Ms) a je spojená s krabièkou pri-
spájkovaním k jej vnútorným okrajom
v miestach zemniacej plô�ky. Prispáj-
kovanie k vodivej krabièke je nevy-
hnutné, preto�e krabièka mimo tienia-
cej funkcie zároveò aj pripája GND
napájacieho napätia na R6, C5, C3.

Obr. 7b.

Obr. 7a.

Klávesnica
16tlaèidlová

Klávesnica
3tlaèidlová
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Tl11, Tl12 fader ±
Tl13, Tl14 loudness ±
Tl15 zapamätanie parametrov
Tl16 vybavenie parametrov

5. Prepínaèe audio vstupov, slú�iace
na prepnutie jedného zo 6 vstupov
privedených cez konektor K2 a multiple-
xery A1, A2 na audio zbernicu. Sú reali-
zované dvomi obvodmi MAC08A, alebo
zahranièným ekvivalentom MAX358.

V prípade, �e na audio zbernicu je
pripojený modul s audio procesorom a
interným multiplexerom, nie sú obvo-
dy MAC08 osadzované. Na ich miesto
je preto výhodné osadzova� objímky
16 PIN. Adresácia vstupných prepína-
èov je realizovaná bitmi P1.0 a� P1.2
obvodu AT89C51. Výstup pre nahrá-
vanie na MGF je vyvedený na konek-
tor K8 riadiacej jednotky. V prípade,
�e audio procesor má v sebe integro-
vaný vstupný multiplexer, je výstup
pre nahrávanie na MGF realizovaný
priamo na module audio procesora -
konektor K2.

6. Audio zbernica realizovaná dvomi
20 pinovými konektormi K3 a K4. Obi-
dve pozície audio zbernice sú identic-
ké, èo sa týka rozlo�enia signálov. Do
jedného konektora audio zbernice sa
zasúva samotný modul s audio proce-
sorom, druhý ostáva vo¾ný na ïal�ie
mo�né pripojenie viacstupòového equ-
alizéru. Vo verzii bez equalizéru je
mo�né do druhej pozície audio zbernice
zasunú� modul predkorekcií, ktorým je
mo�né upravi� frekvenènú charakteris-
tiku nf zosilòovaèa pod¾a subjektívneho
vnemu. Schéma jedného z mo�ných
zapojení predkorekcií je na obr. 8.

Rozlo�enie signálov audio zberni-
ce na konektoroch K3, K4 je nasle-
dovné:
PIN1 - GND
PIN2 - rezerva
PIN3 - rezerva
PIN4 - rezerva
PIN5 - rezerva
PIN6 - rezerva P3.2
PIN7 - SCL hodiny zbernice I2C

PIN8 - SDA sériové data zbernice I2C
PIN9 - rezerva
PIN10 - EQINR vstup do equalizéru -
pravý kanál
PIN11 - EQINL vstup do equalizéru -
¾avý kanál
PIN12 - EQOUTR výstup z equalizéru
- pravý kanál
PIN13 - EQOUTL výstup z equalizéru
- ¾avý kanál
PIN14  - AUDIO INL vstup audio pro-
cesora - ¾avý kanál
PIN15 - AUDIO INR vstup audio pro-
cesora - pravý kanál
PIN16 - MX OUTL výstup ¾avého ka-
nálu vstupného multiplexera
PIN17 - MX OUTR výstup pravého ka-
nálu vstupného multiplexera
PIN18 - rezerva
PIN19 - +12 V
PIN20 - -12 V

Návrh riadiacej jednotky nf zosilòo-
vaèa a príslu�né programové vybave-
nie mikrokontroléra AT89C51 je reali-
zované tak, aby si ka�dý záujemca
mohol vybra� pod¾a svojich technických
a finanèných mo�ností jednu z nasle-
dovných konfigurácií:
- Ovládanie iba z dia¾kového ovládaèa
DO, kedy bude na RJ napojený iba
modul z obr. 2. Displej ani �iadna
z ruèných jednotiek nie sú pripojené.
Táto varianta je najprijate¾nej�ia a naj-
lacnej�ia pre majite¾ov DO k televíz-
nym prijímaèom COLOR 343.
- Ovládanie z DO a zobrazenie na dis-
plej jedného alebo druhého typu bez
pou�itia ruènej jednotky.
- Ovládanie iba z ruènej jednotky jedného
alebo druhého typu bez pou�itia displeja
a DO. Táto varianta je zase najlacnej�ia
pre tých, ktorí vysielaè DO nevlastnia.
- Ovládanie z DO a z ruènej jednotky
jedného alebo druhého typu bez pou-
�itia displeja.

- Ovládanie z DO a z ruènej jednotky
jedného alebo druhého typu a zobra-
zenie na displej jedného alebo druhé-
ho typu.
- Ovládanie z ruènej jednotky jedného
alebo druhého typu s pou�itím disple-
ja jedného alebo druhého typu.

Vo¾ba typu displeja sa vykonáva
prepojením volite¾nej prepojky P1-P3
nasledovne:
Rozpojená P1-P3 - vo¾ba displeja LTN 211R.
Spojená P1-P3 - vo¾ba displeja 4DM8010.

Vo¾ba typu pou�itej ruènej jednotky
je volite¾ná prepojkou P2-P4 nasle-
dovne:
Rozpojená P2-P4 - ruèná jednotka 3tlaèidlová.
Spojená P2-P4 - ruèná jednotka 16tlaèidlová.

V prípade, �e nie je pou�itý �iadny
displej alebo ruèná ovládacia jednot-
ka, sú volite¾né prepojky bez významu
a mô�u by� zapojené ¾ubovo¾ne.

Pre toto programové vybavenie je
nasledovné pridelenie funkcií DO.

Obr. 8. Schéma jedného z mo�ných
zapojení predkorekcií (typy súèiastok
sú iba doporuèené, namiesto trimrov

R8, R11, R15, R18 mo�no pou�i�
odporové delièe; trimre R8 a R15

nastavujú basy)

Vo¾né funkcie vysielaèa DO 0, 7, 8,
9, +10, -10, AV, VCR, vo¾ba pásma,
POWER, sú rezervované pre ovláda-
nie funkcií equalizéra, poprípade iných
doplnkových funkcií nf zosilòovaèa.

Funkcia na DO     Funkcia               Vysielaný kód
nf zosilòovaèa

hlasitos� ± hlasitos� ± 1DH, 3DH
farebná sýtos� ± symetrie ± 0DH, 2DH

jas  ± vý�ky ± 05H,  25H
AVC  ± basy ± 15H,  35H

program  ± fader ± 38H,  08H
ladenie  ± loudness ± 2CH, 1CH
normovanie obnovenie nastavenej

hodnoty 30H
M zápis nastavenej

hodnoty 19H
mute mute 18H
1 a� 6 prepnutie vstupu 1 a� 6

            02H,22H,12H,32H,0AH,2AH

(Pokraèovanie)
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ca je po stránke mechanickej aj elektric-
kej funkèná a rád by som ju uviedol do
chodu. Budem tie� vïaèný, ak v prípade,
�e nemáte túto schému k dispozícii, po-
skytnete mi kontakt (servis, alebo rádioa-
matér), kde by som mohol túto schému
zohna�.  Prípadnému záujemcovi mô�em
poskytnú� obratom za ofrankovanú obál-
ku s adresou schémy nasledujúcich rá-
diostaníc:

CB rádiostanice: DNT FORMEL 1,
DNT RALLYE, DNT ZIRKON 1, ELIX
DRAGON, ELIX GIANT, STABO DELTA
-02, STABO BETA, ALAN MIDLAND
KOMBI 77-861; rádiostanice VKV: ALIN-
CO DJ-180, ALINCO DJ-190, MINI REX.

V prípade, �e mi mô�ete pomôc�, skon-
taktujte sa so mnou na adrese:

Tomá� Mu�inský
Tehelná 307/32
093 03 Vranov nad Top¾ou, SR

alebo mi po�lite vyrozumenie faxom na
èíslo: (0931) 223 11.

Obr. 1.

Obr. 2.

jinak té� zvaná magnetická, proto�e
na rozdíl od záøièù jednotek èi násobkù
ètvrtvln, vytváøejících pole elektrické
i magnetické, je tato anténa zdrojem in-
tenzivního pole magnetického. Není to
také �ádná novinka; v citované litera-
tuøe je o ní zmínka ji� pøed desítkami
let.

Zaèal jsem se o ni zajímat, kdy� se
mi podaøilo �vy�ebrat� od pracovníkù
kabelové TV zbytek zemního kabelu
úctyhodných parametrù. Vnìj�í Æ byl
17 mm, plá�� z mìdi o Æ 14 mm a vnitø-
ní vodiè o Æ 3 mm. Kdy� jsem ten zby-
tek stoèil do kruhu, mìl prùmìr 58 cm.
Z obrázku je zøejmé, �e ladìný obvod
tvoøí vnitøní vodiè spolu se vzduchovým
trimrem 30 pF a buzení se odehrává
na opaèné stranì do plá�tì kabelu
smyèkou s malou impedancí. Smyèka
je zhotovena podle obrázku z bílé TV
úèastnické �òùry o impedanci 75 W.

Slu�í se poznamenat, �e anténa pøi
rezonanci vykazuje obrovský èinitel ja-
kosti Q, co� se pøíznivì projevuje hlav-
nì pøi pøíjmu zú�ením pásma, tedy vìt-
�í selektivitou, ov�em pøi pøechodu na
vzdálenìj�í kanály je nutno anténu do-
ladit. Ladit lze v podstatì dvojím zpù-
sobem. Buï pøijímanou protistanici na-
ladíme na nejvìt�í hlasitost, pøípadnì
nejvy��í údaj S-metru, nebo na zvole-
ném kanále zaklíèujeme a mìøièem
pole zjistíme polohu nejvìt�í výchylky.
Proto�e pøi ladìní se nepøíznivì proje-
vuje i kapacita ruky, doporuèuji na tri-
mr navléknout bu�írku a do ní zasunout
vnitøek injekèní støíkaèky. Jeliko� je la-
dicí trimr v obvodu na nejvy��í impe-
danci, je na nìm také nejvìt�í vf napì-
tí. Snadno si spoèítáte, �e kdy� pøi 4 W
výstupního výkonu je na 50 W napìtí
14 V, pak na velké impedanci bude
i podstatnì vy��í napìtí. Snadno se o
tom pøesvìdèíte, kdy� zaklíèujete a sáh-
nete prstem na pøechod mezi rotorem
a statorem trimru. Pìknì to tam pálí,
co� zmiòuji proto, abych varoval pøed
snahou �naèudit� do antény nìjakých
padesát èi více zakázaných wattù. Moh-
la by se z trimru stát oblouková lampa.

Anténa je na stole umístìna svisle
s mo�ností otáèení kolem svislé osy,
aby se daly vyu�ít i její smìrové vlast-
nosti.

Kruhová anténa z ,koaxu�

Literatura
[1] Sdìlovací technika 7/1982, s. 249.
[2] Amatérské radio 4/1984, s. 58.
[3] Amatérské radio 7/1989, s. 90.
[4] Amatérské radio 2/1990, s. 38.

Tomu, kdo se neobejde bez teorie,
je urèen výraz, udávající energii pole
vyzaøovaného smyèkou:

EV/m =
120p2       A

I cos Q,
d        l2[    ]

d = vzdálenost od smyèkové antény m;
A = plocha smyèky m2;
l = délka vlny v m;
I = proud ve smyèce  A;
Q = úhel svíraný rovinou smyèky.
Uvedená rovnice byla uveøejnìna v roce 1932:
Carter P.F-PIRE sv. 20 (VI 1932, s. 1004).

OK1ACP

Z va�ich dopisù
Vá�ená redakcia,
Vá� èasopis kupujem u� od roku 1991,

keï som sa ��astnou náhodou dostal
k jednému z èísiel. V�dy sa najviac te�ím
na rubriku CB report, preto�e som vá�ni-
vý rádioamatér. Ve¾mi oceòujem èlánky
zaèínajúcim CB-èkárom, lebo sám dobre
viem, aké sú zaèiatky �a�ké.

Pí�em vám v�ak z iného dôvodu. Ne-
dávno som lacnou kúpou získal CB trans-
ceiver znaèky Alan. Je v òom funkèná frek-
venèná modulácia a z èasti výkonový stu-
peò. Chýba v òom v�ak jedna vysokofre-
kvenèná cievka (L5) a pravdepodobne je
tie� ,odpálený� niektorý z výkonových tran-
zistorov. Dlho som sa sna�il ju opravi�, no
bez schémy to neide. Chcel by som vás
preto poprosi� o pomoc pri zohnaní sché-
my zapojenia rádiostanice CB transceiver
Alan Midland, model 77 104, rok výroby
1989. Pomohlo by mi to pri oprave. Stani-

* + *
V redakci PE-AR zmínìné schéma bo-

hu�el nemáme k dispozici a o vyjádøení
k tomuto problému jsme po�ádali na�e-
ho stálého spolupracovníka v oboru CB:

Dostáváme do redakce èasto �ádosti
o poskytnutí schémat a servisních návo-
dù od rùzných radiostanic. Vìt�inou jde o
ji� nevyrábìné a nedodávané èi �exotic-
ké� CB radiostanice.

Bohu�el k radiostanicím, které nejsou
u nás homologovány (=schváleny pro pro-
voz v ÈR), nejsou servisní dokumentace
obvykle k dispozici. Jedná se o radiosta-
nice pocházející z individuálních a náhod-
ných �výhodných� dovozù se v�emi nega-
tivními dùsledky z toho vyplývajícími -
nedostupnost elektrických a mechanic-
kých náhradních dílù a dokumentace ne-
jen u nás, ale i v Evropì, a hlavnì mo�-
nost obdr�et velmi citelnou pokutu, z její�
velikosti se poøádnì zatoèí hlava a kterou
u�ivatel takové stanice mù�e obdr�et i za
pouhé pøechovávání takové neschválené
radiostanice.

K radiostanicím, které jsou u nás
schváleny, je dokumentace samozøejmì
dostupná - povinností dr�itele rozhodnutí
je pøedlo�it mj. i kompletní technickou do-
kumentaci ke schvalovacímu øízení.

V ÈR jsou k dispozici schémata a hlav-
nì náhradní díly napø. k schváleným radi-
ostanicím DNT FORMEL 1, DNT RALLYE,
DNT ZIRKON 1 a ZIRKON CEPT, DNT
MICRO, DANITA 1240 a 1540, ELIX GI-
ANT, ELIX SY-101, ELIX CB-407, ELIX
K22, ELIX WINNER, ELIX-77S, ELIX-535
atd., dále ke v�em radiostanicím ALINCO
a mù�e je dodat pøíslu�ná firma, která je
dr�itelem homologace této radiostanice a
tudí� zaji��uje i její servis.

Ov�em podle zku�eností nedoporuèu-
jeme jakékoliv zásahy do radiostanic, ob-
zvlá�tì bez pøíslu�ného mìøicího vybave-
ní. Výjimkou jsou snad jenom vestavby
selektivních voleb - tuzemské selektivní
volby toti� nabízejí mnohem více, ne� jed-
noduché selektivní volby vestavìné do
stanice od výrobce, a proto si øada u�iva-
telù své CB stanice selektivními volbami
externími i interními doplòuje. U nìkterých
voleb je situace usnadnìna - napø. sou-
èástí návodu k selektivním volbám øady
REX a SUPERREX je i pøíklad návodu
k vestavbì do nejbì�nìj�ích typù radio-
stanic.

Vojtìch Voráèek, OK1XVV
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PC HOBBY
INTERNET - CD-ROM - SOFTWARE - HARDWARE

ZAJÍMAVÉ SOUÈÁSTI
Z VYØAZENÝCH DISKÙ A DISKETOVÝCH MECHANIK

Disketové mechaniky pou�ívají  pro
nastavování polohy ètecí/zápisové hla-
vy krokové motorky. Podobný zpùsob
pou�ívají i staré pevné disky, v souèas-
nosti se v�ak u pevných diskù vyu�ívá
princip tzv. voice-coil.

Krokové motory u�ívané v disketo-
vých mechanikách 5,25" posouvají ète-
cí/zápisovou hlavou pomocí koleèka
a pru�iny. Mají obvykle 200 (pro diske-
ty se 40 stopami) nebo 400 (pro diske-
ty s 80 stopami) otáèek za minutu. Bý-
vají napájeny napìtím 12 V, nìkteré
novìj�í napìtím 5 V.

Disketové mechaniky 3,5" vyu�ívají
obvykle �roubový pøevod � motor otáèí
osou opatøenou �roubovicí, která pro-
støednictvím ozubeného koleèka po-
souvá ètecí/záznamovou hlavou. Ten-
to princip umo�òuje malé konstrukce

Staré vyøazené disketové mechaniky a pevné disky obsahují zajímavé a samostatnì pomìrnì drahé
souèásti, vhodné pro konstrukce rùzných amatérských zaøízení � a jsou pøi tom prakticky zadarmo. Získáte
z nich malé krokové motorky i s ovládací elektronikou, optické senzory popø. mikrospínaèe, pøesné
stejnosmìrné motorky s regulovatelnými otáèkami a rùzné pøesné mechanické díly a pøevody.

a podle typu �roubovice mù�e mít mo-
torek i vìt�í kroky. Motorky bývají napá-
jeny napìtím 5 V.

Krokové motorky jsou u�iteèné pro
rùzné roboty, pro konstrukci kreslicích
plotrù a aplikace podobného typu.
Umo�òují pøesné vykonávání pohybù.
Nebývají ani moc rychlé, ani moc vý-
konné. Mají pomìrnì slo�ité ovládání
a samostatnì prodávané ovladaèe bý-
vají dost drahé.

K ovládání motorku si mù�ete na-
vrhnout vlastní elektroniku nebo vyu�ít
tu z disketové jednotky. Dá se pomìrnì
snadno ovládat napø.  z PC prostøed-
nictvím paralelního portu. Musíte iden-
tifikovat typ, zapojení a napájecí napìtí
krokového motorku.

Standardní disketová mechanika
pou�ívá obvykle napájecí napìtí +5 V

a +12 V. Odbìr se pohybuje podle typu
disku mezi 100 mA a 1 A. Podíváte-li
se na napájecí konektor zezadu, jsou
jeho vývody zapojeny následovnì:

1 +5 V
2 zem
3 zem
4 +12 V

Konektor pro ovládání disketové
mechaniky má obvykle vývody se sig-
nály na úrovní TTL podle Tab. 1.

Ovládací elektronika z disketové
mechaniky mù�e být úspì�nì vyu�ita
za následujících pøedpokladù:

1. Potøebuje napájecí napìtí 5 V
a obvykle je�tì 12 V pro motorek.

2. Pokud se mechanika po zapnu-
tí automaticky nastavuje na stopu 0, je
nutné tuto funkci vyøadit (pokud ji zrov-
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na nepotøebujete vyu�ít). Bývá u no-
vìj�ích disketových mechanik. K její-
mu nastavení bývá obvykle na desce
se souèástkami propojka (jumper).

3. Ujistìte se, �e elektronika ne-
potøebuje k funkci vlo�ení diskety. Po-
kud ano, je nutné pøíslu�né èidlo (in-
dikující vlo�ení diskety) vyøadit buï si-
mulací vlo�ené diskety (pøelepením
páskou) nebo pøepojením (propoje-
ním) pøívodních vodièù.

4. Na pøíslu�ný vývod je zapotøe-
bí pøivést signál Drive select k výbìru
jednotky. Pøivádìním krokových impul-
sù a signálu nastavujícího smìr otáèe-
ní pak mù�ete motorek ovládat.

v souladu s 25-vývodovým konektorem
paralelního portu, umístìným na zad-
ní stranì PC).

V tomto zapojení ovládáte krokový
motorek signály D0 (krokování) a D1
(smìr otáèení) paralelního portu. Tyto
signály mù�ete na paralelní port posílat
jednodu�e softwarovì. Pøímé ovládání
paralelního portu je velice snadné. Nej-
døíve musíte pøeèíst adresu I/O z da-
tové oblasti BIOSu. Adresa I/O paralel-
ního portu LPT1 je 16-bitové slovo,
které najdete na pamì�ové adrese
0008h v segmentu 0040h. Potom jed-
nodu�e napí�ete na tuto adresu data,
která chcete odeslat na pøíslu�né vý-
vody D0 a D1 paralelního portu. Mù�e-
te k tomu pou�ít pøíslu�né pøíkazy libo-
volného programovacího jazyka (out
v assembleru, outp v Borland C, port
v Pascalu).

Krokové motorky mohou být vyu�ity
i jako obyèejné motorky (trvale se otá-
èející) tam, kde je zapotøebí napø. vel-
mi pomalé otáèení nebo velmi pøesné
otáèky. Ovládání je stejné jako v pøed-
chozím pøípadì s tím, �e na vstup kro-
kovacích impulsù pøivedete signál kon-
stantního kmitoètu (popø. zmìnou kmi-
toètu mù�ete mìnit otáèky). Takový
jednoduchý oscilátor (multivibrátor)
sestrojíte napø. z obvodu 555 nebo
z hradel TTL.

Pohonné motorky disketových jed-
notek jsou kvalitní motory s pøesným
øízením otáèek, které bývají 300, popø.
360 ot./min.

Motorek uvedete do chodu, kdy�
aktivujete vývody drive select a motor

on jejich pøivedením do stavu log. 0.
Toho snadno dosáhnete jejich uzem-
nìním. Mechaniky s dvojí rychlostí
(300/360) mají obvykle k dispozici vý-
vod k jejich pøepínání.

Kromì motorkù obsahují disketové
mechaniky i dal�í zajímavé souèásti.
Bývá zde napø. optický senzor nebo mi-
krospínaè pro blokování diskety proti
zápisu. Nìkteré mechaniky mívají Hal-
lovy sondy pro indikaci rychlosti otá-
èení.

Souèásti z pevných diskù
Pevné disky mají v principu stejné

díly, jako disketové mechaniky: ètecí/
zápisovací hlavu, systém pohybující
hlavou, motorek pro pohon (otáèení)
diskù, senzory a ovládací elektroniku.
Krokové motorky jsou podobného typu,
jako u disketových mechanik, pouze
poèet krokù na otáèku bývá vìt�í. Stej-
nì tak pohonné motory jsou obdobné,
mají v�ak mnohem vìt�í otáèky (3000
� 3600 otáèek za minutu i více).

Pùvodnì se k nastavování ètecí/
zápisové hlavy pevného disku pou�í-
valy krokové motory, které vhodným
mechanismem posouvaly hlavu tak,
aby byla nad po�adovanou stopou dis-
ku. Ka�dý impuls pohnul s hlavou nad
povrchem disku o pøeddefinovanou
vzdálenost, odpovídající vzdálenosti
záznamových stop.

K ovládání posuvu hlav souèasných
pevných diskù s velkou hustotou zá-
znamu nejsou krokové motory vhodné.
Pou�ívají se elektromagnetické me-
chanismy na principu tzv. voice-coil, ty
v�ak mají v radioamatérských experi-
mentech ji� men�í vyu�ití.

Princip tìchto mechanismù je po-
dobný jako princip reproduktoru. Cív-
ka je pohyblivì nasazena na perma-
nentním magnetu. Protéká-li cívkou
proud, vzniká magnetické pole a cív-
ka se po magnetu pohybuje jedním
nebo druhým smìrem. Pohyb je zpøe-
vodován tak, aby posouval ètecí/zá-
znamovou hlavou nad pøíslu�né stopy
pevného disku. Je to velmi pøesná me-
toda, je zároveò ale i velmi citlivá. Se-
bemen�í zmìna proudu, protékajícího
cívkou, mìní polohu hlavy a systém ne-
má mechanicky aretované polohy. Je
to v podstatì analogový systém, kde
je velikost pohybu pøímo úmìrná veli-
kosti pøivádìného proudu. Poloha ète-
cí/záznamové hlavy je v praxi urèová-
na informací, zapsanou výrobcem pøí-
mo na pevný disk. Pomocí zpìtné vaz-
by se nastaví hlava v�dy pøesnì na po-
�adovanou stopu (pøípadná odchylka
zpùsobí zmìnu proudu, protékajícího
cívkou, tak, aby byla odchylka elimi-
nována).

Vìt�ina pevných diskù má nìkolik
ploten (diskù), oddìlených distanèní-
mi vlo�kami a spojených s rotující høí-
delí. Pohání ji pøímobuzený stejno-
smìrný motorek s otáèkami 3600 a�
7200 ot/min. Øídicí signály jsou zazna-
menány výrobcem pøímo na pevný disk
a jsou pak ovlivòovány zpìtnovazební
smyèkou, která otáèky stabilizuje.

1 GND
2 High density select do PC
4 Head load / In Use, Eject do PC
6 Drive select 3 z PC
8 Index pulse + z PC

10 Drive select 0 / Motor on A z PC
12 Drive select 1 / Drive select B z PC
14 Drive select 2 / Drive select A z PC
16 Motor On / Motor on B z PC
18 Direction z PC
20 Step z PC
22 Write data z PC
24 Write enable z PC
26 Track Zero + do PC
28 Write Protect + do PC
30 Read Data + do PC
32 Select Head z PC
34 Disk Changed + / Ready + do PC

liché vývody (3 a� 33)
jsou uzemnìné

Vývod      Funkce         Smìr

1 GND
12 Drive select B z PC
14 Drive select A z PC
18 Direction z PC
20 Step pulse z PC
26 Track Zero do PC

liché vývody
3 a� 33 jsou
uzemnìné

Vývod    Funkce   Smìr

Tab. 2. Vývody k ovládání elektroniky
disketové mechaniky

K ovládání øídicího obvodu kroko-
vého motorku disketové jednotky jsou
pou�ívány signály podle Tab. 2. Nej-
døíve musíte vybrat mechaniku propo-
jením vývodu Drive select na spoleè-
nou zem. Potom signálem Direction
zvolíte smìr otáèení motorku. Samo
krokování je ovládáno signálem pro
krokování, který je v klidu na úrovni
log. 1. Jeden impuls log. 0 tohoto sig-
nálu pøimìje motorek k pootoèení o je-
den krok. Impulsy musí být del�í ne�
1 mikrosekundu a nesmíte je vysílat ry-
chleji, ne� je motor schopný se otáèet.

Jednodu�e lze ovládat krokový mo-
torek s elektronikou z paralelního por-
tu PC. Pøedpokládejme, �e je mechani-
ka oznaèena jako A. S paralelním por-
tem ji propojte podle obr. 1 (vývody pa-
ralelního portu PC jsou èíslovány

Tab. 1. Èíslování
a funkce vývodù
disketové
mechaniky

2 20
3 18

14
20 17

19

paralelní
port

disketová
mechanika

Obr. 1. Propojení disketové mechaniky
s paralelním portem PC

D0

D1

GND
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WINDOWS
DO KAPSY

Microsoft Windows CE je nový, otevøený a pøizpùsobitelný operaèní systém navr�ený pro nové kategorie
profesionálních i spotøebitelských zaøízení a umo�òující jim komunikovat navzájem, sdílet informace s po-
èítaèi PC a pøipojovat se k Internetu. Je to rozvíjení základní vize Microsoftu � Informace na dosah ruky
(Information at your fingertips) � za stávající svìt PC, na �iroké spektrum nejrùznìj�í spotøební elektroniky
vyu�ívané doma, v kanceláøi, ve �kolách nebo tøeba na cestách a v autì.

Prvními produkty, kde je nový operaèní systém
vyu�íván, jsou tzv. kapesní PC (H/PC, handheld
PC). Zrodily se proto, aby umo�nily miliónùm u�i-
vatelù stolních osobních poèítaèù nosit své nej-
dùle�itìj�í informace neustále u sebe, mít je po ru-
ce stále aktuální a snadno informace sdílet a zís-
kávat.

Kompletní prostøedí Windows CE
obsahuje následující komponenty:

l Operaèní systém. Operaèní sy-
stém Windows CE je 32-bitový, multi-
taskingový vícecestný (multithreaded)
systém s otevøenou architekturou, po-
skytující podporu mnoha rùzným za-
øízením. Je kompaktní, výkonný s ome-
zenou velikostí operaèní pamìti, pøi-
zpùsobitelný rùzným po�adavkùm. Je
pøenosný, mù�e pracovat s rùznými mi-
kroprocesory a má integrovanou sprá-
vu napájení, která zaruèuje dlouhý pro-
voz na baterie u pøenosných zaøízení.
Do Windows CE je zabudována pod-
pora standardních zpùsobù komunika-
ce pro pøíjem a odesílání elektronické
po�ty a prohlí�ení WWW. Tam, kde to
je potøebné, je k dispozici grafické u�i-
vatelské prostøedí s mnoha prvky dù-
vìrnì známých Windows, co� usnad-
òuje jeho okam�ité pou�ívání.
l Podpora hardwaru, multimédií

a komunikace. Ve v�ech tìchto oblas-
tech podporuje Windows CE meziná-
rodnì pøijaté a uznávané standardy,
díky èemu� je zaruèeno, �e v budouc-
nosti mno�ství nejrùznìj�ích zaøízení
vybavených tímto operaèním systé-
mem mù�e navzájem komunikovat,
sdílet informace se stolními PC a pøipo-
jovat se k Internetu.
l Doprovodné aplikace. Operaè-

ní systém Windows CE podporuje vari-
anty základních kanceláøských aplika-
cí, které mohou sdílet nebo synchroni-
zovat své informace s obdobnými ap-
likacemi na stolních PC.
l Internet Explorer. Windows CE

obsahuje verzi Internet Exploreru, kte-
rá nabízí pøístup k webu a ostatním na
Internetu bì�ným komunikacím.

l Dobøe známé vývojové pro-
støedí Windows. Vývojové prostøedí
Windows CE podporuje rozsáhlou
a roz�iøitelnou podmno�inu aplikaè-
ních rozhraní (API) Win32 a vyu�ívá
populární bì�nì prodávané programo-
vací nástroje, co� zaji��uje budoucí
vznik rozsáhlého trhu aplikací pro Win-
dows CE.

Návrh Windows CE si vytkl násle-
dující cíle:

l Kompatibilitu s WIndows. Win-
dows CE podporuje populární model
Win32 a pracuje s podmno�inou jeho
API. Stejnì jako Windows NT je Win-
dows CE operaèní systém s preemp-
tivním multitaskingem, umo�òujícím
bìh mnoha procesù souèasnì. Formá-
ty knihoven a spustitelných souborù
jsou stejné jako ve Windows 95 a NT.
Pøesto�e se na Windows CE nedají
pøímo spustit bì�né aplikace pro Win-
dows, je pomìrnì jednoduché men�í
aplikace pro Windows CE upravit.
l Poskytnout vhodný systém pro

mnoho rùzných zaøízení. Windows
CE je dostateènì flexibilní, aby se mohl
pøizpùsobit �irokému spektru hardwa-
rových a softwarových vlastností rùz-
ných pøístrojù a zaøízení. Není pøitom
nutné, aby ka�dé zaøízení muselo pod-
porovat v�echny jeho vlastnosti. Díky
komponentové skladbì bude ka�dý
pøístroj obsahovat pouze ty komponen-
ty operaèního systému, které ke své
èinnosti opravdu potøebuje. Kompo-
nenty jsou dostateènì malé na to, aby
mohla být skladba opravdu pøesná. Lze
napø. zøetelnì odli�it vybavení operaè-
ního systému pro pøístroj bez displeje,

pøístroj s jednoduchým alfanumeric-
kým displejem LCD nebo s obrazov-
kovým displejem VGA.
l Malé nároky na operaèní pa-

mì� RAM. V�echny komponenty Win-
dows CE mohou být spou�tìny z ROM,
co� sni�uje nároky na mnohem dra��í
pamìti RAM. Pro jeho funkci není za-
potøebí �ádný disk ani pøídavná pamì�
(flash), i kdy� v�echna tato zaøízení
podporuje.
l Snadné pøipojení k Internetu

a k poèítaèùm a serverùm s Windows
95 a NT. Komunikaèní komponenty
operaèního systému Windows CE po-
skytují programátorùm v�echny mo�-
nosti pro pøipojení pøístroje k Internetu,
ke stolním PC i serverùm i k dal�ím
zaøízením, vybaveným Windows CE.
l Vyu�ití stávajících vývojových

nástrojù pro Windows. Vývoj aplikací
pro Windows CE lze dìlat na stolním
poèítaèi s Windows NT se stejnými
programátorskými nástroji a metodami,
jako pro �velká� Windows. Tak�e sta-
tisíce programátorù u� nyní umí vyvíjet
aplikace pro Windows CE. K dispozici
je samozøejmì i emulátor a ladicí ná-
stroje pro tvorbu ovladaèù.
l Nezávislost na hardwaru. Win-

dows CE pracuje s �irokým spektrem
32-bitových mikroprocesorù a nevy�a-
duje �ádnou konkrétní hardwarovou
architekturu. Díky tomu lze tento ope-
raèní systém adaptovat na nejrùznìj�í
hardwarové produkty.

Windows CE je  modulární operaèní
systém, sestavený z nìkolika hlavních
softwarových blokù. Mezi nimi existují
dobøe definovaná rozhraní kompatibilní
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s Win32. Ka�dý hlavní blok se dále
skládá z mnoha malých funkèních
komponentù, které lze podle potøeby
pøidat nebo vynechat.

Základní schéma architektury Win-
dows CE je na obr. 1.

Zaèneme-li odspodu, hlavními blo-
ky, tvoøícími operaèní systém Windows
CE, jsou:

- Hardware Abstraction Layer,HAL,
obsahující správu napájení,

- ovladaèe zaøízení (device drivers)
a obsluha PC cards

- jádro (kernel) Windows CE
- grafické u�ivatelské rozhraní
- souborový systém a databáze
- protokoly IrDA, TCP/IP a PPP
- aplikaèní rozhraní API
- dálkové ovládání
- Internet Explorer
- pøístup k souborùm (shell )

U�ivatelské rozhraní
a základní aplikace

Operaèní systém Windows CE po-
znáte na kapesním PC na první pohled
(obr. 2). Obsahuje základní kompo-
nenty Windows 95, 98 a NT vèetnì
tlaèítka Start, Pruhu úloh, integrované-
ho rozhraní Exploreru pro pøístup
k souborùm a k webu, pruhù nabídek
(menu), nástrojových pruhù, Control
Panelu a zástupcù (shortcuts). Stáva-
jící u�ivatelé Windows tak mohou za-
èít pracovat na H/PC hned jak ho vez-
mou do ruky.

V základní výbavì jsou i v�echny
bì�nì u�ívané kanceláøské aplikace:
Microsoft Pocket Internet Explorer, Mi-
crosoft Pocket Outlook, Microsoft Po-
cket Word, Microsoft Pocket Excel
a Microsoft Pocket PowerPoint.

Microsoft Pocket Internet
Explorer 2.0

Prohlí�eè webu je integrován se
správcem a prohlí�eèem souborù.
Umo�òuje prohlí�et WWW, tvoøit zkrat-
ky k oblíbeným místùm a ukládat je do
slo�ky Favorites, otvírat lokální soubo-
ry HTML, pøeta�ené do H/PC ze stol-
ního poèítaèe ap.

Microsoft Pocket Outlook
Windows CE zaji��ují dokonalou

automatickou replikaci a synchroniza-
ci dat z osobního informaèního mana-
�eru (PIM) a z elektronické po�ty mezi
stolním PC u�ivatele a jeho kapesním
poèítaèem. Pocket Outlook na H/PC
lze snadno synchronizovat jak s Micro-
soft Outlook, Microsoft Schedule+ i Mi-
crosoft Exchange. Lze ho synchronizo-
vat i s produkty dal�ích výrobcù, pokud
k tomu dodají potøebný software.

Pocket Outlook obsahuje ètyøi apli-
kace, které jsou udr�ovány v souladu
s odpovídajícími aplikacemi na u�iva-
telovì stolním PC.

Aplikace Kalendáø poskytuje jed-
noduchý a efektivní pøehled v�ech ter-
mínù a souvisejících informací v den-

Obr. 1. Základní schéma architektury Windows CE

Obr. 2. Základní pracovní plocha nenechá nikoho na pochybách, �e jsou to Windows

ním i týdenním pohledu a pøehledu
úkolù.

Aplikace Kontakty poskytuje pro-
stor k záznamu a evidenci osobních
a obchodních informací a vlastních
poznámek k nim. Údaje lze zadávat ne-
formátované a vestavìná funkce je
rozdìlí do odpovídajících kolonek.

Aplikace Úkoly pomáhá roztøídit
a seøadit plánované èinnosti, úkoly
a projekty.

Aplikace Inbox zaji��uje pøíjem a o-
desílání elektronické po�ty. Pomocí
protokolù SMTP a POP3 spolupracu-
je s jakoukoliv sítí TCP/IP, zejména
samozøejmì s Internetem. Má otevøe-
né publikované API, tak�e pro ni mù-
�e být vytvoøeno neomezené mno�ství

Obr. 3. Pocket
Internet Explorer 2.0
umo�òuje prohlí�ení

WWW Internetu
a v této verzi

podporuje i rámce
(frames)

pøístup
k souborùm

(shell)

Internet
Explorer CE

dálkové
ovládání

Podmno�iny Win32 API, Sockets, TAPI

IrDA TCP/IP
PPP

jádro
(kernel)

USER
GDI

ukládání
objektù

ovladaèe zaøízení a obsluha PC Cards

HAL a správa napájení
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pøipojení (vèetnì napø. hlavních on-line
slu�eb, faxování, pagingu ap.). Inbox
spolupracuje s Microsoft Exchange
Serverem a umo�òuje pøesun do�lé
po�ty ze stolního poèítaèe do H/PC.
Podporuje pøílohy (attachments ), které
mohou být zkonvertovány a otevøeny
na H/PC obvyklým dvojím �uknutím. To
umo�òuje i skupinové plánování.

Pocket Outlook obsahuje i aplikaci
World Clock, podporující dvì èasové
zóny souèasnì a obsahující rozsáhlou
databázi svìtových mìst.

Microsoft Pocket Word 2.0
Mobilní obdoba populárního tex-

tového editoru obsahuje funkce potøeb-
né pro mobilní u�ivatele. Podporuje
práci s osnovou (Outline View ), se-
znam døíve otevøených dokumentù,
zachovává styly pøi pøenosu dokumen-
tù ze stolního PC, umí zvìt�ovat, tisk-
nout, kontrolovat pravopis atd. S vyu-
�itím desktopového softwaru Windows
CE Services lze dokumenty mezi obì-
ma poèítaèi jednodu�e pøesouvat my�í.

Microsoft Pocket Excel 2.0
Men�í bratøíèek známého tabulko-

vého procesoru má v�echny funkce,
které mù�e mobilní u�ivatel potøebovat.
Podporuje dokumenty s více listy, filtro-
vání, tøídìní, témìø sto populárních
funkcí (AutoCalculate, AutoSum, bo-
haté formátování bunìk, zvìt�ování,
tisk atd.).

Microsoft Pocket PowerPoint
Umo�òuje zobrazit prezentace vy-

tvoøené na stolním PC, popø. je i pro-
mítnout (zobrazit na externím monitoru)
v rozli�ení 640x480 pøi pou�ití VGA PC
Card a odpovídajícího ovladaèe. Lze

mìnit poøadí obrazovek, potlaèit jejich
zobrazení nebo mìnit jejich nadpisy,
pøi promítání sledovat na obrazovce
kapesního poèítaèe vlastní poznámky.

Kalkulátor
Plnì funkèní kalkulátor ve stan-

dardním zobrazení a u�iteèné pop-up
provedení, které lze umístit v podobì
zadávacího políèka do jakéhokoliv do-
kumentu nebo slo�ky.

Dálkové pøipojení k síti
Pracuje podobnì, jako obdobná

funkce u stolního PC a umo�òuje tvor-
bu rùzných pøipojovacích modulù
a propojení pøes sériový port nebo in-
fraèervené rozhraní.

Do základního vybavení operaèní-
ho systému Microsoft Windows CE
dále patøí i rozsáhlá nápovìda (návod
k pou�ití) pro samotný operaèní systém
i v�echny zabudované aplikace, Ter-
minal pro základní komunikaci a ob-
líbená karetní hra Solitaire pro odde-
chový èas.

(Dokonèení pøí�tì)

Obr. 4. Kalendáø je plnì vybavená plánovací aplikace velmi po-
dobná té, kterou máte na svém stolním poèítaèi

Obr. 5. Úkolùm lze pøiøadit priority a pracovat s nimi stejnì, jako
v aplikacích Schedule+ nebo Outlook na stolním PC

Obr. 6. Aplikace Kontakty je bohatì vybavený adresáø
s mo�ností tøídìní a filtrování údajù

Obr. 7. Inbox je velice podobný svému vzoru v Microsoft
Exchange nebo Microsoft Outlook

Obr. 8. Textový
editor Pocket Word

má v�echny dùle-
�ité funkce svého
populárního vzoru

Obr. 9. Témìø 100
funkcí má kapesní
provedení tabulko-

vého kalkulátoru
Pocket Excel
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INTERNET
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI MICROSOFT A SPINET

K INTERNETU VÁS PØIPOJÍ

www.mapy.cz

Server Spinetu nás tentokrát posílá na dvì nová
místa, která se na nìm usídlila. Jsou to jednak oficiální
stránky nového úspì�ného celoveèerního èeského
filmu re�iséra Pavla Marka Mrtvej Brouk, jednak ofi-
ciální internetovské vydání kresleného comicsu Zele-
ný Raoul, který vychází v ti�tìné podobì pravidelnì
v èasopisu Reflex.

Mrtvej Brouk
(... aneb o smutcích
malé hlavy) je nový
úspì�ný èeský film.

Na adrese
www.mrtvej-brouk.cz

se o nìm mù�ete
dozvìdìt nejrùznìj�í

podrobnosti
Zelený Raoul tentokrát èerpá z Nagana

Spinet vás
pøipojuje
k Internetu pøes
národní uzel sítì
Eunet -
nejvìt�í
evropské sítì
TCP/IP

Atraktivní slu�bou èeského Interne-
tu je server www.mapy.cz. Najdete ho
mezi servery èeského Seznamu. Pra-
cuje s novou verzí softwaru InforMaps
a v souèasnosti nabízí mapu Èeské re-
publiky a plány mìst Praha, Brno, Os-
trava a Hradec Králové.

Jednou z nevýhod minulé verze Ma-
py bylo ponìkud tì�kopádné u�ivatel-
ské rozhraní. V souèasné podobì je
v�e - tedy výbìr map, zobrazovaná ma-
pa i prohledávací formuláø - v jediné
�ablonì HTML a zasílá se klientskému
prohlí�eèi naráz. Namísto pùvodních
formuláøových výbìrù je nyní výbìr øe-
�en rychlej�ím klikacím polem. Pùvod-
ní nabídka mo�ných rozli�ení byla roz-
�íøena na plynulej�í výbìr - 480x300,
640x400, 800x500, 960x600, 1120
x700 a 1280x800. Smìrová ovládací
rù�ice byla nahrazena praktiètìj�ími
aktivními okraji mapy a pøibyla mo�nost
volit kombinované smìry posunù (SZ,
SV, JZ, JV).

Pùvodní pìtistupòové hledání (ma-
pa|vrstva|klíè|seznam objektù|objekt)
bylo zjednodu�eno na hledání tøístup-
òové (mapa|vrstva|objekt a seznam).
To umo�nilo zpøehlednit i dotazovací
formuláø a zmen�it poèet u�ivatelských

EUNet & Internet CZ
Na provozování národního uzlu sítì

EUnet v Èeské republice má výhradní
smlouvu se spoleèností EUnet Ltd.
firma Internet CZ (døíve COnet). EUnet
je dnes nejvìt�í evropská TCP/IP sí�,
která v souèasné dobì poskytuje slu�-
by ve více ne� 44 zemích Evropy, se-
verní Afriky a bývalého Sovìtského
svazu. EUnet má vlastní linky do USA,
pøístup na IP interchange Mae East

a øadu dal�ích smluvních propojení,
a celou sí� provozuje výhradnì na ko-
merèním principu vèetnì garancí kva-
lity a trvalého monitorování sítì.

Pro poskytování konektivity do In-
ternetu pou�ívá vlastní infrastrukturu,
pronajímanou od správ spojù (vèetnì
napø. vlastního spoje do USA) a díky
tomu garantuje zákazníkùm jednak le-
gální korektnost pou�ívané infrastruk-
tury v ÈR i v zahranièí, jednak také
smluvní �íøku pásma pro ka�dého u�i-
vatele.

Komunikaèní sí� spoleènosti Inter-
net CZ je orientována na pøipojení do
celosvìtové sítì Internet prostøednict-
vím vlastní sítì: pevné linky 1,5 Mbps
do Amsterodamu a linky 1,5 Mbps pøes
satelit do Hoofddorpu.
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operací nutných k nalezení objektu. Byl
doplnìn nový prohledávací re�im �ob-
sahuje�. Nyní lze tedy kromì objektù,
jejich� název zaèíná na dotazovací
øetìzec znakù, hledat i objekty se jmé-
ny tento øetìzec obsahující.

Díky významným optimalizacím
technologie AmberWall a díky citlivé-
mu návrhu databázové struktury apli-
kace se podaøilo nìkolikanásobnì
zkrátit dobu, po kterou server vyøizuje
dotaz (nejménì 3x).

U�ivatelské rozhraní je navr�eno se
snahou o dosa�ení jednoduchého a in-
tuitivního zpùsobu práce s mapou. Se-
znam map naleznete pøímo pod logem
serveru MAPY. Jednodu�e kliknete na
odkaz na po�adovanou mapu. Okraje
a rohy zobrazované mapy jsou aktivní.
Kliknutím na �ipku po�adovaného smì-
ru posunu se zobrazí nový výøez posu-
nutý o 2/3 �íøky, popø. vý�ky výøezu.

Ovládací prvek zvìt�ení je na levém
dolním okraji mapy. Mezi obìma kraj-
ními polohami se nachází osm stupòù
zvìt�ení.

Nastavené rozli�ení mapy (velikost
produkovaného obrázku v pixlech) lze

mìnit pomocí zálo�ek na dolním okraji
mapy (viz velký obrázek). Nejvhodnìj-
�í nastavení je v�dy kompromisem
mezi rozli�ovací schopností monitoru
a pøenosovou rychlostí pøipojení.

Pøi hledání objektù vepí�ete název
hledaného objektu (nebo i jeho èást)
do pole ve vyhledávacím formuláøi.
Vyberete jedno z nastavení Zaèíná
nebo Obsahuje podle toho, zda název
hledaného objektu má zaèínat zada-
ným øetìzcem nebo ho obsahovat. Re-
�im Obsahuje má del�í odezvu serveru
ne� nastavení Zaèíná a vrací více vý-
sledkù, proto�e se jedná o volnìj�í
kritérium hledání. Ve spodním roleto-
vém menu formuláøe vyberete mapu,
ve které chcete hledat a typ objektu,
který chcete najít - napø. �Praha-ulice�
(v pøíkladu v obrázku jsme hledali ulici
Radlická, kde nyní sídlí redakce èa-
sopisu AR).

Stisknete tlaèítko Hledej. Hledaný
objekt je vyznaèen na mapì, zvìt�ení
je automaticky nastaveno na vyhovu-
jící detail. Pokud zadané podmínky vy-
hovují pro více objektù databáze, ob-
jeví se na pravé stranì formuláøe jejich
seznam. Dokud nezaènete hledat nový
objekt nebo nepøepnete na jinou mapu,
je objekt zvýrazòován bez ohledu na
posuny, zmìny rozli�ení a zvìt�ení a je
mo�né vzhledem k nìmu mapu opìt
vycentrovat kliknutím na jeho název.

Odezva vyhledávání je opravdu
dost rychlá - øádovì 10 a� 20 vteøin.

Okno prohlí�eèe pøi zadání a vyhledání polohy ulice Radlická v plánu Prahy

Tohle v�echno mù�ete vyhledávat

Samostatná
stránka
s kompletním
pøehledem
symbolù
a znaèek
pou�itých
v mapách
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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

MEMORARY ™

�Byly èasy, kdy cesta k pozná-
ní byla èasto ponìkud nudná a tr-
nitá. Ale pak zcela náhle pøi�el
okam�ik, kdy knihy zaèaly mluvit,
naslouchat a aktivnì s ètenáøi
spolupracovat ...�.

Tìmito slovy s doprovodem
dramatické hudby na vás po spu-
�tìní promluví CD-ROM Memo-
rary-angliètina, který je jednou
z nejúspì�nìj�ích multimediál-
ních cvièebnic angliètiny na na-
�em èeském trhu.

Neklade si �ádné mimoøádné cíle -
prostì s vámi zábavnou formou pro-
cvièí asi 1000 slovíèek v rùzných situa-
cích bì�ného denního a spoleèenské-
ho �ivota a základy anglické gramatiky.

Mù�ete si vybrat buï práci s obráz-
ky, nebo práci s vìtami. V obou pøípa-
dech pøi �uknutí na zvolené políèko (viz
obrázky) sly�íte správnou a kvalitnì
nahranou anglickou výslovnost - v pøí-
padì obrázkù odpovídajícího slovíèka,
v pøípadì vìt celé vìty. Máte-li u poèí-
taèe mikrofon, mù�ete si snadno na-
hrát i svoji výslovnost a velice jedno-
du�e (pøepínáním pravým a levým tla-
èítkem my�i) ji porovnávat s výslovnos-
tí správnou.

Kdy� u� si myslíte, �e slovíèka nebo
vìty umíte, mù�ete se nechat pøezkou-
�et. Postupnì se v náhodném poøadí
objevuje obsah jednotlivých políèek
a do pøipraveného okénka vpisujete
správné odpovìdi. Poèítaè vám poèítá
èas a chyby.

Slovíèka a vìty jsou vám nabídnu-
ty v celkem 30 oblastech (viz obrázek

vpravo nahoøe), gramatika je pak dále
rozèlenìna do 11 podkapitol (viz ob-
rázek vpravo). Máte zde napø. seznam
v�ech nepravidelných sloves vèetnì
výslovnosti, èasování sloves ad.

Cesta k poznání v tomto pøípadì
opravdu není nudná - zkuste to!

Jednoduché
pøehledné zpracování
tìch nejzákladnìj�ích
pravidel gramatiky
vám Memorary nabízí
v interaktivní podobì

Mù�ete si vybrat,
chcete-li pracovat
s obrázky nebo
s celými vìtami -
obojí je s výslovností
a s pøezku�ováním

angliètina
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�pidla
Data Processing

S tímto kupónem získáte u firmy

Nad stránìmi 4545, 760 05 Zlín 5

Poèítaèová herna

na CD-ROM  slevu 5%

= SHAREWARE

Hry v Poèítaèové hernì jsou na CD-
ROM rozdìleny pro pøehlednost do
osmi kategorií:

3D: 3D Lemmings, 3D Maze, 3D Ul-
tra Pinball, Entombed, Chasm, The
Shadow Zone, Murder Death Kill, Qua-
ke Patch, Quake:The Doomed Dimen-
sion, Tomb Raider II.

Adventures: Diablo.
Akèní: Assault, Commander Keen,

Duke Nukem, Earthworm Jim, Epsilon
Games, FireFight, Jill of the Jungle,
MechWarrior II, Necrodome, Operation
Carnage, Scorcher, Sonic, Knuckles &
Tails, Stargunner, Street Racer.

Karetní: Caribean Stud Poker, Dy-
namic Gin pro Win, Pretty good Soli-
taire, Spades for W95, Ultima 21.

Logické: Brains Breaker, Order out
of Chaos, Picture Puzzle, Sphere-
jongg, TriTryst, Ultra Logic.

Simulátory: Air Warrior II, Flight
Unlimited 95, SimCopter, SinkSubPro.

Sportovní: Capture the Flag, Final
Tour NCAA.

Jiné: Afterlife, Age of Sail, Anima-
ted Slots 95, Avoid the Roids II, Back-
gammon, Baldies, Big Red Racing,
Bricklayer, BUG!, Commander Keen,
Cosmos Cosmic Adventure, Death
Rally, Depth Charge, Dig, Eat My Dust,
Fragile Allegiance, Gazillionaire De-
luxe, Hangman, Komodo Market, Lords
of the Realm 2, Oh No!, Pairs, PBTerm,
Patriot Video Slot Machine, Personal
C64, Rock Man, Scary Fish, Thred,
UHS pro Win, Video Baccarat, Video
Keno, VoxM, Yachtz-a-fun.

Kromì toho najdete na CD-ROM
je�tì zhruba desítku rùzných doplòkù

BlackJack jako ��ivý�

Známá a populární hra Master Mind
je  v Poèítaèové hernì pod názvem

Ultra Logic v nìkolika stupních obtí�nosti

Mezi hrami najdete i Komodo Market,
kompletní simulátor burzovního obcho-
dování. Máte k dispozici v�echny dyna-
micky se mìnící informace, jejich grafic-
ké znázornìní, mù�ete nakupovat, pro-
dávat a podle úspì�nosti vydìláváte
nebo prodìláváte ...

pro nìkteré hry,  pøevá�nì map pro hru
Quake.

Jak vidíte z výètu, vybere si asi ka�-
dý a pro ka�dé rozpolo�ení, a� u� chce
pøemý�let nebo bojovat, øítit se silnicí
nebo budovat øí�i.

Û

Tak se je�tì jednou, doufejme
�e na del�í dobu naposledy, vra-
címe ke hrám, a pøedstavujeme
vám obsah CD-ROM Poèítaèová
herna. V pohodlném prostøedí
s hudbou na pozadí si mù�ete
vybrat z osmi desítek her pro rùz-
né nálady i �nátury�.

CD-ROM
Poèítaèová herna

obsahuje témìø 80
vybraných her
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Komunikaèní pøijímaè ICOM PCR-1000

Souosý kabel s malým útlumem aircell 7
Souosý 7mm kabel s malým útlumem

aircell 7 je nový koaxiální kabel pro kmito-
ètový rozsah DC...3 GHz. Jeho malý útlum
a dobrá tvarovatelnost jej pøedurèuje pro
mnohá pou�ití ve sdìlovací technice.

Prùchozího útlumu aircell 7 je dosa�eno
pou�itím PE-Compound dielektrika s malým
útlumem a s 50% podílem vzduchu. Materi-
ál je odolný proti vlhkosti.

Vnitøním vodièem kabelu aircell 7 je mì-
dìné lanko, a proto je kabel velmi ohebný.

Vnìj�í vodiè aircell 7 se skládá z mìdì-
né fólie, pøes kterou je nata�eno ochranné
opletení. Tato stínìní pokrývají 100 % plo-
chy. Mìdìná fólie je na vnitøní stranì pota-
�ena umìlou hmotou, èím� je omezena mo�-
nost jejího roztr�ení pøi ohybech s malým
polomìrem.

Vnìj�í izolace aircell 7 je zhotovena
z materiálu, odolného proti vlivu UV záøení.

Pro kabel aircell 7 jsou k dispozici velmi
kvalitní souosé konektory: N-MALE AIR-
CELL 7 a BNC-STECKER AIRCELL 7 (viz
obr.)

Technická data
Impedance 50 W.
Vnitøní mìdìný vodiè 19x 0,37 Æ1,85 mm.
Dielektrikum 5,00 ±0,10 mm.
Vnìj�í vodiè

1. mìdìná fólie 100 %   5,1 mm;
2. mìdìné opletení 70 %   5,75 mm.

Vnìj�í izolace PVC Typ TM2 7,3 ±0,2 mm.

Èinitel zkrácení     0,83.
Kapacita na 1 m délky 74 pF/m.
Polomìr ohybu, min. 25 mm.
Teplotní rozsah    -30° a� +80 °C.
Odpor vnitøního vodièe na 100 m  0,86 W.
Odpor vnìj�ího vodièe na 100 m   0,85 W.
Hmotnost 100 m 7,2 kg.
Max. pøená�ený výkon 10 MHz 2960 W;

100 MHz 850 W;
1000 MHz 190 W.

Útlum v dB na 100 m
(Mìøeno na sí�ovém analyzátoru Hewlett-
Packard, model HP 8720B)
Kmitoèet        RG-58 RG-213    aircell 7
100 MHz 16,1    6,9        6,6
145 MHz* 17,8 8,5 7,9
432 MHz* 33,2 15,8 14,1
500 MHz 36,1 16,7 15,5

1000 MHz 54,6 25,7 22,5
1296 MHz* 64,5 30,0 26,1
1800 MHz 82,0 37,0 31,9
2000 MHz 87,5 41,6 33,8
2320 MHz* 97,1 46,5 37,9
3000 MHz 118,0 58,5 43,8

*  radioamatérské kmitoèty

Kabel aircell 7 dodává firma GES-ELECTRO-
NICS, Karlovarská 99, 323 17 Plzeò, tel. (019)
72 59 131, viz její inzerát v PE-AR 3/98 na s.
XXVII

cenì. Jeliko� u pøijímaèe PCR-1000 bylo
mo�no u�etøit na cenì ovládacího panelu
a elektroniky, pøijímaè vlastnì za ni��í
cenu nabízí více. Nemù�e sice nahradit
kvalitní pøístroje AR-5000 a AR-7030 (ob-
zvlá�tì v rozsazích KV), ale jistì vyhoví
pro informativní pøíjem ve VKV pásmech.
Pøilo�ená anténa mù�e slou�it jen pro prv-
ní seznámení s výrobkem, jinak doporu-
èuji pou�ít radìji úzkopásmovou anténu
urèenou pro zamý�lený pøíjem nebo an-
ténu �irokopásmovou, doplnìnou nejlépe
pøepínatelnou propustí na vstupu pøijíma-
èe. Obzvlá�tì tehdy, chceme-li pøijímaè
vyu�ívat na KV. Pøíjemné je pøepínání více
�íøek pásma (2,8 kHz-230 kHz); �koda, �e
chybí �opravdový� CW filtr. Je dobøe, �e u
tohoto pøijímaèe se nevyskytuje ve velké
míøe ru�ení z poèítaèe; není koncipován
jako zásuvná karta do poèítaèe. Není tøe-
ba do poèítaèe zasahovat a ani se neob-
sadí slot. Jak jsem ji� zdùraznil, obsluha
pøijímaèe je mimoøádnì jednoduchá a
zvládne ji po pìtiminutovém seznámení
ka�dý zájemce o tuto problematiku.

OK1XVV

Nový komunikaèní pøijímaè ICOM
PCR-1000 pøedstavuje ponìkud jiný pøí-
stup k oboru. Výrobce umístil vf a øídicí
obvody pøijímaèe do plechové skøínì o
rozmìrech 126 x 30 x 200 mm. Pøijímaè
je ovládán pøes kabelem pøipojený poèí-
taè. Potøebná minimální konfigurace po-
èítaèe je 486 DX, MS WINDOWS 3.1 nebo
95, 10 MB na disku a min. 16 MB RAM.

Jednoduchá skøíò má jen nìkolik ko-
nektorù - anténní vstup BNC, �roub pro
pøipojení uzemnìní, konektor pro napáje-
ní (13,8 V/0,7 A), nf výstup napø. pro slu-
chátka, výstup PR 9600 Bd a 9kolíkový
konektor pro pøipojení volného rozhraní
poèítaèe (volitelnì COM1-4). Vestavìn je
i malý reproduktor.

Pøijímaè je dodáván v barevnì poti�tì-
né japonsky a anglicky popsané kartóno-
vé krabici, v balení je mimo pøijímaèe i jed-
noduchá teleskopická anténa, kabel
k poèítaèi, dvì diskety s obslu�ným pro-
gramem a jednoduchý návod k instatalci
a obsluze. Pøi zkou�kách probìhla insta-
lace software bez jakýchkoliv problémù,
v návodu je doporuèeno poøídit si kopie
disket. Je mo�ná i vícenásobná instala-
ce, program není nijak omezen a v návo-
du je i odkaz na pøíslu�nou WWW strán-
ku, na které se budou objevovat dal�í
dodatky k SW.

Pøijímaè má základní parametry odpo-
vídající støední tøídì takovýchto pøístrojù.
Jde o superhet s trojím smì�ováním,
mezifrekvenèní kmitoèty jsou 266,7 MHz,
10,7 MHz a 450 kHz (450 kHz kromì
WFM). Kmitoètový rozsah je 10 kHz a�
1300 MHz (ve verzi dodávané firmou ELIX
bez mezer), zaruèené parametry jsou v�ak
a� od 500 kHz. Pøijímaè umo�òuje praco-
vat v�emi druhy provozu (AM, FM, WFM,
SSB, CW), má AFC v re�imu FM, grafic-
ký analyzátor obsazení pásma pracující
v reálném èase, skenování øízené nejen
úrovní vf signálu, ale i úrovní modulace,

atenuátor 20 dB, CTCSS dekodér, AGC,
IF shift (posun mf), mìnitelné �íøky pás-
ma (podle druhu provozu) a dal�í funkce,
napø. øízení signály DTMF. Poèet pamìtí
je v podstatì omezen jen kapacitou pøi-
pojeného poèítaèe.

Obsluha pøijímaèe je velmi jednoduchá
a není vùbec potøeba vyu�ívat nápovìdy
nebo návodu (ve kterém stejnì v podsta-
tì �nic� není). Pøijímaè mù�e pracovat
s tøemi druhy �virtuálního� ovládacího pa-
nelu pøijímaèe - buïto se zobrazí panel
bì�ného komunikaèního pøijímaèe (recei-
ver style), nebo je �pøístroj� rozdìlen na 4
samostatné panely (component style) -
jednotka ladìní, jednotka S-metru a ske-
nování, volba druhù provozu a �íøky pás-
ma a grafický analyzátor. Tøetí mno�ností
je vyu�ívat zjednodu�ený panel s nìkoli-
ka tlaèítky (radio style).

Pøíjmové vlastnosti pøijímaèe byly srov-
návány s pøístroji dal�í japonské firmy
AOR - pøední firmy dodávající komunikaè-
ní pøijímaèe a pøíslu�enství. Jako srovná-
vací byly pou�ity známé pøístroje AOR AR-
5000, AR-7030, AR-3000A a ruèní typ
AR-8000. Srovnání dopadlo podle oèeká-
vání - kvalita pøístroje je pøímo úmìrná

Pro tento kabel jsou k dispozici speciální
konektory, jako napø. BNC aircell 7

Pøijímaè ICOM PCR-1000 a dal�í dodává
firma ELIX, Klapkova 48, 182 00 Praha 8,
tel.: (02) 689 0447.
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Vyladenie antény sa kontrolovalo
meracím prístrojom. V povojnovom ob-
dobí bola stanica pou�ívaná a upravo-
vaná pre pásmo 28 MHz a CB.

Literatúra

[1] Galasso, M.; Gaticci, M.: La radio in
grigio-verde.
[2] Bianchi, U.: Radiosurplus ieri e oggi.
[3] Vlastný archív.

Miro, OM3CKU

l Jeden z nejznámìj�ích autorù tech-
nických èlánkù pro radioamatéry - Doug
de Maw, W1FB - zemøel 28. záøí 1997 ve
vìku 71 let. Znají jej v�ichni ètenáøi QST
i CQ, ARRL handbookù atd.
l Nikdy není pozdì... øekl si zøejmì
91letý pan Deward a v prosinci získal svou
první novickou licenci - KC8FPJ. Mù�e se
pochlubit zajímavou �ivotní historií, nebo�

pracoval jako kosmetický poradce, peèo-
val o make-up televizních hvìzd a nyní
se chce vìnovat nové zálibì.
l V loòském roce se rozlouèili na�i sou-
sedé mj. také s velmi známým pováleè-
ným radioamatérem, který pod znaèkou
DL6TR pracoval více jak 60 let. Kdo pa-
matuje je�tì éru amplitudové modulace,
urèitì najde ve své sbírce i jeho QSL.

Rádiostanica RF1CA bola kon�trukci-
ou talianskej firmy Magneti Marelli
s firemným oznaèením TR7. Bola to
typická rádiostanica pre mobilné pro-
striedky, akými boli napr. tanky. Celá
súprava s hmotnos�ou 120 kg bola ulo-
�ená v troch obaloch: a) vlastná rádi-
ostanica, slúchadlá a mikrofón; b) zdroj,
anténa a prepojovacie káble; c) dve ba-
térie 12 V/90 Ah. Anténa merala 1,8 m
a skladala sa zo 4 duralových dielov a
zabezpeèovala spojenie na 5 a� 12 km.

Rádiostanica bola rie�ená ako trans-
ceiver pre simplexnú prevádzku
s amplitúdovou moduláciou (A3) a mo-
dulovanou telegrafiou (A2), s frekvenè-
ným rozsahom 27,2 a� 33,4 MHz.
V skrini s rozmermi 63 x 27 x 22 cm
s hmotnos�ou 31 kg bol umiestnený
8elektrónkový superhet s citlivos�ou
prijímaèa 5 µV pre 50 mW nf výkonu.
Medzifrekvencia bola 3,03 kHz s �írkou
20 kHz pre pokles o 14 dB. Vysielaè
s výkonom 8 W bol modulovaný do håb-
ky 85 %. Ladenie pre prijímaè aj vysie-
laè bolo spoloèné 6násobným otoèným
kondenzátorom s mo�nos�ou nezávis-
lého doladenia prijímaèa.

 l V srpnu 1926 byla vydána J. L. Bair-
dovi první licence k pokusùm s pøenosem
TV signálù s volací znaèkou G2TV. Tato
znaèka patøí Bairdovì radioamatérské
spoleènosti a její èestný sekretáø Ray
Herbert, G2KU, ji aktivoval ve dnech 6. a
7. 9. 1997, kdy královská televizní spo-
leènost oslavila 70 let od svého zalo�ení.

QX

Spoloèným dielom pre prijímaè aj
vysielaè bol nf zosilòovaè, ktorý pri vy-
sielaní moduloval koncový stupeò vy-
sielaèa a elektrónka V6, ktorá pri pre-
vádzke modulovanou telegrafiou (A2)
pracovala ako nf generátor. Zvlá�tnos-
�ou, typickou pre talianske rádiostani-
ce, bol telegrafný klúè výklopne umiest-
nený na prednom paneli rádiostanice.

Talianska rádiostanica
RF1CA

Obr. 2. Schéma zapojenia RF1CA

Obr. 1. Poh¾ad na predný panel
rádiostanice RF1CA
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Transceiver Kachina 505DSP. Na èelní stìnì pod reprodukto-
rem je vidìt konektor k propojení s poèítaèem

KACHINA 505DSP - transceiver
s jediným ovládacím prvkem

Ukázka deníku, který se ukládá v poèítaèi

Logo firmy Kachina znázoròuje indián-
ské symboly kmene Hopi

Ovládací èást transceiveru. Rozmìr èelního panelu je shodný
s mechanikou 5 1/4� floppy disku i s krytem

operaèního systému Windows 3.1 nebo
novìj�ího. Poèítaèe je mo�né souèasnì
vyu�ívat k pøíjmu informací napø. z DX
clusteru, k ukládání dat o probíhajícím
spojení do deníku, který je souèástí ovlá-
dacího software, mù�ete si také kdykoliv
zobrazit parametry pøipojené antény
v okolí naladìného kmitoètu na Smithovì
diagramu atd.

Transceiver se skládá ze dvou èástí.
Tou první je pøípojná skøíòka, která má
rozmìry shodné s mechanikou floppy dis-
ku 5 1/4" a také se v poèítaèi do prostoru
pro tyto mechaniky vyhrazeného umis�u-
je. Na èelním panelu najdeme pouze dvì
LED diody indikující zapnutí a vysílací re-
�im, konektory pro sluchátka, externí re-
produktor (lze vyu�ít i reproduktory zapo-
jené pøes zvukovou kartu, pokud je
vestavìna), mikrofon, klíè a pastièku a ji�
zmínìný jediný ovládací prvek - zapínací
tlaèítko.

Druhou èástí je vlastní transceiver, kte-
rý je rozmìrovì o nìco men�í ne� poèíta-
èový minitower, a lze jej buï polo�it nebo
postavit do vzdálenosti asi 2,2 m od poèí-
taèe. Obsahuje prakticky v�e to, co kla-
sické transceivery. Pøijímaè je pøeladitel-
ný v rozsahu 1 Hz-30 MHz s krokem 1 Hz
s prùbì�nì nastavitelnou konstantou AVC,
IP 3. øádu udává výrobce +15 dBm. Sig-
nálem stanice WWV je okam�itì mo�né
pøijímaè novì zkalibrovat s témìø abso-
lutní pøesností odeèítaného kmitoètu. Má
pouze dvojí smì�ování - 1. mf s kmito-
ètem 75 MHz, odkud je signál konverto-

ván pøímo na 40 kHz (!) a na tomto kmito-
ètu pracuje i DSP.

Men�í poèet smì�ování znamená po-
chopitelnì i omezení ne�ádoucích smì-
�ovacích produktù. DSP umo�òuje funkci
automatického notch filtru i promìnnou �íøi
pásma nastavitelnou po 1 Hz.

Pokud se vysílaèe týèe, maximální vý-
kon je 100 W/50 W (pro AM 25 W), výkon
je nastavitelný libovolnì po 1 W, pro CW
umo�òuje plný BK provoz, automatický
klíè má pamì� pro 60 zn/min, prùbì�nì
nastavitelný pomìr teèka/èárka/mezera,
vestavìný automatický anténní tuner je
s pamìtí a potøebné parametry nastavuje
soustavou relé pøi PSV antény 1:3 nebo
lep�ím, pøi hor�ím PSV je nutné pou�ít
je�tì externí tuner.

Ve vysílací cestì je vf speech proce-
sor, ekvalizér, odposlech a automatické
sní�ení výkonu pøi event. pøehøátí.

Obrazovka zobrazuje také Smithùv dia-
gram antény, èas, který se automaticky
zapisuje do deníku po navázaném spoje-
ní, a volací znaèku stanice, se kterou jsme
ve spojení. Telegrafní znaky pro vysílání
je mo�né zadávat buï obyèejným klíèem,
pastièkou pro automatický klíè (rychlost
5-60 zn/min), nebo je mo�né pøímo z klá-
vesnice poèítaèe. Transceiver lze ovládat
i dálkovì pøes telefonní linku s pou�itím
DSVD modemu.

Cena tohoto zaøízení není zase tak vy-
soká, jak by se dalo soudit podle výètu
mo�ností, které poskytuje. Bez automa-
tického anténního tuneru je asi 2000 $,
vèetnì ATU 2250 $, a to i s potøebnou ka-
belá�í, mikrofonem a ovládacím software
pro poèítaè. Je také tøeba si uvìdomit, �e
na cenì se do znaèné míry podílejí vyso-
ké mzdy, nebo� se jedná o výrobek �made
in USA�.

Velmi struènì jsme se v minulém èísle
zmínili o tomto novém typu transceiveru
ovládaném poèítaèem; nyní mù�eme po-
slou�it komplexní informací.

Vzhledem k tomu, �e se jedná o zá-
sadní inovaci, která ve svém dùsledku
bude znamenat i pøehodnocení dosavad-
ních pøedstav o tom, podle jakých zásad
si zájemce o koupi vybírá nový transcei-
ver - o zpùsobu obsluhy nemluvì, vìnu-
jeme se tomuto transceiveru ponìkud po-
drobnìji.

Firma KACHINA je u nás prakticky ne-
známá, ale v americkém státì Arizona pro-
dukuje ji� pøes 20 let rádiové pøístroje pro
komerèní vyu�ití a nyní vìnovala èást ka-
pacity svého vývojového oddìlení i návr-
hu moderního zaøízení pro radioamatéry,
ve kterém by byly vyu�ity dosavadní zku-
�enosti získané v profesionálním provo-
zu �pièkových výrobkù.

Podobnì jako je tomu u nejrùznìj�ích
mìøicích pøístrojù renomovaných firem,
které jsou ovládány poèítaèem, i navr�e-
ný transceiver má jediný ovládací prvek -
vypínaè, kterým se celý uvede do provo-
zu. Ovládán je buï my�í, nebo klávesnicí
poèítaèe s vyu�itím �horkých� kláves.
Ovládaní je velmi intuitivní a bìhem krát-
ké doby obsluha nepotøebuje ani obsa�-
ný a pøehledný �help�, který nabízí ovlá-
dací software, ani instruktá�ní kní�ku,
která je nyní je�tì prakticky nezbytná u
slo�itìj�ích transceiverù na poèátku jejich
u�ívání. Potøebný osobní poèítaè musí být
nejménì tøídy 386 nebo vy��í s vyu�itím

OK2QX



Praktická elektronika A Radio - 4/98

Letní radioamatérský kemp
Radioklub LZ1KPP zve v�echny radi-

oamatéry a jejich rodiny na velké setkání
do mezinárodního radioamatérského let-
ního kempu �Kavatsi� blízko známého
mìsta Sozopol na pobøe�í Èerného moøe.
V termínu 15.-25. èervna 1998 je speciál-
nì rezervován pro radioamatéry. Jedná
se o jeden z nejvìt�ích kempù na ji�ním
pobøe�í, kde jsou bungalowy, motel, re-
staurace a diskotéka. V uvedené dobì je
pøíjemné teplo - prùmìrnì 25 °C ve stínu,
teplota moøe 22 °C. Pro zájemce o radio-
amatérský provoz bude k dispozici radio-
stanice s volací znaèkou LZ1KPP/p. Pro
dìti je k dispozici vyhra�ený prostor a vý-
uka plavání. Na místì je nabídka výletù
po moøi, pøípadnì i do Istanbulu. Ceny jsou
v Bulharsku celkovì pøijatelné a podle po-
ètu pøihlá�ených bude i sleva (doposud
nebyla cena urèena). Bli��í informace zís-
káte na Intertnetu na adrese
http://www.omega.bg/userswww/krasy/
index.htm
pøípadnì mù�ete zaslat E-mail s dotazem
na: krasy@omega.bg

rii pøechod z jednoho pásma na druhé je mo�-
ný a� po 10 min. provozu!) Bodování: za spo-
jení se stanicí vlastní ITU zóny 1 bod, jiné zóny
na vlastním kontinentì 3 b., za jiný kontinent
5 b. Násobièe: ITU zóny a jugoslávské prefi-
xy jednou na ka�dém pásmu. Deníky (z ka�-
dého pásma na zvlá�tním listì) do 30 dnù po
závodì na adresu: Savez radioamatera Jugo-
slavije, YU-DX Contest, P. O. Box 48, 11001
Beograd, Yugoslavia.

Journée Française du 10 Mètres
poøádá Megahertz Magazine,

provoz SSB, CW nebo smí�ený
jen v pásmu 28 MHz, kategorie
jeden op.; více op. jeden TX; po-
sluchaèi. Francouzské stanice dá-
vají RS (RST) a èíslo departe-
mentu, ostatní stanice RS (RST)
a poø. èíslo spojení. Násobièi jsou
francouzské departementy, zemì DXCC + IT9,
TP0CE a 4U1VIC. V kategorii �MIX� je mo�né
s jednou stanicí navázat jedno spojení CW,
dal�í SSB provozem na tomté� pásmu. Dení-
ky za�lete do 30. 6. na FDXF, c/o F6EEM,
4 Rue Duguesclin, F-35170 Bruz, France.

Belgian UBA SWL Competition 1998
Této posluchaèské soutì�e

se mohou zúèastnit v�ichni ra-
dioamatéøi - posluchaèi a jejím
cílem je odposlech maximální-
ho poètu DXCC zemí pøíslu�-
ným módem bìhem jednoho
mìsíce. Probíhá na v�ech de-
víti radioamatérských pásmech
od 1,8 do 28 MHz v souladu
s doporuèením IARU, tzn. v pás-
mu 10 MHz se SSB spojení neregistrují. Sou-
tì� probíhá ve tøech kategoriích: 1- provo-
zem SSB; 2- provozem CW; 3- provozem
RTTY; a ka�dým provozem ve dvou etapách:

provoz       1. etapa           2. etapa

SSB bøezen øíjen
CW duben záøí
RTTY kvìten srpen

 Bodování: Ka�dá DXCC zemì se hodnotí
na ka�dém pásmu jedním bodem v ka�dé eta-
pì (tzn. max. 18 bodù za jednu zemi pøíslu�-
ným druhem provozu). Násobièe: v ka�dé ka-
tegorii ka�dá DXCC zemì je v ka�dém mìsíci
i násobièem. Za DXCC zemì se poèítají ty,
které jsou platné v seznamu DXCC zemí pro
rok 1998. Hlá�ení - deníky: Pro ka�dou kate-
gorii se pí�e samostatný deník, který musí mít
tyto kolonky: DXCC zemì (pí�e se bì�ný pre-
fix); kmitoèet (MHz); druh provozu; datum; èas
UTC; znaèka sly�ené stanice; RST podle sou-
tì�ícího; znaèka stanice, se kterou posloucha-
ná stanice pracovala; body. V ka�dé kategorii
si spoète úèastník v ka�dé etapì body vyná-
sobením poètu bodù za poslechy poètem ná-
sobièù; koneèný výsledek je dán souètem vý-
sledkù obou etap. Na sumárním listì je tøeba
uvést poèet získaných bodù na ka�dém psá-
mu a celkový poèet násobièù, vlastní poslu-
chaèské èíslo, jméno a adresu (mo�no E-
mail!), místní klub, popis pøijímacího zaøízení
a èestné prohlá�ení: �I declare that all contest
rules have been observed and adhered too.
I accept the decisions of the Contest Commit-
tee.� Kompletní deník musí za první etapu dojít
pøed 30. 6. 1998, za druhou etapu pøed 30.
11. 1998. Vítìz ka�dé kategorie obdr�í plake-
tu, první tøi v ka�dé kategorii diplom. Kdo má
zájem o prùbì�né výsledky, musí k deníku
pøilo�it SASE. Deníky se zasílají na adresu:
Patrick De Wever, ONL4299, SWL contest ma-
nager UBA, Roy de Blicquylaan 80, B-3970
Leopoldsburg, Belgium

Aktivity k výroèím
l V leto�ním roce slaví Izrael 50 let od
zalo�ení státu a ustavení izraelského klu-
bu radioamatérù (IARC). K tomuto výroèí
vyhla�uje IARC speciální soutì�, která
zaèala ji� 1. ledna a trvá do pùlnoci 1. kvìt-
na t.r. vèetnì (1. kvìtna se slaví 50. výro-
èí nezávislosti Izraele). Cílem je navázat
maximum spojení se stanicemi Izraele,
pøièem� ka�dá znaèka se poèítá jen jed-
nou bez ohledu na pásma, druhy provozu
ap. Zakládající èlenové IARC pou�ívají
speciální prefix 4X50, budou aktivovány
i znaèky ji� zemøelých zakládajících èle-
nù (znaèka/SK). Spojení se èlenem IARC
se hodnotí jedním bodem a s ka�dou sta-
nicí 4X50 pìti body. Za 50/100 atd. a� 250
bodù budou vydány diplomy, nejlep�í sta-
nice získají medaile. Výpis z deníku se za-
sílá do 30. 6. na adresu: IARC Award Ma-
nager, P. O. Box 17600, Tel Aviv 61176,
Israel, poplatek za vydání není v podmín-
kách uveden.
l Druhé, rovnì� 50. výroèí vzniku slaví
letos belgická organizace radioamatérù
UBA. Za získání 50 bodù se èleny UBA
(spojení s ON stanicí 1 bod; s OT8, co�
budou speciální stanice aktivní v závo-
dech, 2 body; s klubovými stanicemi UBA,
které budou pou�ívat prefix ON50, 4 body)
a poplatek 5 $ bude vydán diplom. Body
se poèítají za spojení bìhem r. 1998 na
ka�dém pásmu a �ádosti musí dojít ma-
na�erovi ON4ON do poloviny roku 1999.

OK2QX

Kalendáø závodù na kvìten

5.5. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00
9.-10.5. II. subreg. závod1) 144 MHz-76 GHz  14.00-14.00
12.5. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00
12.5. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00
16.5. Cont. VHF Call Area (I)  144 MHz 14.00-22.00
16.5. S5 Maraton 144 a 432 MHz 13.00-20.00
17.5. AGGH Activity   432 MHz-76 GHz 07.00-10.00
17.5. OE Activity 432 MHz-10 GHz 07.00-12.00
17.5. Provozní VKV aktiv 144 MHz-10 GHz  08.00-11.00
26.5. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00
26.5.   VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00

1) podmínky viz PE-AR 3/97 a AMA 1/97,
deníky na OK2JI
V�eobecné podmínky pro závody na VKV
viz PE-AR 8-9/96

OK1MG

OK2QX

Kalendáø závodù
na duben a kvìten

13.4. Aktivita 160 CW 19.00-21.00
18.4. OK CW závod CW 05.00-07.00
18.4. ES Open Championship CW/SSB 05.00-09.00
18.4. EU Sprint Spring SSB 15.00-19.00
18.-19.4. Holyland DX Contest MIX 18.00-18.00
18.-19.4. YU-DX Contest CW/SSB 12.00-12.00
22.-24.4. YL to YL DX Contest SSB 14.00-02.00
25.4. Hanácký pohár MIX 05.00-06.29
25.-26.4. SP DX RTTY Contest RTTY 12.00-24.00
25.-26.4. Helvetia XXVI MIX 13.00-13.00
1.5. Journée Française 10 m MIX 00.00-24.00
1.5. AGCW QRP CW 13.00-19.00
2.-3.5. OZ SSTV Contest SSTV 00.00-24.00
2.5. SSB liga SSB 04.00-06.00
2.-3.5. ARI Int. DX Contest MIX 20.00-20.00
3.5. Provozní aktiv KV CW 04.00-06.00
4.5. Aktivita 160 SSB 19.00-21.00
9.5. OM Activity CW 04.00-04.59
9.5. OM Activity SSB 05.00-06.00
9.-10.5. A. Volta RTTY DX RTTY 12.00-12.00
9.-10.5. CQ MIR MIX 21.00-21.00
11.-15.5. AGCW Activity Week CW 00.00-24.00
11.5. Aktivita 160 CW 19.00-21.00
16.5. World Telecom. Day MIX 00.00-24.00
16.5. EU Sprint CW 15.00-19.00
16.-17.5 Baltic Contest MIX 21.00-02.00
17.5. LF phone WAB SSB 09.00-18.00
30.-31.5. CQ WW WPX Contest CW 00.00-24.00

Podmínky jednotlivých závodù uvedených
v kalendáøi naleznete v tìchto èíslech èerve-
né øady AR ev. PE-AR: Holyland viz PE-AR 3/
96, SSB liga, Provozní aktiv PE-AR 1/98, OM
Activity a CQ-WPX PE-AR 2/97, OK CW mi-
nulé èíslo PE-AR, EU Sprint, Hanácký pohár
(viz oprava v PE-AR è. 6 - v sobotu!) PE-AR
3/96, Helvetia PE-AR 3/97, YL to YL AR 3/95,
AGCW QRP a ARI Int. PE-AR 4/96, AGCW
Activity Week, Baltic a WAB PE-AR 4/97, OZ
SSTV AR 4/95, WTD AR 5/95.

ES Open Championship
Soutì� se koná 3. sobo-

tu v dubnu od 05.00 do
09.00 UTC. Pásma: 80 a
40 m mezi 3530-3560 a
7010-7030 kHz CW a 3600
-3650 kHz a 7060-7090 kHz SSB. Tøídy: A-
jeden op. CW & SSB (mixed mode); B- jeden
op. pouze SSB; C- jeden op. pouze CW; D-
jeden op. QRP (£10 W); E- více op. jeden TX;
F- SWL. Estonské stanice pracují se v�emi
úèastníky, ostatní pouze s ES stanicemi. Kód:
RS(T) + poøadové èíslo spojení od 001. Spo-
jení s jednou a tou�e stanicí je povoleno na
stejném pásmu po 60 minutách opakovat.
Bodování: za CW spojení 2 body, SSB 1 bod.
Násobièe: prefixy ES0-ES9 na ka�dém pás-
mu zvlá��. Deníky do 1. 6. na adresu: Too-
mas Soomets, ES5RY, EARU HF Contest
Mgr., P. O. Box 177, Tartu, EE-2400 Estonia.

YU-DX Contest
- ka�dý tøetí víkend v dubnu v sobotu od

12.00 UTC do nedìle 12.00 UTC. Pásma 1,8
a� 28 MHz vyjma WARC, provoz CW i SSB.
S ka�dou stanicí mù�eme pracovat na ka�-
dém pásmu obìma druhy provozu. Vymìòuje
se kód RS(T) + ITU zóna. Kategorie: A- je-
den op. CW; B- jeden op. SSB; C- jeden op.
oba druhy provozu; D- více op. (v této katego-
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Pøedpovìï podmínek �íøení KV na duben

Po pøechodném zpomalení nárùstu aktivity Slunce (s prùmìrným lednovým
èíslem skvrn R=32,3) následovalo o�ivení, je� ve svém dùsledku autora tìchto
øádek úspì�nì svedlo k pou�ití strmìj�í køivky dal�ího vzestupu a tedy i vy��í-
ho výchozího parametru pro výpoèet pøipojených grafù - tj. R12=54. Nejnovìj�í
známý klouzavý prùmìr èísla skvrn za loòský èervenec je R12=22,8.

Slu�ná dosa�itelnost pacifických expedic z Evropy na poèátku bøezna byla
pøedzvìstí toho, �e s prùchodností polárních oblastí v pásmech DX, poèínaje
leto�ním jarem, by ji� nemusely být vìt�í problémy. Krátkovlnných pásem nad
21 MHz se to ale zatím týká jen málo a i pro výraznìj�í otevøení desítky do
vìt�iny ostatních smìrù se zaène uplatòovat (zejména v poslední tøetinì mìsí-
ce) sporadická vrstva E. Pusto nebude ani na pásmech dolních, k jejich� o�ive-
ní významnì pøispívá také fakt, �e si na nì bìhem posledního minima jedenác-
tiletého cyklu (v posledních 2-3 letech) øada stanic postavila velice dobré anténní
systémy. Díky tomu také máme �anci se o skuteèných módech �íøení a cho-
dech podmínek na nich dozvìdìt podstatnì více, ne� kdykoli døíve.

V pravidelném pøehledu je na øadì leto�ní leden. Po zotavení 31. prosince
1997, podpoøeném následujícími klidnými dny, se zlep�ila situace zejména na
dolních pásmech. Na opaèném konci krátkých vln se projevil vzestup aktivity
sporadické vrstvy E a o�ívala i desítka. Naprosto fantastická otevøení dlouhou
cestou jsme za�ili na Nový rok, kdy napøíklad silné signály novozélandských
stanic pøicházely dopoledne pøes Ji�ní Ameriku. Pøíznivé období bylo na Tøi
krále vystøídáno vìt�í a del�í poruchou, kdy zdrojem èástic byly dva výrony,
k nim� na Slunci do�lo 3. ledna. Podmínky se pøechodnì zhor�ily sice ji� od 7.
ledna, ale slábnutí pravidelnì pøicházejících signálù z vìt�iny smìrù, pøedev�ím
západních, se projevilo spí�e a� od 9. ledna a zejména na dolních pásmech.
Od 11. ledna zvolna zaèalo a od 17. ledna se prosadilo postupné zlep�ení ve
smìrech podél rovnobì�ek. Významnìj�í vzestup sluneèní aktivity nastartoval
po mírnì nadprùmìrném vývoji støednì mohutnou erupcí 25. ledna na severo-
východì sluneèního disku. Do konce mìsíce probìhly pak ji� jen dvì poruchy
magnetického pole Zemì. K prvnímu vìt�ímu zakolísání do�lo 25. ledna, co�
byla odpovìï na výron sluneèní plazmy z 21. ledna ve spolupùsobení s reku-
rentními vlivy. Dal�í erupce z 26. ledna byla zdrojem èástic pro poruchu, která
vrcholila 30. ledna ráno. Markantní zhor�ení na aurorálních a polárních trasách
bylo okam�ité a polární záøe se dostavila tý� den odpoledne. Následující zhor-
�ení podmínek v globálním mìøítku bylo ale krátké a omezilo se hlavnì na 31.
leden.

Pro zájemce o èerstvé informace jsme v Praze uvedli do provozu ka�do-
denní plnì automatický pøenos zpráv typu geoalertù do sítì PR, kde je nalezne-
te dennì ji� pøed snídaní. Bránou je OK0NCG a cílová rubrika je SOLAR. Do
OK0NCG se lze pøipojit i pøímo z webové stránky http://www.hamradio.cz/, mi-
mochodem nejstar�í radioamatérské webové stránky v OK. Zde najdete i tý-
denní pøedpovìdi sluneèní a geomagnetické aktivity (anglicky) a podmínek �í-
øení (èesky). Krátkou informaci o podmínkách a pøedpovìï najdete mimoto ji�
øadu let i na na druhé stranì programového týdeníku ROZHLAS.

Ze ètrnácti aktivních majákù projektu IBP jsme mohli dennì na více pás-
mech nadále sly�et zejména ZL6B, VK6RBP, ZS6DN, 5Z4B, 4X6TU a OH2B,

QSL orbitální stanice MIR (TNX OK1HH)
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dennì do noci LU4AA a YV5B a prakticky dennì té� 4U1UN. Nadále vypnut
zùstal CS3B a 4S7B (z nich� druhý mù�eme opìt sly�et od konce února). Bì�-
nì byly sly�et i JA2IGY a OA4B, pravidelnì té� W6WX a pøi kladných fázích
poruch VE8AT.

U�iteèný je i znovuspu�tìný maják ITU, vysílající z australského Darwinu
jako VL8IPS. Vysílá ve dvacetiminutovém cyklu a ètyøminutových intervalech
na pìti kmitoètech a jeho èasový rozvrh bývá posunut proti plánu. Napøíklad
zaèátkem bøezna platil tento rozvrh poèátkù relací: 5,4718 MHz od 00.15 hod.,
7,8718 MHz od 00.19, 10,4088 MHz od 00.23, 14,4068 MHz od 00.27 hod. a
20,4968 MHz od 00.31 atd.). Na stejných kmitoètech, ale mnohem snáze usly-
�íme je�tì LN2A se Stavangeru, který zaèíná v 00.00 hod. na 14,4068 MHz.
Oba majáky mají výkon 750 wattù do v�esmìrové antény.

Závìrem obvyklá èísla. Prùmìrný sluneèní tok v lednu byl 93,5, jako�to
prùmìr denních hodnot 102, 101, 101, 91, 89, 88, 85, 82, 82, 81, 85, 96, 90, 94,
98, 98, 96, 95, 94, 91, 91, 93, 97, 98, 108, 100, 101, 97, 94, 91 a 89. Aktivita
magnetického pole Zemì byla celkovì mírnì ni��í s prùmìrem indexù Ak
z Wingstu 8,4 a denními indexy 4, 7, 3, 3, 3, 23, 19, 12, 12, 7, 6, 6, 3, 4, 2, 11,
10, 6, 3, 20, 7, 6, 3, 7, 15, 4, 8, 2, 10, 20 a 16.

OK1HH

PHASE 3D

V laboratoøi AMSAT v Orlandu pokra-
èuje velmi intenzivnì finální integrace dru-
�ice, viz PE-AR 11/97. 20. ledna jednal
vedoucí projektu a prezident AMSAT-DL
Dr. Karl Meinzer, DJ4ZC, v Paøí�i se zá-
stupci ESA o mo�nostech vynesení dru-
�ice. I kdy� ESA nepotvrdila start na�eho
satelitu pøi dal�ím zku�ebním letu ARIA-
NE 5, è. 503, pøipustila mo�nost, �e by
k nìmu mohlo dojít, nenajde-li se jiný zá-
jemce (který by let zaplatil). Byly proto
zahájeny práce na rùzných variantách
startovní konfigurace u�iteèného zatí�e-
ní, vèetnì P3D, pøi tomto letu. Plánova-
ným termínem startu è. 503 je zaèátek èer-
vence. Pøi jednání byla zva�ována té�
mo�nost startu raketou ARIANE 4s. Dal�í
jednání probíhají a o jejich výsledku vás
budeme informovat.

FO20 a FO29

Na dru�ici  FO29 se objevila závada
v digitálních obvodech a hledají se cesty
k jejímu odstranìní. V souèasnosti proto
pracuje FO29 kontinuálnì v analogovém
módu JA, stejnì jako FO20. Zájemci o
provoz CW a SSB mají tedy k dispozici

dvì dru�ice, pøes které se pracuje velmi
dobøe i s DX stanicemi.

WWW

Máte-li Internet, doporuèuji k náv�tìvì
nìkolik nových stránek. Na adrese: http:/
/liftoff.msfc.nasa.gov/RealTime/Jtrack/
welcome.html je k dispozici sledování po-

lohy dru�ic (vèetnì dru�ic AMSAT a RS)
v reálném  èase. Je to náramná pomùcka
k porovnání vlastních predikcí, zvlá�tì u
manévrujících objektù jako MIR a SHUT-
TLE (nutný je Web-browser s JAVA). Na
adrese: http://www.ik1sld.org/mirex.htm
nebo http://www.geocities.com/~ik1sld/
mirex.htm lze získat èerstvé informace o



Praktická elektronika A Radio - 4/98

Kepleriánské prvky

ð

O èem pí�í  jiné
radioamatérské èasopisy?

experimentu MIREX na palubì MIRu. Per-
sonální mailbox pou�ívá nyní TNC Kan-
tronics KPC-9612 Plus s novým soubo-
rem instrukcí. Se stanicí MIR mù�ete
komunikovat na kmitoètu 145,985 MHz,
FM, 1200 Bd AFSK.

AO-10 stále je�tì funguje a nyní se zdá,
�e se samovolnì pøepnuly ziskové anté-
ny, tak�e za urèitých podmínek lze praco-
vat pøes satelit v okolí apogea. Podrob-
nosti a aktuální stav najdete na adrese:
http://www.cstone.net/~w4sm/AO-10.html

Album fotografií aktivních satelitních
operátorù najdete na adrese: http://
www.parlorcity.com/k9slq

OK2AQK

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

Koupím mìøicí pøijímaè TV (SAT) s obrazov-
kou. Hùla, tel. (02) 900 46 879.
Koupím vojenskou minohledaèku. Cena do-
hodou. Tomá� Hora, Klatovská 184, 320 00
Plzeò, kontakt. tel.: (02) 80 44 22.

CQ-DL 12/1997, Baunatal, SRN. Super úzkopás-
mová modulace pro krátké vlny (telefonie s maximál-
ním zdvihem 500 Hz). Jednoduchá kmitoètová základ-
na pro krátkovlnná amatérská pásma. Co musí umìt
dobré amatérské pøijímaèe? Univerzální vyhodnoco-
vaè DTMF. Jednoduchý konvertor pro pásmo 6 m.
Blahopøání k padesátým narozeninám tranzistoru (his-
torie jeho vynálezu). Kdy� jde o �íøku pásma: Komu-
nikace postupem s parciální odezvou. Jak se v USA
øe�í ochrana osob pøed elektromagnetickým polem.

BREAK-IN 12/1997, Christchurch, Nový zéland.
Ètyøpásmový dipól, napájený nikoliv uprostøed. ARRL
Antenna Book, 18. vydání, recenze. Sklápìcí vì� pro
anténu s pou�itím výsuvného �ebøíku. Historie ama-
térského rádia na Novém Zélandì (recenze knihy
�Ham Shacks, Brass Pounders and Rag Chewers�,
kterou napsal Ian Dougherty). Filtr pro va�e sluchát-
ka. Stavebnice, které nabízejí novozélandské kluby.
FM transceiver MFJ-9606 pro 6 m. Mìøení DSP (Digi-
tal Signal Processor) filtru W9GR.

CQ AMATEUR RADIO 12/1997, Hicksville, USA.
Jak postavit super utajenou anténu (tam, kde se to
nesmí). Radioamatérské rodiny v Maïarsku. Pùlvln-
ná vertikální anténa MFJ-1796 pro 40, 20, 15, 10, 6 a
2 m. Indikátor výkon/VSWR. Optoelektronika - histo-
rie a trochu pozorování. Smìrovka pro 21 MHz. Jed-
noduchá jednolampovka. Úprava pøístroje Micor pro
rychlosti 1200 a 9600 Bd. Arménie a contest 10 m.
23. sluneèní cyklus zaèal v kvìtnu 1996.

QST 12/1997, Newington, USA. Kodér CW s po-
èítaèovou klávesnicí (ale bez poèítaèe). Trojnásobný
dobíjeè. Ultrajednoduchý pøijímaè pro 6 m. SAREX
(Shuttle Amateur Radio Experiment): Hledání zítøej�í-
ho vìdeckého dne�ka (astronaut - radioamatér mezi
studenty). Digitální audio radio servis. Na silnici: Ra-
dosti vf mobilu. Krystalové pøijímaèe (co bývalo staré,
je dnes zase nové). Hon na li�ku s QRP. Porovnání
nìkolika typù pøenosných transceiverù na 2 m. Pøevi-
nování relé na 12 V. Celosvìtové �íøení na 6 m? In-
ternet - spojení pøes pøevádìè. Pøed 75, 50 a 25 léty
(stálá rubrika).

CQ HAM RADIO 11/1997, Tokio. Celostátní sou-
tì� v honu na li�ku 1997. Zpráva ze zasedání 3. regi-
onu IARU v Pekingu. Ham shack èínského radioa-
matéra BY1PK. Na náv�tìvì v rodi�ti Marconiho.
Lineární zesilovaè Henry 3K-A (3,5 a� 28 MHz, buze-
ní 100 W, výkon 1 kW). Vysílaè FM stereo s bezdrá-
tovým mikrofonem. Nabíjeèe NiCd akumulátorù. Sta-
vebnice malého zesilovaèe a oscilátoru s LM386.
Kmitoètový èítaè s PIC 16C71. Stavebnice adaptéru
spektrálního analyzátoru 500 MHz. Stavebnice jed-
noduchého digitálního mìøièe kapacity. Paket rádio:
SPG - zprávy pro Windows. 1 kW ,lineár� pro 1,9 a�
28 MHz. DXing na paket rádiu: Jak dìlat jednodu�e
zámoøská spojení na VHF a UHF. Malý pøíruèní osci-
loskop �Dr. Wave� (10 Hz a� 500 kHz). Konvertor DC/
/DC pro poèítaè. Modul pro pøijímaèový konvertor
10 GHz.

FUNKAMATEUR 3/1998, Berlin. Transceiver pro
40 m CW QRP Ten-Tec. Kompaktní èítaè kmitoètù
gaga FZ 301F a FZ 302F. Krátký úvod do rozkladové
spektrální techniky. Ohro�ují elektronické pøístroje
vzdu�nou dopravu? Tipy a rady pro síbíèkáøe. DiSE-
qC (spínaè ze satelitní techniky) na cestì ke standar-
du budoucnosti. Liberalizace telefonního trhu. Univer-
zální systém koordinát pro poèítaè v GFA-Basic.
AVR-AT90S1200, kurs programování (3. pokraèová-
ní). Tónové generátory z telefonního odpadového ma-
teriálu. Jednoduchý mìøiè kabelù. Indukèní smyèka
pro nedoslýchavé. Demodulace AM v ohybu charak-
teristiky: Signálový sledovaè s vf sondou. Univerzál-
ní èítaè pro stavbu modulù. Odposlechový útok - kon-
trolor naslouchá. Stavební èásti, které urèují kmitoèet
ve vf technice. Jak odstranit ru�ení pøi ruèních pøí-
strojích pro UHF. Pøenosný �irokopásmový pøijímaè
typ DJ-X10E (0,1 a� 1999,999950 MHz). Údaje o
AT24C01A a AT24C02/04/08/16 (sériový dvoudráto-
vý CMOS-EEPROM). Na konci napájená anténa pro
pásmo 160 m pro nepøíznivé situace. Nf filtr pro tele-
grafii s SCF obvodem MF8. Odboèovací krystalový
filtr pro amatérské pou�ití, výpoèet a návod ke stavbì
(2. pokraèování). Dvouprvková nìkolikapásmová
anténa delta loop za pouhých 25 marek. DOS na to
staèí: Uèební program Morse.

RADIOHÖREN UND SCANNEN 1/1998, Baden-
Baden, SRN. Technisat objevuje trh svìtových pøijí-
maèù (Weltempfänger). Lelkování na Internetu. U vý-
chodních sousedù (reportá� o polském rozhlasu).
Zajíc a je�ek (technika a strategie profesionálních od-
poslouchacích slu�eb). Od krystalového detektoru
k PLL - historie rozhlasových pøijímaèù v Nìmecku.
Omezená kupní síla. Nenechte si utéci staré pøístroje
na ble�ích trzích! U� nikdy satelit. Paging: POC32. A�
do 956 MHz - skener UBC80XLT. Evropský klasický
rock. DXing v pøírodì. Radio Praha: Záchrana v po-
slední minutì?

WELTWEIT HÖREN 1/1998, Erlangen, SRN. Ile-
gální stanice na korejském poloostrovì. DXing v ji�-
ním Pacifiku. Na náv�tìvì v rádiovém muzeu v Bad
Laasphe (asi 3000 exponátù). Rádiové muzeum
v Grödig u Salzburgu (jeho rozsah je men�í, opatruje
200 exponátù).

Ing. J. Dane�, OK1YG


