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S panem Ing. Martinem
Pe�kou, øeditelem èeského za-
stoupení firmy SE Spezial-
Electronic.

Va�e spoleènost je neodmyslitel-
nì spjata s integrovanými obvody
Maxim.

Ano, od vzniku americké spoleènosti
Maxim Integrated Products, Inc. v roce
1983 je SE Spezial-Electronic jedním
z nejvýznamnìj�ích partnerù této dyna-
mické firmy. Spoleènost Maxim je oprav-
dovým pojmem v oblasti vývoje a produkce
analogových integrovaných obvodù. Od po-
èátku své existence vyvinul Maxim na 800
originálních typù integrovaných obvodù.

Ètenáøùm budou asi nejznámnìj�í ob-
vody sériového rozhraní RS-232 a RS-485
vèetnì obvodù s galvanickým oddìlením,
pøípadnì rozsáhlá øada sofistikovaných
obvodù pro elegantní zvìt�ování èi zmen-
�ování napìtí, generování záporných na-
pìtí, nábojové pumpy, nabíjecí obvody pro
akumulátory a komplexní vícevýstupové
obvody pro napájení celých systémù
(napø. notebookù).

To ale zdaleka není celý sorti-
ment.

Máte pravdu, v produkci najdeme
i �pièkové pøevodníky AD s rychlostí a�
1 Gsps, vícekanálové, s paralelním nebo
sériovým výstupem a s rozlièným rozli�e-
ním. Tuto oblast pochopitelnì doplòují pøe-
vodníky DA, nabízející opìt �iroký okruh
nejrùznìj�ích typù.

Vyhledávány jsou té� precizní analogo-
vé filtry, kde má u�ivatel mo�nost vlastní-
ho programování prostou volbou zapojení
a nìkolika vnìj�ích souèástek. K filtrùm
nabízíme originální návrhový software,
který zjednodu�uje návrh zapojení na mi-
nimum � staèí zadat klíèové údaje a pro-
gram sám spoèítá a navrhne zapojení
pøesnì podle po�adavkù.

Velmi mì zaujaly v Praktické elek-
tronice popisované �irokopásmo-
vé operaèní zesilovaèe.

Ano, operaèní zesilovaèe rail-to-rail se
�íøkou pásma od 0 do 1000 MHz, se zvlnì-
ním pøenosu -3 dB (300 MHz pøi -0,1dB),
potvrzují preciznost firmy Maxim, s ní� pøi-
stupuje k vývoji i výrobì svých produktù.

Dále bych jen struènì - nebo� zde není
prostor na podrobnìj�í popis - jmenoval
kompletní øadu supervisorù - obvodù pro
generování signálu �reset� pro mikroproce-
sory, precizní (±2 ppm; 1,2 µV) napì�ové
reference, obvody pro sériové ovládání
zobrazovaèù LED a LCD, èítaèe, generá-
tor tvarových kmitù do 20 MHz, obvody pro
zpracování a distribuci videosignálu, vi-
deopøepínaèe, vysokofrekvenèní obvody.

Vysokofrekvenèní obvody?

Skuteènì, po navázání spolupráce se
spoleèností Tektronix nabízí Maxim zesilo-
vaèe signálu do 1 GHz a výkonové tranzis-
tory 1 GHz/1 W. Oblíbené jsou i I/Q, QPSK
modulátory a demodulátory do 1,9 GHz

pro (nejen) digitální komunikaci, pøípadnì
kompletní modulátory signálù s rozprostøe-
ným spektrem.

Do této kategorie také èásteènì patøí
obvody pro øízení a modulaci laserových
diod, 622 Mbps ATM/SDH/SONET, 1 GHz
Ethernet sítì apod.

Koneènì, celý sortiment je podrobnì
uveden v katalozích firmy Maxim.

V�iml jsem si va�í rozsáhlé
knihovny.

Na�im zákazníkùm poskytujeme kom-
plexní � se v�ím, co k tomuto výrazu patøí �
technický servis a zázemí. V první øadì
jsou to katalogové listy ke v�em obvodùm
Maxim. V listech jsou uvedeny ve�keré in-
formace k dotyènému obvodu vèetnì
schémat a pøíkladù zapojení, doporuèené
aplikace, namìøené oscilogramy, poznám-
ky k návrhu desky s plo�nými spoji apod.

Dále jsou to Design Guide � bro�ury tý-
kající se jednotlivých skupin obvodù podle
jejich funkce.

Ètenáøi mo�ná také znají Maxim Engi-
neering Journal, èasopis vycházející pøi-
bli�nì ètyøikrát roènì. Je to zajímavá publi-
kace zveøejòující neobvyklé aplikace a tipy
pro pou�ití obvodù Maxim.

V neposlední øadì distribuujeme také
ná� vlastní èasopis SE Special, zatím jen
v nìmecké verzi, ale brzy ji� i v anglické
podobì. Kromì uvádìní novinek od firmy
Maxim zde ètenáøi naleznou i fundované
technické èlánky z na�eho oboru.

Abychom maximálnì pomohli na�im
zákazníkùm v pøístupu k informacím, vy-
dává SE Spezial-Electronic vlastní CD
ROM, obsahující v�echny katalogové listy
k integrovaným obvodùm Maxim. Letos
v lednu se jednalo ji� o tøetí aktualizovanou
verzi. Maxim toti� vyvíjí stále nové a nové
obvody � nìkdy a� deset typù mìsíènì. CD
ROM je urèen pro prostøedí Windows 3.1 a
vy��í a kromì vlastních katalogových listù
obsahuje i vyhledávací databázi podle funk-
ce obvodu nebo jeho oznaèení.

Jakým zpùsobem lze od vás zís-
kat zmínìnou literaturu a popiso-
vaný CD ROM?

Velmi jednodu�e � osobní náv�tìvou
v na�í kanceláøi nebo telefonickým objed-
náním, faxem nebo dopisem.

Co si úètujete za katalogy a na ko-
lik vyjde CD ROM?

V�e je zdarma. Ano, ve�keré informa-
ce, tedy vèetnì CD ROM jsou u nás zdar-
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ma. I v pøípadì po�tovní zásilky si SE Spe-
zial-Electronic nic neúètuje.

Tomu øíkám technický servis...

Sna�íme se o maximální zjednodu�ení
pøístupu k informacím. Tyto podmínky platí
samozøejmì i pro na�e zákazníky ze Slo-
venské republiky.

Vidím ve va�í nabídce i osazené
desky � jedná se o vývojové kity?

Pøesnì tak, témìø ke v�em obvodùm
Maxim dodáváme také kompletnì osaze-
né a testované desky � vývojové kity. Ta-
kovou desku � Evaluation Kit � staèí
v souladu s technickou dokumentací pøi-
pojit k napájecímu napìtí a konstruktér si
tak mù�e ovìøit funkci obvodu, ani� by
ztrácel èas vyvíjením ji� vyvinutého a má
naprostou jistotu, �e zvolil pro svou aplika-
ci vhodný obvod.

Jak je zaji�tìna va�e vlastní infor-
movanost o aktuálním sortimentu
Maxim?

Na�i zamìstnanci absolvují pravidelná
�kolení poøádaná na�í firmou i spoleèností
Maxim vèetnì studijních pobytù pøímo
u zdroje informací v kalifornském sídle
spoleènosti Maxim. Jen tak jsme schopni
poskytnout fundované slu�by v oblasti apli-
kaèního poradenství a technické podpory
v�em na�im zákazníkùm.

Tento pøístup je nezbytný, nebo� firma
Maxim velmi dbá na dokonalý servis. S tím
je úzce spjat pozoruhodný systém kontroly
kvality, kdy ka�dý (!) jednotlivý obvod ab-
solvuje nìkolik testù a mìøení pøedtím,
ne� opustí výrobní závod.

To, �e jak Maxim, tak i SE Spezial-
Electronic má zaveden systém kontroly
kvality ISO9001, ji� dnes nikoho nepøekva-
pí a tuto skuteènost bereme jako samo-
zøejmou.

S kvalitou souvisí i provedení obvodù
pro prùmyslové pou�ití se zpøísnìnými po-
�adavky na okolní prostøedí. Vìt�inu inte-
grovaných obvodù dodáváme té� v prove-
dení podle nejpøísnìj�ích specifikací
MIL-STD-883 pro provoz v extrémních
podmínkách.

V�echny obvody je navíc mo�né dodat
i jako samotné èipy bez pouzdra.

Maxim ale není vá� jediný doda-
vatel.

Ano, dal�í velkou skupinu v na�em sor-
timentu tvoøí souèástky japonské firmy Ep-
son � krystaly, krystalové oscilátory a ob-
vody reálného èasu RTC.

Epson se na tomto poli soustøeïuje pøe-
dev�ím na výrobky v provedení pro plo�nou
montá� SMD, dodává v�ak souèástky i

v �klasickém� prove-
dení s vývody do de-
sek s plo�nými spoji.

Na�im zákazní-
kùm mù�eme nabíd-
nout krystaly od
miniaturních prove-
dení v pouzdru SOT
s montá�ní vý�kou
1,8 mm a s kmitoèty
od 20 kHz a� do
64 MHz.

Krystaly a krysta-
lové oscilátory v�ech
kmitoètù jsou vyrá-
bìny podle po�a-
dované tolerance,
stability, zatì�ovací
kapacity a sériového
odporu na základì konkrétních po�adavkù
na�ich zákazníkù.

Na veletrhu Amper�98 jste pøed-
stavili programovatelné oscilá-
tory.

Letos uvádíme na trh pøevratnou no-
vinku � programovatelné oscilátory Epson.
Tyto oscilátory dodáváme v nìkolika pouz-
drech jak pro klasickou montá�, tak i pro
SMD.

Zákazník si jednodu�e zvolí typ pouzd-
ra, velikost napájecího napìtí, CMOS
nebo TTL výstup, po�adovanou toleranci a
teplotní rozsah, nìkterou z doplòkových
funkcí (Stand-By, Output Enable) a samo-
zøejmì kmitoèet od 1 do 125 MHz v kroku
po 5 Hz.

Do dvou týdnù pak obdr�í objednané
oscilátory. Nezále�í pøitom na mno�ství,
mù�e objednat jeden nebo pìt set kusù.

Jak toho dosahujete?

Spoleènost Epson vyvinula tyto oscilá-
tory proto, aby maximálnì zrychlila proces
objednávka � dodávka. Tyto oscilátory ob-
sahují syntezátor kmitoètu a pamì� PROM.
Do pamìti se speciálním programátorem
zapí�í po�adované parametry a oscilátor se
pak jeví jako bì�ná souèástka.

Pro na�e zákazníky to pøiná�í obrov-
skou výhodu v tom, �e obdr�í libovolný po-
èet kusù ve velmi krátké dobì. Je to ideál-
ní øe�ení pro malosériovou výrobu.

Nabízíte je�tì dal�í produkty?

Kromì zmínìných klíèových dodavate-
lù Maxim a Epson dále dodáváme moduly
LCD od výrobce Seiko Instruments. Jedná
se o rozsáhlou øadu znakových a grafic-
kých displejù s podsvìtlením LED, EL
nebo CFL i bez podsvìtlení.

V nabídce jsou zastoupeny i typy disple-
jù, pracujících i pøi teplotách pod bodem
mrazu. Právì nespolehlivá funkce pøi níz-

kých teplotách je èastým nedostat-
kem bì�ných modulù LCD prodá-

vaných v maloobchodní síti.
Dále dodáváme cenovì

velmi zajímavé miniaturní
termotiskárny Seiko In-

struments vhodné
jako výstupní zaøí-
zení k tisku mìøi-
cích protokolù, po-
kladních dokladù
apod.

Jejich mo�nost
napájení z vesta-
vìného akumuláto-
ru je pøedurèuje i
pro nejrùznìj�í dal-
�í pou�ití.

V na�em sortimentu naleznete i frézky
LPKF pro vývojovou nebo malosériovou
výrobu desek s plo�nými spoji vèetnì pro-
kovování otvorù.

Mohl byste závìrem zmínit struè-
nou historii firmy?

Spoleènost SE Spezial-Electronic zalo-
�il pan Günther H. Wuttke v Mnichovì
v roce 1970.

O ètyøi roky pozdìji, v roce 1974 byla
postavena nová budova v lázeòském mìs-
tì Bückeburg blízko Hannoveru a tam byla
zøízena centrála spoleènosti. Spoleènost
se zabývala prodejem souèástek Intersil,
Epson, Hitachi a Fairchild.

Od vzniku firmy Maxim v roce 1983 se
Spezial-Electronic stává jedním z nejvý-
znamnìj�ích dodavatelù tìchto obvodù.
Nìkolik mìsícù po pádu berlínské zdi vzni-
ká v roce 1990 dal�í poboèka v Magdebur-
gu a do dne�ního dne máme dal�í zastou-
pení v Ellwangenu (SRN), Moskvì,
Petrohradì, Kyjevì a ve Slubicích (Pol-
sko). V roce 1996 byla pak oficiálnì ote-
vøena i poboèka v Praze.

V bøeznu loòského roku pøi automobilo-
vé nehodì tragicky zahynul zakladatel fir-
my G. H. Wuttke, po kterém pøevzal spo-
leènost jeho syn Christopher Wuttke.

Koneènì, kde mohou va�i zákaz-
níci zakoupit va�e produkty?

Ji� jsem zmínil kvalitativní zásady pøi
distribuci obvodù Maxim. Tyto souèástky
jen stì�í naleznete na pultech bì�ných
prodejen.

Celý ná� sortiment proto maloobchod-
nì prodáváme pøímo v na�í kanceláøi nebo
posíláme na dobírku a vìt�í zákázky na
fakturu.

Neomezujeme se pouze na velké od-
bìratele, bì�ná provedení na�ich obvodù
prodáváme i po jednom kuse.

Souèástky z nabídky na�í firmy je mo�-
né objednat telefonicky, faxem, e-mailem,
písemnì nebo samozøejmì osobnì v na�í
firmì. Zbo�í ze skladu v Praze je expedo-
váno okam�itì, v pøípadì dodávky z na�í
centrály v SRN pak do dvou týdnù.

Na�i zákazníci nás najdou na této ad-
rese:

SE Spezial-Electronic KG, o.s.
Hotel Praha, salonek 200
Su�ická 20
160 35  Praha 6
Tel.: (02) 2434 2200

(02) 2434 3270
Fax. (02) 2434 3200
e-mail: sepraha@mbox.vol.cz

Dìkuji za rozhovor

Pøipravil Ing. Jaroslav Belza

Programovatelné oscilátory EPSON
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 Výstava PRAHEX 98, BRATEX 98

Logaritmicko-periodická anténa AK451
pro pásmo 5 a� 30 MHz (pøíjem od 2 MHz)

krovlnnou oblast 1 a� 18 GHz (s doplò-
kem do 40 GHz). ESMC je speciální mo-
nitorovací pøijímaè s rozsahem od 20 do
650 MHz (mo�nost roz�íøení od 0,5 do
1300 MHz), displejem pro panoramatické
zobrazení vf i mf spektra a umo�òuje rych-
lé prohledávání pracovního rozsahu rych-
lostí a� 13 GHz/s. Ze skenování lze vy-
louèit a� 100 pásem, která jsou pak pøi
provozu �pøeskakována�, co� umo�òuje
zamìøit se jen na zájmovou oblast rádio-
vého spektra.

Zajímavý je i dal�í pøijímaè EK895
s rozsahem 10 kHz a� 30 MHz (verze 896
podporuje rychlé skenování). Jedná se o
pøijímaè s vícenásobným smì�ováním,
poslední mezifrekvence je plnì digitalizo-
vána a signál zpracováván signálovým
procesorem. Mf signál 10,7 MHz je vyve-
den pro dal�í pøípadné analogové zpra-
cování.

Pøenosný pøijímaè EB200, o kterém
zde ji� byla øeè, je skuteènì univerzální a
je urèen pro práci v terénu, k pøímému do-
hledávání, ke kontrole pokrytí oblasti sig-
nálem apod. Pro snadnou obsluhu a pøíz-
nivou cenu se vyu�ívá i ke kontrole
vlastního vysílání operátory rádiových sítí.
Rozmìry pøístroje jsou 470x360x180 mm
a váha vèetnì baterií (1,5 kg) je 5,5 kg.
Doba provozu na jednu sadu baterií je asi
4 hodiny. Stejnosmìrné napájení 10 a�
30 V/22 W umo�òuje dlouhodobý provoz
napø. z autobaterie, pøi umístìní v terénu
je mo�né i dálkové ovládání. Dodává se
s rùznými doplòky - napø. DIGISCAN pro
rychlé skenování, záznamové zaøízení
mù�e být spou�tìno nosnou sledované-
ho signálu. Lze jej úspì�nì pou�ít pro vy-
hledávání �mini�piónù� i ve spektru silných
signálù pomocí speciální funkce. Ve vý-
voji nyní pracují i na mo�nosti mìøení
hloubky modulace na mf úrovni, co� je�tì
zvý�í univerzálnost pou�ití ke kontrolním
úèelùm. Pøi zamìøování se síla signálu
pøevádí na akustický tón mìnící svou vý�-
ku v závislosti na síle signálu. To je vý-
hodné v pøípadech, kdy nelze souèasnì
sledovat displej. Stav jednotlivých modu-
lù je neustále internì sledován a pøi zji�-
tìní závady se objeví výstra�ný signál.

Firma ke svým zaøízením (ale i samo-
statnì) dodává celou �kálu antén, které
se vyznaèují pøedev�ím stabilitou parame-
trù a robustní konstrukcí pøi zaruèení me-
chanické pevnosti a� do síly vìtru 180 km/
/hod. Pro radioamatéry (a� na cenu) by
byla jistì zajímavá logaritmicko-periodic-
ká smìrová anténa AK451 pro výkony do
1 kW se ziskem asi 8 dBi v celém rozsa-
hu KV. Rozpìtí má pøibli�nì 17 m, na
30metrovém sto�áru je i rotátor a integro-
vaný anténní èlen, který na napájecím ve-
dení zaruèuje PSV max. 1:1,2. Kromì ta-
kovýchto anténních monster ale nabízí
napø. i jednoduchý dipól HX002, opìt pro
celé KV pásmo.

Pokud hovoøíme o krátkých vlnách, je
zapotøebí se zmínit o souèasném ústupu
euforie z vyu�ívání satelitních spojù hlav-
nì v pøípadech, kdy se jedná o spojení,
které není trvalé. Zvy�ující se ceny sate-
litních komunikaèních kanálù nutí ekono-
micky stále více zákazníkù pøecházet zpìt
na krátké vlny. Typickým pøíkladem jsou
napø. spojení diplomatických zastoupení
a také ve vojenství tento trend pozoruje-
me. Firma Rohde & Schwarz nabízí pro
komunikace v KV pásmu transceiver

Poèátkem února uspoøádala firma
Rohde & Schwarz Praha s. r. o. prezen-
taci výrobkù firem Rohde & Schwarz, Tek-
tronix a ADVANTEST, které zastupuje, a
to jak v Praze (3. 2.) pod názvem Prahex
98, tak v Bratislavì Bratex 98 (5. 2.). Uveï-
me jen jako perlièku, �e poøadatelé v Pra-
ze nebyli schopni øíci, o kolikátý roèník se
jedná; rozhodnì to v�ak byla prezentace
nejménì desátá.

I kdy� jednotlivé firmy ka�doroènì díky
intenzivnímu vývoji pøiná�ely na trh novin-
ky, pøeci jen pro stálý okruh potenciálních
zájemcù bylo neustálé zdùrazòování pøed-
ností lep�ích a nejlep�ích osciloskopù
ponìkud obehranou písnièkou. V leto�ním
roce byli ov�em úèastníci seznámeni
s prùøezem výrobního programu také ji-
ných divizí firmy Rohde & Schwarz, ne�
tomu bylo doposud.

Dozvìdìli se nesmírnì zajímavé infor-
mace z oboru rádiových komunikací, ra-
diomonitoringu, antén ap. Tato oblast byla
u nás v posledních letech dosti opomíje-
ná a napø. vyhledávání zdrojù ru�ení pøi
stále rostoucí hustotì rádiových sítí je ji�
nyní velmi potøebnou a �ádanou slu�bou.
I ÈTÚ má v tomto smìru, hlavnì pokud
se týèe moderního pøístrojového vybave-
ní, co dohánìt.

Zcela pominout oblast mìøicích pøístro-
jù pochopitelnì ne�lo, obzvlá�tì pøi po-
mìrnì úzké specializaci firem Tektronix a
Advantest. Osciloskopy Tektronix øad TDS
500/600/700 jsou inovovány pøedev�ím
mo�ností prodlou�ené doby záznamu.
Moduly urèené k vestavbì do oscilosko-
pù roz�iøují jejich vyu�ití i pro mìøení EMI
(dnes velmi �ádaného) jako analyzátorù
ap. Také spolupráce s ÈVUT se úspì�nì
rozvíjí a poslední verze èeského progra-
mového vybavení pro poèítaèe PC pro
Windows 95, jako napø. Scope 4.5 pro
ovládání osciloskopù velmi usnadòuje
obsluhu, umo�òuje napø. automatické
mìøení ve zvoleném kroku, vkládání krát-
kých textù do mìøicího protokolu ap. Ob-
dobnì je tomu u programu Scout 4.1,
event. SPAN 4.1. pro oblast spektrálních
analyzátorù. Firma Advantest nyní nabízí
náhradu spektrálního analyzátoru R4131
- model R3131, který má kmitoètový roz-
sah 9 kHz a� 3 GHz (!), automatické ladì-
ní, èítaè s rozli�ením 1 Hz, interní pamì�
RAM na 10 prùbìhù, mo�nost ulo�ení dat
na disketu, pøi propojení s PC rychlej�í
pøenos dat atd. pøi váze men�í ne� 12 kg.
Firma dokonce nabízí z ceny 14 950 DM
i 20 % slevu, za kterou je mo�né nakoupit
doplòky, pøíp. se o tuto sumu sní�í cena
jiného u firmy nakupovaného výrobku.
Vyplatí se to napø. pøi vybavování labora-
toøí, kdy pøi nákupu 5 ks zákazník obdr�í
dal�í zdarma.

Podívejme se ale na oblast, která na
pøedná�kách v leto�ním roce byla domi-
nující (a natolik poutavá, �e vìt�ina úèast-
níkù vydr�ela a� do ukonèení v odpoled-
ních hodinách). Jednou z divizí firmy
Rohde & Schwarz je divize rádiového mo-
nitoringu a radiolokace. Nabízí speciální
pøijímaèe pro vyhledávání a monitorování
rádiových signálù, rádiové zamìøovaèe,
analyzátory signálu, speciální antény a vì-
nuje se i problémùm kmitoètového pláno-
vání. Pro tyto úèely je urèena napø. novin-
ka - pøenosný pøijímaè EB200, vìt�í
ESMC, EK895, ESMA a skuteènì speci-
ální pøístroj s názvem GIGATUNE pro mi-

Displej monitorovacího pøenosného
pøijímaèe EB200 pøi skenování

OK2QX

XK2100/2500/2900. Jeho základní modul
pracuje s výkonem 150 W, doplòky pak
zvý�í vyzáøený výkon na 500 W, pøípad-
nì 1 kW. K tomu se nabízí øada modulù
napø. pro automatické navazování spoje-
ní pro výmìnu dat, transceiver mù�e slou-
�it dokonce i jako koncové zaøízení v tele-
fonní síti s tónovou volbou vèetnì zaøízení
pro dokonalé utajení probíhajících hovo-
rù, lze pøipojit modemy pro zabezpeèený
pøenos dat s rychlostí a� 7,2 kb/s (vlastní
data s rychlostí 5,4 kb/s), co� je pro ob-
last KV vynikající. R&S je jedinou firmou
na svìtì, která ukonèila úspì�nì vývoj
zaøízení s tìmito parametry a nabízí je.
Transceiveru lze vyu�ít i pro pøenos faxo-
vých zpráv a statických obrázkù. Ovládá-
ní je mo�né jak na místì, tak dálkovì. Po-
mocí speciálních filtrù lze provozovat
z jednoho místa i nìkolik transceiverù na
velmi blízkých kmitoètech bez vzájemné-
ho ovlivòování. Pro automatické navazo-
vání spojení byl dokonce vyvinut standard
ALIS, který odstraòuje v mnohém nevý-
hody dosud pou�ívaného standardu ALE,
který se vyu�ívá i u slo�ek NATO. Pomo-
cí doplòku POSTMAN je mo�né napojení
napø. do sítì Internet protokolem TCP/IP.

Firma také nabízí pro návrhy rádiových
systémù speciální kmitoètový generátor
SMIQ, schopný pracovat v kmitoètovém
rozsahu 300 kHz a� 2,2 (pøíp. 3,3) GHz
s unikátním fading simulátorem, který do-
ká�e simulovat vlivy profilu terénu (mìs-
to, horská oblast, rychlou jízdu autem ap.)
jak v mìnící se síle signálu, tak rùzná fá-
zová zpo�dìní zpùsobená odrazy. V na-
bídce najdete i zaøízení k mìøení výkonu
a mnoho dal�ích. Tentokráte je tøeba vy-
slovit pra�skému zastoupení pochvalu!
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Celkový popis

Novinkou na na�em trhu je pøístroj,
který umo�òuje nejen reprodukci kom-
paktních desek, ale té� záznam, a to
na kompaktní desky typu CD-R (Re-
cordable) nebo CD-RW (ReWritable).
Kompaktní desku CD-R lze nahrát
pouze jednou, zatímco desku CD-RW
lze nahrávat opakovanì, proto�e zá-
znam na této desce je mo�né kdykoli
smazat.

Základní princip záznamu a pøí-
padného následného mazání desek
typu CD-RW spoèívá v tom, �e  jsou
opatøeny speciální vrstvou, která pù-
sobením laserového paprsku mù�e
pøecházet ze stavu krystalického (re-
flektujícího) do stavu amorfního (nere-
flektujícího). Proto�e je tato zmìna
vratná, lze v�echny informace na des-
ce kdykoli opìt �smazat� a na desku
nahrát informace nové.

Pøístroj CDR 870 umí nahrávat ne-
jen digitální vstupní signál, ale i sig-
nál analogový, proto�e pro záznam
analogového signálu je v pøístroji ve-
stavìn pøevodník A/D. Pro záznam
digitálního signálu jsou k dispozici do-
konce dva vstupy, a to elektrický a op-
tický. Signál na výstupu pøístroje mù�e
být také buï analogový nebo digitální,
pøièem� digitální signál je k dispozici
buï na elektrickém nebo na optickém
výstupu.

Na desku lze nahrát asi 75 minut
zvukového záznamu, co� odpovídá
pøibli�nì 650 MB. Technické paramet-
ry poøizovaného záznamu jsou prak-
ticky shodné s parametry, které jsou
udávané u pøístrojù pro reprodukci
kompaktních desek. Výrobce technic-
ké parametry tohoto pøístroje bohu�el
ani v návodu ani v prospektu neudává.

Desku typu CD-RW lze, podle vý-
robce, pøepsat a� tisíckrát, co� v praxi
patrnì málokdo vyu�ije. Nahrané des-
ky typu CD-R lze reprodukovat témìø

na v�ech pøehrávaèích kompaktních
desek, tedy i v pøenosných pøehráva-
èích nebo v automobilových pøehráva-
èích, pøípadnì v mìnièích. Desky typu
CD-RW lze samozøejmì reprodukovat
na pøístroji CDR 870, av�ak nelze je
reprodukovat na pøehrávaèích, které
nejsou pro jejich reprodukci uzpùso-
beny. Diference mezi odrazivostí ne-
reflektujících a reflektujících èástic na
deskách typu CD-RW jsou toti� men�í
ne� na jiných typech kompaktních de-
sek, co� znamená, �e snímací sys-
témy, které umo�òují jejich reproduk-
ci, musí mít vìt�í citlivost snímání.
Výrobce v�ak uji��uje, �e na pøístro-
jích nové výroby bude mo�né desky
CD-RW bez problémù reprodukovat.

V�echny ovládací prvky pøístroje
jsou umístìny na èelní stìnì. Na levé
stranì je tlaèítko, kterým lze pøístroj
zapnout nebo vypnout, dále zásuvka
typu JACK Æ 6,3 mm pro pøipojení
kontrolních sluchátek a vedle ní regu-
látor hlasitosti ve sluchátkách. Upro-
støed je umístìn velký displej, na nìm�
se zobrazují v�echna dùle�itá data pøi
záznamu i pøi reprodukci. Pod ním je
zásuvka pro kompaktní desku. Na
pravé stranì jsou tøi tlaèítka pro zá-
kladní funkce: STOP, PAUSE a PLAY
a vedle nich vlevo knoflík regulátoru
záznamové úrovnì. Tímto reguláto-
rem se nastavuje záznamová úroveò
v pøípadì, �e je na vstup pøiveden
analogový signál.

Mezi displejem a regulátorem zá-
znamové úrovnì jsou ètyøi tlaèítka pod
sebou. Horní z nich má oznaèení DIS-
PLEJ a slou�í k zmìnì indikací na
displeji pøi reprodukci, druhým tlaèít-
kem s oznaèením INPUT lze volit
zdroj signálu pøi záznamu, tøetím tla-
èítkem s oznaèením AUTO/MANUAL
se volí zpùsob èíslování jednotlivých
skladeb pøi záznamu a poslední tlaèít-
ko (s oznaèením OPEN/CLOSE) ote-
vírá nebo uzavírá zásuvku pro desku.

Pod regulátorem záznamové úrov-
nì jsou ètyøi malá kruhová tlaèítka.
První s oznaèením REC slou�í k za-
pojení záznamu, druhé s oznaèením
FINALIZE se pou�ívá k tzv. finalizaci
nahrané desky, tøetí tlaèítko s oznaèe-
ním ERASE slou�í k mazání a ètvrté
tlaèítko s oznaèením CD SYNC se po-
u�ívá k synchronnímu startu zázna-
mu. Poslední dvì tlaèítka v dolní øadì
zcela vpravo mají oznaèení PREV a
NEXT a slou�í k volbì pøede�lé nebo
následující skladby pøi reprodukci.

Na zadní stìnì jsou dvì zásuvky
CINCH pro vstup levého a pravého
kanálu analogového signálu a dvì zá-
suvky CINCH pro výstup analogového
signálu. Dále tu je zásuvka CINCH pro
elektrický vstup digitálního signálu a
zásuvka CINCH pro elektrický výstup
digitálního signálu (pro tyto signály je
vhodný souosý kabel). Pak je zde je�-
tì zásuvka pro optický vstup digitál-
ního signálu a zásuvka pro optický
výstup digitálního signálu (pro tyto
signály je potøebný optický kabel).
Kromì toho je na zadní stìnì je�tì
zásuvka pro sí�ový pøívod a u nìkte-
rých provedení tohoto pøístroje je na
zadní stìnì je�tì voliè napájecího na-
pìtí.

Funkce pøístroje

Není nejmen�ího sporu o tom, �e
se jedná o velmi zajímavý pøístroj. Ne-
pøiná�í sice �ádnou novou základní
funkci, proto�e se v podstatì jedná
o pøístroj, umo�òující záznam a repro-
dukci zvukového signálu, co� dosud
dokázal ka�dý magnetofon. Zde je
v�ak pou�it zcela nový zpùsob zázna-
mu zvukového signálu, který pøiná�í
nejménì dvì zásadní pøednosti. Za
první pøednost pova�uji to, �e je k zá-
znamu a reprodukci pou�ívána deska
a nikoli pásek. Výhody desky jsou toti�
proti pásku zcela jasné. Deska umo�-
òuje pøedev�ím velice rychlou orienta-
ci a po�adované místo na ní lze nalézt
bìhem nìkolika sekund a navíc díky
finalizaci a oèíslování jednotlivých díl-
èích záznamù je zaèátek po�adované
skladby nebo jiné nahrávky nalezen
naprosto pøesnì. Na magnetofono-
vém pásku je tento úkon èasto otáz-
kou i nìkolika minut a (pou�íváme-li
poèitadlo) o velké pøesnosti rozhodnì
nelze hovoøit.

Druhou výhodou desky proti pásku
je vyu�ívání bezkontaktního záznamu
a bezkontaktního snímání poøízeného
záznamu, co� zcela eliminuje rùzné
provozní problémy (napøíklad nespráv-
nì nastavenou nebo za�pinìnou mag-
netofonovou hlavu). A nesmíme zapo-
menout i na rùzné mechanické potí�e,
kterým se u magnetofonového pásku
bohu�el v praxi nelze vyhnout. Je to
napøíklad mo�nost snadného po�ko-
zení pásku, pøípadnì urèité deforma-
ce pásku pøi èastém pøevíjení a ná-
sledném, u nìkterých pøístrojù nìkdy
velmi prudkém zastavování. Ze v�ech

Pøístroj pro
reprodukci
i záznam

na CD
PHILIPS
CDR 870
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ñ jmenovaných dùvodù proto pova�uji
(v souèasné dobì) desku jako ideální
nosiè jakýchkoli záznamù. To nespor-
nì potvrzují i poèítaèové pamìti na ro-
tujících discích nebo disketách.

Naproti tomu je v souèasné dobì
znaènou slabinou, �e pokud budeme
pou�ívat smazatelné kompaktní desky
typu CD-RW, nebude mo�né tyto desky
pøehrávat na libovolném reprodukèním
pøístroji pro CD, ale zatím asi jen na
shodném typu pøístroje, na nìm� byl
záznam poøízen, a to z dùvodù, o nich�
jsem se ji� v úvodu zmínil. Lze se
ov�em oprávnìnì domnívat, �e vý-
robci pøehrávaèù kompaktních desek
urychlenì upraví své nové pøístroje
tak, aby i na nich bylo mo�né tyto des-
ky pøehrávat. Jako zajímavost bych
rád uvedl, �e jsem pøi testu tohoto pøí-
stroje a pøi zkou�kách záznamù, které
jsem na nìm poøídil na desky CD-RW,
zjistil, �e tyto nahrané desky bylo
mo�né reprodukovat i na nìkterých
souèasných pøehrávaèích. Patrnì se
jednalo o citlivìji nastavené pøístroje.
Proto�e jsem nemìl mo�nost ovìøit si
tuto skuteènost na více shodných ty-
pech, mohlo se jednat o náhodnì citli-
vìji nastavené pøístroje.

Pokud v�ak budeme nahrávat na
nesmazatelné kompaktní desky CD-R,
je témìø jisté, �e je bude mo�né pøe-
hrávat na libovolném pøístroji, který
umí reprodukovat kompaktní desky.
Pokud by nahranou desku typu CD-R
na nìjakém pøístroji nebylo mo�né
pøehrát, byla by to patrnì výjimka.

Co se kvality záznamu a reproduk-
ce týká, je situace zcela jasná. Para-
metry záznamu a reprodukce u tìchto
desek, tedy pøedev�ím kmitoètový
prùbìh, zkreslení signálu, kolísání a
odstup jsou zcela jednoznaènì hlubo-
ko pod mezí poznatelnosti lidským
sluchem a lze se právem domnívat, �e
�ádné, obvykle se vyskytující nepøíz-
nivé okolnosti tuto kvalitu nemohou
zhor�it. Mù�eme tedy øíci, �e kvalita
nahrávek bude �pièková a plnì od-
povídá kvalitì, kterou bude schopen
poskytnout zdroj signálu, z nìho� bu-
deme na desky nahrávat.

Prozatím se na jednu desku CD-R
nebo CD-RW vejde pøibli�nì 74 minut
záznamu, tedy 1 1/4 hodiny. V tomto

smìru je tedy záznam na desky v urèi-
té výhodì, proto�e na kompaktní ka-
zetu lze sice nahrát záznam v délce
a� 1 1/2hodiny, av�ak tento záznam je
rozdìlen na dvì tøiètvrtìhodinové èás-
ti, tak�e pásek v kazetì umo�òuje ce-
listvý a nepøeru�ený záznam jen po
dobu 45 minut. Kromì toho je trvalost
záznamu na desku nespornì vìt�í
ne� trvalost záznamu na pásku, který
lze mnohem snáze po�kodit (pøede-
v�ím mechanikou pøehrávacího mag-
netofonu). Parametry záznamu na pásek
v kompaktní kazetì mohou být sice
teoreticky témìø srovnatelné, u pás-
kù je v�ak tøeba v�dy poèítat s urèitou
problematikou lineárního vedení pásku
v oblasti hlav. Znám bohu�el mnoho
kazetových magnetofonù (i nejvy��í
tøídy), kde je vedení pásku v oblasti
hlav více èi ménì nestabilní a z toho
vyplývají mnohé problémy pøedev�ím
pøi reprodukci hudebních poøadù, na
jejich� perfektní kvalitì velmi zále�í.
Ono se tomu nelze ani pøíli� divit, kdy�
si pøipomeneme, �e kazetové pøístroje
byly pøed tøiceti lety vlastnì vyvinuty
pro zábavné programy teenagerù. Po-
psané problémy se u kompaktních de-
sek za bì�ných okolností vyskytovat
nemohou.

Závìr

Nahrávací a pøehrávací pøístroj
CDR 870 je nespornì moderním vý-
robkem, který mù�e být pro øadu zá-
jemcù velmi pøita�livý. Popisovaný pøí-
stroj je tak trochu jednou z prvních
vla�tovek a jeho cena byla urèena pøi-
bli�nì na 25 000 Kè. Firma Philips má
v úmyslu prodávat k tomuto pøístroji
desky typu CD-R asi za 160 Kè a des-
ky typu CD-RW asi za 600 Kè. Provoz
na smazatelné desky nebude tedy
nejlevnìj�í, ale tento nový zpùsob zá-
znamu mù�e pøinést èetné výhody,
o nich� jsem se v tomto pøíspìvku
zmínil. U�ivatel v�ak musí poèítat
s tím, �e desky typu CD-RW nebude
moci pøehrávat na vìt�inì star�ích pøí-
strojù. Pokud mu tato skuteènost ne-
bude pøíli� vadit, bude pro nìj nový
zpùsob záznamu a reprodukce zvuku
pøiná�et v ka�dém pøípadì výhody.

Adrien Hofhans

Digitální
tranzistory FET

bez proudu báze, èím� se prodlu�uje
délka �ivota napájecích baterií.

K dal�ím charakteristickým vlastnos-
tem patøí malá zapínací prahová úroveò
hradla. Souèástky, oznaèované jako integ-
rované obvody, se mohou budit �nízkona-
pì�ovou� logikou, jsou vybaveny ochranou
proti elektrostatickým nábojùm a na èipu
mají integrovanou Zenerovou diodu, která
chrání obvod proti napìtím vìt�ím ne� 6 kV.

Výrobce dodává digitální tranzistory
FET v nìkolika rùzných pouzdrech s vo-
divým kanálem n a p, dvojité komple-
mentární dvojice ve spoleèném pouzdru.
Jednoduché tranzistory jsou v pouzdru
SOT-23, dvojité v pouzdru dual-super
SOT-6 se �esti vývody.

S�

První digitální polem øízené tranzisto-
ry (FET), vyrobené sériovou technologií,
pøedstavila staronová firma Fairchild Se-
miconductor. Nové souèástky pøedstavu-
jí cenovì výhodné, èasovì úsporné a
jednoduché øe�ení nízkonapì�ových lo-
gických zapojení v bateriovì napájených
pøístrojích. U tìchto digitálních souèás-
tek FET jde o øadu dvanácti malých
tranzistorù MOSFET, vyrábìných tech-
nologií s velkou hustotou bunìk, vhod-
ných pro automatizovanou povrchovou
montá�. Ve srovnání s bipolárními tran-
zistory pracují digitální tranzistory FET Informace Fairchild Semiconductor

Myslík, J.: Elektrické obvody -
øe�ené pøíklady, vydalo naklada-
telství BEN - technická litera-
tura, 160 stran A5, obj. èíslo
120907, 159 Kè.

Jedná se o pøíruèku volnì navazující na
titul �Elektrické obvody�, vydanou v roce
1996 nakladatelstvím BEN. Kniha je po-
dobnì uspoøádána, obsahuje v�ak øe�ené
pøíklady z analýzy elektrických obvodù
v návaznosti na vý�e zmínìnou knihu.

Ètenáøùm, zvlá�tì studentùm v�ech
stupòù doporuèujeme, aby si pøeèetli
úsmìvnou kapitolu 0 (o Oveèkinovì kon-
stantì).

Seznam technických norem elek-
tro platných k 1. 1. 1998, svazek
41, vydalo nakladatelství IN-EL,
178 stran A5, obj. èíslo 120916,
MC 116 Kè.

Tento aktualizovaný seznam, stejnì
jako seznamy pøedchozí obsahuje tech-
nické normy týkající se elektrotechniky -
pøedev�ím tøíd 33 a� 38, ale i tøíd dal�ích
(napø. 01, 05, 18, 27, 30) vèetnì norem,
je� budou vydány poèátkem roku 1998,
i v�echna platná doporuèení Elektrotech-
nického svazu èeského.

Kromì pøehledu norem jsou dále v pøí-
ruèce obsa�eny: adresy institucí a firem
z oblasti technické normalizace, prodejny
technických norem v Èeské republice;
struèné anotace pøedpisových norem øady
ÈSN 33 2000; pøehledné tabulky nejdùle�i-
tìj�ích dokumentù IEC, EN a ISO zahrnu-
tých do ÈSN uvedených v tomto seznamu;
informace vztahující se k zákonu è. 22/
/1997 Sb.

Knihy si mù�ete zakoupit nebo objed-
nat na dobírku v prodejnì technické litera-
tury BEN, Vì�ínova 5, 100 00 Praha 10,
tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27
75. Dal�í prodejní místa: Slovanská 19,
sady Pìtatøicátníkù 33, Plzeò; Cejl 51,
Brno. Adresa na Internetu: www.ben.cz.
Zásilková sl. na Slovensku: Bono, Ju�ná
trieda 48, 040 01 Ko�ice, tel. (095) 760430.
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U antén také èasto mluvíme o zis-
ku. U vysílacích antén je to pomìr vý-
konu vyzáøeného do �ádaného smìru
k výkonu vyzáøenému do tého� smìru
pùlvlnným dipólem. I zde v�ak výrobci
radìji uvádìjí srovnání s �ideální� v�e-
smìrovou izotropní anténou.

Nejjednodu��í anténou je jednodu-
chý pùlvlnný dipól. Je to vodiè o délce
l/2, uprostøed dìlený a vìt�inou v tom-
to místì také napájený. Vyzaøovací
odpor takového dipólu je pøibli�nì
70 W, pokud je dostateènì vzdálen od
ostatních vodivých pøeká�ek nebo
zemì. Na obr. 73 (PE 4/98) máme zná-
zornìn dipól se symetrickým napáje-
èem vèetnì prùbìhù napìtí a proudu.
Èasto se pro oblast velmi krátkých vln
té� vyu�ívá tzv. skládaný dipól, který
má oproti klasickému dipólu pøi stejné
tlou��ce prvkù dvì základní odchylky:

a) Vstupní impedance skládaného
dipólu je ètyønásobná, tzn. le�í v ob-
lasti 280 a� 300 W. Pro takovou impe-
danci je ideální napájeè �televizní�
dvoulinka - jednak je symetrická, jed-
nak její impedance je shodná se vstup-
ní impedancí skládaného dipólu. Oproti
souosému kabelu je v�ak více ovliv-
òována okolním prostøedím a má ob-
vykle vìt�í útlum.

b) Skládaný dipól má oproti klasic-
kému dipólu vìt�í �íøku pásma.

Ke zvýraznìní smìrovosti se pou-
�ívají buï dva èi více dipólù, které jsou
spolu propojeny vedením o dané dél-
ce - øíkáme, �e jsou sfázované. Dipóly
mohou být buï nad sebou (známá an-
téna typu �matrace�), èi za sebou (an-
tény typu HB9CV nebo Zéland) a teo-
reticky i vedle sebe, co� se v�ak
z konstrukèních dùvodù nepou�ívá.
Vlastní dipól nebo skládaný dipól na-
zýváme aktivním prvkem a lze jej do-
plnit dal�ími, tzv. pasivními prvky pøi-
bli�nì stejné délky, které také zvìt�ují
smìrovost a tím zisk antény v �áda-
ném smìru. Prvek, který je za dipólem
a pùsobí jako zrcadlo, se nazývá re-
flektor (je del�í ne� dipól), prvky pøed
dipólem (ve smìru ke zdroji signálu)
se nazývají direktory a jsou krat�í ne�
dipól. Ka�dý pøidaný prvek v�ak zmen-
�uje vstupní impedanci antény a její
�irokopásmovost. Proto se u víceprv-
kových antén velmi èasto pou�ívá jako
aktivní prvek právì skládaný dipól ke
kompenzaci zde jmenovaných vlivù
pasivních prvkù.

Pro rozhlasové pøijímaèe se obvyk-
le pou�ívaly drátové antény nejrùznìj-
�ích délek (obvykle 5 a� 25 metrù), kte-

ré se vyznaèovaly relativnì velkou im-
pedancí (stovky ohmù), ov�em jejich
význam je dnes minimální � prakticky
ve v�ech typech moderních radiopøijí-
maèù se dnes pou�ívají feritové anté-
ny pro pøíjem dlouhých a støedních vln.
Setkáte se s nimi v�ak u radioamaté-
rù, kteøí je pou�ívají pro pøíjem i vysí-
lání v oblasti krátkých vln.

Zkrácené a feritové antény
Obecnì platí, �e zkracováním záøi-

èe silnì klesá síla pole, kterou namì-
øíme v urèité vzdálenosti od antény.
Jako pøíklad uveïme svislý vodiè
s udanou délkou, který vytvoøí ve vzdá-
lenosti 1 km elektrické pole E o inten-
zitì P (dosazujeme v kW):

pøibli�nì N:@�>P9������������� 3( =

pøibli�nì N:@�>P9������������� 3( =

pøibli�nì N:@�>P9������������� 3( =

Rùzné �zkrácené� antény nebo vo-
dièe stoèené do spirály (tzv. gumové
antény � �pendreky�) mají smysl jen pro
spojení na malé vzdálenosti a jejich ná-
hrada ètvrtvlnnou anténou pøinese zisk
v ka�dém pøípadì, a� ji pou�ijeme na
vysílací nebo pøijímací stranì.

Zvlá�tním druhem antén jsou feri-
tové pøijímací antény v pøenosných rá-
diových pøijímaèích pro støední a dlou-
hé, výjimeènì i krátké vlny. Tvoøí je
cívka nasunutá na feritové tyèce, kte-
rá spolu s ladicím kondenzátorem tvoøí
pøímo vstupní ladìný obvod pøijímaèe.
Feritová tyèka jakoby soustøeïovala
siloèáry elektromagnetického pole ze
svého okolí, tak�e úèinnost tìchto an-
tén vzhledem k mnohdy miniaturním
rozmìrùm je velmi dobrá. Nelze je v�ak
pou�ít pro vysílací úèely.

Napajeèe
Vysokofrekvenèní vedení (jeho úèe-

lem je pøenos elektromagnetické ener-
gie) mù�e být buï ladìné (rezonanèní)
nebo neladìné (aperiodické). Sna�íme
se témìø ve v�ech pøípadech pou�ívat
neladìné vedení, nebo� to má v�dy
men�í ztráty. Nejèastìji se jako napá-
jeè u�ívá souosé vedení (koaxiální ka-
bely) pro kmitoèty øádu a� 1000 MHz,
nebo vlnovody pro kmitoèty vy��í.
Obecnì platí, �e koaxiální kabely se
vyrábìjí v nejrùznìj�ím provedení,
s útlumem 2,5 dB na ka�dých 100 m
kabelu pøi kmitoètu 100 MHz nebo více.
Kabely, které se bì�nì prodávají
v obchodech, v�ak mají útlum 3 a� 5x
vìt�í. Pamatujte, �e je-li vnitøní �íla
v provedení jako lanko, má kabel asi
o 25 % vet�í útlum, ne� by mìl kabel
s jedním vnitøním vodièem stejného
prùøezu. Splétaný vnìj�í plá�� má opro-
ti homogennímu obalu asi 2x vìt�í
útlum. Také pocínování jednotlivých
drátkù zvìt�uje útlum. Charakteristic-
kou impedanci souosého kabelu spoè-
teme velmi jednodu�e podle vzorce:

G
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kde D je prùmìr plá�tì a d prùmìr vnitø-
ního vodièe. Uvedený vzorec platí pro
vzduch jako dielektrikum. Pokud je pro-
stor mezi vodièi vyplnìn jiným dielek-
trikem, musíme vypoètenou impedan-
ci zmen�it je�tì o pøevrácenou hodnotu
odmocniny z dielektrické konstanty
pou�itého materiálu:

e

=
= =
 .

Koaxiální kabel je ov�em nesymet-
rický napájeè, dipól má naopak syme-
trický vstup (výstup). Proto v místì pøi-
pojení musíme je�tì navíc zaøadit
speciální èlen, který pøevede symetric-
ký signál na nesymetrický (a naopak).
Cizím slovem se nazývá BALUN, co�
je zkratka ze slov BALanced (symet-
rický) � UNbalanced (nesymetrický).
Ten mù�e být konstruován i jako trans-
formátor impedancí.

Døíve se velmi èasto pou�ívaly sy-
metrické napájeèe, zvané televizní
dvoulinky, o impedanci 270 a� 300 W,
pro vysílací úèely tzv. ��ebøíèky� s im-
pedancí a� 600 W vyrábìné amatérsky
z drátù a izolaèních rozpìrek, tak�e
skuteènì vypadaly jako miniaturní �eb-
øík.

Spínací obvody
s polovodièi

V obvodech automatizaèní a výpo-
èetní techniky, èasto i v radiotechnice
se setkáváme s polovodièi ve funkci
spínacích prvkù v nejrùznìj�ích zapo-
jeních. Prakticky v�echny integrované
obvody pro èíslicovou techniku jsou
slo�eny z rùzných zapojení spínacích
obvodù.

Dioda jako spínaè
Pokud chceme dìlat nìjaké základ-

ní pokusy s diodami ve spínacích ob-
vodech, nemá smysl se pídit po speci-
álních diodách, které se vyrábìjí právì
s urèením pro takové obvody (napø.
Schottkyho diody). K pokusùm bohatì
postaèí diody typu KA501 èi jakékoli
jiné, získané napø. z rùzných vrakù.
Nejbì�nìj�í univerzální dioda typu
1N4148, pou�ívaná ve svìtì, odpoví-
dá tuzemským typùm KA... Tyto malé
diody, urèené pro proudy do 100 mA a
napìtí do 100 V mají voltampérovou
charakteristiku znázornìnu na obr. 74.
Vidíte sami, �e pøi správné polaritì je
ji� pøi napìtí 1 V dioda plnì prùchozí,
tedy v sepnutém stavu.

V radiotechnických obvodech nalez-
nete nyní nejèastìji diodové spínaèe
ve vstupních obvodech slo�itìj�ích pøi-
jímaèù místo mechanického pøepína-
èe; diodami se pøepínají napø. filtry

ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
Základy

elektrotechniky
(Pokraèování)

Seriál pro PE pøipravuje Ing. Jiøí Peèek, OK2QX



Praktická elektronika A Radio - 5/98

v mezifrekvenèních obvodech pro rùz-
né druhy provozu � napø. filtr pro tele-
grafní provoz se �íøkou pásma asi
500 Hz a filtr pro radiotelefonní provoz
se �íøkou pásma asi 3 kHz.

Obr. 75. Pøepínání krystalù
v oscilátoru

Na obr. 75 vidíte praktické vyu�ití
spínacích diod k pøepínání dvou krys-
talù v tranzistorovém oscilátoru. Pokud
je v bodì A kladné napìtí (tzn. pøepí-
naè v poloze nakreslené ve schéma-
tu), stejnosmìrný obvod je uzavøen
pøes R1 a D1, dioda je ve vodivém sta-
vu a k tranzistoru je pøipojen krystal X1.
Dioda D2 je kladným napìtím polari-
zována v závìrném smìru, tzn. je ne-
vodivá a krystal X2 jako by vùbec ne-
byl v obvodu zapojen. V druhé poloze
pøepínaèe bude v bodì A záporné na-
pìtí. Stejnosmìrný obvod je nyní uza-
vøen pøes R2 a D2 a mezi C1 a zem je
pøipojen krystal X2.

Tranzistor jako spínaè
Tranzistor se ve spínacím re�imu

nejèastìji vyu�ívá v zapojení se spo-
leèným emitorem, nìkdy i v zapojení
se spoleènou bází. Uva�ujme první pøí-
pad, znázornìný na obr. 76a a 76b.
Jestli�e je napìtí báze vùèi emitoru zá-
porné nebo nulové, je i proud protéka-
jící bází nulový, mezi kolektorem a emi-
torem také neprotéká prakticky �ádný
proud a napìtí vùèi emitoru bude prak-
ticky stejné, jako je napájecí napìtí.
Tranzistor je v rozpojeném (nevodi-
vém) stavu. Jakmile v�ak na bázi pøi-
vedeme kladné napìtí, zaène bází pro-
tékat proud IB, a také kolektorem proud
IC, který bude prakticky omezen jen

zatì�ovacím rezistorem s odporem RZ.
V tom pøípadì namìøíme mezi kolek-
torem a emitorem jen nepatrné napìtí
a tranzistor se mezi vývody kolektoru
a emitoru chová jako sepnutý kontakt
spínaèe. Øíkáme, �e tranzistor je
v sepnutém (vodivém) stavu.

Nebezpeèný stav pro spínací prvek
mù�e nastat, jestli�e je místo zatì�o-
vacího rezistoru zapojena souèástka,
vykazující kromì èinného odporu také
indukènost � napø. vinutí relé. Napìtí
na takové indukènosti v momentì roz-
pojení zmìní svou polaritu a zvìt�uje
se na velikost, která je dána vzorcem
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kde Uc je napìtí na cívce, Ic proud pro-
cházející cívkou, L její indukènost a
C vlastní kapacita cívky.

Obr. 77. Pøipojení cívky relé

Vlastní kapacita cívky nebývá pøíli�
velká, tak�e napìtí mù�e dosáhnout a�
nìkolikanásobku napájecího napìtí! U
tranzistoru mù�e toto nakmitané napìtí
zpùsobit prùraz a trvale jej po�kodit.
Proto se paralelnì k cívce relé pøipo-
juje buï kondenzátor s vìt�í kapaci-
tou (to má ov�em za následek zpo�-
dìní doby odpadu i pøítahu relé), nebo
dioda, jak je znázornìno na obr. 77.
Proto�e indukované napìtí má opaè-
nou polaritu, pøedstavuje pro nìj dio-
da zkrat.

Typickým pøedstavitelem obvodù
s tranzistory ve funkci spínacích prvkù
jsou klopné obvody.

Klopné obvody
Klopné obvody se vyznaèují tím, �e

mají zpravidla dva stavy � na výstupu
je, pøípadnì není napìtí, resp. výstup-
ní prvek obvodu (tranzistor, tyristor,
relé) je nebo není sepnut. Obvykle ob-
sahují dva tranzistory (elektronky nebo
logická hradla), které mohou být støí-
davì v sepnutém a rozepnutém stavu.
Ze stejnosmìrného napájecího napìtí
jsou schopny vyrobit impulsy rùzné
délky a kmitoètu. Podle zpùsobu èin-
nosti rozeznáváme zpravidla tøi druhy
klopných obvodù:
- Astabilní tedy nestabilní. Klopný ob-
vod se po pøipojení napájecího napìtí
samovolnì rozkmitá. Tìmto klopným
obvodùm se také øíká multivibrátory.

- Monostabilní. V klidu se tento klop-
ný obvod �zastaví� v�dy ve stejném sta-
vu a pùsobením vnìj�ího impulsu se
krátkodobì pøeklopí do stavu druhého.
- Bistabilní. Pùsobením vnìj�ího im-
pulsu se pøeklopí z jednoho do druhé-
ho stavu. Pak èeká na pøíchod dal�ího
impulsu, který jej pøeklopí do pùvodní-
ho stavu.

Astabilní klopný
obvod � multivibrátor

Obecnì se dá vyu�ít k získání sig-
nálu s obdélníkovým prùbìhem. Volbou
jednotlivých souèástek obvodu multivi-
brátoru mù�eme nastavit kmitoèet im-
pulsù i jejich délku. Základní schéma
multivibrátoru s tranzistory je na obr. 78.
Vysvìtleme si nyní, jak pracuje.

Obr. 78. Multivibrátor s tranzistory

Jakmile pøipojíme napájecí napìtí
Ucc, uvede se jeden z tranzistorù do
vodivého stavu � øeknìme, �e to bude
T1. Napìtí UCE1 bude témìø nulové,
kladný pól kondenzátoru C2 se pøipojí
k zemi, tzn. �e se na bázi T2 objeví
záporné napìtí (pøedpokladáme, �e C2
byl nabit na urèité napìtí). Tranzistor
T2 bude proto uzavøen a napìtí UCE2
se zvìt�í na velikost blízkou Ucc. To je
tedy výchozí stav: T1 otevøen a T2 uza-
vøen s UCE2 ® Ucc.

Kondenzátor C2 se zaène vybíjet
pøes RB2 a napìtí UBE2 se zvìt�uje.
Jakmile se zvìt�í natolik, �e se zaène
otvírat tranzistor T2, zaène se UCE2
zmen�ovat. Tato zmìna napìtí se pøe-
nese pøes C1 na bázi T1. Tranzistor T1
zaène zavírat, èím� se zvìt�uje napìtí
UCE1. To podpoøí otevírání T2 a celý
proces se lavinovitì urychlí. Multivibrá-
tor se pøeklopil do druhého stavu, kdy
je T2 otevøen, T1 uzavøen a UCE2 ® 0.
Doba, po kterou je multivibrátor v jed-
nom èi druhém stavu, závisí na velikosti
C2 a RB2, popø. C1 a RB1.

Obr. 74. Voltampérová charakteristika
univerzální køemíkové diody

Obr. 76. Tranzistor jako spínaè

a)

b)

Obr. 79. Prùbìhy napìtí na bázi a
kolektoru obou tranzistorù v multivib-

rátoru z obr. 78
(Pokraèování)
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Jednoduchá zapojení
pro volný èas

a L1 nelze ochranný obvod pou�ívat,
proto�e produkuje silné ru�ení rozhla-
sového pøíjmu. Kondenzátor C4 musí
být odru�ovací typ na provozní na-
pìtí 250 V/50 Hz.

Podrobní schéma ochranného ob-
vodu a jeho pøipojení k chránìné �á-
rovce Z1 a sí�ovému pøepínaèi S1,
kterým se zapíná �árovka, je na obr. 1.
V zakreslené poloze S1 je �árovka
vypnuta, kondenzátor C1 je vybit re-
zistorem R1 a kondenzátor C2 je tak
vlastnì pøímo spojen se spoleèným
vodièem obvodu (s elektrodou A1 tria-
ku TC1). �árovku zapneme pøepnutím
S1 do horní polohy. Pøi vybitém C1 ne-
dovolí kondenzátor C2 vytvoøit dosta-
teèné otevírací napìtí diaku DI1, triak
TC1 nespíná a do �árovky neteèe
proud. Proudem tekoucím pøes R3,
C2, D1 a D2 se kondenzátor C1 nabíjí
a C2 tak umo�òuje postupné zvìt�o-
vání úhlu otevøení diaku. Diakem se
spíná triak a proud �árovkou postupnì
vzrùstá. Asi po 10 s od zapnutí �árov-
ky se C1 zcela nabije (na napìtí asi
80 V), kondenzátor C2 se pøestane
uplatòovat a úhel otevøení diaku zù-
stane závislý jen na hodnotách R2, R3
a C3. Aby byl úhel otevøení diaku (a
tím i svit �árovky) co nejvìt�í, volíme
kapacitu C3 co nejmen�í, kdy triak je�-
tì spolehlivì spíná. Rovnì� odpor R3
je tøeba upravit experimentálnì podle
tolerancí C2 a spínacího napìtí diaku.

Vìt�ina souèástek ochranného ob-
vodu je pøipájena na desce s jedno-
strannými plo�nými spoji. Obrazec
plo�ných spojù a rozmístìní souèás-
tek na desce je na obr. 2. Deska je na-
vr�ena pro star�í typy kondenzátorù
podle rozpisky, výhodné je, �e mají
axiální vývody a vý�ka osazené desky
je malá. Pøi pou�ití jiných typù konden-
zátorù je nutné dodr�et jejich pøede-
psané provozní napìtí. Pou�ité re-
zistory jsou miniaturní s kovovou
vrstvou. Triak TC1 je pøipájen nale�a-
to a musí být pøi�roubován k desce,
proto�e �roub slou�í ke spojení elek-
trody A2 triaku se spojem na desce.
Desku pøipojíme k vnìj�ím obvodùm
pomocí vodièù, pøipájených k vývo-
dùm A, B a C.

Obr.1.
Zapojení

ochranného
obvodu II

Ochrana sí�ové �árovky I
Tato ochrana vyu�ívá negativní

tepelné závislosti odporu termistoru,
pou�ívaného v elektronkových televiz-
ních pøijímaèích, který se pøipojí do
série s chránìnou �árovkou. Uvedená
ochrana je vhodná pro �árovky o pøí-
konu 60 a� 75 W/230 V, pro �árovky
100 W ji nelze pou�ít, proto�e proud
termistorem by pøekroèil velikost 0,3 A,
na který je termistor dimenzován.

Pro zaèínající jen pøipomenu, �e
�árovka má za �studena� tøináctkrát
men�í odpor ne� rozsvícená (dáno
zmìnou teploty vlákna a teplotním
souèinitelem odporu vlákna). Napø.
rozsvícenou �árovkou o pøíkonu 60 W
teèe pøi napìtí 230 V proud 0,26 A,
ov�em v okam�iku zapnutí je proud
tøináctkrát vìt�í (3,38 A) a snadno
pøepálí vlákno �árovky.

Zabránit tomu mù�eme postupným
rozsvìcením �árovky, tedy napø. séri-
ovým zapojením termistoru, který má
za studena odpor 1 kW a omezí prou-
dový náraz pøi zapnutí �árovky. Prou-
dem tekoucím �árovkou se termistor
zahøívá (na teplotu pøes 100 °C) a po
dosa�ení pracovní teploty (za 20 a�
30 s) se termistor v obvodu témìø ne-
uplatní, proto�e jeho odpor klesne na
50 W a �árovka pak svítí naplno.

Øe�ení s termistorem mi slou�í bez
poruchy ji� nìkolik let.

Ochrana sí�ové �árovky II
Dále popsaný ochranný obvod

chrání sí�ové �árovky lépe ne� prosté
�spínání v nule�, proto�e rozsvìcení
na maximum je plynulé. Dobu rozsvì-
cení mù�eme nastavit zmìnou kapa-
city kondenzátoru C1, pøi kapacitì
10 µF trvá rozsvìcení asi 10 s. Dal�í
výhodou je, �e obvod není trvale pod
napìtím, ale pouze bìhem provozu.
Pøi pou�ití ochranného obvodu není
nutné upravovat instalaci, pouze sí�o-
vý spínaè �árovky nahradíme pøepína-
èem, deska s plo�nými spoji se sou-
èástkami obvodu se vejde do instalaèní
krabice za pøepínaè. Pøi zatí�ení obvo-
du �árovkou do 100 W odpadá i chla-
diè triaku. Bez odru�ovacích prvkù C4

Odru�ovací prvky L1 a C4 jsou
umístìny mimo desku s plo�nými spoji
pøímo do elektroinstalaèní krabice a je
nutno je dùkladnì izolovat. Cívka L1 je
navinuta na feritovém toroidním jádru
z materiálu H21 o prùmìru 16 x 6 mm
a má 30 závitù mìdìného lakovaného
drátu pøimìøeného prùmìru. Pøed
navíjením je vhodné zaoblit hrany jádra
jehlovým pilníkem, aby se neprodøel
lak na navíjeném drátu.

Obr.2. Deska s plo�nými spoji
ochranného obvodu II a její osazení

souèástkami

Pøi o�ivování a instalaci ochranné-
ho obvodu je tøeba mít na pamìti, �e
pracujeme se sí�ovým napìtím, a do-
dr�ovat zásady bezpeènosti práce. Pøi
experimentování je vhodné pøipojit ob-
vod se �árovkou a pøepínaèem k síti
pøes oddìlovací sí�ový transformátor.

Seznam souèástek
R1 10 kW
R2 47 kW
R3 330 kW/0,5 W
R4 470 W
C1 10 µF/100 V, TE 012
C2 100 nF/160 V,

TGL38159
C3 10 nF/160 V,

TGL38159
C4 100 nF/250 V/50 Hz,

TC 252
D1, D2 1N4007
DI1 KR100
TC1 BT137/600
T2 BD139
L1 viz text

¼ubo� Kubernát

Akusticko-optická
 signalizácia pre
laboratórny zdroj

Indikácia prekroèenia prúdového
obmedzenia v laboratórnych napája-
cích zdrojoch je obvykle rie�ená po-
mocou LED, alebo �iarovky. Pri
niektorých meraniach nie je ve¾mi
praktické sledova�, kedy príslu�ná
LED zaène svieti�, preto�e to odpú-
tava pozornos� od merania. Mne sa
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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 Security je urèen pro zájemce o výrobky, sys-
témy a slu�by z oblasti zabezpeèovací techniky a sezna-
muje je s novinkami na trhu. V recenzovaném ukázkovém
èísle èasopisu jsou mj. èlánky informující o sbìru dat pro
identifikaci osob, o perspektivním pøístupovém systému,
o kamerách pro uzavøené televizní okruhy, o ochranì proti
po�áru a o mnoha dal�ích zajímavých  tématech.

Èasopis je mìsíèník formátu A4, má prùmìrnì 88 stran
a je ti�tìn barevnì na køídovém papíøe. Pøedplatné pro za-
hranièí na jeden rok je 149,90 US dolarù, jedno èíslo stojí
v USA 10 dolarù.

boratórneho zdroja je zapojený vstup
optoèlena (OÈ). V k¾udovom stave sú
obidva generátory zablokované. V prí-
pade dosiahnutia nastaveného maxi-
málneho prúdu laboratórneho zdroja
vnútorná LED OÈ o�iari jeho fototran-
zistor, v dôsledku èoho tento prejde
do vodivého stavu. Následne sa od-
blokuje prvý generátor, ktorého výstup
je spojený so vstupom druhého gene-
rátora. Výsledkom je akustický signál
2 kHz preru�ovaný frekvenciou 3 Hz,
ktorý je reprodukovaný z PKM. Frek-
vencie generátorov si mô�e záujemca
prispôsobi� svojim po�iadavkám zme-
nou príslu�ných kondenzátorov. Z vý-
stupu prvého generátora je cez tran-
zistor T2 spínaná  LED(R), èím sa
zachová pôvodný spôsob signalizácie
prekroèenia nastaveného prúdu. Èin-
nos� generátorov nebudem popisova�,
preto�e sa jedná o zapojenia dosta-
toène známe.

Príklad vodivého obrazca, ako aj
rozlo�enie súèiastok na doske, je na
obr. 4. Dosku signalizácie vstavíme
do vnútra laboratórneho zdroja.

Prúdový odber obvodu je v k¾udo-
vom stave asi 7 mA a 25 mA poèas
èinnosti. Obvod mô�eme napája� pria-
mo z 5 V stabilizátora laboratórneho
napájacieho zdroja.

Zoznam pou�itých súèiastok

Rezistory (miniatúrne)
R1, R9 2,7 kW
R2 15 kW
R3 1 kW
R4, R5 1,5 kW
R6 5,1 kW
R7 5,6 kW
R8 220 W
Kondenzátory
C1 4,7 µF/10 V, elektrolyt.
C2, C3, C4 100 nF, keramické
Polovodièe
T1, T2 BC548
LED(R) LQ1132
IO MH7400
OÈ CNY17-4
Ostatné súèiastky
PKM piezokeramický meniè,

napr. PS20
doska s plo�nými spojmiObr. 4. Doska s plo�nými spojmi akusticko -

optickej signalizácie a rozlo�enie súèiastok Ing. Ján Dupej

Obr.3. Akusticko - optická signalizácia

ve¾mi osvedèil doplnok laboratórneho
zdroja, ktorý spomenutú optickú sig-
nalizáciu roz�iruje aj o akustickú. To mi
pomáha poèas práce v laboratóriu zrak
plne sústredi� na merania a prípadné
prekroèenie prúdu sledova� sluchom.

Celý doplnok je pomerne jednodu-
chý a dá sa realizova� na malej do�tiè-
ke o rozmeroch 48 x 43 mm. Zále�í
hlavne na rozmeroch pou�itého pie-
zokeramického menièa (PKM). Ten
mô�e by� umiestnený aj mimo dosku.

Popis funkcie

Schéma zapojenia akusticko-optic-
kej signalizácie je na obr. 3.

Základom zapojenia je �tvornásob-
ný dvojvstupový logický obvod NAND-
MH7400, ktorého jedna polovica je
zapojená ako generátor kmitov o níz-
kej frekvencii (asi 3 Hz) a druhá polo-
vica je zapojená ako generátor kmitov
o frekvencii asi 2 kHz. Namiesto  LED
signalizujúcej prúdové pra�a�enie la-

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-

 (R)
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Pøenos ovládacích povelù

Základním rysem systému SSS-01 je
dvojí vyu�ití elektrické sítì, která se vyu�í-
vá pro napájení i pro pøenos binárních ovlá-
dacích povelù do spotøebièù. Tím odpadá
nutnost poøizovat zvlá�tní ovládací vedení.

K pøenosu povelù se pou�ívá impulsnì
amplitudovì modulovaný vysokofrekvenèní
signál, který se superponuje k sí�ovému
napìtí. Výhodou pou�ití vf signálu je jeho
snadné zavedení do sítì a následné oddì-
lení od sítì pomocí selektivních vf obvodù,
známých z radiotechniky. Vysílaè povelù
SSS-TX1 zavádí vf signál pouze do jed-
né fáze sí�ového rozvodu. Tøífázový filtr
SSS-F1 pøenese vf signál i do dal�ích fází.
Pøijímaèe povelù SSS-RX1 proto mohou
být pøipojeny ke kterékoli fázi.

Pøenos vf signálù elektrickou sítí budov
je povolen v kmitoètovém rozsahu 95 a�
138 kHz. Nejvìt�í povolená úroveò signálu
je 631 mV pøi kmitoètu 120 kHz a impedan-
ci sítì 50 W. Dále je naøízena povinná in-
stalace útlumového zaøízení (filtru), který
zeslabuje vf signál mimo budovu na úro-
veò, pøi které nemù�e ru�it jiná, v blízkosti
instalovaná zaøízení.

Vysílaè povelù superponuje k sí�ovému
napìtí vf signál ve tvaru krátkých skupin vf
kmitù (tzv. radioimpulsù), které jsou syn-
chronizovány prùchodem sí�ového napáje-
cího napìtí vysílaèe nulou. Poètem radio-
impulsù a mezer mezi nimi se kóduje èíslo
povelu (nebo jinak øeèeno èíslo kanálu
nebo okruhu) a hodnota povelu - zapnuto
nebo vypnuto. V SSS-01 mù�e jeden vysí-
laè vysílat jedenáct povelù pro ovládání je-
denácti okruhù spotøebièù. Vysílaè vysílá
v�dy v�ech jedenáct povelù pohromadì
v pìtiminutových intervalech, pøenos povelù
trvá asi 6 s. Pøíjem radioimpulsù a vyhod-
nocení povelù je synchronizováno prùcho-
dem sí�ového napájecího napìtí pøijímaèe
nulou. Proto�e vysílaè a pøijímaè mohou
být pøipojeny k rùzným fázím, nebudou
okam�iky prùchodu sí�ového napájecího
napìtí vysílaèe a pøijímaèe nulou shodné.

Parametry radioimpulsù a pøenosový kód
jsou zvoleny tak, aby pøíjem a bezchybné
vyhodnocení povelù bylo nezávislé na fá-
zovém posunu mezi sí�ovou synchronizací
vysílaèe a pøijímaèe.

Vysílaè SSS-TX1 mù�e na jednom kmi-
toètu vf signálu ovládat 11 okruhù. Pokud
by byl tento poèet okruhù nedostaèující, je
mo�né pou�ít k ovládání a� tøí vysílaèù,
pracujících na rùzných kmitoètech. Poèet
ovládaných okruhù tak vzroste a� na 33.
Základní kmitoèet vf signálu je 119 kHz,
doplòkové kmitoèty jsou 95 a 137 kHz.

Pou�ití systému

Systém SSS-01 je urèen pøedev�ím
k øízení a regulaci pøímotopného elektric-
kého vytápìní v bytech a men�ích objek-
tech. Úèelem øízení vytápìní je zmen�ení
spotøeby energie a nákladù na vytápìní.
Úspory energie je dosa�eno tím, �e míst-
nosti vytápíme na bì�nou (tzv. komfortní)
teplotu pouze tehdy, kdy� je to zapotøebí,
zatímco ve zbývající dobì jsou místnosti
vytápìny úspornì na ni��í teplotu.

Díky této èasovì programovatelné re-
gulaci se uspoøí a� 38 % nákladù za vytá-
pìní. Pro støednì velký domek s radiátory
o výkonu asi 15 kW a prùmìrných nákla-
dech na vytápìní asi 23 000 Kè roènì tvoøí
prùmìrná úspora èástku asi 4 300 Kè. Ná-
vratnost investice je asi 2 roky. Z praxe
víme, �e ka�dá návratnost do 3 let je 100 %
výhodná (náklady v roce 1996)!

Základními komponenty sí�ového spí-
nacího systému SSS-01 jsou:

SSS-TX1 Programovatelný vysílaè -
vysílá po sí�ovém rozvodu pomocí vf nos-
ného signálu jedenáct paralelních bitù in-
formace. Hodnotu ka�dého z bitù lze sa-
mostatnì naprogramovat po hodinì pro
sedm dní v týdnu. Ka�dému bitu odpovídá
jeden tzv. okruh ovládaných spotøebièù.
Programátor umo�òuje i snadnou ruèní ko-
rekci øízení pro pøípad nenadálé zmìny.
Vysílaè se zavì�uje na stìnu místnosti na
libovolném vhodném místì. Staèí ho pøipo-

jit do nejbli��í sí�ové zásuvky a mù�eme øí-
dit spotøebièe kdekoliv v objektu.

SSS-RX1 Pøijímaè s termostatem -
Pøijímaè je urèen pro dálkovì ovládané
pøepínání KOMFORTNÍHO a ÚSPORNÉ-
HO topného re�imu elektrických pøímo-
topných tìles, vybavených jen jedním
termostatem, a pro termostatickou regula-
ci teploty prostøedí v úsporném re�imu.
Pøijímaè je ovládán vf signálem z progra-
movatelného vysílaèe, pøená�eným po
elektrické síti. Princip pøenosu ovládacího
signálu po elektrické síti umo�òuje pøipoje-
ní pøijímaèe s termostatem na libovolné
místo v budovì.

Pøijímaè s termostatem se zapojuje
mezi pøívod sí�ového napìtí a topné tìleso.
Termostat v pøijímaèi se nastavuje na ni��í
ÚSPORNOU teplotu. Termostat na top-
ném tìlese se nastavuje na vy��í KOM-
FORTNÍ teplotu. Termostat v pøijímaèi ob-
sahuje relé, které spíná pøívod elektrického
proudu do topného tìlesa. Pøi zvolené
KOMFORTNÍ teplotì na programovatel-
ném vysílaèi je relé v pøijímaèi trvale se-
pnuto a teplota je regulována termostatem
na elektrickém zdroji tepla. Pøi zvolené
ÚSPORNÉ teplotì na programovatelném
vysílaèi reguluje pøijímaè ni��í teplotu
vlastním termostatem. Termostat na elek-
trickém zdroji tepla je pøitom trvale sepnut,
proto�e teplota v místnosti je ni��í ne�
KOMFORTNÍ teplota.

V pøijímaèi lze pomocí propojek navolit,
kterým bitem informace z programovatel-
ného vysílaèe bude ovládán, tj. do kterého
okruhu bude zaøazen. Pøijímaèe zaøazené
do shodného okruhu pracují souèasnì. Lze
tedy zapojit i více topných tìles na stejný
okruh a øídit jejich topný re�im shodným
èasovým programem. Celkový poèet pøijí-
maèù v systému SSS-01 není principiálnì
omezen.

Svojí konstrukcí je pøijímaè urèen pøe-
dev�ím do li�tových rozvodù sítì.

SSS-F1 Tøífázový filtr - Tøífázový filtr
je nedílnou souèástí ka�dé instalace sí�o-
vého spínacího systému SSS-01. Filtr plní
dva dùle�ité úkoly - brání proniknutí ovlá-
dacích signálù mimo objekt, ve kterém se
ovládání pou�ívá, a pøedává ovládací sig-
nál z fáze, na kterou je pøipojen vysílaè
ovládání, na ostatní fáze tøífázového rozvo-
du. Tøífázový filtr nemusíme instalovat pou-
ze v pøípadì, kdy� je èást sítì, po které se
pøená�í vf ovládací signál, oddìlena od
ostatní sítì oddìlovacím transformátorem
a kdy� je pro pøenos ovládacího signálu
pou�ito jen jedné fáze.

SSS-OF1 Oddìlovací filtr - oddìluje
spotøebièe s malou impedancí sí�ového
vstupu a tím zabraòuje nadmìrnému útlumu
vf signálu v sí�ovém rozvodu. Filtr je velmi
jednoduchý, jsou to vlastnì jen feritové to-
roidy z materiálu H40 o prùmìru 6/10 mm,

Sí�ový spínací
systém SSS-01

Stanislav Kubín, Ing. Milo� Munzar, CSc.

Dálkové ovládání prostøednictvím pøenosu
vf signálu elektrickou sítí.

Automatická regulace výkonu
a spotøeby energie

Sí�ový spínací systém slou�í obecnì k ovládání, øízení a regulaci systé-
mù prostøednictvím pøenosu binárních ovládacích povelù vf signálem
elektrickou sítí. Zde popisovaný systém SSS-01 pøedstavuje jednu kon-
krétní aplikaci obecného systému - je urèen k øízení a regulaci pøímotopné-
ho elektrického vytápìní v bytech a men�ích objektech. SSS-01 obsahuje
øídicí jednotku - programovatelný vysílaè SSS-TX1, pøijímaè ovládacích po-
velù SSS-RX1 a tøífázový filtr SSS-F1, který zabraòuje �íøení vf signálu
mimo objekt, kde je SSS-01 nasazen. Programovatelný vysílaè SSS-TX1
øídí topná tìlesa v jedenácti okruzích s krokem jedné hodiny po sedm
dní v týdnu. V ka�dém okruhu mù�e být i více topných tìles. Pøijímaèe
SSS-RX1 se instalují na sí�ové pøívody k jednotlivým vyhøívacím tìlesùm a
obsahují termostat, který reguluje úspornou teplotu v místnosti. Termostat
na topném tìlese pak slou�í k regulaci komfortní teploty. Øídicí vysílaè
podle programu dálkovì pøepíná u ka�dého topného tìlesa oba termostaty
a tím dosahuje, �e se místnosti vyhøívají na komfortní teplotu jenom v ur-
èenou dobu, zatímco ve zbylé dobì je v nich udr�ována ni��í úsporná tep-
lota. Takové øízení vede ke znaèným úsporám energie na vytápìní a tím sa-
mozøejmì i ke znaèným finanèním úsporám.
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které se navlékají na pøívody sítì ke spo-
tøebièi. Indukènost jednoho prùchodu vodi-
èe toroidem je asi 1,8 µH.

Systém SSS-01 lze vyu�ít i na progra-
mové øízení osvìtlovacích tìles, kompre-
sorù, klimatizaèních jednotek apod. Spo-
tøebièe pøipojíme k pøijímaèi s termostatem
místo topného tìlesa. Pøi pøepnutí na kom-
fortní re�im se spotøebiè zapne, pøepnutím
na úsporný re�im se spotøebiè vypne. Aby
to takto pracovalo, musíme vyøadit z èin-
nosti termostat v pøijímaèi, napø. odpoje-
ním teplotního èidla R25.

Rozsvìcením svìtel v kombinaci s øíze-
ním teploty (nebo i samostatnì bez øízení
teploty) mù�eme vytvoøit dojem obydlené-
ho domu i za nepøítomnosti obyvatel. V pøí-
padì souèasného automatického zapínání
a vypínání televizoru nebo rádia se dojem
obývanosti domu je�tì zvìt�í. Tento sys-
tém ochrany majetku je pova�ován za vel-
mi úèinný.

Konfigurace systému

pojen na jednu libovolnou fázi. Výhodou toho-
to uspoøádání je, �e pro topná tìlesa nemusí
být zøízen zvlá�tní rozvod sítì, nevýhodou
je, �e ostatní spotøebièe zeslabují vf signál.

ho panelu. Do tohoto re�imu se uvede
stisknutím tlaèítka NASTAV., které podr�í-
me tak dlouho, a� se rozbliká ukazatel
èasu. Nejprve seøídíme vnitøní hodiny ovla-
daèe na pøesný èas. Hodinu ukazuje èerve-
né svìtlo umístìné na kru�nici (na tzv. kru-
hovém zobrazovaèi) okolo dvoumístného
èíslicového ukazatele. Stisknutím tlaèítka
HODINY posouváme èervené svìtlo po
kru�nici ve smìru hodinových ruèièek a
umístíme ho k údaji právì uplynulé hodiny.

Minuty zobrazuje dvoumístný èíslicový
ukazatel a jeho údaj se nastavuje stisknu-
tím tlaèítka MINUTY. Den v týdnu je indiko-
ván svitem �lutého svìtla ve sloupci umís-
tìném nalevo od kruhového zobrazovaèe.
Odpovídající údaj dne nastavíme stisknu-
tím tlaèítka DEN. Dále naprogramujeme
ovládací okruhy, kterých mù�e být jede-
náct. K programování okruhù se dostane-
me stisknutím tlaèítka OKRUH. Po prvním
stisknutí tlaèítka OKRUH se na èíslicovém
ukazateli zobrazí blikající èíslo okruhu, kte-
rý se bude programovat. Pokud chceme
programovat okruh s jiným èíslem, stiskne-
me tlaèítko OKRUH nìkolikrát za sebou,
a� se zobrazí po�adované èíslo okruhu.
V ka�dém okruhu mù�eme naprogramovat
po hodinì zapnutí nebo vypnutí spotøebièe
zvlá�� pro ka�dý den v týdnu. Po�adovaný
den v týdnu nastavíme tlaèítkem DEN. Na
kruhovém zobrazovaèi bliká svìtlo, které
indikuje hodinu, ve které budeme progra-
movat zapnutí nebo vypnutí spotøebièe. Bli-
ká-li svìtlo napø. u desáté hodiny, znamená
to, �e programujeme spotøebiè v interva-

Programovatelný vysílaè
SSS-TX1

Na obr. 1. je znázornìno nejobecnìj�í
zapojení komponentù systému SSS-01. Za
elektromìrem a hlavními pojistkami je
zaøazen do spoleèného tøífázového rozvo-
du filtr SSS-F1, který oddìluje sí� v ob-
jektu od rozvodného systému. Topná tì-
lesa se svými pøijímaèi SSS-RX1 jsou
spolu s ostatními bì�nými spotøebièi pøipo-
jena na v�echny fáze sí�ového rozvodu
v objektu. Programovatelný vysílaè je pøi-

Základní technické parametry

Napájecí napìtí: 220 a� 230 V/50 Hz.
Vlastní pøíkon: 4 W.
Nosný kmitoèet:

119 kHz (95 kHz, 137 kHz).
Úroveò signálu (efektivní): 620 mV.
Vyslání infor. jednoho kanálu:

100 a� 580 ms.
Vysílací èas pro zmìnu kanálù: asi 6 s.
Perioda vysílání informace: 5 min.
Pracovní poloha: libovolná.
Rozsah pracovních teplot: 0 a� 40 °C.
Maximální vlhkost: 80 % nekondenzující.

Návod k ovládání SSS-TX1

Pohled na pøední panel programovatel-
ného vysílaèe SSS-TX1, ze kterého jsou
patrné v�echny ovládací a indikaèní prvky,
je na obr. 2.

Programovatelný vysílaè (v návodu je
dále pro jednoduchost nazýván ovladaè)
lze provozovat ve dvou re�imech - v re�imu
NASTAVENÍ a v re�imu PROVOZ.

V re�imu NASTAVENÍ se ovladaè na-
programuje podle potøeby tlaèítky z pøední-
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Obr. 1.  Nejobecnìj�í
zapojení komponentù

systému SSS-01

feritové krou�ky
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lu mezi desátou a jedenáctou hodinou. Za-
pnutí spotøebièe v indikované hodinì se
naprogramuje stisknutím tlaèítka OKR.
ZAP., vypnutí spotøebièe stisknutím tlaèít-
ka VYP. Po stisknutí OKR. ZAP. se blikající
svìtlo rozsvítí trvale èervenì, po stisknutí
VYP trvale zelenì a zaène blikat svìtlo
u následující hodiny.

Takto postupnì naprogramujeme pro
vybraný okruh v�ech dvacet ètyøi hodin
v ka�dém dni. Pokud chceme naprogramo-
vat zapínání spotøebièù shodnì pro rùzné
dny nebo okruhy, usnadní nám práci tlaèítka
KOPIE a ZMÌÒ. Spínací program pro urèitý
den a okruh, který chceme okopírovat, ulo-
�íme stisknutím tlaèítka KOPIE do pomyslné
schránky. Potom tlaèítky DEN a OKRUH
nastavíme den a okruh, který má být takto
naprogramován, a program do nìj pøe-
neseme ze schránky stisknutím tlaèítka
ZMÌÒ.

Po ukonèeném nastavení pøejdeme
stisknutím tlaèítka NASTAV. do re�imu
PROVOZ. V re�imu PROVOZ nebliká
�ádné svìtlo a zobrazují se hodiny, minuty
a den v týdnu a zapínání a vypínání spotøe-
bièù je øízeno programem. Potøebujeme-li
z nìjakého dùvodu zapnout souèasnì
v�echny spotøebièe ve v�ech okruzích,
stiskneme tlaèítko OKR. ZAP.. Zapnutí
v�ech spotøebièù je indikováno èerveným
svitem v�ech svìtel na kru�nici, èíslicový
ukazatel je zhasnut. Opìtovným stisknutím
tlaèítka OKR. ZAP. se navrátíme k øízení
spotøebièù programem.

Podobnì stisknutím tlaèítka VYP. vy-
pneme souèasnì v�echny spotøebièe, co�
je indikováno úplným zhasnutím ukazatele
hodin a minut. K øízení spotøebièù progra-
mem se navrátíme dal�ím stisknutím tlaèít-
ka VYP. Zajímá-li nás bìhem provozu, kte-
ré okruhy jsou v daném okam�iku zapnuty
a které vypnuty, stiskneme tlaèítko STAV.
Stav okruhù je indikován svìtly na hodino-
vé kru�nici, pøièem� èísla hodin odpovídají
èíslùm okruhù. Èervené svìtlo znamená
zapnutý spotøebiè, zelené vypnutý spo-
tøebiè. Ze zobrazení stavu do bì�ného
zobrazení èasu pøejdeme opìtovným
stisknutím tlaèítka STAV. Pøenos signálu
ke spotøebièùm je indikován blikajícími
svìtly indikujícími den v týdnu a trvá asi
6 s.

V dobì pøenosu signálu nelze nic na-
stavovat. Napájení elektroniky ovladaèe je
zálohováno lithiovým èlánkem, tak�e chod
vnitøních hodin a uchování ovládacích pro-
gramù spotøebièù je zaji�tìno pøi odpojení
ze sítì po dobu deseti let.

chodu sí�ového napìtí nulou dosahovalo
skuteènì nulové úrovnì a tranzistor spo-
lehlivì vypínal. Rezistor R4 omezuje proud
do báze T1, kondenzátor C9 potlaèuje
úzké ru�ivé impulsy, které by mohly pronikat
ze sítì. V okolí prùchodu sí�ového napìtí
nulou je na kolektoru T1 úroveò H = +6 V,
zatímco ve zbývajícím èase je na kolektoru
T1 klidová úroveò L = 0 V. Synchronizaèní
impulsy z kolektoru T1 se vedou pøes ko-
nektor K2 do øídicí èásti vysílaèe.

Výkonový zesilovaè vf signálu je dvou-
stupòový a je tvoøen tranzistory T3 a T2.
Stupeò s T3 zesiluje výkonovì vf signál pøi-
vádìný z øídicí èásti a umo�òuje nastavit
jeho rozkmit pro dosa�ení správné velikosti
injekce vf signálu do sítì. Rozkmit se na-
stavuje zmìnou napájecího napìtí T3 odpo-
rovým trimrem P1. Vf signál se pøivádí do
báze T3 z øídicí èásti pøes pøes konektor K2
a dìliè R9, R10. Pokud se nevysílá, je vf
signál trvale v úrovni H, pøi vysílání je vf sig-
nál tvoøen pravoúhlými impulsy (mezi úrovnì-
mi L = 0 V a H = +6 V) o kmitoètu 119 kHz
se støídou 1 : 1. Dìliè R9 a R10 zvìt�uje
�umovou imunitu a omezuje proud báze T3.

Stupeò s T2 pracuje jako zdroj proudu
øízený napìtím, proto�e navazující výstup-
ní filtr vy�aduje proudové buzení. Na bázi
tranzistoru T2 se pøivádí signál z kolektoru
T3. Kolektorový proud T2 nezávisí na ko-
lektorovém napìtí T2, av�ak je urèen na-
pìtím mezi bází T2 a zemí (tj. kolektoro-
vým napìtím T3) a emitorovým odporem
R7. Zenerova dioda D8 chrání T2 pøed pøí-
padnými napì�ovými �pièkami.

Z kolektoru T2 se vede vf signál pøes
výstupní vf filtr na sí�ovou svorkovnici K1.
Filtr odstraòuje z kmitoètového spektra vf
signálu obdélníkového prùbìhu vy��í har-
monické, které by pøi pøenosu vf signálu sítí
zpùsobovaly ru�ení rozhlasového pøíjmu. Tím
filtr mìní pravoúhlý tvar vf signálu, jak je
generován øídicí èástí, na tvar sinusový.
Dále filtr galvanicky oddìluje sí� od vnitøních
obvodù vysílaèe a impedanènì pøizpùso-
buje výstup zesilovaèe vf signálu k síti.

Jako filtr je pou�ita pásmová propust,
tvoøená dvìma paralelními rezonanèními
obvody s indukèní vazbou. Obvody jsou
naladìny na kmitoèet vf signálu. V obvo-
dech jsou pou�ity relativnì malé indukè-
nosti a velké kapacity, aby nebyl pøíli� vel-
ký rezonanèní odpor obvodù a bylo mo�né
jej snadno pøizpùsobit k nízké impedanci
sítì. Selektivita filtru je zmen�ena zatlume-
ním obvodù rezistory R2 a R12 tak, aby
naladìní obvodù nebylo kritické a pøitom
potlaèení vy��ích harmonických vf signálu
bylo je�tì dostaèující.

Obr. 2.
Ovládací a
indikaèní

prvky
systému
SSS-01

Popis zapojení
Obvody programovatelného vysílaèe

jsou podle funkce rozdìleny na sí�ovou
èást a øídicí èást. Ka�dá èást je uspoøádá-
na na samostatné desce s plo�nými spoji.
Obì èásti jsou propojeny kablíkem pøes
konektory K2 a� K4.

Popis zapojení
sí�ové èásti

Schéma zapojení sí�ové èasti je na
obr. 3. Sí�ová èást obsahuje napájecí
zdroj, zálo�ní baterii, obvod pro generování
synchronizaèních impulsù pøi prùchodu sí-
�ového napìtí nulou, výkonový zesilovaè vf
signálu a výstupní filtr vf signálu, který in-
jektuje vf signál do sí�ového rozvodu. Uve-
dené hodnoty souèástek platí pro kmitoèet
vf signálu 119 kHz.

Sí�ové napìtí se pøivádí do sí�ové èásti
na svorkovnici K1. Svorky K1 jsou pro ná-
zornost oznaèeny L (fázový vodiè) a N (nu-
lový vodiè), av�ak na poøadí vodièù ve sku-
teènosti nezále�í. Mezi svorky L a N je
pøipojen varistor, který chrání obvody vysí-
laèe pøed pøepìtím. Sí� je ze svorkovnice
K1 vedena do napájecího zdroje a do vý-
stupního filtru vf signálu.

Napájecí zdroj poskytuje ss napìtí 6 V/
/260 mA pro napájení øídicí èásti a ss na-
pìtí 25 V pro napájení výkonového zesilo-
vaèe vf signálu. Jako sí�ový transformátor
TR1 je ve zdroji pou�it typizovaný transfor-
mátor 230 V/2x 9 V/4 VA v plochém prove-
dení (54 x 44 x 19 mm), aby se ve�el do
pou�ité skøíòky. Ss napìtí 6 V se získává
ze støídavého napìtí 9 V z jednoho sekun-
dárního vinutí TR1. Støídavé napìtí se
dvoucestnì usmìrní diodami D3 a� D6, fil-
truje kondenzátory C4, C5 a stabilizuje
tøísvorkovým stabilizátorem IO1. Mezi
usmìròovaè a filtraèní kondenzátory je vlo-
�ena oddìlovací dioda D7, díky které je na
katodách D4 a D6 tepavé kladné napìtí,
potøebné pro generování synchronizaèních
impulsù. Ss napìtí 6 V a spoleèná zem
jsou vedeny pøes konektor K2 do øídicí èás-
ti. Ss napìtí 25 V se získává ze støídavého
napìtí 9 V z druhého sekundárního vinutí
TR1 zdvojovaèem D9, D10, C7, C8.

Generátor synchronizaèních impulsù
pøi prùchodu sí�ového napìtí nulou je tvo-
øen tranzistorem T1. Tranzistor se otevírá
tepavým napìtím z katod D4 a D6. Rezis-
tor R3 vybíjí parazitní kapacity usmìròova-
cích diod, aby tepavé napìtí v okolí prù-



Praktická elektronika A Radio - 5/98

Obr. 3.
Schéma
zapojení

sí�ové èásti

Obr. 4.
Schéma
zapojení

øídicí èásti
První rezonanèní obvod L2, C10 a�

C13 je zapojen mezi kolektor T3 a zdroj ss
napìtí 25 V. Vf proudem pravoúhlého prù-
bìhu, tekoucím ze zdroje do kolektoru T2,
se na rezonanèním obvodu nakmitá sinu-
sové napìtí. Vzájemnou indukèností mezi

cívkami L2 a L1 se vf energie pøenese do
druhého rezonanèního obvodu L1, C1, C2,
C3, C14 a� C17. Druhý rezonanèní obvod
je èástí své kapacity (kondenzátorem C1)
navázán na sí�, a tím se vf energie pøená�í
z obvodu do sítì. Toto zapojení pøedstavu-

je transformátor, který pøizpùsobuje malou
impedanci sítì (jednotky a� desítky W) re-
zonanènímu odporu druhého obvodu (okolo
1 kW). Pøevod transformátoru je p = C1/ Cr,
kde Cr je výsledná kapacita pøipojená pa-
ralelnì k cívce L1. Pøi pou�itých kondenzá-
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torech C1 = 330 nF a Cr = 26,6 nF (pøi
zapojených C15 a C16) je p = 12,4 a pøi-
zpùsobení je dobré.

Kondenzátory C1 a� C3, spojené se
sítí, musí být �sí�ové� typy s provozním na-
pìtím 275 V/50 Hz. Rezistor R2 kromì tlu-
mení obvodu uzavírá okruh proudu vnuco-
vaného do rezonanèního obvodu ze sítì a
brání prùchodu tohoto proudu pøes C14 a�
C17 a L1. Proto mohou být C14 a� C17
bì�né typy na nízké napìtí. K rezistoru R2
jsou paralelnì zapojeny Zenerovy diody D1
a D2, které brání prùchodu impulsních po-
ruch ze sítì do filtru.

Efektivní napìtí vf signálu injektované-
ho do sítì smí být max. 0,631 V, popisova-
ný vysílaè pracuje s napìtím 0,62 V. Vf sig-
nál injektovaný do sítì se transformací
zeslabí v pomìru p vùèi nakmitanému na-
pìtí na L1, proto musí být vf napìtí na L1
asi 7,7 V. Zhruba stejné napìtí musí být
i na kolektoru T2, co� pøedstavuje mezivr-
cholové napìtí asi 22 V. To je dùvod, proè
je T2 napájen ze zvlá�tního zdroje pomìr-
nì vysokého napìtí 25 V.

Jako cívky L1 a L2 jsou pou�ity nyní ji�
bì�nì prodávané standardní tlumivky ve
tvaru rezistoru. Pro dosa�ení vzájemné in-
dukènosti jsou cívky umístìny na desku
rovnobì�nì vedle sebe, vhodná vazba re-
zonanèních obvodù (mírnì nadkritická) na-
stane pøi osové rozteèi cívek asi 5 mm. Vý-
hodou takto provedené indukèní vazby je
dokonalé oddìlení vnitøních obvodù vysíla-
èe od sítì.

Oba rezonanèní obvody filtru se musí
ladit na kmitoèet vf signálu, tj. na 119 kHz.
Vzhledem k tomu, �e cívky L2 a L1 nelze
dolaïovat a dolaïovací kondenzátory ne-
lze pou�ít pro jejich malou kapacitu, je
k doladìní obvodù pou�ito principu skládá-
ní rezonanèních kapacit z kapacit více kon-
denzátorù pomocí jumperù JP1 a� JP6.
Rezonanèní kapacitu ka�dého obvodu lze
nastavit v osmi stupních po zhruba 10 %,
co� je pro optimální naladìní obvodù zcela
postaèující.

Z prostorových dùvodù je na desce sí-
�ové èásti umístìn zálohovací zdroj pro øí-
dicí èást. Jsou pou�ity dva lithiové èlánky
typu CR2032 a napìtí z nich je vyvedeno
na konektor K2.

Popis zapojení øídicí èásti

Schéma zapojení øídicí èásti je na obr. 4.
Jádrem pøístroje je jednoèipový mikropoèí-
taè IO4 typu PIC16C57HS s øídicím kmito-
ètem 20 MHz. V Tab. 1 je uvedena funkce
vstupù a výstupù mikropoèítaèe IO4.

Pro zobrazení hodin reálného èasu, na-
stavení komfortní a úsporné teploty a indi-
kaci zapnutých okruhù je pou�it kruhový
zobrazovaè LED. Skládá se z 24 dvouba-
revných diod LED uspoøádaných do kruhu.
Pro buzení tìchto diod slou�í 6 posuvných
registrù IO7 a� IO10 typu 74HC164. Proud
diod LED kruhového zobrazovaèe je ome-
zen zdrojem proudu T1, R3, D8 a R2 a je
nastaven na asi 180 mA. Z toho vyplývá,
�e nelze dosáhnout, aby na kruhovém zob-
razovaèi svítily tøeba jenom 3 diody, proto-
�e pak by do ka�dé diody musel téci proud
asi 60 mA. Zdroj proudu se zapíná a vy-
píná mikropoèítaèem z výstupního portu
PA3. Log. 0 na tomto výstupu lze diody
D14 a� D37 kruhového zobrazovaèe zhas-
nout.

Pro zobrazení dnu v týdnu je pou�ito 7 ks
diod LED �luté barvy. Diody jsou buzeny
z dekodéru IO3 typu 74HC138. Výbìr roz-
svícení jedné ze sedmi diod LED je urèen
kódem BCD na portech PA0 a� PA2 mik-
ropoèítaèe. Vybavovací vstupy dekodéru
jsou pøipojený pøímo ke zdroji napìtí, jedna
z diod D1 a� D7 bude v�dy svítit.

Pro zobrazení minut a nastavovaného
kanálu jsou pou�ity sedmisegmentové
zobrazovaèe. Zobrazovaèe jsou buzeny
z dekodérù IO1 a IO2 s vnitøní pamìtí.
Data se pøepisují na vstupech A a� D do
vnitøní pamìti dekodéru pøivedením úrovnì
log. L na vstup LD.

Pro nastavení parametrù a
ovládání spínacího systému
slou�í tlaèítka. Program po-
stupnì bit po bitu nastavuje
úrovnì výstupù PB0 a� PB3
na log. L a zpìtnì testuje
vstupy PC5 a� PC7. Tímto
získává informaci o právì
stisknuté klávese.

Zdrojem reálného èasu je
IO11 PCF8583. Kromì hodin
reálného èasu obsahuje IO11
dal�ích 240 byte RAM. Této
pamìti je pou�ito pro ulo�ení
dat nastavených teplot. Kapa-
cita pamìti dovoluje nastavení
11 okruhù. Pro v�echny okru-
hy je pøi regulaci po jedné ho-
dinì po dobu jednoho týdne za-
potøebí celkem 11 x 24 x 7 =
= 1848 bitù = 231 byte. Pøístup

Obr. 5. Deska s plo�nými spoji sí�ové èásti

     (Pokraèování pøí�tì)

Tab. 1. Funkce vstupù a výstupù µP IO4

PA0 výstup pro ovládání pøevodníku pro
zobrazení dne v týdnu bit 0

PA1 výstup pro ovládání pøevodníku pro
zobrazení dne v týdnu bit 1

PA2 výstup pro ovládání pøevodníku pro
zobrazení dne v týdnu bit 2

PA3 výstup pro ovládání zdroje proudu pro
zapínání kruhového zobrazovaèe LED

PB0 1. výstup kód BCD èíslice pro zobrazení
dekodérem na sedmisegmentovém
zobrazovaèi bit 0; 2. výstup signál pro
maticové øízení tlaèítek bit 0

PB1 1. výstup kód BCD èíslice pro zobrazení
dekodérem na sedmisegmentovém
zobrazovaèi bit 1; 2. výstup signál pro
maticové øízení tlaèítek bit 1

PB2 1. výstup kód BCD èíslice pro zobrazení
dekodérem na sedmisegmentovém
zobrazovaèi bit 2; 2. výstup signál pro
maticové øízení tlaèítek bit 2

PB3 1. výstup kód BCD èíslice pro zobrazení
dekodérem na sedmisegmentovém
zobrazovaèi bit 3; 2. výstup signál pro
maticové øízení tlaèítek bit 3

PB4 výstup signál pro zápis kódu BCD
PB0-PB3 do dekodéru IO1

PB5 výstup signál pro zápis kódu BCD
PB0-PB3 do dekodéru IO2

PB6 výstup øízení posouvání posuvných
registrù kruhového zobrazovaèe LED

PB7 výstup data pro posuvné registry
kruhového zobrazovaèe LED

PC0 vstup impulsù pøi prùchodu sítì nulou
PC1 výstup nosné pro pøenos dat z vysílaèe
PC2 výstup pøepínání adresy zdroje reálného

èasu IO11
PC3 výstup øídicího signálu zdroje reálného

èasu IO11
PC4 výstup/vstup dat zdroje reál. èasu IO11
PC5 vstup signálu od tlaèítek bit 0
PC6 vstup signálu od tlaèítek bit 1
PC7 vstup signálu od tlaèítek bit 2

do pamìti po sbìrnici I2C bus zaji��uje pro-
gram mikropoèítaèe pøes výstupní bity por-
tu PC2 a PC5 a obousmìrný bit PC4.

Spotøeba obvodu IO11 pøi napájení
pouze ze zálo�ní baterie (pøi nepøítomnosti
hlavního sí�ového napájení) je podle napìtí
baterie asi 1 a� 5 µA. Kapacita pou�ité lit-
hiové baterie CR2032 (asi 170 mAh) posta-
èuje na zálohování po dobu asi 4 a� 10 let.

Celý pøenosový protokol vysílání dat,
vèetnì nosné frekvence, je vytvoøen pro-
gramovì v mikropoèítaèi. Data jsou vysíla-
ná v blocích po jednom kanálu (výstup
PC1) a jsou synchronizovaná prùchodem
sí�ového napìtí nulou (vstup PC0). Nosná
frekvence pro základní variantu je 119 kHz.
Sí�ové spínací systémy roz�iøující poèet
kanálù na 22 nebo a� 33 pou�ívají nosné
frekvence 95 kHz a 137 kHz.

Bli��í informace: Holdys a. s., Teplic-
ká 95, Dìèín 4, tel.: 0412/531 288.
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�Brutálny� zosilòovaè
1,8 kW

Toto zapojenie ma zaujalo najmä
návodom na postavenie nf zosilòova-
èa s ve¾kým výkonom. Autor v popise
pou�íva �hantýrku�, aká je be�ná med-
zi kon�truktérmi podobných zariadení
pre hudobné skupiny... Na �iados� re-
dakcie bol text mierne upravený od ori-
ginálneho:

�Zemetrasenie na stole�, alebo ako
si vyrobi� zosilòovaè 1,8 kW ! výko-
nu pod¾a Dale Edgara.

Zosilòovaèe triedy AB sú populárne
pre ich èinnos� �blízko� triedy A a ich
schopnos� pracova� so znaène men�ím
k¾udovým príkonom ako zosilòovaèe
triedy A. Vyu�ívajú sa aj pre svoju spo¾a-
hlivos� v nároènej�ích podmienkach.

Ale predsa len je tu jeden aspekt,
ktorý èasto spôsobuje problémy - na-
stavenie správneho k¾udového prúdu.
Obvod firmy Linear Technology LT1166
zabezpeèuje kontrolu celkového zvy�-
kového prúdu.

Obr. 1. Pripojenie výkonových
tranzistorov k LT1166

Na obr. 1 je znázornený obvod
LT1166, ako riadi k¾udový prúd zosilòo-
vaèa triedy AB dvomi riadiacimi sluè-
kami prúdovej a napä�ovej spätnej väz-
by. Prúdová sluèka (viï obr. 2) pracuje
nezávisle na napä�ovej a udr�iava na-
pätia U1 a U2 kon�tantné. Napä�ová
sluèka (obr. 3) udr�uje výstupné napä-
tie pod¾a vstupnej úrovne napätia.

Obr. 3. Napä�ová sluèka spätnej
väzby LT1166

Tieto dve sluèky, navzájom nezávis-
lé, pracujú v harmónii a poskytujú tep-
lotne nezávislú jednoduchú reguláciu
pracovného bodu zosilòovaèa triedy
AB.

Nastavovanie pracovného bodu zo-
silòovaèa triedy AB znamená nájdenie
kompromisu. K¾udový prúd vy�aduje
precízne nastavenie. Pokia¾ je nasta-
vený prúd malý, zosilòovaè vykazuje
skreslenie, ak je nastavený ve¾mi vy-
soko, zbytoène sa zvy�uje stratový vý-
kon a celé zariadenie sa prehrieva.
Obvod LT1166 odstraòuje v�etky neú-
merné skreslenia spôsobené nevhod-
ným nastavením pracovného bodu.
Taktie� významne redukuje skreslenie
vzniklé efektom nelineárnej charakte-
ristiky výstupných tranzistorov. Obr. 4
znázoròuje, ako je predstavovaný ide-
álny bod nastavenia. Treba ma� na pa-
mäti, �e tento pracovný bod je teplotne
závislý a zvádza kon�truktérov vy-

mý�¾a� rôzne tepelné kompenzácie. Tie
nie sú s LT1166 potrebné.

Obr. 4. Nastavenie pracovného bodu

Obvod LT 1166 v kombinácii s ex-
ternými tranzistormi vytvára jednotku �
zosilòovací èlen s kompenzovaným
napätím ±50 mV. Tento èlen sa stáva
blokom, ktorý mô�e by� jednoducho pa-
ralelne zaraïovaný pre zvý�enie vý-
stupného výkonu - pozri obr. 5.

Obr. 5. Paralelné riadenie výkonových
blokov

Obr. 6. Aplikaèné zapojenie LT1166

Na obrázku 6 je aplikaèné zapoje-
nie obvodu LT1166 s dvomi výkonový-
mi MOSFET, dvomi rezistormi pre sní-
manie prúdu a s napájacím napätím
±100 V. Zapojenie na obr. 7 poskytne
sínusový výkon 300 W do impedancie
16 Ω, pokia¾ bude napájací zdroj ±100 V
dostatoène �tvrdý�. Typ výstupných tran-
zistorov a odpor snímacích rezistorov

Zaujímavé zapojenia
s obvodmi Linear Technology

Jaroslav Huba

V nasledujúcom èlánku Vám popí�em zapojenia s obvodmi firmy LT, kto-
ré boli publikované vo firemnej literatúre. Jedná sa o aplikaèné poznámky a
návody na stavbu do reálneho �ivota a reálnych problémov. Verím, �e takis-
to ako zaujali mòa, budú zaujímavé a podnetné aj pre ostatných èitate¾ov.

Obr. 2. Prúdová sluèka udr�iava
napätia U1 a U2 kon�tantné

(U1 = U2 = 20 mV, pokia¾ je výstupný
prúd nulový)

Obr. 7.
Paralelné riadenie
výkonových blokov

z obr. 6

Výkon Zá�a�

1800 W 2,6 Ω

1250 W 4 Ω

625 W 8 Ω

300 W 16 Ω
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Meniè pre nabíjanie
batérií kon�tantným

prúdom
DC-DC konvertory (pozn. DC � jed-

nosmerné napätie alebo prúd) posky-
tujú ve¾mi efektívne zdroje kon�tantné-
ho prúdu pre nabíjanie batérií NiCd.
Nane��astie na vstupe menièa vykazujú
negatívnu impedanciu (pri väè�om
vstupnom napätí je odber prúdu men-
�í) a toto mô�e vytvára� problémy v sys-
témoch, kde je zdroj výkonovo alebo
prúdovo obmedzovaný. Na obr. 9 je za-
pojenie, ktoré udr�iava kon�tantný
vstupný prúd. Vyu�íva sa pri nabíjaní
dvoch èlánkov NiCd. Vstupný prúd je
snímaný cez rezistor a z kolektora tran-
zistora p-n-p je zavedený do spätnej
väzby obvodu LTC1174. Ten je zapoje-
ný ako �stepdown� konvertor (meniè na

Konvertor napätia
z 2 èlánkov na 5 V

Na obr. 10 je znázornená kon�truk-
cia kompaktného konvertora napätia,
s ktorým mô�eme z dvoch batérií zís-
ka� napájacie napätie 5 V. Pou�itím ob-
vodu LT1304-5, ktorý má pevne nasta-
vané výstupné napätie, zní�ime poèet
externých nastavovacích súèiastok na
minimum. Pokia¾ napätie na batériách
klesá, zapojenie pracuje a� do vypína-

Obr. 9. Zapojenie nabíjaèky NiCd, ktorá
udr�iava kon�tantný vstupný prúd. Nabíjací

prúd sa mení pod¾a napätia èlánkov

men�ie napätie). Výstupný prúd do
dvoch èlánkov je typicky okolo 180 mA,
ale mô�e sa zväè�i� a� na 300 mA, po-
kia¾ sú batérie kompletne vybité. Úèin-
nos� je okolo 78 % pri výstupnom na-
pätí 3 V.

Pokia¾ sú batérie vybraté z nabíja-
cieho okruhu, mô�e sa výstupné napä-
tie neprimerane zväè�i�. Pre odstrá-
nenie tohto problému je cez diódu
zavedená sekundárna spätná väzba do
vývodu 1. Ta obmedzuje výstupné na-
pätie pribli�ne na 3,7 V. Aj iné príèiny
mô�u spôsobova� problémy v takomto
jednoduchom zapojení. Napríklad pri
vypnutí napájacieho zdroja. Extra
Schottky dióda umiestnená v sérii so
spínaèom (vývod 5) blokuje spätný prúd
do obvodu LTC1174 a zabraòuje jeho
po�kodeniu. Signálom na vývode 8 je
mo�né riadi� vypnutie nabíjania bez od-
pojenia napájacieho zdroja.

[2] Battery Charger Sinks Constant
Current by Mitchell Lee. Linear Tech-
nology Magazine December 1995
s.18. LTM 9512X.PDF CD ROM Li-
near View.

cieho napätia asi 1,5 V. Prúd okolo
200 mA je dostupný pri napätí batérií
asi 2 V. Pokia¾ napätie batérií klesne
pod 2 V, impedancia èlánkov sa rýchlo
zväè�uje. Èlánky sa pova�ujú za vybi-
té pri napätí okolo 1,8 V, èo je asi 0,9 V
na èlánok. Obvod pracuje v tzv. Burst
Mode® - èo je chránený názov obvodu,
vyvinutý firmou LT. V tomto zapojení sa
dosahuje úèinnos� okolo 70 % pri vstup-
nom prúde nad 1 mA. Pre napájanie
3,3 V dosahuje úèinnos� 85 %.

Detektor nízkeho napätia batérie
v obvode LT1304 mô�e by� pou�itý pre
riadenie menièa. Tým je mo�ná reduk-
cia k¾udového prúdu skoro na nulu.
Zapojenie s vyu�itím �Super Burst� ob-
vodu je na obr. 11. Výstupné napätie je
sledované cez vývod LBI odporovým
delièom R1/R2. Pokia¾ je napätie na
LBI väè�ie ne� 1,2 V, LBO je na vysokej
úrovni a cez tranzistor T1 núti LT1034
do vypnutého stavu. Tým sa redukuje
prúd z batérie na 10 µA. Pokia¾ sa vý-
stupné napätie zmen�í dostatoène na
prekonanie hysterézie detektora nízke-
ho napätia batérie (okolo 35 mV), LBO
sa preklopí do nízkej úrovne, zopne
SHDN do vysokej úrovne a zopne zvy-
�ok integrovaného obvodu. R3 obme-
dzuje maximálny prúd na 500 mA,
mô�e by� odstránený pre dosiahnutie
vy��ieho výstupného výkonu. Efektív-
nos� je ilustrovaná na obr. 12.

Obr. 12. Efektívnos� menièa z obr. 11

Keï�e obvod LT1304 spína ve¾mi
rýchlo, je vhodné pre dosiahnutie naj-
lep�ej funkènosti aj dokonale premys-
lie� návrh dosky s plo�nými spojmi. Prí-
klad návrhu nájdete na obr. 13.

mô�u by� zmenené pod¾a napájacieho
napätia a impedancie zá�a�e pre obdr-
�anie výstupného výkonu pod¾a chuti.
Obr. 7 detailne ukazuje, ako je mo�né
spoji� paralelne predo�lé zapojenie pre
získanie �tvrdého� výkonu 1800 W
(1250 W hudobných). Operaèný zosil-
òovaè LT1360 pracuje v roz�írenom na-
pájacom móde.  A na záver, obr. 8 uka-
zuje, ako zapoji� zdroj �plávajúceho�
napätia ±15 V.

Obr. 8. Zdroj �plávajúceho� napätia
pre zosilòovaè z obr. 6 a 7. Napätia

15 V mô�u by� získané stabilizovaný-
mi zdrojmi zapojenými na nezávislé

vinutia transformátora

[1] The LT1166: Power Output Stage
Automatic Bias System Control IC
by Dale Eagar. Linear Technology
Magazine December 1995, s. 3. LTM
9512X.PDF CD ROM Linear View.

Prosím
pøelo�it J.

Obr. 10. Meniè s výstupný napätím
5 V z dvoch èlánkov. Dióda je Schott-

ky, typ MBRS130L

Obr. 11. Zapojenie menièa s vyu�itím
�Super Burst� obvodu >
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 Nevhodne navrhnutá doska dáva
zlé výsledky, �peciálne pri ve¾kých
prúdoch. Parazitné indukènosti musia
by� nízke pre kvalitnú èinnos�. Spínací
impulz je ve¾mi strmý � viï obr. 14 a je
�iroký len 5 ns. To vedie k potrebe dob-

Obr. 13. Doporuèený návrh dosky
s plo�nými spojmi pre meniè

s obvodom LT1304. Je nutné dodr�a�
polohu kondenzátora CIN a spoj
k vývodu 4 urobi� èo najkrat�í

Obr. 14. Výstupný impulz obvodu
LT1304

rého návrhu dosky spojov, lebo kmito-
ètové �pektrum zasahuje do 200 MHz.
Je obmedzované parazitnou indukè-
nos�ou, parazitnou kapacitou diódy a
spínaèa a èasom zopnutia diódy.
Dôslednos� pri návrhu dosky plo�ných
spojov dáva dobré výsledky s minimál-
nymi problémami.

[3] A 2-Cell-to-5V Converter. Linear
Technology Magazine, August 1995,
s. 17. LTM9508X.PDF CD ROM Li-
near View.

[4] Super Burst TM Mode Operation:
5 V/100 mA DC/DC with 15 µA
Quiescent Current. Linear Techno-
logy Magazine, August 1995, s. 17.
CD ROM Linear View.

[5] Layout Linear Technology Magazi-
ne, August 1995, s. 19. LTM
9508X.PDF CD ROM Linear View.

Pro typ MAR-6 výrobce udává ná-
sledující zisk v závislosti na kmitoètu:

Kmitoèet
[MHz]

100 500 1000 2000

Zisk
[dB]

20 18,5 16
11

(min. 9)

Doporuèený pracovní bod je nasta-
ven na vývodu è. 3 napìtím 3,5 V pøi
proudu 16 mA. Pro napájecí napìtí 5 V
vychází pracovní odpor rezistoru R1
94 Ω. Mezi rezistor R1 a výstup IO (vý-
vod 3) je zaøazena cívka s malou in-
dukèností optimalizující kmitoètovou
pøenosovou charakteristiku zesilovaèe.

Vf signál je pøiveden na vstup buï
pøímo, nebo indukèní vazbou pøes ve-
stavìnou smyèku. K ochranì vstupu
slou�í dvì antiparalelnì zapojené
Schottkyho diody BAR19 nebo BAT45.
Vývody IO è. 2 a 4 jsou spojeny se zemí.
Vf výstup 3 je spoleèný se vstupem pro
napájení. Vysokofrekvenèní signál je od
stejnosmìrného napìtí oddìlen rezis-
torem R1 a kondenzátorem C3. Kon-
denzátor C4 blokuje napájení 5 V. Vstup
monolitického zesilovaèe è. 1 je pro lep-
�í orientaci oznaèen na pouzdøe bílým
bodem. Výrobu cívky Lopt nutno podøí-
dit individuálním po�adavkùm na pøe-
ná�ené kmitoètové pásmo. Vyzkou�e-
na byla cívka se 2 závity navinutými na
trnu o prùmìru 3 mm, prùmìr vodièe
byl 0,5 mm. Zesilovaè pracuje i bez op-
timalizaèní cívky � ta je v tomto pøípa-
dì nahrazena zkratováním pøíslu�ných
pájecích plo�ek.

Vysokofrekvenèní
zesilovaè do 1 GHz

Bohumil Novotný

Uvedený zesilovaè byl pùvodnì urèen k èítaèi pro vstup do 1,3 GHz.
Jeho pou�ití je v�ak univerzální. V zapojení je pou�it vf monolitický zesilo-
vaè øady MAR.

Mechanická sestava

Na obr. 2 a 3 je deska s plo�nými
spoji a výkres s rozmístìním souèás-
tek. Pasivní souèástky jsou typu SMD
(pro povrchovou montá�). Pájeny jsou
na desce ze strany spojù. Zesilovaè
MAR6 a diody BAR19 jsou pøipájeny
rovnì� ze strany spojù. Jen cívka Lopt,
vstupní smyèka a výstupní vývody jsou
na opaèné stranì desky. Celou desku

je mo�no vestavìt do trubky z plastic-
ké hmoty, napø. z �tìla� popisovaèe
Centropen. Výstupní koaxiální kabel je
spoleènì s napájecím vodièem mecha-
nicky zaji�tìn k desce malou pøíchyt-
kou. Vstupní cívku pøedstavuje smyè-
ka 1¾ závitu postøíbøeným mìdìným
drátem o prùmìru 1,5 mm, navinutým
na prùmìru 10 mm. Z èítaèe bylo vy-
vedeno napìtí +5 V k napájení zesilo-
vaèe.

Pøi mìøení kmitoètu staèí sondu (pro-
pojenou s èítaèem) pøiblí�it vstupní
smyèkou k mìøenému oscilátoru.

Dal�í �iroké vyu�ití zesilovaèe lze
hledat i v televizní technice.

Literatura

[1] Katalogový list integrovaných obvo-
dù a mikrosoustav �Vf monolitické
zesilovaèe øady MAR�.� z prodej-
ny GES-ELECTRONICS.

[2] Malý katalog pro konstruktéry. Pøí-
loha AR 1991, s. 80.

Obr. 1.
Zapojení

zesilovaèe
k èítaèi

Obr. 2.
Deska s plo�nými spoji

zesilovaèe

Obr. 3.
Rozmístìní souèástek na desce

>
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Celý konvertor je zhotoven na des-
ce s plo�nými spoji ze speciálního di-
elektrického mikrovlnného materiálu
firmy Rogers (USA) s vyu�itím tech-
nologie mikropáskových vedení v kom-
binaci se souèástkami SMD. Tato
konstrukce zaji��uje maximální jedno-
duchost i opakovatelnost pøi souèas-
ném dosa�ení dobrých vlastností
konvertoru. Celek je vestavìn do hliní-
kové krabièky, na kterou je pøi�roubo-
vána anténa. Vazba na kruhový an-
ténní záøiè je zaji�tìna �roubovací
prùchodkou ve tvaru úseku koaxiální-
ho vedení.

Výstupní signál je vyveden na ko-
nektor typu F. Montá�ní svorníky
krabièky musí být schopny upevnì-
ní v obou polohách (vertikální i hori-
zontální), proto�e jsou v praxi pou-
�ívány oba typy polarizace.

Napø. v Praze se polarizace mìní
podle azimutu k vysílaèi.

Popis funkce (obr. 1.)

Vstupní èást

Z kolektoru Q1 signál postupuje na
mikropáskovou pásmovou propust za-
ji��ující vstupní selektivitu konvertoru,
dùle�itou zejména pro potlaèení sig-
nálù v pásmu UHF, které jsou mno-
hem silnìj�í ne� pøijímaný signál.

Dal�í zesilovací stupeò s tranzisto-
rem Q2 kompenzuje ztráty zpùsobené
pásmovou propustí a zesiluje signál
na potøebnou úroveò pro smì�ování.
Rezonátor v kolektoru Q2 a okolní
souèástky optimalizují celé zapojení
na maximální zisk pøi souèasném vy-
louèení vzniku parazitních oscilací.
Návrh mikropáskových propustí je
dnes prakticky nemyslitelný bez vý-
konné výpoèetní techniky. Na základì
poèítaèového návrhu vznikla celá
vstupní èást, která zaji��uje velkou se-
lektivitu.

Vypoètený prùbìh zisku a kmito-
ètová charakteristika celé vstupní èás-
ti od vstupu a� na kolektor Q2 je zná-
zornìna na obr. 2.

Kmitoètový syntezátor

Nejvìt�ím problémem pøi stavbì
konvertoru je kvalitní oscilátor pro
smì�ovaè. Velké nároky jsou jak na

Konvertor MMDS
pro TV pásmo 2,4 GHz

Pøíjem televizního vysílání v pásmu MMDS je technicky podstat-
nì nároènìj�í ne� pøíjem TV signálu do 1 GHz. Je to dáno krat�í vl-
novou délkou, která je soumìøitelná s rozmìry zaøízení. Realizace
konvertoru klasickou technologií komùrek a rezonátorù je velmi
drahá a nároèná na ladìní rezonátorù, proto je naprosto nevhodná
pro hromadnou výrobu. Následující konstrukce je ukázkou vyspìlé
technologie mikropáskových vedení a SMT, pou�ívající nejmoder-
nìj�í souèástky vèetnì jednoèipového mikroprocesoru. Díky pou�i-
tí této technologie se podaøilo realizovat konvertor s profesionální-
mi �pièkovými parametry za velmi nízkou cenu, srovnatelnou
s komerènì dostupnými výrobky podstatnì hor�í kvality.

Obr. 1. Schéma zapojení

Signál zachycený anténou je pøivá-
dìn pøes pøizpùsobovací èlánek gama
na tranzistor Q1. Proto�e �umové èís-
lo celého konvertoru urèuje právì
tranzistor Q1, byl vybrán tranzistor
typu AlGaAs/InGaAs HEMT FET firmy
SIEMENS CFY77-08, urèený pro pás-
mo do 20 GHz. Jeho �umové èíslo se
pohybuje kolem 0,36 dB na 2 GHz.
Pracovní bod tranzistoru, který se pro
tuto frekvenci ukázal jako optimální,
je nastaven okolními rezistory na
asi 2 V/13 mA. Kapacity blokovacích
kondenzátorù v emitoru jsou urèeny
experimentálnì. Mikropáskový pahýl
v emitoru a kolektorový rezistor R2
jsou tlumicí souèástky pro zabránìní
parazitních oscilací na kmitoètech øá-
dovì nìkolik GHz.



Praktická elektronika A Radio - 5/98

jeho kmitoètovou stabilitu, tak na jeho
�um. V konvertorech vnìj�ích jednotek
satelitních pøijímaèù se èasto pou�ívají
dielektrické tabletové rezonátory, kte-
ré mají opaèný teplotní koeficient ne�
tranzistor oscilátoru, co� zaji��uje po-
staèující teplotní stabilitu, av�ak jejich
�umové vlastnosti nejsou právì nej-
lep�í. Pro nároènìj�í pou�ití je vhodné
kombinovat stabilní oscilátor s oscilá-
torem s malým �umem, který je na nìj
zavì�en pomocí fázového závìsu.

Konvertor MMDS je velmi nároèné
zaøízení, které zpracovává amplitudo-
vì modulovaný televizní signál velmi
malého výkonu, který je daleko snáze
zaru�itelný, ne� frekvenènì modulo-
vaný signál, pøicházející do dru�icové-
ho pøijímaèe. Proto pro �pièkový kon-
vertor MMDS je lep�í øe�ení s PLL.
Obtí�e spoèívají ve vysoké cenì ko-
merènì dostupných fázových závìsù
pro tak vysoké kmitoèty.

Jako obvod fázového závìsu je
v konvertoru pou�it zákaznický obvod,
který splòuje velmi velké nároky.
Procesor PIC Microchip zaji��uje spo-
lupráci s fázovým závìsem, která
umo�òuje zákaznické nastavení osmi
rùzných výstupních kmitoètù oscilátoru.
Rùznou kombinací propojek lze zvolit
a� osm mo�ných kmitoètù (obr. 3.). Ty
jsou odstupòovány po 8 MHz v soula-
du s kanálovou rozteèí vysílaných pro-
gramù. To umo�òuje i u star�ích TV
pøijímaèù, které nemají kabelové pás-
mo, sledovat oblíbený kanál. Výsled-
né kmitoèty, na které konvertor pøevá-
dí pøijímané programy v závislosti na
zvolené kombinaci propojek, jsou uve-
deny v tabulce pro pøípad signálu �íøe-

ného v Praze z vysílaèe �i�kov (kon-
vertor MMDS lze pou�ívat v okolí
v�ech mìst, ve kterých je kabelová te-
levize takto �íøena, av�ak obsazení
kanálù mù�e být jiné).

Jako vf oscilátor je pou�ito zapoje-
ní s nízko�umovým tranzistorem Q5.
Podstatou èinnosti oscilátoru je vytvo-
øení záporného odporu, který pøi vhod-
né volbì mikropásku v bázi Q5 lze
zjistit na jeho emitoru. Tento typ osci-
látoru má výhodu v podstatnì lep�í
stabilitì kmitoètu a men�ím fázovém
�umu, ne� klasicky pou�ívaný oscilá-
tor se dvìma varikapy v bázi.

Signál z oscilátoru je oddìlen a ze-
silován stupnìm s tranzistorem Q6 na
úroveò potøebnou ke smì�ování.

Smì�ovaè

Na vstupu smì�ovaèe je nejdøíve
zaøazen odlaïovaè zrcadlového pøí-
jmu tvoøený kondenzátorem C9 v sérii
s mikropáskovým rezonátorem. Bez
tohoto odlaïovaèe by se znatelnì
zvìt�ilo �umové èíslo celého konver-
toru. Je to dáno tím, �e k �umu na pøi-
jímaném kanálu by se je�tì pøièetl
�zrcadlový� �um na kmitoètech kolem
1,7 GHz, produkovaný �irokopásmo-
vými zesilovacími stupni s Q2 a Q6.

Dále je v signálové cestì zaøazena
horní propust tvoøená kondenzátorem
C3 a následným paralelním rezonáto-
rem.

Jednoduchý aditivní smì�ovaè je
tvoøen tranzistorem Q3. Teoretickým
rozborem bylo zji�tìno, �e není nutné
aplikovat èasto pou�ívané multiplika-
tivní smì�ovaèe. Pomìry mezi zpra-
covávanými kmitoèty jsou toti� takové,
�e parazitní slo�ky produkované adi-
tivním smì�ováním spadají mimo
�ádané pásmo. Byl by tedy høích pou-
�ívat nìjaké slo�ité vyvá�ené zapoje-
ní, napø. s diodami.

Kolektorový obvod Q3 je optimali-
zován tak, aby kompenzoval úbytek
zesílení na vy��ích mf kmitoètech.

Mf stupeò

320 MHz a úèinnì tak potlaèuje ne�á-
doucí smì�ovací produkty.

Výstupní zesilovací stupeò s tran-
zistorem Q4 je optimalizován pro do-
sa�ení dobré linearity, vyrovnané kmi-
toètové charakteristiky a pøesného
pøizpùsobení výstupu konvertoru na
75 W. V tomto stupni se bohu�el neby-
lo mo�né vyhnout dvìma vinutým cív-
kám v samonosném provedení.

Napájení

Celý konvertor je napájen po an-
ténním kabelu. Doporuèuje se stabili-
zované napìtí v rozsahu 12 a� 24 V.
Odebíraný proud je 100 mA. Minimál-
ní napìtí, pøi kterém zaøízení spolehlivì
pracuje, je 11 V. Zenerova dioda D2
poskytuje konvertoru urèitou ochranu
pøed náhodným pøepólováním, krátko-
dobým pøepìtím a pøed jevy vznikají-
cími pøi vyrovnání zemních potenciálù
v okam�iku propojení koaxiálního ka-
belu s televizorem.

Konvertor obsahuje stabilizátory 5
a 9 V, které zaji��ují stabilní funkci
celé jednotky i pøi rùzném napájecím
napìtí. Stejnosmìrné pracovní pod-
mínky v�ech stupòù jsou okolními re-
zistory stabilizovány tak, aby i pøi uva-
�ování výrobního rozptylu tranzistorù
a pøi zmìnách teploty byly pracovní
body jednoznaènì definovány.

Anténa a záøiè

Typ záøièe a direktorové øady na
obrázku je modifikovaná anténa typu
Yagi. Experimentálnì bylo ovìøeno,
�e tento typ antény dává pøi relativní
jednoduchosti nejlep�í výsledky. S na-
prostým neúspìchem (vzhledem ke
kvalitì konvertoru) se setkalo pou�ití
klasických antén typu Yagi s tyèovými
direktory. Z výpoètù vychází toti� pøíli�
malá tlou��ka prvkù, které jsou pak
znaènì mechanicky nestabilní. Dodr-
�ení potøebných délek s pøesností na
desetiny mm je témìø nadlidský úkol,
a to i vzhledem k vlivùm povìtrnosti a
ptactva. Kmitoètová charakteristika
antény je potom silnì zvlnìna, co� má
za následek rozdílnou kvalitu pøíjmu
u jednotlivých programù. S tlust�ími
prvky zase nebylo mo�né dosáhnout
po�adovaného zisku.

Lep�í výsledky ne� s pou�itou an-
ténou lze mít s parabolickými anténa-
mi o prùmìru asi nad 60 cm (dálkový
pøíjem).

Výsledky

Jednotka má konverzní zisk okolo
45 dB, co� je plnì postaèující i pro
svod 10 a� 20 m a pøípadné rozboèení
na dva televizní pøijímaèe. Výsledné
�umové èíslo konvertoru je urèeno po-
u�itým typem vstupního tranzistoru a
s kvalitním tranzistorem HEMT FET je
lep�í ne� 1 dB.

Praktické srovnání výsledné kvality
obrazu z hlediska �umu s jinými typy
podobných zaøízení dostupných na
na�em trhu je v�ak dáno hlavnì zis-
kem pøijímací antény. S anténou z ob-
rázku na titulní stranì je kvalita obrazu
z hlediska �umu minimálnì stejnì
dobrá jako u nejlep�ích komerèních
zaøízení na na�em trhu. V èem v�ak

Obr. 2.

Obr. 3.

Mikropásková pásmová propust
zaøazená za smì�ovaèem má pro-
pustné pásmo pøibli�nì od 130 do

ñ
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bì�né komerèní produkty tato jednotka zcela pøedstihuje, je
odstup intermodulaèních produktù, projevujících se u bì�ných
zaøízení rùznými pruhy a moaré v obrazu (u tìch lep�ích pou-
ze na nìkterých kanálech).

U ménì kvalitního zaøízení je mo�né �um odstranit hodnì
velkou parabolou, av�ak zbavit se intermodulaèních produktù
není prakticky mo�né. To, �e je tento konvertor schopen pøe-
konat bì�ná komerèní zaøízení nejen malým �umem, ale pøe-
dev�ím v selektivitì, je dáno profesionální konstrukcí celého
zaøízení bez kompromisù, postavenou na velmi kvalitním
(av�ak i velmi drahém) dielektrickém materiálu firmy Ro-
gers. Ten toti� umo�òuje velkou kvalitu mikropáskových filtrù,
která je jinak nedosa�itelná. Je to stejné jako u srovnání kvalit-
ního �profesionálního pøijímaèe� a komerèního ��pièkového rá-
dia�: citlivost bývá nìkdy i �lep�í� u komerèního zaøízení, av�ak
selektivita je v�dy mnohem lep�í u �profesionálního pøijímaèe�.

Obr. 5. Pohled dovnitø konvertoru

Seznam souèástek

R1, R2, R12 22 W, 0805
R3 560 W, 0805
R4, R11, R21,
R24, R26, R28 6,8 kW, 0805
R5, R20 1,2 kW, 0805
R6, R7 , R13 47 W, 0805
R8 330 W, 0805
R9, R25, R27 4,7 kW, 0805
R10 270 W, 0805
R14, R16 680 W, 0805
R15, R30 10 W, 0805
R17 150 W, 0805
R18 68 W, 0805
R19 3,9 kW, 0805
R22 470 W, 0805
R23 390 W, 0805
R29 33 kW, 0805
C1, C5, C8, C11,
C12, C19 a� C21,
C23, C33, C37,
C38, C41 a� C46,
C48 a� C52 390 pF, 0805 C0G
C2, C24, C32 6,8 pF, 0805

C3, C6, C29 1,5 pF, 0805
C4 4,7 pF, 0805
C7, C10, C14, C15 15 pF, 0805
C9 1 pF, 0805
C22 8,2 pF, 0805
C25, C27, C28,
C34, C40 100 nF, 0805
C26, C47 10 µF, 35 V, rad.
C31 1,2 pF, 0805
C35, C36 10 nF, 0805
C39 22 pF, 0805
U1 7809
U2 78L05
U3 LA1723, viz text
U4 PIC12C508
Q1 CFY77-08
Q2, Q6 BFP420
Q3, Q5 BFR182
Q4 BFR93
Q7 BC846B
D1 BB405
D2         Zenerova dioda 28 V
X1 6,4 MHz, HC18

Obr. 4. Deska s plo�nými spoji (druhá strana je pokryta
souvislou mìdìnou fólií)

TL1 2,2 µH, tlumivka SMD
TL2 200 nH, samonosnì 15 z, drátem
o prùmìru 0,2 mm na prùmìr 2 mm
TL3 80 nH, samonosnì 7 z, drátem
o prùmìru 0,2 mm na prùmìr 2 mm
F konektor - zásuvka do panelu

Závìr

ñ

Nìkteré èásti uvedené konstrukce
konvertoru MMDS, jako napøíklad
oboustranná deska s plo�nými spoji
z dielektrického materiálu Rogers
s prokovenými otvory, jsou amatér-
sky velmi obtí�nì realizovatelné, proto
se firma Chiron Laboratories rozhodla
vyrábìt ji i jako stavebnici, kterou do-
dává její výhradní distributor firma
DOE spol. s r. o. Vzhledem k lhùtám
pro publikaci èlánku a prùbì�né mo-
dernizaci je pravdìpodobné, �e zapo-
jení bude dále zdokonalováno, proto
jsou zmìny zapojení vyhrazeny.

Stavebnice je dodávána v nìkolika
variantách od kompletní sady, obsa-
hující o�ivenou desku a v�echny me-
chanické komponenty (vèetnì kompo-
nentù antény), po nejlevnìj�í sadu
obsahující desku s plo�nými spoji,
syntezátor a mikroprocesor PIC s pro-
gramem (bez mechanických èástí) za
cenu 1499,- Kè. V�echny stavebnice
obsahují podrobnou dokumentaci a
výkresy mechanických souèástí vèet-
nì výkresù antény.

Objednávky a �ádosti o ceník za-
sílejte na adresu DOE, p. o. box 540,
111 21 Praha 1, telefonicky (Po a�
Pá od 11 do 19 h) na telefonní èísla
02/643 01 87, 643 39 01, faxem 02/
643 37 65, také e-mail na adresu:
doecz@usa.net.
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Uvedení do chodu

Nastavování vy�aduje pouze blok
oscilátoru. Na jeho výstup pøipojíme
sondu, její� výstupní napìtí mìøíme
voltmetrem s velkým vnitøním odpo-

rem. Pøipojíme obì ladicí napìtí a na-
pájení 12 V. Pevné ladicí napìtí nasta-
víme asi na 15 V (indukènost v obvo-
du pevného oscilátoru je vìt�í). Pøi
zmìnì druhého ladicího napìtí od 0
do 35 V by se mìl výstupní kmitoèet

mìnit od 0 do 800 MHz, výchylka volt-
metru by mìla být v rozmezí 0,05 a�
0,2 V. Podle potøeby upravíme ladicí
napìtí pevného oscilátoru. Na pøes-
ném kmitoètu obou oscilátorù pøíli�
nezále�í, je v�ak vhodné, aby kmito-
èet pevného oscilátoru byl asi
1800 MHz (pøi ni��ím kmitoètu nedo-
sáhneme po�adovaného pøeladìní a
dostateèné spektrální èistoty výstupní-
ho signálu, pøi vy��ím se bude výstup-
ní napìtí wobbleru smìrem k vy��ím
kmitoètùm rychle zmen�ovat. Kmitoèet
oscilátorù lze zvý�it zkrácením pøívo-
du k varikapùm a propájením spojù
(pokles Z0).

Musíme si uvìdomit, �e pracujeme
s kmitoèty a� 2,6 GHz, a proto jsou
zku�enosti z vf techniky nutné!

Je-li v�e v poøádku, pøipojíme vý-
stupní zesilovaè a dìliè. Trimr P301 ne-
cháme vytoèený k �ivému konci. Pro
funkci pøístroje není nutný, slou�í jen
ke kontrole správné funkce smyèky
AGC pøi o�ivování. Napìtí na sondì by
nyní mìlo být asi 0,1 V s poklesem na
nejvy��ím kmitoètu na 0,07 V.

Je vhodné nastavit zmìnou R219
nejmen�í napájecí napìtí pevného os-
cilátoru, pøi nìm� je�tì funguje stabili-
zace výstupního napìtí. Tím se zabez-
peèí nejlep�í spektrální èistota signálu.

Zkontrolujeme je�tì funkci rychlé
dìlièky - mìla by pracovat od vstupní-
ho kmitoètu asi 5 MHz.

Máme-li takto nastavenou vf èást
wobbleru, propojíme ji s øídicí a zobra-
zovací jednotkou. Pøipojíme TV moni-
tor (výbornì se hodí upravený TVP
MERKUR apod. z éry osmibitových
poèítaèù). Jas rastru nastavíme trim-
rem P102. Trimrem P101 upravíme
podle potøeby ladicí rozsah (nastaví-
me ladicí napìtí pro pevný oscilátor,

Wobbler 800 MHz
Ing. Martin �enfeld, OK1DXQ

(Pokraèování)

Obr. 7. Schéma bloku oscilátorù

Obr. 8 a 9. Deska s plo�nými spoji bloku oscilátorù a rozmístìní souèástek na desce
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které jsme si vyzkou�eli pøi slaïová-
ní bloku oscilátorù). Vyzkou�íme
znaèkovaè a èítaè støedního kmitoètu
(nemají nastavovací prvky).

Nakonec nastavíme za pomoci vý-
stupního dìlièe logaritmický zesilo-
vaè. Pøipojíme sondu pøímo na výstup
wobbleru, nastavíme kmitoèet asi
100 MHz (kvùli pøesnosti výstupního
dìlièe). Trimrem P501 nastavíme op-
timální pracovní bod (nejvìt�í dyna-
mický rozsah), trimrem P502 pak
upravíme strmost charakteristiky tak,
aby byla shodná s rastrem. Trimry
P103 a P104 omezíme posuv loga-
ritmického prùbìhu na ±3 dB kolem
nulové èáry. Nastavovací prvky se
vzájemnì ovlivòují, proto je nutno na-
stavení opakovat.

Mo�ná vylep�ení
Sní�ením kmitoètu pevného osci-

látoru o asi 100 a� 150 MHz lze po-
sunout rozsah o 100 a� 150 MHz
vý�e. Tím se pokryjí i zbylé kanály V.
TV pásma 61 a� 69 (u nás nyní nevy-
u�ívané). Nevýhodou je hor�í spekt-
rální èistota výstupního signálu. Úpra-
va je velmi snadná, postaèí pøipojovat
rezistor s odporem asi 6,8 kW mezi
bì�ec trimru P101 a zem pøístroje.
Pokles amplitudy na 900 MHz byl
u postaveného vzorku asi -4 dB.

Závìr
Pøístroj je velice vhodný zejména

pro zájemce o TV a radiokomunikaè-
ní techniku. K jeho stavbì jsou nutné
urèité zku�enosti z vf techniky, i kdy�
nastavování je podstatnì zjednodu-
�eno vyu�itím moderních elektronic-
kých souèástek (mikrovlnné integro-
vané obvody øady MAR, jednoèipové
mikrokontroléry MICROCHIP). Tech-
nické parametry podstatnì pøevy�ují
pøístroj popsaný v [4] pøi mnohem po-
hodlnìj�í obsluze.

Èlánek má slou�it jako podklad pro
individuální zhotovení pøístroje. Výro-
ba pøístroje za úplatu bez souhlasu
autora není povolena.

Literatura

[1] Katalog firmy MICRO-
CHIP.

[2] Katalogový list obvodu
TDA6130-5X4.

[3] �oupal, Z.: Vf dìliè
90 dB. AR A 11/76, s.
427.

[4] �enfeld, M.: Rozmítaè
250 MHz. Konstrukèní
pøíloha AR 1988, s. 25.

[5] Katalog GM Electronic.

(Dokonèení
v pøí�tím èísle)

Obr. 10.
Schéma výstupního
zesilovaèe a dìlièe

Obr. 11 a 12.
Deska s plo�nými
spoji výstupního

zesilovaèe a dìlièe
a rozmístìní
souèástek na

desce
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sledné schéma zdroje je na obr. 1.
Zdroj byl realizován zatím v nìkolika
kusech a v praxi se velice osvìdèil.

Jako regulaèní prvek a stabilizátor
slou�í výkonový IO pro spínací stabili-
zátory MAX724. Tento obvod je sice
ponìkud dra��í, ale cena je vyvá�ena
jeho velmi dobrými vlastnostmi a jed-
noduchostí zapojení - integrovaný ob-
vod má jen 5 vývodù a na chladiè se
pøipevòuje jedním �roubem (pouzdro
TO-220), navíc je prakticky neznièitelný.

Dùle�ité parametry IO MAX 724
Maximální vstupní napìtí: 40 V.
Maximální spínaný proud: 5 A.
Rozsah výstupního napìtí: 2,5 a� 35 V.
Spínací kmitoèet: 100 kHz.
Vlastní spotøeba: 8,5 mA.
Vnitøní omez. proudu: nast. na 6,5 A.
Vynikající dynamické charakteristiky:

regulace bez pøekmitù.
Pro funkci tohoto obvodu je potøe-

ba jen nìkolik málo dal�ích souèás-
tek, výkonový spínací tranzistor je
umístìn pøímo na èipu IO. Integrovaný
obvod MAX724 se vyrábí v provedení
MAX724CCK pro teplotní rozsah
0 a� 70 0C a MAX724ECK pro -40 a�
+85 0C. Pro na�e úèely vyhoví obì verze.

Pulsnì regulovaný zdroj 3 a� 30 V/5 A
pro napájení radiostanic a  laboratoø

Vojtìch Voráèek, OK1XVV

Problémy pomohou vyøe�it spínací
stabilizátory. V amatérské praxi pøetr-
vává odpor k tìmto stabilizátorùm -
nevhodné, pøíli� slo�ité �roztahané� a
zastaralé konstrukce mohou být zdro-
jem ru�ení, u nìkterých zapojení se
vyskytují pøekmity napìtí pøi zapnutí a
vypnutí, slo�itá zapojení s mnoha po-
lovodièovými pøechody jsou málo
odolná proti pùsobení vf polí (mají
malou elektromagnetickou kompatibi-
litu). Tato poslední vlastnost je dùle�i-
tá zvlá�tì pøi napájení radiostanic.
V jejich blízkosti se vyskytuje èasto
silné vf pole, které mù�e èinnost stabi-
lizátoru (lhostejno èi lineárního nebo
spínacího) ovlivnit. Napìtí v pøítom-
nosti vf pole se mìní, obvykle smìrem
nahoru a pøi zaklíèování stanice dojde
k �nevysvìtlitelnému� znièení souèás-
tek náchylných na pøepìtí. Jsou to
pøedev�ím drahé koncové výkonové
vf tranzistory a hybridní výkonové vf
moduly, které jsou na pøepìtí velmi
citlivé.

Intenzita vf pole pøítomného na
pracovi�ti amatéra je je�tì umocòová-
na stále pøetrvávajícím zlozvykem la-
dit anténu zkracováním a prodlu�ová-
ním napájeèe antény (koaxiálního
kabelu). Pøedev�ím mezi u�ivateli
CB stanic se právì nepøizpùsobení
antény dohání pou�itím ladìného na-
pájeèe. Takový u�ivatel si neuvìdomí,
�e po takovém �naladìní� anténa
(pøesnìji soustava anténa - napájeè)
se sice u stanice mù�e jevit po mìøení
PSV-metrem jako jednostrannì pøi-
zpùsobená, ale souèástí antény se
stal i kabel a ten svým plá�tìm vyza-
øuje vf energii do okolí. A to samozøej-
mì obvykle zpùsobem a smìrem ne-
�ádoucím - znaèná èást vf energie se
pohltí napø. ve zdivu domu, svìtlíku,
støe�e a dal�ích materiálech v okolí
kabelu a nakonec i v napájecím zdroji
radiostanice. Proto je potøeba se v�dy

Pøi kostrukci výkonnìj�ích napájecích zdrojù s øiditelným výstup-
ním napìtím je nejvìt�ím problémem konstruktéra udr�et pøijatelnou
výkonovou ztrátu na lineárním integrovaném stabilizátoru nebo na
sériovém regulaèním tranzistoru a její vyzáøení chladièem. Usmìr-
òovaè musí dávat vyhlazené napìtí s rezervou pøesahující nejvìt�í
po�adované výstupní napìtí zvìt�ené o minimální úbytek na stabilizaè-
ním prvku. Tím se zvìt�uje ztrátový výkon na regulátoru, obzvlá�tì
pøi odebíraném velkém proudu a nastaveném malém napìtí. Je po-
tøeba pou�ít velký chladiè a velký pøesnì navr�ený transformátor. Ty-
ristorová pøedregulace je slo�itá a mù�e být zdrojem ru�ení, pøepíná-
ní odboèek transformátoru je nepraktické, slo�ité a nespolehlivé a
zaná�í do výstupního napìtí ru�ivé impulsy. Èastou chybou pøi
návrhu a konstrukci tìchto zdrojù je také pou�ití transformátoru
s velkým vnitøním odporem. Po zatí�ení nestaèí transformátor do-
dávat napìtí dostateènì velké pro spolehlivou èinnost stabilizátoru.
To nutí konstruktéra zvìt�it napìtí naprázdno transformátoru a tím se
dále zbyteènì zvìt�uje oteplení zdroje. Navíc transformátor a
usmìròovaè spolu s filtraèním kondenzátorem musí být dimenzo-
ván na maximální odebíraný proud, co� je neekonomické.

Obr. 1. Zapojení pulsnì regulovaného zdroje

sna�it dosáhnout nejmen�ího pomìru
stojatých vln ladìním právì v patì
antény. Kabel a radiostanice mají im-
pedanci velmi blízkou impedanci jme-
novité, povìry o velké toleranci impe-
dance kabelù a tudí� o jejich nutném
�ladìní� jsou nesmysly. Navíc dlouhý
kabel pùsobí jako útlumový èlánek se
jmenovitou impedancí a potlaèí pøípad-
né zmìny impedance u radiostanice.

Pøi provozu, mìøení a opravách ra-
diostanic a ostatních pøístrojù urèe-
ných pro napájecí napìtí v rozsahu
3 a� 30 V je u�iteèný spolehlivý napá-
jecí zdroj s mìnitelným výstupním na-
pìtím, s elektronickou pojistkou a po-
kud mo�no velkou úèinností. Pokusil
jsem se navrhnout takový zdroj, který
by byl nenároèný na výbìr souèástek a
sí�ového transformátoru, byl stavebnì
jednoduchý, tì�ko znièitelný, mìl velkou
úèinnost a byl odolný proti vf polím. Vý-

Pou�ité souèástky a stavba
Zdroj je umístìn do pøístrojové

skøínì, dané v podstatì rozmìry
transformátoru TR1. Jako zdroj støída-
vého napìtí a k oddìlení od sítì slou-
�í transformátor TR1 s primárním na-
pìtím 230 V a sekundárním od 16 do
26 V, dimenzovaný pro odbìr proudu
asi 3 a� 5 A. Má-li transformátor vìt�í
sekundární napìtí, mù�e být dimenzo-
ván na men�í proud a mù�e být �mìk-
èí�. Je v�ak tøeba kontrolovat, nepøe-
kroèí-li napìtí na C1 naprázdno 40 V.
Tolerance parametrù transformátoru
je �iroká, co� usnadní jeho shánìní.
Doporuèuji pou�ít tovární výrobek,
u nìho� je obvykle zaruèena dobrá
izolace mezi primárním a sekundárním
vinutím. Ne�kodí, má-li transformátor
i stínicí vinutí. To spojíme s ochran-
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nému vytoèení potenciometru na plné
napìtí v provozu. Je �koda nedoplnit
zdroj ampérmetrem a voltmetrem,
analogovým èi digitálním. Pozor, v pøí-
padì pou�ití digitálních panelových
mìøidel (s ICL7106, ICL7107 atd.)
není mo�no je napájet ze spoleèného
zdroje!

U�iteèné je také doplnit zdroj �inte-
ligentní� kontrolkou - dvoubarevnou
(èervenozelenou) rozptylnou LED
diodou D4 se spoleènou katodou. Ze-
lený systém D4 je napájen napìtím
z kladného pólu C1 (pøed stabilizáto-
rem), èervený systém D4 je napájen
pøes Zenerovu diodu D3 s napìtím
okolo 11 V napìtím z výstupu stabili-
zátoru. Pøi zvìt�ování výstupního na-
pìtí nad 13,8 V se barva svìtla kont-
rolky zaène mìnit ze zelené pøes
�lutou a oran�ovou na èervenou a
máme okam�itou kontrolu nastavené-
ho napìtí. Pøi jiném po�adovaném na-
pìtí nasazení pou�ijeme D3 s jiným
odpovídajícím Zenerovým napìtím,
zmìnou odporù rezistorù R5 a R6 mù-
�eme upravit svit obou systémù D4.

Osazení a o�ivení
Hlavní èást elektroniky zdroje je

umístìna na malé desce s plo�nými
spoji o rozmìrech 34 x 40 mm  (obr. 2).

ným vodièem sí�ì èi zemí a získáme
tak nejen vìt�í bezpeènost (tøeba pøi
úèinku atmosférické elektøiny), ale
i men�í prùniky poruch ze sítì a na-
opak - vf energie do sítì.

Sekundární napìtí je usmìrnìno
mùstkovým usmìròovaèem, umístì-
ným na �asi èi chladièi, a je filtrováno
kondenzátorem C1, který je vzhledem
k velkým a rùzným rozmìrùm umístìn
mimo desku s plo�nými spoji. Vyhoví
kapacita 2200 a� 4700 µF podle uva�o-
vaného proudu a rezervy napìtí trans-
formátoru. Kondenzátory C2 a� C6
jsou umístìny pøímo u integrovaného
obvodu, jako C2 a C5 je vhodné pou-
�ít typy s malým ekvivalentním sério-
vým odporem (ESR), pokud je ov�em
se�eneme a prodavaèi budou vìdìt,
�e takové kondenzátory existují. Jako
dioda D2 musí být pou�ita rychlá dio-
da Schottky, plo�né spoje jsou navr�e-
ny pro dvojité typy se systémy zapoje-
nými paralelnì, které se ve spínacích
zdrojích pou�ívají mnohem èastìji.
Jsou tudí� levnìj�í a lépe k sehnání.
V ka�dém zdroji poèítaèe je jich nìko-
lik. Dioda D2 musí být umístìna na
chladièi, a to na samostatném nebo
izolovanì! Chladicí plo�ka IO1 je spo-
jena se spoleèným bodem zapojení,
proto nevadí zkrat jeho chladièe na
zem. Tlumivku L1 pou�ijme hotovou,
dají se koupit kvalitní typy (TDK) s in-
dukèností 50 èi 64 µH pro zatí�ení 3 a�
5 A. Tlumivka L2 spolu s kondenzáto-
ry C7 a C8 slou�í k dokonalému vy-
hlazení zbytkù vf napìtí (smìrem ze
zdroje i do zdroje). L2 je realizována
nìkolikanásobným provléknutím vodi-
èe od desky s plo�nými spoji k výstup-
ní svorce feritovým toroidním jádrem
o prùmìru asi 20 mm a z materiálu,
jaký se�eneme. Jako zdroj takových
souèástek lze vyu�ít znièené spínací
zdroje napø. z poèítaèù. Tlumivka mù�e
i odpadnout, zvlnìní je malé a hlavnì
o kmitoètu 100 kHz, co� není sly�et ani
neru�í vstupy radiostanic. Tlumivku je
také chytré navinout odporovým  drá-
tem a vyu�ít ji pøímo jako boèník, po-
kud zdroj doplníme ampérmetrem a
pøípadnì i voltmetrem. Nejen �e se
díky pou�ití odporového drátu potlaèí
pøípadné parazitní rezonance tlumivky
(spí�e teoreticky), ale hlavnì se u�etøí
místo a práce. Zdroj lze pro dokonalé
odru�ení doplnit i filtrem v sí�ovém pøí-
vodu, asi nejvýhodnìj�í je pou�ít hoto-
vý výrobek, napø. i v kombinaci s vypí-
naèem a zásuvkou. Kondenzátory C3,
C4, C6 a rezistory R1 a� R3 jsou
v provedení SMD a jsou umístìny na
stranì spojù desky. Integrovaný obvod
IO1 (a dioda D2) musí být umístìn na
chladièi, jinak vypíná jeho vestavìná
tepelná ochrana. Chladiè nemusí být
velký, úèinnost zapojení je okolo 80 %,
staèí plocha asi ètvrtinová oproti stejné-
mu lineárnímu stabilizátoru. Jako chla-
diè mù�e slou�it napø. zadní hliníkový
panel pou�ité pøístrojové skøínì.

Na místì P1 je nejvýhodnìj�í pou-
�ít víceotáèkový potenciometr (ARI-
POT). Je sice dra��í ne� obyèejný
jednootáèkový, ale regulace napìtí je
pak velmi jemná a zabrání se nechtì-

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

Osadíme desku se spoji a dosta-
teènì dimenzovaným vodièem pro-
pojíme pojistková pouzdra, transfor-
mátor, mùstkový usmìròovaè, C1 a
výstupní svorky. Kondenzátory C7 a
C8 jsou zapojeny pøímo na výstupních
svorkách. IO 1 a D2 jsou umístìny
samozøejmì chladièem ven z desky,
tak, aby je bylo mo�no s celou deskou
namontovat na chladiè. Tlumivku fixuj-
te k desce silikonovým tmelem.

Proto�e je deska s plo�nými spoji
malá a lehká, mù�e být  pøipevnìna
pøímo za IO1 a D2 na chladièi. Pøívody
k desce jsou pøipájeny k zará�ecím �piè-
kám, zapájeným do desky.

Pøed zaèátkem o�ivování vytoèíme
trimr R4 a potenciometr P1 do støední
polohy. Pojistku F2 nahradíme zatím
rezistorem asi 10 W pro zatí�ení radìji
nìkolik W v sérii s ampérmetrem. Pøi-
pojíme napájecí napìtí, zmìøíme od-
bìr.  Po nabití C1 by mìl být odbìr
samotné elektroniky okolo 10 mA,
vèetnì LED pak 20 a� 30 mA. Vyzkou-
�íme regulaci výstupního napìtí po-
tenciometrem P1 a trimrem R4 nasta-
víme nejvìt�í po�adované napìtí (po
o�ivení mù�eme trimr R4 nahradit
pevným rezistorem). Pokud nepou�í-
váme víceotáèkový potenciometr, do-
poruèuji nastavit horní mez napìtí na
max. 14,4 V. Dolní mez napìtí lze na-
stavit zmìnou R2. Jestli�e nechceme
regulovat napìtí od nejni��í meze asi
3 V, mù�eme zmìnit odpor rezistoru
R2 za vìt�í. Pøípadnì dále oscilosko-
pem ovìøíme pokles napìtí na C1 pøi
maximálním odebíraném proudu -
sedlo køivky (zvlnìní) na kladném pólu
C1 by mìlo být asi o 5 V vìt�í ne�
nejvìt�í po�adované výstupní napì-
tí. Nakonec ovìøíme oteplení IC1, D2
a dal�ích souèástek pøi maximálním
odebíraném proudu 5 A, èinnost prou-
dové pojistky a odolnost zdroje pøi pù-
sobení vf pole. U vzorkù nebyla mìøi-
telná zmìna výstupního napìtí ani pøi
pøilo�ení antény ruèní CB stanice
s výkonem 4 W a VKV FM radiosta-
nice s výkonem 5 W do tìsné blízkos-
ti desky s plo�nými spoji.

Seznam souèástek
Rezistory
R1 2,7 kW, SMD, 1206
R2, R3 1 kW, SMD, 1206
R4 2,2 kW, trimr le�atý,

10 mm,
R5 4,7 kW, 0,5 W, metal
R6 680 W, 0,5 W, metal
P1 10 kW/lin., potencimetr

(nejlépe víceotáèkový)
Kondenzátory
C1 2200 µF/35 V a� 50 V
C2,C5,C7 220 µF/50 V, viz text
C4 10 nF, SMD, 1206
C3,C6 100 nF, SMD, 1206
C8 100 nF, keramický
Polovodièové souèástky
D1 mùstek 5 A/50 V
D2 Schottky 5 A/45 V (i dvojitá)

øady MBR..., ..CTQ.., apod.
D3 ZD 11 V/0,5 W, viz  text
D4 LED 5 mm, èerv./zel., rozptylná
IC1 MAX724ECK i CCK
Ostatní souèástky
TR1 sí�ový transformátor

230 V/16 a� 26 V/3 A, viz text
L1 tlumivka 50 a� 64 µH/3 a� 5 A,

viz text
L2 tlumivka na toroidu, viz text
F1 pojistka T 0,63 A s dr�ákem
F2 pojistka T 3,15 A s dr�ákem

deska s plo�nými spoji
pøístrojová skøíò
sí�ový spínaè

Tì�ko dostupné souèástky -
MAX724, D2, L1 a desku s plo�nými
spoji pro toto zapojení dodává firma
ELIX, Klapkova 48, 182 00 Praha 8.
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Stavíme reproduktorové
soustavy (VIII)

RNDr. Bohumil Sýkora

                          (Pokraèování pøí�tì)

Jásejte, pøátelé bastlíøí, koneènì se
dostáváme k nìèemu konkrétnìj�ímu.
Pou�tíme se toti� do problematiky výhy-
bek. Pokud máte dojem, �e pøed tím bylo
mnoho teorie, je to jen proto, �e nevíte,
jak opravdová teorie vypadá. Ale stejnì,
muselo to být. Ono je v�dycky u�iteèné
ujasnit si, jakou øeèí budeme hovoøit a co
její jednotlivá slova znamenají. Nejinak je
tomu samozøejmì u výhybek, a tak se
i u nich trochu podíváme na terminologii.

Výhybka pro reproduktorovou soustavu
je v rámci v�eobecné elektroniky speciál-
ním pøípadem dìlicího filtru. Dìlicí filtry se
hojnì vyskytují ve sdìlovací technice a
i kdy� s nástupem digitální elektroniky je-
jich hvìzda trochu pohasla, stále je�tì se
s nimi mù�eme setkat napø. u systémù
tzv. nosné telefonie, popø. telefonie s frek-
venèním multiplexem. V této technice se
více telefonních (tedy hovorových) signálù
po�le po jednom vedení tak, �e se proti
sobì patøièným smì�ováním kmitoètovì
posunou a poskládají v kmitoètové domé-
nì jeden vedle druhého, a rozdìlí se tak,
�e se pou�ité kmitoètové pásmo sadou
dìlicích filtrù �rozkrájí� na dílèí pásma a
ta se zase smì�ováním vrátí na pùvodní
místo. Pokud se to nepovede pøesnì, pak
hlásky v telefonu nabývají ponìkud kvá-
kavého charakteru, av�ak na srozumitel-
nost to nemusí mít katastrofální vliv. Dìli-
cí filtry pro telefonii jsou vlastnì pásmové
propusti, od kterých se po�aduje, aby
v pøenosovém (propustném) pásmu byla
jejich charakteristika víceménì plochá a
mimo toto pásmo co nejrychleji padala
k nule, popø. v decibelech k minus neko-
neènu. Celkem se pøitom netøeba zajímat
o to, co by se stalo, kdyby se signály za
výstupy filtrù zase sèítaly.

U reproduktorových výhybek tomu je
jinak. Zde obvykle není tøeba, aby pøenos
mimo propustné pásmo se nìjak extrém-
nì prudce zmen�oval, zato v�ak hodnì
zále�í na tom, co se stane, kdy� po pøed-
chozím rozdìlení dílèí signály zase dáme
dohromady. To �dáme dohromady� mù�e
znamenat prostý souèet, ale taky nemusí.
Ujasníme si to na nejjednodu��ím mo�-
ném pøípadì, na dvoupásmové výhybce.
Ta má za úkol do basové vìtve poslat sig-
nály s kmitoèty ni��ími a do vý�kové vìtve
signály s kmitoèty vy��ími, ne� je jistá frek-
vence, které je zvykem øíkat dìlicí frek-
vence. Kdy� si vzpomeneme, �e pøenos
harmonického signálu mù�eme symbolic-
ky popisovat funkcí kmitoètu vynásobené-
ho imaginární jednotkou a je�tì k tomu 2p,
pak chování nejjednodu��ího mo�ného fil-
tru realizujícího dolnopropustnou vìtev
výhybky mù�eme popsat vzorcem:

T(w) = 1/(1 + jw/w0).

Velièina w, zvaná té� kruhová frekven-
ce, není nic jiného ne� normální frekvence
vynásobená 2p, èili w = 2p f. No a w0 stej-
ným zpùsobem odpovídá dìlicí frekvenci
f0. Mnozí z vás jsou jistì obeznámeni se

symbolicko-komplexním popisem harmo-
nických signálù a je jim jasné, oè jde.
Tady se podrobnostmi této metody zabý-
vat nebudeme, to u� by se zaèínalo pøíli�
podobat skuteèné teorii. Postaèí nám vì-
dìt, �e kdy� harmonický signál o kruho-
vém kmitoètu w prochází filtrem s pøeno-
sovou charakteristikou popsanou funkcí
T(w), pak se jeho amplituda zmìní v po-
mìru daném absolutní hodnotou funkce T
pro dané w. Co je absolutní hodnota kom-
plexního èísla, to by snad mìlo být slovut-
nému ètenáøi známo (nevím, v které tøídì
základní �koly se to teï uèí). Výraz pro
pøenos dolnopropustné vìtve pøevedený
do jazyka absolutních hodnot nabude tva-
ru:

|T(w)| = 1/Ö(1 + w2/w0
2).

Vím, �e to zaèíná vypadat trochu dìsi-
vì, ale ve skuteènosti je to velice prosté.
Pøedpokládejme, �e momentálnì zpraco-
váváme signál, který má kmitoèet rovný
dvojnásobku dìlicího kmitoètu. Podíl
�omega lomeno omega nula� bude mít
hodnotu 2, jeho druhá mocnina bude ètyøi,
výraz v závorce se tedy bude rovnat pìti,
jeho odmocnina bude pøibli�nì 2,24 a
pøevrácená hodnota pøibli�nì 0,45. To
znamená, �e zpracovávaný signál bude
mít po prùchodu filtrem amplitudu rovnou
0,45násobku výchozí hodnoty, a� tato
hodnota bude jakákoli. Pokud bude kmito-
èet signálu podstatnì vìt�í ne� dìlicí frek-
vence, bude amplitudový pøenos filtru pøi-
bli�nì nepøímo úmìrný frekvenci, tak�e
pøi jejím zdvojnásobení se zmen�í pøenos
na polovinu. Zdvojnásobení frekvence je
vzrùst o jednu oktávu, pokles amplitudy
na jednu polovinu je pokles o 6 dB - hle,
získali jsme filtr se strmostí �est decibelù
na oktávu.

Máme tedy (alespoò na papíøe) pro-
pust pro nízké kmitoèty. Nyní potøebujeme
je�tì propust pro vý�ky. Tu dostaneme
velice snadno, kdy� ve vzorci pro kom-
plexní pøenos nahradíme jednièku v èita-
teli výrazem jw /w0. Kdo si dá práci a spo-
èítá si pøíslu�né absolutní hodnoty, zjistí,
�e pro signál o kmitoètu rovném polovinì
dìlicího kmitoètu dostaneme u odvozené
vý�kové propusti pøenos pøibli�nì 0,45,
tedy toté�, co u basové propusti pro dvoj-
násobek.

A je tu je�tì jedna dùle�itá vìc. Kdy�
komplexní pøenosy vý�kové a hloubkové
propusti, odvozené podle pøedchozího po-
stupu, spolu seèteme, dostaneme jedniè-
ku, a to nezávisle na kmitoètu (pozor,
opakuji, komplexní pøenosy, nikoli abso-
lutní hodnoty!). Co� jinými slovy znamená,

�e kdy� signály na výstupech právì po-
psaných (tj. dolní a horní) propustí seète-
me, dostaneme stejný signál, jako byl ten,
který jsme do propustí pøivedli. Tak�e
dvojice tìchto filtrù tvoøí dìlicí filtr vlast-
ností sice nevalných, pokud jde o strmost
poklesu mimo propustné pásmo (6 dB na
oktávu není nic moc), ale zato vynikají-
cích, pokud jde o mo�nost rekonstrukce
signálu úpravou tìmito filtry posti�eného.
Kdybychom mìli k dispozici ideální vyso-
kotónový reproduktor, ideální hlubokotó-
nový reproduktor a dokázali je ideálnì
uspoøádat v prostoru, pak bychom s pou-
�itím právì popsané výhybky dostali ideál-
ní dvoupásmovou reproduktorovou sou-
stavu.

Zbývá je�tì odpovìdìt na dvì otázky -
co je to ideální reproduktor a jak se zatím
pouze na papíøe existující filtry promìní ve
skuteènost. Odpovìï první: reproduktor
ideální z hlediska konstrukce výhybky má
citlivost a impedanci nezávislé na kmito-
ètu, pøièem� ideální vysokotónový repro-
duktor tvoøí s ideálním hlubokotónovým
reproduktorem ideální dvojici, pokud je�tì
navíc mají citlivosti shodné. Napadá-li vás
po�ouchlá otázka, èím by se pak tedy
vlastnì li�il vysokotónový reproduktor od
hlubokotónového, zde je odpovìï - vyso-
kotónový reproduktor musí mít membránu
malých rozmìrù, zatímco hlubokotónový
musí mít membránu s velkým zdvihem - to
jsme si v�ak ji� øíkali.

Pokud jde o realizaci pøíslu�ných filtrù,
je to velmi prosté. Postaèí dva jednodu-
chouèké obvody - viz obr. 1.

Obvod s indukèností tvoøí dolní pro-
pust s mezní frekvencí w = R/L, tak�e do
pøíslu�ného vzorce bychom dosazovali
f0 = R/2pL.

Obvod s kapacitou tvoøí horní propust,
u které je mezní frekvence w = 1/RC, tak-
�e by platilo f0 = 1/2pRC . Za R v obou
pøípadech dosazujeme impedanci pøí-
slu�ného reproduktoru (nemusí být nutnì
u obou stejné).

Naznaèili jsme, �e právì popsané ob-
vody tvoøí cosi jako ideální výhybku. To je
nutné chápat tak, �e s ideálními reproduk-
tory, pokud by ov�em byly umístìny tak,
aby jejich vzdálenost nemìla na chová-
ní výsledné kombinace vliv (prakticky to
znamená, �e jejich vzdálenost musí být
men�í ne� ètvrtina vlnové délky pro f0), by
se tato kombinace chovala jako jeden ide-
ální reproduktor. Skuteènost je ov�em ta-
ková, �e reproduktory mají k ideálnímu
chování velmi daleko (o tom jsme se
vlastnì ji� zmiòovali - viz kmitoètová cha-
rakteristika reproduktoru v okolí rezonanè-
ní frekvence) a ideálnì umístit se také
zpravidla nedají. Na tyto okolnosti rádi
zapomínají výrobci reproduktorových
soustav, osazených právì tìmito výhybka-
mi, kdy� zdùrazòují skvìlé vlastnosti jed-
noduchých výhybek, ani� by vzali v úvahu,
�e výsledek má v dùsledku neideálnosti
reproduktorù do ideálu po èertech daleko.
Ale tím a podobnými problémy se budeme
zabývat pøí�tì.

Obr. 1.
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O�ivenie a nastavenie
riadiacej jednotky

Riadiaca jednotka nf zosilòovaèa
je realizovaná na doske s plo�nými
spojmi z obr. 1a. Rozmiestnenie sú-
èiastok je na obr.1b. Mikrokontrolér
AT89C51 je nevyhnutné dáva� do
40vývodovej objímky, preto�e v mies-
tach pod ním sú umiestnené prepojky
P1, P2, P3, P4, slú�iace na vo¾bu typu
displeja a ruènej ovládacej jednotky.
Pod touto objímkou je umiestnený aj
obvod U1 a rezistor R5. Po osadení
dosky s plo�nými spojmi v�etkými sú-
èiastkami sa prepojkami P1 a� P4 na-
staví zvolený typ displeja a ruènej jed-
notky.

Po privedení napájacieho napätia
+12 V, -12 V, GND, na svorkovnicu K5
odmeriame voltmetrom napätie na
�pièke 40 mikrokontroléra. Toto musí
by� v rosahu 4,75 a� 5,25 V pri správ-
nej èinnosti stabilizátora IC1. Po tomto
sa mô�e naprogramovaný mikrokon-
trolér zasunú� do objímky.

Na displeji 4DM8010 sa objaví in-
formácia 1-XY, kde 1 je èíslo prepnu-
tého audio vstupu a XY je údaj hlasi-
tosti, ktorý bol preèítaný z pamäte
ST93C46. Pri prvom zapnutí nf zosil-
òovaèa sú hlasitos�, vý�ky, basy a lou-
dness nastavené na minimálnu hodnotu,
hodnoty fader a symetrie do vyvá�e-
ného stavu. Pri postupnom zatláèaní
funkèných kláves ruènej jednotky ale-
bo DO sa na 4DM8010 zobrazuje:
1-XY pri zatláèaní tlaèidla HLASITOS�± a vstup±
P-XY pri zatláèaní tlaèidla SYMETRIE±
H-XY pri zatláèaní tlaèidla VÝ�KY±
L-XY pri zatláèaní tlaèidla BASY±
- -XY pri zatláèaní tlaèidla FADER±
E-XY pri zatláèaní tlaèidla LOUDNESS±

Ak ponecháme funkèné klávesy
v k¾ude na asi 4 sekundy, zobrazova-
ná informácia sa automaticky prepne
na zobrazenie 1-XY, t.j. èísla vstupu a
hodnoty hlasitosti.

Na displeji LTN211R sa po zapnutí
objaví informácia:
H=XY S=XY F=XY
V=XY B=XY L=XY Z
kde je H - HLASITOS�

S - SYMETRIE
V - VÝ�KY
B - BASY
F - FADER
L - LOUDNESS
Z - èíslo vstupu

Pri postupnom zatláèaní funkèných
kláves ruènej jednotky alebo DO sa
menia hodnoty XY a Z  príslu�ných
funkcií.

V prípade, �e v�etky funkcie pracu-
jú správne, mô�eme riadiacu jed-
notku vypnú� a na audio zbernicu
pripoji� jeden z modulov s audio pro-
cesorom, ktoré sú popísané ïalej.
V�etky funkcie nf zosilòovaèa mô�eme
opä� odskú�a� s pripojeným konco-
vým stupòom nf zosilòovaèa. Ako vhod-
ný koncový stupeò je mo�né pou�i� je-
den z koncových stupòov stavebníc fy
TENET alebo fy EZK, alebo ¾ubovo¾ný
iný, popisovaný na stránkach PE.

Modul s audio procesorom
TEA6330T

Na obr. 9 je schéma nízkofrekvenè-
ného korekèného zosilòovaèa s audio

procesorom TEA6330T. Vychádza
z aplikaènej schémy zapojenia, ktorú
uverejòuje fy Philips v katalógových
listoch obvodu TEA6330T. Obvod ob-
sahuje elektronické potenciometre pre
reguláciu hlasitosti, symetrie, vý�iek,
basov a fader, ïalej vstup a výstup
pre pripojenie externého equalizéru a
ovládanie funkcie MUTE. Celá jeho
èinnos� je ovládaná cez sériovú zber-
nicu I2C. Na audio zbernicu riadiacej
jednotky sa modul pripája cez konek-
tor K1.

Vzh¾adom na to, �e obvod TEA6330T
obsahuje iba 1 stereo vstup, sú na
riadiacej jednotke vyu�ité aj vstupné
multiplexery A1, A2. Audio signál
z jednotlivých zariadení (CD, tuner,
magnetofon atï.) je privádzaný cez
konektor K2 riadiacej jednotky. Vý-
stupný signál pre budenie koncového
stupòa nf zosilòovaèa je vyvedený na
konektor K2 modulu. Kondenzátormi
C5, C6 sú nastavené parametre re-
gulácie vý�iek, kondenzátormi C3,
C4 sú nastavené parametre regulá-
cie basov. Externý equalizér TEA
6360 je mo�né pripoji� prostredníc-
tvom vývodov 4, 6, 17, 15 obvodu
TEA6330T.

Technické parametre obvodu
TEA6330T

Napájacie napätia: 7 a� 10 V.
Odber prúdu: 26 mA.
Zosilnenie Gv: 20 dB.
Skreslenie THD:

0.05% pri Gv = 0 dB.
Výst. �umové napätie:

25 µV pri Gv = 0dB.
Regulácia:
HLASITOS�

-66 a� +20 dB s krokom 2dB,
BASY

-12 a� +15 dB  s krokom 3dB,
VÝ�KY

-12 a� +12 dB  s krokom 3dB,
FADER

0 a� - 30 dB  s krokom 2dB.
Vstupný signál:  max 2 V.
Poèet vstupov: 1 stereo.

Audio procesory
v amatérskej praxi

Ing. �tefan Ga�párek, Ing. Marián Tomka
(Pokraèovanie)

Obr. 9. Schéma nf korekèného zosilòovaèa s audio
procesorom TEA 6330T (audio výstupy sú realizované

priamo z dosky mimo audio zbernicu; na základovej
doske je potrebné prepoji� piny 14-16 a 15-17 audio

zbernice prepojkami do pripravených otvorov;
napájanie +9 V = pin 18, GND = piny 3, 10 (spojené

GND1  a GND2))

Výstup ¾avý predný

Výstup ¾avý zadný

Výstup pravý zadný

Výstup pravý predný

GND
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Modul s audio procesorom
TDA7318

Na obr. 10 je schéma nf korekèné-
ho zosilòovaèa s audio procesorom
TDA7318. Vychádza z aplikaènej
schémy zapojenia, ktorú uverejòuje fy
SGS Thomson v katalógových listoch
obvodu TDA7318. Obvod obsahuje
elektronické potenciometre pre regu-
láciu hlasitosti, symetrie, vý�iek, ba-
sov a fader, ïalej vstup a výstup pre
pripojenie externého equalizéru, ob-
vody pre prepínanie 4 stereo vstupov
a ovládanie funkcie MUTE.

V�etky jeho funkcie sú ovládaná
cez sériovú zbernicu I2C. Na audio
zbernicu riadiacej jednotky sa modul
pripája cez konektor K1. Vzh¾adom na
to, �e obvod TDA7318 obsahuje 4 ste-
reo vstupy, nie sú na riadiacej jednot-
ke vyu�ité vstupné multiplexery A1,
A2. Audio signál z jednotlivých zaria-
dení (CD, tuner, magnetofon atï.) je
privádzaný priamo na modul cez ko-
nektor K2. Výstupný signál pre bude-
nie koncového stupòa nf zosilòovaèa
je vyvedený na konektor K2 modulu.
Kondenzátormi C4, C7 sú nastavené
parametre regulácie vý�iek, prvkami
C2, C3, R1, prípadne C5, C6, R2 sú
nastavené parametre regulácie ba-
sov.

Externý equalizér TDA7316, prí-
padne TDA7317 je mo�né pripoji�
prostredníctvom vývodov 6, 7, 16, 17
obvodu TDA7318.

Technické parametre
obvodu TDA7318

Napájacie napätia: 6 a 10 V.
Odber prúdu: 8 mA.
Zosilnenie Gv: 0 dB.
Skreslenie THD: 0,01% pri Gv = 0 dB.
Odstup signál/�um: 106 dB.
Regulácia:
HLASITOS�

-70 a� +0 dB  s krokom 1,25 dB,
BASY -14 a� +14 dB  s krokom 2 dB,
VÝ�KY

-14 a� +14 dB  s krokom 2 dB,
FADER

0 a� - 30 dB  s krokom 1,25 dB.
Vstupný signál: max 2,5 V.
Poèet vstupov: 4 stereo.

Modul s audio procesorom
TDA7343

obsahuje iba 2 stereo vstupy, sú na
riadiacej jednotke vyu�ité aj vstupné
multiplexery A1, A2.

Audio signál z jednotlivých zaria-
dení (CD, tuner, magnetofon atï.) je
privádzaný cez konektor K2 riadiacej
jednotky. Výstupný signál pre budenie
koncového stupòa nf zosilòovaèa je
vyvedený na konektor K2 modulu.
Kondenzátormi C9, C10 sú nastavené
parametre regulácie vý�iek, prvkami
C5, C6, R1, prípadne C7, C8, R2 sú
nastavené parametre regulácie basov
a kondenzátormi C11, C12 parametre
regulácie loudness.

Technické parametre
obvodu TDA7343

Napájacie napätia: 6 a� 10 V.
Odber prúdu: 10 mA.
Zosilnenie Gv: 20 dB.
Skreslenie THD: 0,01 % pri Gv = 0 dB.
Odstup signál/�um: 106 dB.
Regulácia:
HLASITOS�

-60 a� +20 dB  s krokom 0,31 dB,
BASY -10 a� +18 dB  s krokom 2 dB,
VÝ�KY

-14 a� +14 dB  s krokom 2 dB,
FADER

0 a� - 30 dB  s krokom 1,25 dB,
LOUDNESS

0 a� -18,75 dB  s krokom 1,25 dB.
Vstupný signál: max 2,6 V.
Poèet vstupov: 2 stereo, 1 mono.

Obr. 10. Schéma nf korekèného zosilòovaèa s audio procesorom
TDA7318 (vstupy a výstupy audio sú realizované priamo na doske mimo

audio zbernicu (OUT L a OUT R sú urèené na nahrávanie); v prípade
nepou�itia equalizéra sa signály EQIN a EQOUT premostia

kondenzátorom 2,2 µF; napájanie +9 V = pin 2, GND = piny 3, 26
(spojené AGND a DIGGND))

Na obr. 11 je schéma nf korekèné-
ho zosilòovaèa s audio procesorom
TDA7343. Vychádza z aplikaènej sché-
my zapojenia, ktorú uverejòuje fy SGS
Thomson v katalógových listoch obvo-
du TDA7343. Obvod obsahuje elek-
tronické potenciometre pre reguláciu
hlasitosti, symetrie, vý�iek, basov, lou-
dness a fader, obvody pre prepínanie
1 mono a 2 stereo vstupov a ovláda-
nie funkcie MUTE. V�etky tieto funkcie
sú ovládané cez sériovú zbernicu I2C.
Na audio zbernicu riadiacej jednotky
sa modul pripája cez konektor K1.
Vzh¾adom na to, �e obvod TDA 7343   (Nabudúce dokonèenie)

Výstup ¾avý predný

Výstup ¾avý zadný

Výstup pravý zadný

Výstup pravý predný
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UKV a cm antény
v programech pro PC

Ing. M. Procházka, CSc.

V. Zisk antén -
parabolická anténa
Smìrové vlastnosti antén hodnotí-

me tzv. absolutním èinitelem smìro-
vosti, který se dá urèit podle vztahu

Sa = 4 p Ae /l2,

kde Ae je tzv. efektivní plocha ústí an-
tény. Absolutní èinitel smìrovosti Sa

(zkrácenì smìrovost) udává, kolikrát
se zvìt�í intenzita elektromagnetické
energie ve smìru maxima záøení smì-
rové antény, pøipojíme-li zdroj místo
k izotropickému záøièi (vyzaøujícímu
do v�ech smìrù prostoru rovnomìrnì)
k dané smìrové anténì.

Smìrovost Sa antény je spí�e teo-
retický parametr antény. V praxi se
pou�ívá velièina zvaná zisk antény Gi.
Je to èinitel smìrovosti namìøený na
reálné anténì v podmínkách bez pa-
razitních odrazù v okolí antény (napø.
bezodrazová útlumová komora), který
v sobì zahrnuje rùzné pøídavné ztráty
(napø. útlum ve vodièích antény, kon-
strukèních materiálech a ztráty impe-
danèním nepøizpùsobením antény na
napájecí vedení). Zisk je v�dy men�í
ne� smìrovost a vyjadøuje se v dB,
tedy:

 G i = 10 log(kSa) [dB],

kde koeficient k < 1 udává celkovou
úèinnost anténního systému. Dal�í

Program Antzisk

Program jednodu�e numericky in-
tegruje výraz:

kde funkce f(Q) pøedstavuje posloup-
nost diskrétnì namìøených bodù vy-
zaøovacího diagramu antény v rozme-
zí úhlù 0 a� 180 °.

Z obr. 1. je patrné, �e vyná�íme
pouze polovinu diagramu v rozmezí
0 ° - THEMAX, kde THEMAX je úhel,
za který jsme ji� nebyli schopni dia-
gram namìøit. V ideálním pøípadì
THEMAX = 180 °. Body diagramu za-
znamenáme v pravidelném odstupu
(N - bodù v +dB) tak, �e maximum dia-
gramu normalizujeme k 0 dB.

Uvedený program poèítá té� smì-
rovost antén s v�esmìrovým diagra-
mem v horizontální rovinì, a to tak, �e
zadáváme opìt polovinu rotaènì sou-
mìrného diagramu (obr.1. èárkova-
nì), av�ak v rozsahu 0 a� 180 ° s maxi-
mem v 90 °.

Pokud jsme schopni namìøit sou-
stavu postranních lalokù diagramu, do-
poruèuje se volit krok èlenìní diagra-
mu dostateènì krátký tak, abychom
obsáhli i podstatnou èást ka�dého la-
loku. Pøipomeòme, �e bohu�el je tøe-
ba v�dy volit krok stejný pro celý dia-
gram.

Postranní laloky bì�ných antén ne-
bývají stejné v celém rozsahu úhlù
kolem osy 0 °. Proto je tøeba namìøit
nìkolik øezù diagramem a výpoèet
opakovat a stanovit prùmìrný údaj
smìrovosti.

Program parzisk

podmínkou je nutnost pou�ít pøi mìøe-
ní pøesný zeslabovaè a anténní nor-
mál zisku.

Pøesné mìøení zisku (±0,1 dB) je
tedy mimo laboratorní podmínky velmi
obtí�né. Naproti tomu urèení smìro-
vosti je jednodu��í, i kdy� namìøený,
pøípadnì vypoèítaný výsledek podá-
vá informaci o zisku antény pouze
pøibli�nou. Zále�í na na�í zku�enosti
s anténní technikou, abychom se co
mo�ná nejvíce pøiblí�ili skuteènému
zisku. Mnoho nám øekne údaj o im-
pedanèním pøizpùsobení a kmitoètový
rozsah, ve kterém anténa pracuje.

Obecnì øeèeno antény KV a VKV
mohou vykazovat pomìrnì velké �oh-
mické� ztráty (Jouleovy), naproti tomu
antény mikrovlnné (reflektory, trychtý-
øové antény apod.) mají vìt�inou tyto
ztráty zanedbatelné.

K urèení smìrovosti poslou�í pøes-
nìj�í (±0,2 dB) namìøení smìrového
diagramu antény, nejlépe v nìkolika
øezech. U pøibli�nì rotaènì soumìr-
ných diagramù postaèí obvykle dva
kolmé øezy, a to v rovinì vektoru pole
E a H .

Údaj o smìrovosti pak získáme
buï graficky, napø. podle [1], nebo
numerickou metodou integrací po-
mocí dále uvedeného programu (Ant-
zisk). Tento program mù�eme sou-
èasnì pou�ít pøi výpoètu �zisku�
v�eobecnì známé parabolické anté-
ny v provedení rotaènì soumìrném
nebo ofset, napájené z ohniska zá-
øièem, jeho� diagram známe. Zde
poslou�í k urèení zisku primárního
záøièe.

Tyto antény doznaly v souèasné
dobì velké roz�íøení díky dru�icovým
pøijímaèùm. Ní�e uvedený program
(parzisk) mù�e zvídavým, trochu
technicky zruènìj�ím a pøístrojovì
vybaveným radioamatérùm, poskyt-
nout zajímavou technickou zábavu
a mo�ná i pouèení o prospektových
informacích nìkterých výrobcù an-
tén.

Obr. 1.

Obr. 2.

Program poèítá smìrovost (zisk)
parabolické antény podle zadaného
diagramu primárního záøièe (experi-
mentálnì namìøeného). Pøedpokládá
se, �e ústí antény se promítá do oh-
niskové roviny jako kru�nice (obr. 2.).
Pro zpøesnìní výpoètu je vhodné
zadat nìkolik øezù primárním dia-
gramem. Podobnì jako v pøede�lém
programu zadáváme pouze jednu po-
lovinu primárního diagramu, a to tak,
�e nejprve po spu�tìní programu pro-
gram urèí tzv. úhlovou aperturu, tj.
úhel, pod kterým �vidí� primární záøiè
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(Pokraèování)

okraje reflektoru. Polovinou tohoto
úhlu vymezíme na primárním diagramu
oblast, kterou rozdìlíme na pravidelný
poèet úsekù s namìøenými N - body
v +dB. Je vhodné namìøený diagram
normalizovat pøi úhlu = 0 ° na 0 dB.

K výpoètu potøebujeme znát zisk
primárního záøièe Go [dB]. Údajem
vzdálenosti mezi ohniskovou osou a
osou ústí DA urèujeme, zdali poèítáme
parabolický reflektor rotaènì soumìr-
ný nebo reflektor ofset. (Podrobnosti
o konstrukci parabolických reflektorù
viz napø. [2]).

Výsledkem výpoètu je tabulka se
základními vstupními údaji o parabo-
lickém reflektoru a údaj o zisku v dB,
pøípadnì údaj o úèinnosti ozáøení ústí
antény daného prùmìru D. Ètenáø si
mù�e ovìøit na simulovaném zadání
primárního diagramu, �e èím je ��ir�í�
primární diagram, tím je homogennìj-
�í ozáøení ústí, vìt�í úèinnost a vìt�í
zisk. Souèasnì v�ak stoupá úroveò
postranních lalokù a celkový zisk se
zmen�uje. To se v�ak mù�eme dozvì-
dìt a� pøi výpoètu tzv. sekundárního
diagramu antény, co� bude pøedmì-

tem nìkterého z pøí�tích programù, které
uvedeme. Prozatím vìzme, �e stan-
dardní ozáøení ústí pøedpokládá pokles
intenzity pole na okraji reflektoru -10 dB.

Literatura

[1] Procházka, M.: VKV, UKV a cm vlny
v nomogramech a grafech. AR B4, 1995.
[2] Procházka, M.: Parabolické anté-
ny. Sdìlovací technika 5/1989.
[3] Silver, S.: Microwave Antenna Theory
and Designe. Mc. Graw-Hill Co. 1949,
s 425.
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bièku nejprve jeden ladìný obvod z po-
støíbøeného drátu o Æ 1 mm, 4 závity
v délce 12 mm s paralelním kodenzáto-
rem o kapacitì 60 pF. Indukènost cívky
vychází 0,58 µH. Posouváním této cívky
lze poblí� vazební cívky nalézt místo re-
zonance obvodu a ferit zaène vyzaøovat,
PSV je pøi rezonanci kolem 1:2. To se mi
ale zdálo stále málo a tak jsem úplnì stej-
ný obvod nasunul na druhý konec feritky
a posouváním na�el místo, kdy mìøiè pole
ukázal nejvìt�í výchylku a PSV klesl na
1:1,5.

Takto zhotovená feritová anténa má
proti krátkému ,pendreku� podstatnì lep-
�í parametry, ale je nutno si uvìdomit, �e
má výrazné smìrové úèinky a ve smìru
osy vyzaøuje minimum. Toho lze ale pøi
pøíjmu vyu�ít pøi zji��ování smìru ru�ení,
pøípadnì s pomocí druhé stanice se stej-
nou anténou zamìøit obtí�ného ,gumáka�.

S touto anténou, pøipojenou k ruèní ra-
diostanici Albrecht 2200, polo�enou na
stole v pøízemí, bylo uskuteènìno nìkolik
spojení i na kilometrovou vzdálenost.

Vysílání na feritovou
anténu?

Nikde jsem se o tom zatím nic konkrét-
ního nedoèetl. �e lze s úspìchem na ,fe-
ritku� pøijímat v pásmu 80 a 40 m, to jsem
si ji� pøed lety vyzkou�el na pøijímaèi Me-
ridiam 201, který jsem vybavil BFO a pro-
duktdetektorem. Pro objasnìní nadhoze-
ného problému jsem z vraku zmínìného
pøijímaèe vydoloval onu krátkovlnnou ,fe-
ritku� a zaèal ji postupnì ,znásilòovat�
k úèelùm vysílacím v pásmu CB. Ferit má
prùmìr 10 a délku 200 mm. Jeho magne-
tické vlastnosti jsem na kmitoètu 27 MHz
nemìl mo�nost nìjak promìøovat, ale
usoudil jsem, �e vstupní impedanci 50 W
by mohla odpovídat indukènost pøibli�nì
0,29 µH. Aby cívka co nejménì pøeká�e-
la, zhotovil jsem ji z mìdìného plechu o
tlou��ce 0,2 mm z pásku �irokého 4 mm

Obr. 1.

a dlouhého asi 100 mm, zabalil ji do izole-
py a navinul 1,5 závitu na konec feritu.
Krátkými pøívody jsem pøipojil konektor a
zasunul do anténního vývodu PSV-met-
ru. Pøi zaklíèování vysílaèe mìøidlo uká-
zalo, �e je energie spotøebovávána, ale
�e se také témìø v�echna vrací zpìt. Ved-
le postavený indikátor síly pole neukázal
nic. A� mi to Pøemysl promine, ale pøi�lo
mi na mysl, �e by to chtìlo naladit. Tak
jsem si udìlal na posuvnou papírovou tru-

Jak dobrá je ionosféra pro pøenos rádiových vln?
V posledních dvou letech si ionosféru

asi málokdo chválil; já sám jsem sly�el na
pásmu jednoho známého radioamatéra,
který prohlásil, �e s urèitou vzácnou ex-
pedicí by byl schopen navázat spojení, jen
�kdyby k ní natáhnul koax�. V tom momen-
tì jsem si vzpomnìl na úvahu známého
DL1VU (Karl H. Hille), který zveøejnil více
jak pøed rokem v èasopise FUNK úvahu o
�kvalitì� na�í ionosféry.

Období kolem minima sluneèní èinnosti
nikdy není pøíznivé pro dálková spojení,
na druhé stranì my�lenka, �e navazovat
spojení po koaxiálním kabelu by bylo vý-
hodnìj�í, je scestná. Koneènì - pokusme
se ji dotáhnout do konce a pou�ít pøitom
nìco málo matematiky... Uva�ujme napø.,
�e vysíláme s výkonem 100 W. Stanice,
se kterou jsme ve spojení - tøeba W1XYZ
- nám dává report 599. Kdy� pomineme
obvykle nutnou korekci obdr�eného repor-
tu o sly�itelnosti (dnes ji� málokdy usly�í-
me report jiný ne� 599 na telegrafii, èi 59
na SSB), tak by to znamenalo, �e ná� sig-
nál na vstupních svorkách pøijímaèe u pro-
tistanice má úroveò 50 µV na 50 W. Vý-
kon je dán vztahem

 (50.10-6V)2           2500.10-12 W
P = �����  =  ������  =  50.10-12 W.

      50 W            50

Pøicházející energie je tedy 50 pikowat-
tù, v�echna ostatní vyzáøená energie je
z hlediska daného pøijímaèe �ztracena�.
Spoètìme nyní útlum signálu na trase
z pomìru 100 W a 50 pW; dekadický lo-
garitmus z tohoto pomìru urèí útlum v be-
lech, pøi vynásobení výsledného èísla de-
seti obdr�íme výsledek v decibelech:

             100 W
ai = 10.log  (������)  [dB]  = 123 dB.
                      50.10-12 W

Útlum trasy je tedy 123 dB, a to je èís-
lo skuteènì velké. Mù�e se zdát, �e iono-
sféra není právì tím nejvhodnìj�ím mé-
diem pro pøenos rádiových vln. Podívejme
se tedy, jak by to vypadalo pøi pou�ití
metalického vedení - napø. koaxiálního
kabelu, který je radioamatérùm nejbli��í.
Vezmìme dnes bì�nì u�ívaný RG 213 a
do kalkulace v tomto okam�iku musíme
ji� zahrnout i pásmo - øeknìme 14 MHz,
kde má tento typ kabelu je�tì velmi malý
útlum. Z rùzných tabulek mù�eme vyèíst,
�e útlum na tomto pásmu

ak = 26,25 dB/km.

OK1ACP

      U2

P = �  ,
      R
tak�e na vstupních svorkách pøijíma-

èe u W1XYZ by to pøedstavovalo

Kdy� vezmeme k ruce mapu, zjistíme,
�e vzdálenost mezi námi a W1XYZ je øek-
nìme 6500 km, tak�e a = 26,25 . 6500 =
170 625 dB! To je ov�em èíslo obrovské.
Musíme tedy pou�ít lep�í koaxiál! RG 213
má prùmìr 1 cm; kdy� zvìt�íme prùmìr
dvojnásobnì, zmen�í se útlum na polovi-
nu. Tak�e - jaký bychom museli mít prù-
mìr koaxiálního kabelu, abychom dostali
pøibli�nì stejný útlum jaký je v ionosféøe -
tzn. 123 dB? Kdy� �zanedbáme drobné�,
pak

  170 625 dB
D =  ����--  = 1387 cm = 13,87 m !

   123 dB

Koaxiální kabel, aby mìl stejný útlum
jako ionosféra, by musel mít témìø 14
metrù v prùmìru! Karl poèítá je�tì dále
váhu, jakou by takový kabel mìl, a zji�tu-
je, �e by to bylo asi 2 miliardy tun... jen
pro jeden spoj a takových probíhá po celé
zemìkouli tisíce v ka�dém okam�iku. Pro
vy��í kmitoèty, kdy je útlum v koaxiálním
kabelu vìt�í, bychom obdr�eli je�tì hrùz-
nìj�í èísla...

Spokojme se tedy se zji�tìním, �e aè-
koliv ta na�e ionosféra není �nic moc�,
pøeci jenom bychom asi stì�í hledali lep-
�í náhradu - koaxiální kabel by to urèitì
nebyl!

l Nová verze programu HAMCALC:
Ji� 28. verze tohoto oblíbeného progra-
mu pro konstruktéry a operátory pøiná�í
více ne� 170 rùzných matematických,
anténáøských a dal�ích programù a je po-
u�itelná pro libovolný typ IBM/PC poèíta-
èe, který pracuje pod MS-DOS. Je to
freeware a o nejnovìj�í verzi (vèetnì bu-
doucích upgrade) si mù�ete napsat za
pouhých 5 $ (co� je cena po�tovného a
diskety, autor nepøijímá cizí diskety nebo
IRC!), které vlo�íte do dopisu a ode�lete
na adresu: George Murphy, VE3ERP, 77
McKenzie Street, Orillia, ON L3V 6A6
Canada.

l Francouzská firma President Electro-
nics známá hlavnì produkcí nejrùznìj�ích
zaøízení pro CB, fúzovala se STABO Elek-
tronik v Nìmecku.
l Jak oznámila tisková agentura DPA,
obavy, �e elektromagnetické pole a vznik
zhoubné leukémie spolu souvisí, se ne-
potvrdily. Podle posledních studií kona-
ných hlavnì u dìtských pacientù lze ten-
to vliv dokonce vylouèit.
l Firma TIGERTRONICS se sídlem ve
státì Oregon (USA) nyní vyrábí dva mo-
demy pro radioamatéry, vzhledovì od
sebe k nerozeznání - v pouzdøe, které se
jako celek pøipojí na paralelní port poèíta-
èe. Model BP2 je urèen pro paket rádio,
BP-2M snad pro v�echny známé druhy
provozu pou�ívané radioamatéry: SITOR
A/B, baudot, paket, FAX 480, SYNOP,

ASCII, RTTY, NAVTEX, WEFAX, AM-
TOR, ARQ/FEC, SSTV, CW.
l Ve Slovinsku mají nyní kromì øady
�klasických� digipeatrù a FM pøevádìèù
je�tì nejménì 10 pøevádìèù pracujících
crossband 2m/70 cm, 4 audio-BBS�ky, 1
amatérský pagingový systém (v Celje a
okolí) a 7 televizních (ATV) pøevádìèù.
l Ve dnech 4.-10. kvìtna bude v Jo-
hannesburgu uspoøádána kontinentální
výstava Africa TELECOM 98.
l V Anglii se sna�í v�emi mo�nými zpù-
soby získat mláde� pro radioamatérství.
Posledním èinem k podpoøe tohoto tren-
du je od 1. 7. 1997 vydávání licencí v�em
osobám do 21 let zcela zdarma. Jedná
se pøitom o v�echny druhy licencí, nejen
pro zaèáteèníky!

OK2QX
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Rubriku pøipravuje ing. Alek Myslík, INSPIRACE, alek@inspirace.cz, V Ol�inách 11, 100 00  Praha 10

PC HOBBY
INTERNET - CD-ROM - SOFTWARE - HARDWARE

TELEVIZE NA PC

WME
DATA a.s.

Kartu do poèítaèe, pøíslu�ný soft-
ware a anténu - a mù�ete se na
svém poèítaèi dívat i na televizní
zprávy

Dne�ní výkonné poèítaèe umo�òují ji� bezproblémové zpracování a zobrazení videosignálu a ji� del�í
dobu se proto vyrábìjí hardwarové i softwarové prostøedky pro práci s videem - i v této rubrice jsme ji�
popisovali napø. videotelefon nebo kartu pro støih videozáznamù. Do této kategorie patøí i karty pro pøíjem
a zobrazení bì�ného televizního signálu. Není to �ádná novinka, prodávají se ji� nìkolik let, nicménì teprve
pokles jejich ceny pod 5000 Kè z nich dìlá zajímavou mo�nost dal�ího vyu�ití domácího poèítaèe.

Dlouhou dobu se toti� cena �tele-
vizních� karet do poèítaèe pohybovala
na úrovni ceny pøenosného televizoru
(s pøibli�nì stejnou velikostí obrazov-
ky) a chybìl tedy motiv, proè dìlat za
stejnou cenu televizor ze svého poèí-
taèe. Karta miroVIDEO PCTV u� tuto
motivaci pøiná�í. Nejen svoji cenou
(asi 4500 Kè bez DPH), ale i svými
mo�nostmi. Poskytuje v�echny funkce,
které nabízí standardní televizní pøijí-
maè vèetnì teletextu (èesky), navíc ale
umo�òuje záznam (digitalizaci) i pøe-
hrávání pøijímaného videosignálu a ve
spolupráci s pøíslu�ným softwarem
i jeho editaci. V provedení miroVIDEO
PCTV Pro pak �umí� navíc je�tì stereo-
fonní a vícekanálový zvuk k televizní-
mu signálu a FM stereofonní radiopøi-
jímaè pro VKV.

Jaký k tomu potøebujete poèítaè?
Staèí takový poèítaè, na kterém fungují
Windows 95  - tj. procesor Pentium na
kmitoètu minimálnì 90 MHz, 16 MB pa-
mìti RAM, CD-ROM (pro instalaci soft-
waru), grafickou kartu, která umí nej-
ménì 256 barev, zvukovou kartu a ale-
spoò jeden volný slot PCI.

Instalace celého zaøízení je jedno-
duchá a v�e opravdu probíhá tak, jak
má, bez jediného problému (vyzkou�e-
no nìkolikrát). Po zasunutí karty do vol-
ného slotu PCI v poèítaèi se standard-
ním zpùsobem nainstalují potøebné
ovladaèe a programy a bìhem deseti
minut se mù�ete po pøipojení televizní
antény ji� dívat na vysílání. Nainsta-
lovaný pøijímaè vám pøi prvním spu�-
tìní nabídne vyhledání v�ech dostup-
ných televizních vysílaèù a souhlasíte-

li, pomìrnì rychle to udìlá (1- 2 minu-
ty). Tuto operaci mù�ete kdykoliv poz-
dìji samozøejmì zopakovat.

PCTV vyu�ívá technologii PC bus-
mastering, která ve spolupráci s vhod-
nou grafickou kartou umo�òuje tzv. di-
gitální overlay - znamená to, �e tele-
vizní obrázek je pøes sbìrnici PCI im-
plantován pøímo do obrazu, tvoøeného
grafickou kartou poèítaèe, a je zobra-
zen v oknì s plynule mìnitelnými roz-
mìry, Kromì vstupu z vestavìného
televizního tuneru (pou�itelného i pro
pøíjem kabelové televize) má karta dva
konektory pro dal�í vnìj�í vstupy � tzv.
composite a S-Video. Lze do nich pøi-
pojit napø. videorekordér, kamkodér,
satelitní pøijímaè nebo videokameru.

Ovladaèe hardwarové karty a soft-
warové programy jsou k dispozici pro

miroVIDEO PCTV
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Windows 95 a pro Windows NT (s urèi-
tými omezeními). Tøi základní aplika-
ce, dodávané k miroVIDEO PCTV, jsou
miroTELEVISION, miroTELETEXT
a VidCon32.

Základní aplikací je miroTELEVI-
SION. Ovládání je stejnì jednoduché
jako u televizoru. Zvolíte si stanici (au-
tomaticky vyhledané stanice si mù�ete
sami pojmenovat a v pøípadì potøeby
i jemnì doladit) a velikost okna a mù-
�ete se dívat. Pokud potøebujete upra-
vit kontrast, jas nebo barevnost obra-
zu, je k tomu k dispozici pøíslu�né dia-
logové okno (viz obrázek).

Pro pøíjem a zobrazení teletextu je
v pøíslu�enství program miroTELE-
TEXT. Umo�òuje zobrazit libovolné
mno�ství stránek souèasnì (v samo-
statných oknech) a vyhledávání strá-
nek mù�ete zadávat i hromadnì, tøe-
ba 100-250, nebo 110,112,247,355,
789  ap. Obsah jednotlivých stránek
teletextu mù�ete ukládat na clipboard
nebo do souboru, a to buï jako text,
nebo jako obrázky BMP. Teletext lze
prohlí�et souèasnì s obrazem bì�ícím
v aplikaci miroTELEVISION.

Aplikace VidCon32 slou�í k zázna-
mu jednotlivých obrázkù nebo libovol-
nì dlouhých videoklipù (omezeno pou-
ze velikostí pamìti). Je mo�né nastavit
rùzné typy komprese.

Navíc jsou souèástí produktu je�tì
dvì dal�í aplikace � Intercast Viewer
k pøíjmu HTML teletextových stránek
(vysílá je zatím zku�ebnì jen nìkolik
zahranièních vysílaèù, o této techno-
logii jsme psali v této rubrice v AR 10/
97) a program k editování bitmapových
obrázkù Kai�s Power Goo.

O nìco dra��í varianta této televizní
karty pod názvem miroVIDEO PCTV
PRO obsahuje roz�iøující modul (na
stejné základní kartì), umo�òující ste-
reofonní i vícekanálový pøíjem televiz-
ního zvuku a pøíjem VKV FM rozhlaso-
vých stanic.

Pokud se karta miroVIDEO PCTV
uvnitø poèítaèe propojí se zmínìnou
kartou pro støih a montá� videa DC 10
nebo 20, umo�ní díky pou�ité tech-

V miroTELETEXT si mù�ete otevøít souèasnì jakékoliv mno�ství stránek

Dialogové okno miroTELEVISION pro na-
stavení, pojmenování a pøípadné doladìní
pøijímaných stanic

Pøijímané stanice (kanály) mù�ete snadno
pøepínat pøímo �televizním� oknì. Ve�keré
ovládací prvky lze ale i odstranit a dívat se
pouze na samotný obraz (ten lze zvìt�it ina
celou obrazovku)

Dialogové okno k nastavení jasu, kontras-
tu, barevnosti, formátu a dal�ích parametrù
pøijímaného signálu

Sadu miroVIDEO PCTV nám k vy-
zkou�ení laskavì zapùjèila firma:

Karta miroVIDEO PCTV PRO má navíc kromì nìkterých funkcí
i stereofonní VKV FM pøijímaè

nologii sledování vytvoøeného videa
pøímo na obrazovce monitoru (samot-
né karty DC10 a DC20 to neumo�òují
a je nutné pou�ívat externí televizor,
zatímco DC30 ji� také pou�ívá tech-
nologii overlay).

Zku�enosti i celkový dojem z této
televizní karty jsou pozitivní, cena je
pøijatelná, a tak pokud si chcete roz�íøit
mo�nosti svého poèítaèe, zkuste to!
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WINDOWS

(Dokonèení)

V minulém èísle jste si pøeèet-
li základní popis operaèního sys-
tému Windows CE pro kapesní
PC a kanceláøských aplikací s ním
dodávaných. V druhé èásti se vì-
nujeme pøevá�nì softwaru pro
kooperaci kapesních PC se stol-
ními poèítaèi.

Windows CE Services 2.0
s ActiveSync

Windows CE Services 2.0 s Active-
Sync (software pro stolní poèítaè do-
dávaný s kapesními PC) zaji��uje po-
hodlnou a automatickou synchroniza-
ci souborù, elektronické po�ty, pláno-
vacího kalendáøe, databáze kontaktù
a seznamu úkolù mezi kapesním
a stolním poèítaèem u�ivatele. U�ivatel
pouze propojí oba poèítaèe a Active-
Sync zcela automaticky zaktualizuje
v�echny dùle�ité informace.

ActiveSync podporuje sériovou ko-
munikaci, infraèervený pøenos, propo-
jení po síti LAN i propojení modemem.
U�ivatel mù�e zvolit, zda chce synchro-
nizaci provádìt manuálnì, nebo zda
má probìhnout zcela automaticky po
propojení poèítaèù, èi prùbì�nì kdyko-
liv dojde k nìjaké zmìnì. Lze nastavit
i synchronizaci dvou stolních poèítaèù
s jedním kapesním, nebo jednoho stol-
ního s více kapesními poèítaèi.
l Synchronizaci dùle�itých soubo-

rù a informací zajistíte pouhým propo-
jením poèítaèù � není zapotøebí nic
spou�tìt.
l Vá� kapesní i stolní poèítaè zù-

stanou synchronizovány po celou dobu
vzájemného propojení � opìt bez ja-
kékoliv obsluhy, zcela automaticky,
ani� byste museli myslet na aktualiza-
ci souborù pøed odchodem z kance-
láøe.
l Synchronizovány jsou v�echny

va�e informace � zprávy i pøílohy elek-
tronické po�ty, databáze kontaktù, plá-
novací kalendáø, soubory Wordu, Ex-
celu a PowerPointu, skupinová spolu-
práce.

Windows CE Services 2.0 je sou-
bor komponentù, které si u�ivatel nain-
staluje na svùj stolní poèítaè a které
zajistí vý�e popisovanou spolupráci
s kapesním PC.
l AutoConnect automaticky dete-

kuje pøipojený kapesní PC a zahájí

s ním komunikaci bez jakékoliv asist-
ence u�ivatele.
l ActiveSync provádí automatic-

kou replikaci a synchronizaci v�ech in-
formací mezi aplikacemi Pocket Out-
look na kapesním PC a Outlook nebo
Schedule+ na stolním poèítaèi. Zaji�-
�uje rovnì� synchronizaci dal�ích sou-
borù.
l Slo�ka Mobile Device Folder,

kterou nainstalují Windows CE Servi-
ces na stolní poèítaè, umo�ní pøehled
a pøístup ke v�em souborùm na kapes-
ním PC v pohledu Windows Explore-
ru. Umo�òuje jednoduché kopírování,
pøesouvání a konvertování souborù
mezi obìma poèítaèi a umo�òuje u�i-
vateli instalaci pøípadných dal�ích ap-
likací na kapesní PC.

Bohatá
komunikaèní architektura

Kromì pøímého propojení se stol-
ním PC disponuje operaèní systém
Windows CE bohatou architekturou
pro zaji�tìní �irokého spektra dráto-
vých i bezdrátových komunikací. Ve-
stavìny jsou protokoly TCP/IP, SLIP
a PPP a dobøe známá komunikaèní
programovací rozhraní API, umo�òu-
jící kapesnímu PC pøipojení k Internetu
a vzdáleným serverùm.

Podpora PC Card dává u�ivatelùm
mo�nost vyu�ívat bohaté spektrum exi-
stujících PC Cards pro pøipojování do
poèítaèových sítí, drátovou i bezdrá-
tovou komunikaci (modemy, GSM), fa-
xování, paging ap.

Univerzální klient elektronické po�-
ty v Pocket Outlook � Inbox � podporu-
je populární protokoly SMTP a POP3
stejnì jako dal�í protokoly vèetnì
IMAP4. Standardní infraèervené roz-
hraní IrDA umo�òuje komunikaci ka-
pesních poèítaèù mezi sebou i s po-
dobnì vybavenými stolními poèítaèi
nebo tiskárnami.

Vývojové prostøedí Windows
Windows CE vyu�ívají standardní

vývojové prostøedí Windows, co� zaji�-
�uje rychlý vývoj aplikací a roz�iøování
jejich trhu pro kapesní PC. Lze vyu�ít
vìt�iny zku�eností, které programátoøi
pro Windows za dlouhá léta své práce
získali � a� ji� ve Visual Basic, Visual
C++ nebo Visual J++.

Windows CE Toolkit
pro Visual Basic 5.0
Pøiná�í snadnost programování ve

Visual Basic i do Windows CE. Tato
sada poskytuje nástroje, které potøebu-
jí programátoøi k tomu, aby mohli rychle
a snadno tvoøit aplikace pro Windows
CE v prostøedí Visual Basic 5.0 s vyu-
�itím v�ech dosavadních znalostí
a zku�eností. Navrhované aplikace lze
odlaïovat jak na stolním poèítaèi
v emulátoru, tak pøímo na kapesním
PC.

Windows CE Toolkit
pro Visual C++ 5.0
Nástroje, které zpøístupòují velké

mo�nosti Visual C++ i prostøedí Win-
dows CE, opìt z vyu�itím v�ech dosa-
vadních zku�eností s tímto vývojovým
systémem a s rozhraními Win32 API.
Nástroje jsou zcela integrovány do Vi-
sual C++ Developer Studio IDE. Umo�-
òují kompilace pro v�echny proceso-
ry, které Windows CE podporuje. Po-
skytují samozøejmì i plnou emulaci
Windows CE na stolním poèítaèi.

Windows CE Toolkit
pro Visual J++ 1.1
Tøetí mocný vývojový nástroj - Vi-

sual J++ - má rovnì� svùj toolkit, umo�-
òující jeho plné vyu�ití pro vývoj apli-
kací Java pro Windows CE. Lze s ním
navrhovat aplikace vyu�ívající tøídy
JDK 1.1.2 a snadno je testovat na stol-
ním poèítaèi v emulátoru Windows CE.

Mno�ství
hardwarových variant

Kapesní PC vyrábí ji� vìt�ina vel-
kých a známých poèítaèových firem
a firem spotøební elektroniky vèetnì
Casio Computer Co., Compaq Compu-

DO KAPSY
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Historicky je obvykle poèítaèo-
vý software programován tak, �e
letopoèet bývá vyjádøen dvìma
èíslicemi (napø. rok 1982 jako 82).
Byl to dobrý �fígl�, kterým se �et-
øila drahocenná pamì� a zrychlily
se výpoèty. Fungovalo to dobøe
nìkolik desetiletí, ale s blí�ícím se
rokem 2000 to zaèíná být záva�-
ným nebezpeèím a hrozbou. Po-
èítaèe s takovým softwarem toti�
nebudou èasto schopné rozli�it
letopoèty zaèínající dvojèíslími 19
a 20.

Mù�e to zpùsobit problémy pøi zpra-
cování dat zadávaných u�ivateli, ulo-
�ených v souborech nebo získávaných
od jiných elektronických zaøízení jako
napø. elektronických pokladen nebo
benzinových stojanù. Pou�ívání dvoj-
ciferného letopoètu mù�e dát chybné

výsledky pøi poèítání vìku lidí nebo do-
by odpisování investic, výpoètu úrokù
nebo v jakýchkoliv jiných výpoètech,
pracujících s datumy nebo s pro�lou
dobou. Dal�í problémy mohou nastat
u softwaru a zaøízení, zobrazujících
nebo tisknoucích data tak, �e ke kon-
covému dvojèíslí automaticky pøedøa-
zují 19 (tzn. pøedpokládají datum v roz-
mezí 1900 a� 1999).

Øe�ení tìchto problémù mù�e být
ve vìt�inì pøípadù snadné � malá zmì-
na v existujícím softwaru. V nìkterých
pøípadech v�ak mù�e být obtí�né do-
pøedu odhadnout nebo si uvìdomit, �e
je taková zmìna èi úprava zapotøebí.
Problém nastane i tehdy, není-li k dis-
pozici zdrojový kód softwaru, potøebný
pro provedení zmìny.

Nìkolik doporuèení pro
bezpeèné u�ívání datumù

Vývojáøské nástroje a databázové
systémy Microsoftu poskytují u�ivate-
lùm mo�nost zadávání datumu mnoha
rùznými zpùsoby. Je dùle�ité upozor-
nit a vy�kolit v�echny programátory,
aby u�ívali takové formáty datumu,
které �pøe�ijí� rok 2000:

l V maximální míøe vyu�ívat datu-
mový formát systémových knihoven.
l U�ívat v aplikacích dlouhé da-

tum (dd /mm /yyyy) v�ude tam, kde by
krátký tvar (dd/mm/yy) mohl být zavá-
dìjící a být interpretován mimo toto
století.
l Má-li vývojové prostøedí nebo

databáze svùj základní formát datumu,
pou�ívat ho.

ROK 2000
a software Microsoftu

ter Corp., Ericsson, Hewlett-Packard
Co., Hitachi Software Engineering
America Ltd., LG Electronics Inc., NEC
Corp. nebo Philips Electronics. Jsou
dodávány s rùznými displeji, tvary, pe-
rifériemi, pamìtmi a doprovodným soft-
warem, tak�e si ka�dý mù�e vybrat
podle svých potøeb.

Základní parametry
kapesních poèítaèù PC:

l Klávesnice QWERTY
l Displej s rozli�ením 640x240

nebo 480x240
l Displej 4 stupnì �edi, 16 stupòù

�edi, 16 barev nebo 256 barev
l Dotyková obrazovka

a ukazovátko k jejímu ovládání
l Minimum 8 MB ROM
l Minimum 2 MB RAM
l Roz�iøitelnost: slot pro PCMCIA

type II, Compact Flash,
Mini-Card

l Výmìnná ROM
l IrDA - standardní infraèervené

rozhraní
l Pøípadnì: sériový port, zvuk wav,

signální LED
l Mikroprocesory Hitachi SH-3

nebo MIPS R4000
l Win32 API subset vèetnì TCP/IP

s protokoly PPP a SLIP, WinSock
2.0, RAS, DCC, TAPI

Podrobnosti o nabízených kapesních PC najdete na internetových
stránkách jejich výrobcù:

CASIO Computer: www.casiohpc.com/
Compaq Computer: www.compaq.com/products/handhelds/
Ericsson Communications:  www.phones.ericsson.se/phones/mc12.htm
Hewlett-Packard: www.hp.com/handheld/
Hitachi: www.hitachi.com/
LG Electronics: www.lge.co.kr/
NEC: www.nec.com
Novatel Wireless: www.novatelwireless.com/
Philips Electronics: www.velo1.com/
Sharp: www.sharp-usa.com/
Microsoft Windows CE:  www.microsoft.com/windowsce/

Kapesní model PC s Windows CE nabízí u� i poèítaèový gigant COMPAQ
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l Pøi zavádìní specifického formá-
tu datumu v programovacím jazyku, vý-
vojáøském nástroji nebo databázi
pou�ívejte takové formáty, které pracují
s více ne� dvìma èíslicemi oznaèující-
mi rok a obsahují vnitøní testování, za-
ji��ující hladký pøechod do pøí�tího
tisíciletí.
l Nedávejte �ádným zvlá�tním da-

tumùm skrytý speciální význam
(k takovým úèelùm bývalo napø. pou-
�íváno datum 9/9/99).
l Ovìøte, �e va�e zálohovací po-

stupy budou pracovat dobøe i na po-
mezí let 1999 a 2000, abyste v pøípadì
problémù nepøi�li o zálohovaná data.
l Uvìdomte si, �e rok 2000 bude

pøestupný.
  Kromì dodr�ování tìchto zásad

existují nìkteré softwarové produkty
(napø. Microsoft System Management
Server), které lze pou�ít k identifikaci
programù a aplikací, neumo�òujících
hladký pøechod do roku 2000.

Dal�í informace a rady, související
s tímto problémem, najdete i na Inter-
netu napø. na adresách:
www.software.hosting.ibm.com/year2000/

nebo
www.microsoft.com/cio/year2000.htm.

Softwarové produkty Microsoftu
jsou na rok 2000 pøipraveny. Pøípravy
na pøechod do dal�ího tisíciletí zaèaly
ji� pøed dvaceti lety, kdy� se zaèínalo
pracovat na operaèním systému MS-
DOS. Problémy mohou ale nastat pøi
spolupráci s jinými systémy a progra-
my, napø. s letitými mainframovými sys-
témy (velkými sálovými poèítaèi) nebo
s individuálními speciálními aplikace-
mi, vyvinutými kdysi døíve pro konkrét-
ní potøebu.

Pøesto�e v�echny produkty Micro-
softu umìjí pracovat se ètyøcifernými
letopoèty a s letopoèty pøí�tího tisíciletí,
je mo�né, �e rùzné nadstavby a doplò-
ky tìchto produktù, vyvíjené jinými fir-
mami, nevyu�ívají standardních formá-
tù a funkcí, dodávaných Microsoftem,
a mù�e tak dojít k problémùm. Prùzkum
provedený firmou Gartner Group pøed-
pokládá, �e k chybám a problémùm
s datumy pøi pøechodu do dal�ího tisíci-
letí dojde u asi 3% v�ech aplikací. Je
proto rozumné ji� teï peèlivì prozkou-
mat v�echny pou�ívané aplikace a pro-
gramy z tohoto hlediska.

Microsoft pøipravoval ji� od zaèátku
v�echny svoje produkty na pøechod do

dal�ího tisíciletí. V�echny operaèní
systémy Microsoftu (MS-DOS, Win-
dows 3.x, Windows 95 a Windows NT)
umìjí pracovat se soubory s daty a�
do roku 2108. Data souborù tedy ne-
mohou zpùsobit problémy. Dal�í mo�-
ností vzniku problémù je zpùsob kó-
dování datového pole v operaèním
systému. Rozhraní Win32, u�ívané
programátory aplikací pro Windows 95
a Windows NT, zvládá práci s datumy
od roku 1980 do roku 2099. V�echny
databázové produkty Microsoftu (Mi-
crosoft Access, Visual FoxPro a Micro-
soft SQL Server) zpracují libovolný
ètyøciferný letopoèet do roku 9999.
Pøehled produktù Microsoftu pokud jde
o maximální správnì zpracovatelné
letopoèty je v Tabulce 1.

Ostatní neuvedené produkty pou-
�ívají datumy a jejich zpracování z o-
peraèního nebo databázového systé-
mu, v kterém pracují.

Produkt Rok

Microsoft Access 95 (plnì zadávaný letopoèet �YYYY�) 9999
Microsoft Access 95 (dvoucifernì zadávaný letopoèet �YY�) 1999
Microsoft Access 97 (dvoucifernì zadávaný letopoèet �YY�) 2029
Microsoft Excel 95 (�YYYY�) 2078
Microsoft Excel 95 (�YY�) 2019
Microsoft Excel 97 (�YY�) 2029
Microsoft Excel 97 (�YYYY�) 9999
Microsoft Project 95 (a døívìj�í verze) 2049
Microsoft SQL Server 9999
MS-DOS souborový systém (FAT16) 2108
Visual C++ (4.x) runtime library 2036
Visual FoxPro (�YYYY�) 9999
Windows 3.x souborový systém (FAT16) 2108
Windows 95 souborový systém (FAT16) 2108
Windows 95 souborový systém (FAT32) 2108
Windows 95 runtime library (WIN32) 2099
Windows for Workgroups (FAT16) 2108
Windows NT souborový systém (FAT16) 2108
Windows NT souborový systém (NTFS) 9999
Windows NT runtime library (WIN32) 2099

Mnoho u�ivatelù dnes dává pøi za-
dávání údajù do poèítaèe pøednost
krátkým letopoètùm, tj. napø. 9. 10. 98
místo 9. 10. 1998. Produkty Microsoftu
akceptují toto zadávání, ale v pamìti
takový letopoèet ihned ukládají jako
ètyøciferný.

Microsoft Excel od své verze 4.0 je
ji� z hlediska roku 2000 bezpeèný
a krátké zadání letopoètu 00 a� 19 in-
terpretuje jako 2000 a� 2019, zatímco
20 a� 99 interpretuje jako 1920 a� 1999
(verze Excel 97 má toto rozdìlení ji�
00 a� 30 a 31 a� 99).

Databáze Microsoft Access do roku
1996 interpretuje krátké letopoèty
v rozsahu 00 a� 99 jako 1900 a� 1999,
od verze Access 97 pak 00 a� 29 jako
2000 a� 2029.

Zpracováno z materiálù Microsoft
TechNet

Aplikace Microsoftu
umo�òují svým u�iva-
telùm mnoho rùzných
zpùsobù zadávání da-
tumù (vlevo Word,
vpravo Excel)

Tabulka 1. Limitní letopoèty, pøijatelné pro aplikace firmy Microsoft
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INTERNET
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU SPINET

 Administrative Committee on Coordination  New York, USA (ACC) http://www.un.org/dpcsd/dpcea/acc.htm
 Economic Commission for Africa  Addis Ababa, Ethiopia (ECA) http://www.un.org/Depts/eca/
 Economic Commission for Europe  Geneva, Switzerland (ECE) http://www.unece.org/
 Economic Commission for Latin America and the Caribbean  Santiago, Chile (ECLAC) http://www.eclac.cl/
 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific  Bangkok, Thailand (ESCAP) http://www.un.org/Depts/escap/
 Food and Agriculture Organization of the United Nations  Rome, Italy (FAO) http://www.fao.org/
 International Atomic Energy Agency  Vienna, Austria (IAEA) http://www.iaea.or.at/
 International Bureau of Education  Geneva, Switzerland (IBE) http://www.unicc.org/ibe/
 International Civil Aviation Organization  Montreal, Canada (ICAO) http://www.cam.org/~icao/
 International Civil Service Commission  New York, USA (ICSC) http://www.un.org/Depts/icsc/ics_home.htm
 International Computing Centre  Geneva, Switzerland (ICC) http://www.unicc.org/
 International Court of Justice The Hague, The Netherlands (ICJ) http://www.icj-cij.org/
 International Fund for Agricultural Development  Rome, Italy (IFAD) http://www.unicc.org/ifad/
 International Labour Organization  Geneva, Switzerland (ILO) http://www.ilo.org/
 International Maritime Organization  London, UK (IMO) http://www.imo.org/
 International Monetary Fund  Washington, USA (IMF) http://www.imf.org/
 International Telecommunication Union  Geneva, Switzerland (ITU) http://www.itu.int/
 International Trade Centre UNCTAD/WTO  Geneva, Switzerland (ITC) http://www.intracen.org/
 Computer- assisted Translation and Terminology  Geneva, Switzerland (JIAMCATT) http://www.unsystem.org/jiamcatt/
 Joint United Nations Programme on HIV/AIDS  (UNAIDS) http://www.unaids.org/
 Multilateral Investment Guarantee Agency  Washington, USA (MIGA) http://www.miga.org/
 Outer Space Affairs, Office for  Vienna, Austria (OOSA) http://www.un.or.at/OOSA/
 United Nations Centre for Human Settlements (Habitat)  Nairobi, Kenya (UNCHS (Habitat)) http://habitat.unchs.org/home.htm
 United Nations Children�s Fund  New York, USA (UNICEF) http://www.unicef.org/
 United Nations Commission on International Trade Law  Vienna, Austria (UNCITRAL) http://www.un.or.at/uncitral/
 United Nations Compensation Commission  Geneva, Switzerland (UNCC) http://www.unog.ch/uncc/
 United Nations Conference on Trade and Development  Geneva, Switzerland (UNCTAD) http://www.unicc.org/unctad/
 United Nations Convention to Combat Desertification  Geneva, Switzerland(UNCCD) http://www.unccd.ch/
 United Nations Development Fund for Women  New York, USA (UNIFEM) http://www.unifem.undp.org/
 United Nations Development Programme  New York, USA (UNDP) http://www.undp.org/
 United Nations Educational, Scientific and Cultural Org.  Paris, France (UNESCO) http://www.unesco.org/
 United Nations Environment Programme  Nairobi, Kenya (UNEP) http://www.unep.org/

Organizace spojených národù
na Internetuwww.un.org

 Instituce Sídlo adresa na Internetu

Organizace spojených národù - OSN
(anglicky United Nations, UN) - je urèitým
vrcholovým orgánem na�eho lidského
spoleèenství na matièce Zemi. K zaji�tìní
celé �íøe své èinnosti má mno�ství rùz-
ných programù, agentur a sekretariátù.
Naprostá vìt�ina tìchto institucí má na
Internetu svoje prezentace a jejich èin-
nost tak mù�ete dobøe sledovat. A jsou
to zajímavé oblasti - OSN je nejen Rada
bezpeènosti, její� èinnost sledujeme na
obrazovkách televizorù nejèastìji, ale
i agentury pro �ivotní prostøedí, kulturu,
lidská práva, boj proti drogám, atomovou
energii, vzdìlávání, letectví, patøí sem
mezinárodní soud v Haagu, Mezinárodní
mìnový fond, Svìtová banka atd.

V�echny jsme vám pøipravili do násle-
dující tabulky.
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K INTERNETU VÁS PØIPOJÍ

 United Nations Framework Convention on Climate Change  Bonn, Germany (UNFCCC) http://www.unfccc.de/
 United Nations Headquarters  New York, USA (UN) http://www.un.org/
 United Nations High Commissioner for Human Rights  Geneva, Switzerland (UNHCHR) http://www.unhchr.ch/
 United Nations High Commissioner for Refugees  Geneva, Switzerland (UNHCR) http://www.unhcr.ch/
 United Nations Industrial Development Organization  Vienna, Austria (UNIDO) http://www.unido.org/
 United Nations Institute for Training and Research  Geneva, Switzerland (UNITAR) http://www.unitar.org/
 United Nations International Drug Control Programme  Vienna, Austria (UNDCP) http://undcp.org/
 United Nations  Crime and Justice Research Inst.  Rome, Italy (UNICRI) http://www.unicri.it/
 United Nations Joint Staff Pension Fund  New York, USA (UNJSPF) http://www.un.org/unjspf/
 United Nations Office at Geneva  Geneva, Switzerland (UNOG) http://www.unog.ch/
 United Nations Office at Vienna  Vienna, Austria (UNOV) http://www.un.or.at/
 United Nations Office for Project Services  New York, USA (UNOPS) http://www.unops.org/
 United Nations Population Fund  New York, USA (UNFPA) http://www.unfpa.org/
 United Nations Research Institute for Social Development  Geneva, Switzerland (UNRISD) http://www.unicc.org/unrisd/
 United Nations Staff College  Turin, Italy (UNSC) http://www.itcilo.it/UNSCP/
 United Nations University  Tokyo, Japan (UNU) http://www.unu.edu/
 United Nations Volunteers  Bonn, Germany (UNV) http://www.unv.org/
 Universal Postal Union  Berne, Switzerland (UPU) http://ibis.ib.upu.org/
 World Bank  Washington, USA (IBRD) http://www.worldbank.org/
 World Food Programme  Rome, Italy (WFP) http://www.wfp.org/
 World Health Organization  Geneva, Switzerland (WHO) http://www.who.ch/
 World Intellectual Property Organization  Geneva, Switzerland (WIPO) http://www.wipo.int/
 World Meteorological Organization  Geneva, Switzerland (WMO) http://www.wmo.ch/

 Instituce Sídlo adresa na Internetu

NOVÝ PØÍSTUPOVÝ
UZEL DO INTERNETU
Spoleènost Spinet uvedla do provozu

pro své klienty dal�í telefonní pøístupový
uzel - ka�dý klient má tedy teï k dispozici
dvì rùzná telefonní èísla. Na novém tele-
fonním èísle není nutné pou�ívat skript ani
ruènì zadávat pøístupové jméno a heslo,
pokud jsou správnì zadány v konfiguraci
telefonního pøipojení ve Windows 95 nebo
Windows NT.

Na základních stránkách OSN - www.un.org - nechybí
samozøejmì úplný text charty OSN (nahoøe). Pøehlednì jsou zde

i graficky uspoøádány odkazy na jednotlivé instituce OSN
v celém svìtì (vpravo).
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CD-ROM
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU MEDIA TRADE a �PIDLA Data Processing

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

S L U N Í È K O

I tìm nejmen�ím mohou být poèítaèe k u�itku. Ji� od dob
osmibitového poèítaèe ZX Spectrum pro nì existovalo mno-
ho rùzných barevných omalovánek a jednoduchých her. CD-
ROM Sluníèko je urèen tìm opravdu nejmen�ím, kteøí se uèí
základní pojmy - barvy, zvuky, velikosti, porovnávání, tvary,
pozdìji èíslice a písmenka.

Dìti vede pøíjemný �enský hlas
a na obrazovce ukazují, co se po nich
chce - co je vìt�í, co je ètvercové, co
je koza nebo pes, jaký nástroj vydává
hraný zvuk, na kterém budíku je pùl
tøetí, který medvídek je fialový ...

Mohou se uèit v osmi rùzných ob-
lastech - porovnávání (co je vìt�í, co
je men�í, co je vpravo, co vlevo ap.),
barvy, tvary, zvíøátka, hudební nástroje
(a jejich zvuky), písmena abecedy,
èíslice a hodiny.

Po správné odpovìdi se mìní ob-
rázky, lze je zmìnit kdykoliv i tím, �e
prostì vezmete houbu a sma�ete ta-
buli (na které se v�echno odehrává).
Více ne� slova prozradí ale jako ob-
vykle obrázky.

Tak jako ze slabikáøe se
nauèí dìti písmenka a èíslice
i zpùsob jejich psaní
(je animován)

Na otázky, které
dìti poslouchají
z reproduktoru,
odpovídají
ukazováním -
který medvídek je
èervený?,
jaký nástroj hraje
zvuk, který sly�íte?
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�pidla
Data Processing

S tímto kupónem získáte u firmy

Nad stránìmi 4545, 760 05 Zlín 5

Softwarový Expres

na CD-ROM  slevu 5%

= SHAREWARE

Softwarový Express vychází
ètyøikrát do roka a pøiná�í v�dy
výbìr nejnovìj�ích sharewaro-
vých programù s pohodlným roz-
hraním pro jejich výbìr a kopíro-
vání. První leto�ní nabídka - ZIMA
98 - obsahuje mimo jiné i tyto pro-
gramy:

Aplikace
Grafický prohlí�eè ACDSee (16 i 32

bitù), Active Barcode pro generování èáro-
vých kódù, Advanced Disk Catalog pro evi-
denci v�ech typù výmìnných médií a jejich
obsahu, AtomTime 95 pro pøesnou korekci
èasu v PC podle atomového normálu,
Calc95 � výkonný kalkulátor pro bì�né, ale
i vìdecké, statistické a finanèní výpoèty,
Cinema 4D � program pro rychlé mode-
lování, animace a raytracing, Digital Works
� pro návrh digitálních logických obvodù
a emulaci jejich funkce, Dreamweaver pro
tvorbu HTML dokumentù pro web, Easy
Mail � kompletní korespondenèní centrum,
Entrust/Solo a Puffer � programy pro �ifro-
vání s veøejnými klíèi s digitálními podpisy,
Eudora Pro pro Windows NT 4.0 � program
pro elektronickou po�tu, EZ Loan Manager
pro výpoèet splácení pùjèek a hypoték, Fax
Mail for Windows � kompletní program pro
faxování z Windows 3.x, 95 a NT, Fund Ma-
nager pro správu portfolia a monitorování
a analýzu investic, textový editor Gator Edit
32, IconRipper pro vyhledávání a správu
ikon ve WIndows, In or Out Master � poèíta-
èová nástìnka pro LAN, Judy�s TenKey �
superkalkulaèka, Microsoft Internet Explo-
rer 4.0 - plná anglická i èeská verze inter-
netového prohlí�eèe, Microsoft PowerToys
� utility pro Windows 95, Mozart � program
pro skládání hudby, MyFonts � správa fontù
pod Windows, NetSketch � objektovì orien-
tovaný kreslicí program pro web, OOS
Alarm � jednoduchá utilita pro pøipomínání
èehokoliv v jakýchkoliv termínech a interva-
lech, Panorama 32 � správce pozadí (Wall-
paper) pro Windows, PhotoAccess PC � pro
evidenci a prohlí�ení obrázkù z elektronic-
kého fotoaparátu, PolyView � prohlí�eè
obrázkù a konvertor formátù, SlimShow �
nástroj pro jednoduhé multimediální pre-
zentace, Soft Synthetizer Yamaha YXG50C
pro práci s MIDI, Tolken97 � multifunkèní
jazykový program, Top Cursors 95 � knihov-
na animovaných kursorù, UltraEdit 32 �
srozumitelný MIDI textový a hexadecimál-
ní editor pro WIndows, Virtual book pro po-
hodlné ètení souborù TXT, RTF a HTML,
WinAmp � MPEG audio pøehrávaè pro Win-
dows 95/NT, WinStock pro sledování trhu
s cennými papíry pøes Internet, WinTel 32
� soubor komunikaèních programù, WOPR
97 � utility pro MS Word.

Èeské programy
Dolní Rakousy � prùvodce po více ne�

400 turisticky pozoruhodných obcích v se-
verovýchodním Rakousku, Microtran 98 �
pøekladaè pro orientaèní pøeklad krátkých
anglických textù, Servant Salamander �
volnì �iøitelný správce souborù pro Win-
dows 95/NT, WWWedit � editor webových
stránek, Zemìpis 97 � vzdìlávací program
k poznávání Evropy a jejích vìt�ích mìst.

Internet
1-4-All � kvalitní editor HTML, Asocket

� komunikaèní knihovny k Visual Basicu,
COAST Webmaster � software pro správu
webového místa, CT Swapper � pøepínaè
tøí rùzných konfigurací pøipojení k Internetu,

CU-SeeMe � videokonferenèní software,
FlexSite � nástroj pro kódování nìkterých
slo�itìj�ích struktur HTML, FTP Voyager �
doplnìk Internet Exploreru pro protokol ftp,
Go!Zilla � pro plánované hromadné staho-
vání dokumentù z Internetu, HotDog Profes-
sional � profesionální �pièkový editor HTML,
Java Developers Kit � dal�í verze JDK od
firmy Sun, Java Perk � snadný vývoj anima-
cí v jazyku Java, LeapFTP � klient FTP
s rozhraním podobným Exploreru, mIRC �
multikanálový IRC klient pro Internet, MOD
Plugin � doplnìní prohlí�eèe o pøehrávaè
hudebních souborù MOD, NetLab for Win-
dows 95 � mno�ství utilit pro TCP/IP, Po-
werMapper � pro automatickou tvorbu map
webových míst, VDOPhone � nástroj pro
video/audio komunikaci pøes Internet, Web-
Cam 32 � nástroj pro integraci zábìrù z �i-
vé kamery do webové stránky, WebTrends
� dokonalý nástroj pro vyhodnocování záj-
mu o va�e webové stránky.

Utility
ARJ � poslední verze známého kompri-

maèního programu, Beyond Compare �
komparátor souborù a adresáøù pro Win-
dows 95/NT, CD-QuickCache � pro zrychle-
ní va�í mechaniky CD, Clean Sweep de Lu-
xe � pro vyèi�tìní pevného disku od ne�á-
doucích a nepou�ívaných souborù, Data
Digger � pro obnovu dat z po�kozeného
souboru, DiskMan � pro evidenci datových
nosièù a jejich obsahu, FPROT � antivirový
skener s �desinfekcí� napadených souborù,
Multimedia Xplorer � pro práci se v�emi nej-
pou�ívanìj�ími multimediálními soubory,
PABTool � pro pøevod adres z jednoho sys-
tému elektronické po�ty do jiného, Partition-
Magic � analýza a zmìna konfigurace pev-
ného disku, PKZIP � poslední verze zná-
mého komprimaèního programu, Printers
Apprentice � vyníkající program pro sprá-
vu fontù ve Windows 95/NT, RAR � kompri-
maèní program, Safety Net � zálohování dù-
le�itých systémových souborù, ScanPM �
protected-mode verze Viruscan firmy McA-
fee, Snagit 32 � pro záznam obrazovky,
okna nebo jejich èásti do souboru, UnMozify
for MSIE - utilita pro práci se soubory ve

vyrovnávací pamìti Internet Exploreru, Vi-
ruscan � antivirový program firmy McAfee.

Vìdìní
Acts of the Apostles � výukový program

o Novém Zákonu, Bibliographica � databá-
ze literatury a pojmù pro vìdce a studenty,
Biochem � elektronická uèebnice bioche-
mie ve formátu PDF, DC Challenge � 13
cvièení z elektroniky, Grade Book � tøídní
kniha pro Windows, Graphmatica � grafické
znázornìní algebraických rovnic a matema-
tických a trigonometrických køivek, Musical
Tutorial � program pro výuku hudby, Home
Cookin � správce receptù do kuchynì, Pe-
riodic Table � periodická tabulka chemic-
kých prvkù, Solar System � program pro si-
mulaci pohybu planet v na�í sluneèní sou-
stavì.

Zábava a hry
3D Movie Maker � program pro 3D ani-

maci pro dìti, Andreti Racing � bezpeèné
závodìní v autì, Catacomb Abyss 3-D �
fantastický pøíbìh s èarodìji a výlety do
jiných rozmìrù, Dynamic Gin � velice realis-
tická karetní hra, F-22 Raptor � letecký si-
mulátor nejnovìj�ího taktického letounu
USAF, Falcon 4 � letecký simulátor F-16,
FISHBase de Luxe �databáze pro rybáøe,
Lords of Magic � strategická hra firmy Sier-
ra, MVP Cribbage a Euchre � karetní hry
pro 4 hráèe, Now Zou Are Cooking! � data-
báze pro jídelníèky, recepty, nákupní se-
znamy, RunLog Deluxe � nástroj pro evi-
denci výsledkù kondièního bìhu.

První leto�ní vydání
Softwarového expresu

- Zima 98
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Obr. 2. Sovìtská radiostanice RBM

Výstava k 75. výroèí zahájení vysílání Èeskoslovenského rozhlasu

Obr. 1. Americký pøiijímaè BC 342

Pozvání pro militantní nostalgiky

Obr. 3. Obrnìný transportér OT-64-R3MT

mínají a prohlédnou radiovùz �Tøinec� na
podvozku terénního automobilu T805,
GAZ69 s radiostanicí RM33Z, smìrovou
stanici ��ení�ek� (RDM-64) a �Duha�
(RDS-66) v nízké nástavbì Tatry 805. Ne-
bude chybìt ani spojovací výzbroj z kon-
ce éry Var�avské smlouvy. Tu bude re-
prezentovat velitelské stanovi�tì OT-64/
R3MT, které je doslova nabito spojovací
elektronikou.

Chtìli bychom tak navázat na úspì�-
nou výstavu Military Radio z roku 1994.
Tého� dne Èeské dráhy spolu s Vehicle
Club WW II Praha vypravují historický
vojenský transport ta�ený parní lokomoti-
vou z nádra�í Praha-Braník. Odjezd z Bra-
níka 8,48, pøíjezd do stanice Krhanice
10,45 a odtud je to ji� malý kousek do
muzea. Mù�ete také pøijet autem nebo i
na kole, dopravu necháváme zcela na vás.

Dne 16. kvìtna zaèíná sezóna ve Vo-
jenském technickém muzeu v Le�anech
u Týnce nad Sázavou. Mimo kolové, pá-
sové a dìlostøelecké techniky bude v novì
instalované expozici i nìco pro znalce a
milovníky vojenské spojovací techniky.

Pracovníci Historického ústavu Armá-
dy Èeské republiky pro vás pøipravili dio-
ramata, která pøedstaví armádu pøedmni-
chovské republiky, kde bude mo�no spatøit
leteckou rádiovou stanici vzor 26 v pozem-
ní verzi. Dále to bude rádiová souprava
s pøijímaèem BC 342 a vysílaèem BC 375-
E, jak ji pou�ívala americká armáda za
druhé svìtové války. Sovìtská technika
bude zastoupena v�evojskovou radiosta-
nici RBM. Také spatøíte nìco z rádiové
výbavy wehrmachtu.

A ti, co slou�ili v 70. letech u spojova-
cího vojska v ÈSLA, si jistì rádi zavzpo-

Kdy� vám to nevyjde, nevadí, muzeum je
otevøeno ka�dý víkend a� do záøí. Tì�í-
me se na va�i náv�tìvu.

A. Veselý

Výstavu poøádá Historický radioklub ve dnech od 11. do
24. kvìtna 1998, dennì od 9 do 17  hod. v pavilónu B výstavi�-
tì v centru Jablonce nad Nisou. Vystavovány jsou historická
rádia, staré telefony a vojenská sdìlovací technika. Mù�ete si
prohlédnout krystalky, gramofony na kliku, telegraf a staroby-
lé amplióny. Pro mladé náv�tìvníky bude vystaveno nìkolik
radiopøijímaèù bez skøínìk, aby si mohli prohlédnout, jak to
vlastnì vypadalo uvnitø, �e to byla úplnì jiná technologie ne�
desky s plo�nými spoji. Uvidíte první ès. televizor s rádiem typ
4002A také bez døevìné skøínì.

Souèástí výstavy bude dobová literatura, vysílací a pøijíma-
cí lampy, nìkteré bez sklenìného obalu. Dále elektromateriál
z porcelánu (rozdvojky, objímky �zlodìjky�, lampy, pojistky,
zásuvky, izolátory). K dispozici bude starý zkou�eè elektro-
nek, na nìm� si náv�tìvníci mohou vyzkou�et vlastní pøinese-
né elektronky.

Historický radioklub

Obr. 4. Interiér radiovozu �Tøinec�
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Po dvou dnech loï doplula ke ký�eným
útesùm. Scarborough Reef vlastnì tvoøí
tøi vìt�í skaliska vyènívající z moøe. Na
ka�dé z nich byl vyèlenìn jeden tým a
v�echny tøi okam�itì zaèaly pracovat pod
znaèkou BS7H. První den se tvoøil na je-
jich kmitoètech velice silný pile-up, který
operátoøi zcela nezvládali.

Bohu�el ji� bìhem plavby èínských vý-
zkumných lodí k útesùm zaslal filipínský
prezident diplomatický protest èínské vlá-
dì. Následnì byly uvedeny do pohotovosti
filipínské námoøní síly a letectvo v této ob-
lasti. Ji� první den provozu expedice
BS7H pøeletìla nízko nad skalami filipín-
ská letadla, která byla vyslána zjistit, co
se dìje. Druhý den expedice pøistáli u os-
trova èluny z námoøní lodi filipínské armá-
dy. Dùstojníci kontrolovali ka�dé pracovi�-
tì a nechali si vysvìtlit, o co vlastnì jde.
Pøesto, �e se pøesvìdèili, �e jde jen o ra-
dioamatérská spojení z tìchto skal, dali

 Setkání radioamatérù a CBèkáøù se
uskuteèní ve dnech 29. 5. a� 31. 5. 1998
v rekreaèním zaøízení hotelu �AMERIKA�
ve Velkém Meziøíèí.

 Je to ji� tradièní 5. setkání, poøádané
radioklubem Velké Meziøíèí. Rekreaèní za-
øízení �AMERIKA� je stranou mìsta v les-
natém údolí a pøitom pouhou pùlhodinu
klidné chùze z centra mìsta.

Velké Meziøíèí le�í na køi�ovatce dálni-
ce D1 Praha-Brno a trasy Hradec Králo-
vé-Znojmo. Je tedy pøístupné vlakovou a
autobusovou dopravou. V areálu zaøízení
je kavárna, vinárna, salónky a velký sál -
restaurace. Dále tenisové a volejbalové
kurty, fitcentrum, dìtské høi�tì a v okol-
ních rybnících mo�nost koupání a rybolo-
vu.

 Program
lPátek 29. 5.:  12.00 prezentace, 18.00
veèeøe,spoleèenský veèer, táborák, hud-
ba.
lSobota 30. 5.: od 06.00  prezentace
úèastníkù, pak burza a pøedná�ky, tom-
bola; 13.00  obìd, 14.00  video, besedy,
19.00 spoleèný veèer s hudbou, veèerní
tombola.
lNedìle 31. 5.: 08.00  snídanì, volný pro-
gram, 12.00  obìd, závìr. Zájemci o pro-

Zdenìk, OK2VMJ, tel. (0619) 2853
nebo PR @ OK0PHL.#BOH.CZE.EU

Podrobnosti o setkání viz http://
www.qsl.net/ok2tna

e-mail: majk@usa.net

 .OK2TNA & radioklub OK2RVM

Setkání radioamatérù ve Velkém Meziøíèí 1998

{   {   {

Dostaveníèko radioamatérek
na �picberkách

U nás se radioamatérky zatím pøíli� ne-
zviditelòují a nevyvíjejí �ádné zvlá�tní akti-
vity. Jinak je tomu ov�em v zahranièí. Akti-
vita �en se projevuje úèastí v závodech,
sdru�ováním ve speciálních klubech a také
ka�doroèním velkým mezinárodním setká-
ním. Loòské bylo v Berlínì, to leto�ní bude
mít ponìkud atraktivní ráz - bude na �pic-
berkách v dobì od 20. do 24. srpna. Kro-
mì vzájemného poznávání mají YLS ka�-
dý den na programu nìjakou zajímavost -
procházku mìstem Longyearby, projí�ïku
lodí po okolních fjordech, náv�tìvu medvì-
dího mìsta, prohlídku 50 miliónù let starých
fosilií, projí�ïku na saních se psím spøe�e-
ním ap. Zájemci si o pøihlá�ku a podrob-
nosti mohou napsat na: Ruth Tollefsen, P.
O. Box 17, Tveita, N-0617 Oslo, Norway.

QX

Dlouho oèekávaná expedice na ostro-
vy Huang Yan Dao (Scarborough Reef)
se zaèala formovat v Èínì na jaøe roku
1997. Ostrovy jsou novou a velice �áda-
nou zemí DXCC. Byla ustavena øídicí sku-
pina v èele s Wang Xinminem, BA1OK, a
jeho zástupcem Kanem Mizoguchim,
JA1BK. V expedièní skupinì byli dále
Wayne Mills, N7NG, Jim Duffy, W6EU,
Bob Vallio, W6RGG, Kazu Ogasawara,
JA1RJU, Chen, BA4RC, Alan, BA1DU,
Jan, BG7KW, Jan, BD7JG a Dragon,
BD4RX.

Potøebné vybavení zapùjèily hlavnì fir-
my YAESU Musen a Cushcraft, generá-
tory byly od firmy Suzuki. Po nalo�ení na
èínskou námoøní výzkumnou loï è. 74 vy-
plulo v�ech 11 operátorù 28. 4. 1997 z èín-
ského pøístavu Cantonu na cestu k ostro-
vùm. Expedice se mìla v této oblasti
zdr�et minimálnì 7 dní, aby uspokojila co
nejvìt�í mno�ství zájemcù o tuto zemi. OK2JS

najevo, �e bude lépe toho nechat.a ska-
liska opustit. Èíòané sice oponovali, �e je
to území pod èínskou správou, bohu�el
v�ak si na nì èiní nárok hned nìkolik zemí.

Údajnì se tam mohou nacházet velká
lo�iska ropy a filipínská vláda mìla oba-
vy, aby Èíòané nedìlali �ádné prùzkumy.
Aby se tedy pøede�lo eskalaci napìtí mezi
tìmito dvìma zemìmi, bylo rozhodnuto,
�e expedice skonèí svoji èinnost a odplu-
je.

Po tøech dnech provozu se tedy poda-
øilo této expedici navázat pøes 13 000 spo-
jení. Mnoho radioamatérù celého svìta tak
zatím nemohlo být uspokojeno vzhledem
ke krátkosti expedice. Zda se podaøí v bu-
doucnosti opìt o�ivit tuto zemi, zùstává
velkým otazníkem. Bude zále�et na dal-
�ích jednáních v�ech zainteresovaných
zemí, které si vyhrazují právo na Scarbo-
rough Reef. QSL za tuto expedici vyba-
vovali W4FRU a K4JDJ na jejich americ-
kých adresách.

Jak to bylo s expedicí na ostrovy Huang Yan Dao

dlou�ení pobytu mohou setrvat dále pod-
le dohody.

Po dobu setkání bude v provozu zaøí-
zení poøádajícího radioklubu �OSLAVA�
OK2RVM na kmitoètu 145,500 MHz (ka-
nál S20 ) a na pøevádìèi OK0A. V pásmu
CB na kanále 28.

V pátek 29. 5. bude pøistaveno vozidlo
pro pøepravu zájemcù pøed Jupiter Clu-
bem ve Velkém Meziøíèí v 16.00 hod. a
v 18.00 hod., pøípadnì v jinou dobu na
vy�ádání na kanále S20 - 145,500 MHz.
To bude je�tì upøesnìno týden pøed se-
tkáním v síti PR, jeliko� v poslední dobì
se èasto mìní jízdní øády linek autobusù
a vlakù ÈD. Pøi cestì vlakem doporuèuje-
me vystoupit ve stanici Velké Meziøíèí-
zastávka.

Ceny ubytování a stravování
Ubytování v hotelu 150 Kè  lù�ko/den;
ubytování spoleèné 70 Kè;
stan v areálu 20 Kè (po celou dobu setká-
ní).
Celodenní strava 100 Kè;  snídanì 20 Kè;
obìd 50 Kè; veèeøe 30 Kè.

 Závazné pøihlá�ky k ubytování a stra-
vování zasílejte na:

Milan, OK2USG, tel. (0619) 2841 nebo
PR @ OK0PHL.#BOH.CZE.EU
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Kalendáø závodù
na èerven

2.6. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00
6.6. Závod mláde�e 1) 144 MHz 11.00-13.00
6.-7.6. Mikrovlnný závod 2) 1,3 a� 76 GHz 14.00-14.00
6.-7.6. IARU - 50 MHz Contest 3) 50 MHz 14.00-14.00
9.6. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00
13.-14.6. Contest Citta Di Messina 14.00-14.00

144 MHz a vý�e
20.6.  S5 Marathon 144 a 432 MHz 13.00-20.00
20.-21.6. HA-VHF/UHF/SHF Contest4) 14.00-14.00

144 MHz-1,3 GHz
20.6. AGCW Contest 144 MHz 16.00-19.00
20.6. AGCW Contest 432 MHz 19.00-21.00
21.6. ALPE ADRIA Contest 5) 07.00-17.00

432 MHz a vý�e
21.6. AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 07.00-10.00
21.6. OE Activity 432 MHz-10 GHz 07.00-12.00
21.6. Provozní VKV aktiv 08.00-11.00

144 MHz-10 GHz
23.6. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00
27.-28.6. Italia V/U/SHF Contest 14.00-14.00

144 MHz a vý�e

V�eobecné podmínky pro závody na VKV
viz PE-AR 8-9/96.
1) Podmínky viz PE-AR 5/98, deníky na
OK1MG.
2) Podmínky viz PE-AR 3/97, deníky na
OK1CA.
3) Podmínky viz PE-AR 5/97 a AMA 2/95 -
strana 17, deníky na OK1MG.
4) Podmínky viz PE-AR 5/97.
5) Podmínky viz AR-A 6/95 a AMA 3/95.

Závod mláde�e na VKV
Závod probíhá první sobo-

tu v èervnu od 11.00 do 13.00
UTC v pásmu 144 MHz. Hod-
noceny jsou jen stanice obslu-
hované operátory, kterým
v den konání závodu je�tì
není 18 a více let. V jediné ka-
tegorii soutì�í operátoøi kolek-
tivních stanic tøídy C a D a stanice indivi-
duální OK a OL. Max. povolený výkon
koncového stupnì vysílaèe je 100 W.
Napájení zaøízení je libovolné a soutì�í
se z libovolného QTH provozem CW a
FONE. Provozem FM je dovoleno praco-
vat v rozmezí kmitoètù 145.350 a�
145.550 MHz. Nejsou dovolena spojení
pøes aktivní pøevádìèe. V závodì se pøe-
dává kód slo�ený z RS nebo RST, poøa-
dového èísla spojení od 001 a WW loká-
toru. Soutì�ícím stanicím se do závodu
poèítají i spojení se stanicemi, které ne-
soutì�í a nepøedávají èíslo spojení. S ka�-
dou stanicí lze do závodu zapoèítat jen
jedno platné spojení. Bodování: Se stani-
cí ve vlastním velkém ètverci lokátoru se
poèítají 2 body, v sousedních ètvercích 3
b., v dal�ím pásu velkých ètvercù 4 b. a
v dal�ích pásech v�dy o 1 bod více, ne�
v pásu pøedchozím. Násobièe: Jako ná-
sobièe se poèítají rùzné velké ètverce, se
kterými bylo bìhem závodu pracováno,
ale pouze ty, ze kterých pracovaly stani-
ce, které bìhem závodu mìly QTH na úze-
mí Èeské republiky. Za spojení se stani-
cemi v zahranièí se poèítají jen body za
spojení. Výsledek vypoèteme tak, �e sou-
èet bodù za spojení vynásobíme souètem
násobièù na území ÈR, se kterými bylo
bìhem závodu pracováno. Deníky na ob-
vyklých formuláøích �VKV soutì�ní deník�
je tøeba zaslat do deseti dnù po závodì
na adresu OK1MG: Antonín Køí�, Polská
2205, 272 01 Kladno 2. Titulní list deníku

musí také obsahovat seznam operátorù,
kteøí stanici v dobì závodu obsluhovali a
jejich data narození.

a WTD AR 5/95, ANARTS a Portugal Day
PE-AR 5/97, All Asia AR 5/95, WWSA a
TOEC WW PE-AR 5/96.

Struèné podmínky nìkterých závodù

AGCW QRP Contest
poøádá ka�doroènì první
celý lednový a druhý èerv-
nový víkend AGCW. Závo-
dí se na v�ech pásmech
3,5-28 MHz mimo WARC,
telegraficky, ve tøídách:
VLP do 1 W výkonu (nebo 2 W pøíkonu);
QRP do 5/10 W; MP (moderate power)
do 25/50 W; QRO (tyto stanice mohou na-
vazovat spojení jen se stanicemi pracují-
cími ve tøídách VLP, QRP, MP. Z celkové
doby závodu je tøeba minimálnì 9 hodin
odpoèívat, jedna èást musí trvat nejménì
5 hodin, zbytek libovolnì. Je povoleno mít
v provozu pouze jeden vysílaè a pøijímaè
nebo transceiver. Výzva do závodu - CQ
QRP TEST. Kód  tvoøí RST a poø. èíslo
spojení, lomítko a zkratka tøídy, ve které
stanice závodí. Od stanic, které se neú-
èastní závodu, staèí pøijmout RST. Bodo-
vání: spojení QRP s VLP, s QRP, VLP
s QRP a mezi VLP 3 body, ostatní spoje-
ní 2 body. QRO-QRO se nehodnotí. Ná-
sobièe: ka�dá zemì DXCC na ka�dém
pásmu. Pøi vyhodnocení bude poèet bodù
upraven podle deníkù do�lých od protista-
nic. Deníky ode�lete do konce ledna na
adresu: Luck Noack, DL4DRA, Hoch-
schulstr. 30/702, D-01069 Dresden, BRD.
V deníku se doporuèuje popsat pou�ité
zaøízení. Pozor! V závodì nelze pou�ívat
pro vysílání klávesnici nebo vysílat pomocí
poèítaèového programu!

Marconi Memorial contest
se koná ka�doroènì 4. víkend
v èervnu od soboty 14.00 do ne-
dìle 14.00 UTC. Kategorie: 1)
jeden op. - bez omezení výko-
nu, 1-L) jeden op.- max. 100 W,
1-Q) jeden op. -QRP max. 5 W
out, 2) více op. Provoz pouze
CW v pásmech 160-10 m mimo
WARC. Zmìna pásma mo�ná
teprve po 10 minutách provozu (poèítá se
od 1. spojení na pásmu). Vymìòuje se
kód slo�ený z RST a poø. èísla spojení od
001. Ka�dé spojení se hodnotí jedním bo-
dem, násobièi jsou zemì platné pro CQ
WW DX Contest na ka�dém pásmu. De-
níky do 30 dnù po závodì na: ARI sez. di
Fano, P. O. Box 35, 61032 Fano (PS), Ita-
ly.

OK2QX

DXCC na pásmu 144 MHz
V polovinì roku 1997 svého cíle, spo-

jení se 100 zemìmi DXCC, dosáhlo za-
tím pouhých 9 stanic na svìtì:

W5UN    11. 1. 1991
KB8RQ   28. 10. 1992
SM7BAE  4. 1. 1993
VE7BQH  5. 1. 1994
HB9CRQ  6. 9. 1994
I2FAK   17. 3. 1995
WB5LBT  8. 6. 1995
DK3WG   3. 6. 1996
K1MNS  22. 7. 1996
Bez dobrého vybavení pro provoz

EME (Zemì - Mìsíc - Zemì) a nezmìrné
trpìlivosti operátora není mo�né diplomu
DXCC na pásmu 144 MHz dosáhnout.

Dave Blaschke, W5UN, je nejenom
prvním dr�itelem tohoto diplomu, ale vede
zároveò pole specialistù pro spojení EME
se 144 zemìmi DXCC a 2200 spojeními
s rùznými stanicemi. Jeho rutina mu
umo�òuje mimo jiné i spojení EME s jedi-
nou anténou Yagi a vysílaèem o výkonu
150 W. Obvykle v�ak pou�íval anténní
systém slo�ený z mnoha desítek dlouhých
antén Yagi a výkonu obvyklého pro pro-
voz EME (nìkolik kW).

W5UN je následován stanicí KB8RQ,
která má spojení se 130 zemìmi DXCC a
s 1325 rùznými stanicemi. Zvlá�tì obdi-
vuhodný je výsledek práce EME stanice
PA0JMV, která s neuvìøitelnou trpìlivos-
tí, vynikající provozní zruèností a zname-
nitì optimalizovaným vybavením s pou-
hými dvìma anténami Yagi má ji� pro
diplom spojení EME s 94 zemìmi DXCC
a s 500 rozliènými stanicemi. Je jen otáz-
kou krátkého èasu, kdo bude dr�itelem
tohoto unikátního diplomu s èíslem 10.
(Podle QST 6/97)

OK1MG

ð

Pøedpovìï podmínek
�íøení KV na kvìten

Kalendáø závodù
na kvìten a èerven

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 FONE WAB SSB 09.00-18.00
30.-31.5. CQ WW WPX Contest CW 00.00-24.00
1.6. Aktivita 160 SSB 19.00-21.00
6.6. SSB liga SSB 04.00-06.00
6.-7.6. CW Field Day CW 15.00-15.00
7.6. Provozní aktiv KV CW 04.00-06.00
8.6. CT National Day SSB 07.00-24.00
8.6. Aktivita 160 CW 19.00-21.00
13.-14.6. VK/ZL RTTY Contest RTTY 00.00-24.00
13.6. OM Activity CW 04.00-04.59
13.6. OM Activity SSB 05.00-06.00
13.-14.6. TOEC Grid Contest SSB 12.00-12.00
13.-14.6. WW South America CW 12.00-18.00
20.-21.6. All Asia DX contest CW 00.00-24.00
27.-28.6. MARCONI Memorial C. CW 14.00-14.00

Podmínky jednotlivých závodù uvede-
ných v kalendáøi naleznete v tìchto èís-
lech èervené øady AR, pøíp. PE-AR: SSB
liga, Provozní aktiv PE-AR 1/98, OM Acti-
vity PE-AR 2/97, Aktivita 160 PE-AR 6/97,
CQ WPX PE-AR 2/97, AGCW Activity a
Baltic contest PE-AR 4/97, CW Field Day

Prùmìrné èíslo skvrn za leto�ní únor bylo 40,7
a jeho vyhlazená hodnota za loòský srpen je 25,3.
Po loòské podzimní a leto�ní jarní akceleraci máme
dùvod pøedpokládat, �e by stav kvìtnové ionosféry
mohl odpovídat �edesáti, a toto èíslo bylo také po-
u�ito k výpoètu pøipojených diagramù. (Ostatnì
stoupat by èíslo skvrn mohlo i rychleji, �chce-li� za
dva roky dosáhnout pøedpovìzeného R12=160.)

Pøipoèteme-li k ponìkud slibnìj�ímu R12=60 fakt,
�e bude sluneèní radiace v prùmìru stoupat, �e
zaène sezóna sporadické vrstvy E, a víme-li, �e kvì-
ten bývá tradiènì nejvhodnìj�ím mìsícem pro trá-
vení èasu v pásmu dvaceti metrù, vychází nám, �e
nebude vìt�inou pøíli� úèelné sledovat nejvy��í kmi-
toèty KV. Zato ale mù�eme úèelnì vyu�ít situace a
pravdìpodobné vìt�í koncentrace stanic se slu�-
nými signály pøednostnì právì na dvacítce (a ov�em
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i v pásmu 18 MHz) k doplnìní si pøípadnì chybìjících zemí, prefixù, ostrovù
atd.

V pravidelném pøehledu je na øadì únor, kdy se podmínky �íøení dr�ely
vìt�inou lehce nad prùmìrem. Pøíèinou byl pøevládající rùst sluneèní aktivity,
kdy jsou magnetické konfigurace na Slunci uzavøené a intenzita sluneèního
vìtru je pak men�í. �e nebude co do �íøení krátkých vln mìsícem nudným,
naznaèila ji� první vìt�í sluneèní erupce s výronem plazmy do kosmického
prostoru, která probìhla 4. února v 17.51 UTC. Ta byla sice vyvr�ena od zá-
padního okraje sluneèního disku, ale z vìt�í èásti nikoli smìrem k Zemi - �ád-
ná vìt�í porucha toti� nenásledovala, jen krátká 8. února veèer. Pøedtím se
podmínky �íøení krátkých vln pohybovaly okolo prùmìru a úroveò aktivity Slun-
ce staèila k pravidelnému otevírání pásem do 20 MHz. Vý�e byla otevøení ne-
pravidelná, s vlivem sporadické vrstvy E. Ji�ní smìry byly prùchozí i na 4 a� 5
pásmech souèasnì. Od 15. února byla zvìt�ená sluneèní aktivita s ojedinìlý-
mi erupcemi a støední mohutnosti dosáhla dal�í erupce 18. února. Jen po ne-
mnoha z pozorovaných erupcí následovaly poruchy magnetického pole Zemì,
zpravidla krat�í (napø. 11. února a zejména 17.-18. února). Po nich se podmín-
ky �íøení radiovln relativnì rychle vrátily do prùmìru a� lehce nad nìj.

Vývoj aktivní oblasti v sousedství koronální díry byl pøíèinou poruchy mag-
netického pole Zemì, provázené polární záøí 17. února. Poèáteèní pøíznaky se
dostavily pøed 16.00 UTC, bouøe vrcholila a� velmi pozdì v noci a aurorální
signály se nad Evropou �íøily a� do 04.30 UTC 18. února. Postupný a pomalý
nástup poruchy mj. zpùsobil, �e polární záøe byla ke spojením v pásmu dvou
metrù vyu�itelná jen z pásu, procházejícího severem Nìmecka, ji�nìji se ne-
dostala. Opakovaná aurora 18. února okolo 18.00 UTC byla je�tì podstatnì
slab�í. Poruchy pøirozenì zpùsobily zhor�ení podmínek �íøení krátkých vln v ná-
sledujících dnech - a proto�e pøitom sluneèní radiace klesala, bylo zotavení
z poruch pomalé. Znatelnì výraznìj�í zlep�ení podmínek �íøení krátkých vln
jsme mohli pozorovat a� od 22. února. Jejich vzestup do skuteèného nadprù-
mìru na sebe ale dal èekat a� do 25. února, kdy jsme napøíklad v 18.18 UTC
mohli výteènì sly�et na kmitoètu 15 MHz stanice WWV i WWVH.

Dále byl sice vývoj neklidný, ale poruch bylo málo a jejich trvání krátké -
tento typ vývoje se prosadil zejména 28. února a 1. bøezna. Podmínky �íøení
krátkých vln se sice mìnily nepravidelnì a netypicky, ale èastá byla i zlep�ení
- jako obvykle v poèáteèních fázích poruch - a mimoto i velmi záhy po poru-
chách a dokonce i bìhem nich, zejména na dolních pásmech vèetnì sto�ede-
sátky.

Spolehlivým indikátorem zùstávaly majáky v projektu IBP. Dennì na více
pásmech byly dobøe sly�et zejména ZL6B, VK6RBP, ZS6DN, 4X6TU a OH2B,
s pøestávkami 5Z4B, pravidelnì do noci LU4AA a YV5B a slabìji té� 4U1UN,
VE8AT a W6WX. Vypnuty byly CS3B a 4S7B (druhý z nich byl 28. února znovu
spu�tìn). Maják ITU VL8IPS z Darwinu sice vysílal nadále o pìt minut døíve
proti rozvrhu (ètyøminutový cyklus má pravdìpodobnì zaèínat na nejni��ím

ð
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ùstøední úkol, kterému by amatéøi mìli vì-
novat mimoøádnou pozornost. Je potøeba
potenciální zájemce zvát, pìstovat styky
se síbíèkáøi, poèítaèovými i jinými spøíz-
nìnými kluby a vìnovat pozornost i po-
sluchaèùm rozhlasu. James J. Read,
ZL1UWZ, doporuèuje, aby sdìlovací pro-
støedky byly informovány o takových ak-
cích, jako je Polní den, a aby jim byly po-
skytovány fotografie.
l DARC hledá archiváøe. V ústøedí
v Baunatalu le�í historicky cenné èasopi-
sy, knihy, korespondence a dokumenty,
které jsou doplòovány z pozùstalostí ra-
dioamatérù. Je nutno systematicky je
uspoøádat a zpracovávat.
l DL6DM, prof. Dr. Ing. Heinrich Brun-
swig, oslavil pøed loòskými Vánocemi své
devadesátiny. Je stále èinný a ka�dou ne-
dìli se úèastní na 3625 kHz krou�ku radi-
oamatérù v Darmstadtu.
l 14. záøí loòského roku se v Nagasa-
ki konala schùzka radioamatérù, kteøí pìs-
tují vizuální komunikaci SSTV. Se�lo se
jich témìø 80.
l V Tokiu vy�el call book japonských
amatérských stanic, které pou�ívají inter-
net. Jsou tam uvedeny i adresy nìkterých
stanic evropských a amerických i adresy
radioamatérských institucí, redakcí èaso-
pisù a obchodních firem, které dodávají
zbo�í radioamatérùm potøebné.
l Z filozofie Murphyho. Meskimenùv
zákon: Èlovìk nikdy nemá èas udìlat nìco
poøádnì, ale v�dycky si musí najít èas
udìlat to je�tì jednou. (Funkamateur 3/
/98.)

Pohled pøes plot

l Fin�tí amatéøi pou�ívají na top ban-
du úsekù pásma 1810-1858, 1861-1906
a 1912-2000 kHz.
 l Nìmci jsou pru�nìj�í ne� my.  V Bre-
men-Huchting se na místním pøevádìèi
v èervenci loòského roku objevoval ru�iè,
který pískáním znemo�òoval práci na pøe-
vádìèi a pou�íval neslu�ných výrazù.
Radioamatéøi ho zamìøili a uèinili ozná-
mení úøadùm. Policie bìhem tøí týdnù ru-
�iteli jeho pøístroj zabavila.
l President NZART, Alan Wallace,
ZL4AMW, napsal, �e roz�iøování øad ama-
térù vysílaèù by mìlo být pova�ováno za

14 050, 21 050, 28 050 kHz, SSB: 3610,
7070, 14 160, 21 170, 28 480 kHz. Aktivní
stanice platné pro diplom: S51MM, S51NY,
S52DN, S52DG, S52MW, S52NU, S52QM,
S57AX, S58MU, S53DLB.

 Kategorie VKV: Je tøeba navázat 3
spojení v pásmech VKV (neplatí spojení
/m a pøes pøevádìèe) CW, SSB nebo FM.
Aktivní stanice, platné pro diplom: S52DN,
S56CEO, S56KFG, S56KFP, S56MSU,
S57MTA, S58MU, S56JOG, S56LFI, S56LJT,
S56LLJ, S56RST, S56VHF, S53DLB.

Platí spojení navázaná v závodech
vèetnì S5-Marathonu. Spojení nemusí být
potvrzena QSL-lístky. �ádost o diplom se
seznamem navázaných spojení a 10 DM,
10 000 lirami nebo 70 �ilinky se zasílají
na adresu:

Radio klub Lubnik, S53DLB
p. p. 154
SI-4220 �kofja Loka, Slovenia.

kmitoètu) spolu s LN2A ze Stavangeru na sdílených kmitoètech 5471,8, 7871,8,
10 408,8, 14 406,8 a 20 496,8 kHz.

Závìrem je�tì prùbìh dvou nejoblíbenìj�ích parametrù. Prùmìrný sluneè-
ní tok v lednu byl 93,5, jako�to prùmìr denních hodnot 91, 89, 89, 89, 86, 84,
83, 84, 84, 84, 86, 91, 95, 105, 107, 107, 105, 103, 99,96, 95, 96, 99, 99, 95,
93, 90 a 94. Aktivita magnetického pole Zemì byla nadále men�í s prùmìrem
indexù Ak z Wingstu 9,5 a denními indexy 8, 3, 4, 8, 4, 3, 4, 13, 14, 12, 25, 12,
9, 9, 2, 4, 17, 42, 7, 12, 6, 8, 10, 3, 5, 2, 6 a 15.

OK1HH

Jubilejní slovinský
diplom

Radioklub Lubnik, S53DLB, vydává pøi
pøíle�itosti svého 10. výroèí aktivit ve pro-
spìch slepých a zrakovì posti�ených ra-
dioamatérù jubilejní diplom (viz obr.).

Platí spojení navázaná v dobì od 1.
do 30. èervna 1998.

V kategorii KV je tøeba navázat 3 spo-
jení; ohlá�ené kmitoèty CW: 3550, 7020,

 OK1YG
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né informace. Kniha obsahuje výklad poj-
mù z radiokomunikace, dùle�itých nejen
pro radioamatéra, ale i pro posluchaèe,
kteøí chtìjí ze svého pøijímaèe ,dostat�
nìco víc, ne� jen místní stanici. Sepsali ji
svìdomití úøedníci, kteøí na nepoti�tìné
stránky umístili velké nápisy NEPOU�I-
TO. (Nikdo se tedy nemusí domnívat, �e
tam jsou ukryty nìjaké informace psané
neviditelným písmem.)

Kniha Národní kmitoètová tabulka je
velmi u�iteèná pro ka�dého, kdo se ne-
chce omezovat jen na uzouèká amatér-
ská pásma nebo na pásma rozhlasová.
Vydalo ji Ministerstvo hospodáøství ÈR -
Èeský telekomunikaèní úøad v Naklada-
telství dopravy a turistiky v Praze.

OK1YG

ná anténa. Nf filtr pro tranzistorový zesilovaè výko-
nu krátkovlnných stanic. Radiostanice CB. �Druhý
dech� amatérské televize s malou obrazovkou. En-
cyklopedie CD-ROM. Internet, fidonet, radio-hobby
BBS a elektronická verze èasopisu �Radio-hobby�.
Mazací generátor pro kazetový magnetofon tøídy
High-End. Suché baterie. Hudební zvonek, který umí
v�ecko.

CQ ZRS 2/1998, Postojna, Slovinsko. S57NW/
/3E1DX: Moje první DX expedice. Deníky ze závo-
dù elektronicky. SSB/CW TRX na 10 GHz. Hlasový
klíè - papou�ek. Anténa GP pro 144 a 430 MHz.
Anténa pro 1,2 GHz.

RADIO-AMATOR 12/1997, Kijev. Systém
SMARTRUNK II (VKV a UKV). Provoz CB. Dová�e-
né mikrosystémy v amatérských stanicích. Ochra-
na telefonních pøístrojù a spojových linek. Dvouprv-
ková anténa �vlnový kanál� pro pásmo 10 m.
Ochrana celé rodiny pøed úrazem elektrickým prou-
dem. Èíslicové èasové relé pro telefoto. Hudební
zvonek. Operaèní zesilovaèe firmy Motorola. Sen-
zorový vypínaè. Vysílací antény mikrovlnného inte-
grovaného telekomunikaèního systému. Pøijímaè
FM-stereo s mikroprocesorovým øízením. Ukrajin-
ský trh elektronických souèástí. Výkonný kmitoèto-
vì modulovaný krystalový autogenerátor. Základy
èíslicové techniky pro zaèáteèníky. Rady domácí
dílnì. Jak vyrobit desky s plo�nými spoji. Videoka-
mery, konstrukèní principy a informaèní údaje. Rady
provozovateli domácí televize.

RADCOM 2/1998, Herts., Velká Británie. Ama-
téøi a Svìtová rádiová konference 1997. Mìøit ró
(r) místo èinitele stojatých vln. Pøedzesilovaè MMIC
od �stejnosmìrných hodnot a� k dennímu svìtlu�.
Anténa reflexní beam 10-30 MHz. Amatérské rádio
od základù. QSL pro zaèáteèníky. Zesilovací son-
da pro vf. Alinco DJ-C1 a DJ-C4 (144 a 430 MHz).
�irokopásmový zesilovaè s MOSFET pro 136 kHz,
250 W. O ladìné vysílací kruhové anténì.

Ing. J. Dane�, OK1YG

Koupím satelitní tunery SHARP B77G06, pøípadnì
BSFA75G46 èi jiné s napì�ovou syntézou. I jednotlivì.
Tel.: (02) 49 62 53, 0601-21 67 64.
Koupím osciloskop Tektronix 2216, 2430A, TAS475,
TDS320, TDS350 a multimetr THM560, THM565 pouze
v perfektním stavu. V. �olc, tel.: (0451) 255 57.
Koupím CPU Pentium 66 MHz nebo 60 MHz (5V na-
pájení). J. Bro�, Ve svahu 783, 734 01 Karviná-Ráj, tel.:
(06993) 398 02.
Potøebuji kopii dokumentace monitoru IBM 8514,
nebo napájecí díl (desku NTP-N870-T) do uvedeného
monitoru, nebo hybridní obvod typ MA3172 do napájecí-
ho dílu. J. Bro�, Ve svahu 783, 734 01 Karviná-Ráj, tel.:
(06993)  398 02.

Cena øádkové inzerce: za první øádek 75 Kè,
za ka�dý dal�í i zapoèatý 30 Kè.
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O èem pí�í  jiné
radioamatérské èasopisy?

 CQ DL 2/1998, Baunatal, SRN. �íøení krátkých
a ultrakrátkých vln. Arrays in action (co se dá udì-
lat ze systémù CA3046 a CA3086: Pøijímaè KV
s pøímým smì�ováním, produkt-detektor a BFO, za-
mìøovaè na 2 m, automatický pøepínaè VFO, krys-
talový oscilátor s pravoúhlým prùbìhem, násobiè
kmitoètu, vysílaè 500 mW, aktivní mìøicí usmìròo-
vaè). Intermodulace, blokování a postranní pøe-
slech. V�ecko v jednom - buzení pøevádìèe. Co je
klíèování squeeze? Zákon o amatérském vysílání,
komentáøe. MAD Yagi (to neznamená bláznivá ya-
gina, nýbr� Multiband Antennasystem Deltaforma-
tion - univerzální tøíprvková anténa pro pásma 80
a� 10 m). Konvertor a budiè CW. Zvìt�it zisk, zmen-
�it �um (anténní systém pro 70 cm). Mini el-bug -
nejen pro vysílaè QRP14. DXy v roce 1997. Antény
zakopané v zemi. Referát DARC pro vztahy k ve-
øejnosti: Víc svìtla, vìt�í transparentnost, víc infor-
mací.

CQ AMATEUR RADIO 3/1998, Hicksville,
USA. Záhada pásma 160 m (�íøení). Transceiver
OMNI VI Plus TEN-TEC. Levný materiál pro anténu
QRP. Anténa J. Interfax pro digitální signály. Jaro
je tady (poznámky k anténám). Jsi opravdu pøipra-
ven? (zaøízení na cesty a pro tísòový provoz). Pa-
ket rádio: ZIP kód, ZIP node.

BREAK IN 1-2/1998, Christchurch, Nový Zé-
land. Zamìøovaè �Sniffler� na 80 m. Nápady, jak
zlep�it výkon pøijímaèe. Horní a dolní propust TV
pro støední vlny. Rozhovor s mana�erem NZART
(novozélandské radioamatérské organizace) pro
historii. Optimalizace hlasového spektra. Automa-
tický pøepínaè (VOX) pro magnetofony. Levný pøijí-
maè pro KV. CAROS, nová slu�ba pøedpovìdí �í-
øení na internetu. Zprávy Spoleènosti pro zachování
amplitudové modulace (knihovna spoleènosti, zku-
�enosti protipo�ární slu�by, poznatky).

CQ HAM RADIO 2/1998, Tokio. Modem GPS
RF TGM-1000. Desky s plo�nými spoji transceive-
ru IC-748 (50 a 144 MHz). Transceiver TM-G707/
TM-G707S (144/430 MHz). Jak zaèít s paket rádi-
em. Jak zaèít s RTTY. Jak zaèít s SSTV. Transcei-
ver SSB 50 MHz (návod). Jak udìlat magnetickou
anténu. Pokusy s rhombickou anténou na 430 MHz.
Automatické ladìní antény pøístrojem AH-4. Antén-
ní pøizpùsobovací èlen 3,5/7 MHz ID84 Lambda HF.
Transceiver OMNI VI (pro KV pásma). Úèast na
druhém mistrovství svìta v rychlotelegrafii. Pokusy
s nenápadnou TV anténou. ,Prùzkum lineáru� s elek-
tronkami. Transceiver IC-746 pro 144 MHz. Krátko-
vlnný záznìjový oscilátor pro obecné tranzistorové
pøijímaèe. Lineární zesilovaè Henry 4K-ULTRA pro
3,5-30 MHz. Jak vylep�it poèítaè v notebooku 486.

RADIO-HOBBY 2/1998, Kijev. Historie rádia.
Transceiver Kenwood TS-830S (KV, se schéma-
ty). Napájecí transformátory pro malá napìtí. Prak-
tický výpoèet smì�ovaèù pro pøijímaèe s pøímým
zesílením. Mìøiè ÈSV a výkonu. Anténa pro pøe-
nosné stanice na 144 MHz. Nenároèná krátkovln-

 Národní kmitoètová tabulka

K mým prvním vzpomínkám z dìtství
patøí pohled z okna. Silnice s telegrafními
tyèemi, na kterých byl napnut jeden drát,
za ní hluboká zmola, potok a z nìho str-
mì se zvedající horský høeben, do které-
ho byla zaklesnuta obloha. Tam konèil svìt
a mne muèila touha jednou zblízka vidìt,
jaké to tam vlastnì je. Je je�tì nìco za
tou bání? A co?

Jako student jsem mìl (po krystalce)
jednolampový pøijímaè Low-loss s pevným
variokuplerem a vlnovým rozsahem 200
a� 600 m. U toho horního konce byla ve-
èer a v noci sly�et korespondence lodních
a pobøe�ních stanic. V Radioamatéru jsem
èetl o pøijímaèích 200 a� 20 000 m a byl
jsem posedlý touhou dostat se pøes tu hra-
nici 600 m, kde u� byl ladicí kondenzátor
zavøený, na dlouhé vlny a sly�et, co tam
je a jak to tam vypadá. Chtìlo to otoèný
kondenzátor 1500 pF a výmìnné cívky.
Kdy� byla ta jednolampovka hotova, ote-
vøel se mnì �iroký, nový, dosud neznámý
svìt, plný fascinujících zá�itkù. Nìco po-
dobného jsem za�il o nìkolik let pozdìji
s krátkými vlnami a mým (nikdy nesplnì-
ným) snem se stalo mít pøijímací zaøízení,
tøeba jen jednoduché, ale schopné ,chy-
tat� v�echny vlny od nejdel�ích po nejkrat-
�í, a moci sledovat, co tam je a co se tam
dìje.

To v�echno jsem znovu pro�íval nad
knihou s názvem Národní kmitoètová ta-
bulka. Obsahuje pøehled kmitoètù od
9 kHz do 400 GHz a informace o jejich
pou�ívání ve svìtì i v Èeské republice.
Najdeme zde údaje o kmitoètových pás-
mech rozhlasových, amatérských, o pás-
mech urèených slu�bì pevné, námoøní
i letecké. I kdy� se tyto slu�by stìhují do
kosmického prostoru na dru�ice, stále je�-
tì na nich posluchaè najde mnoho zají-
mavého. Nechybí ani údaje o kmitoètech
pøidìlených øízení modelù, bezdrátovým
mikrofonùm a policii. I u�ivatelé skenerù,
schopných pøijímat kontinuálnì od vln krát-
kých a� k milimetrovým, najdou zde cen-


