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s panem Zdeòkem Navráti-
lem, jednatelem firmy ECIA,
spol. s r. o. Lan�kroun, výrob-
cem souèástek pro elektroniku.

Na�i ètenáøi nemìli dosud mo�-
nost se na stránkách PE seznámit
s va�í firmou. Mù�ete nám jí blí�e
pøedstavit?

Firma ECIA spol. s r. o. byla zalo-
�ena v roce 1990 se zamìøením na
výrobu hybridních integrovaných ob-
vodù. Po pøedbì�ném marketingovém
prùzkumu tehdej�ího èeskosloven-
ského trhu jsme získali urèitý poèet
odbìratelù, kteøí v té dobì vyu�ívali
tuto specifickou technologii ve svých
výrobcích. Jeliko� se v�ak jednalo
o men�í série zpravidla zákaznického
charakteru, a i kdy� nìkteré obvody
byly slo�ité a tím i dra��í, nebyla pod-
le na�ich pøedstav uspokojivì naplnì-
na produkce. Z toho dùvodu jsme se
sna�ili o dal�í prùzkum trhu a hledali
oblasti, kde bychom mohli tuto tech-
nologii uplatnit, stejnì jako na�e zku-
�enosti s výrobou elektronických sou-
èástek.

Výsledkem na�ich aktivit bylo po-
stupné zavádìní výroby souèástek
i elektronických sestav podle po�a-
davkù odbìratelù. Postupnì jsme se
dostali a� k výrobì elektronických prv-
kù a obvodových sestav jak pro auto-
mobilový prùmysl, tak i pro nìkterá
dal�í odvìtví elektrotechnického prù-
myslu.

Vyu�ili jste nìkteré prvky z výroby
hybridních obvodù pro jiné aplika-
ce elektronických souèástek?

V na�em prvotním zamìøení, jak
jsem se ji� zmínil, jsme soustøedili své
pracovní aktivity na výrobu tìchto ob-
vodù. Blí�e zasvìcení vìdí, �e výroba
i jednoduchého typu hybridního obvo-
du je spojená s velmi nároènou tech-
nologií, vy�adující jemnou, pøesnou a
kvalitní práci, pøi ní� jakákoli chyba
vede ke ztrátì funkce celého obvodu.
Na�í pøedností byly pøedcházející zku-
�enosti v oblasti vývoje a výroby uve-
dené technologie.

Právì tyto zku�enosti jsme vyu�ili
pøi vývoji a pøi následné realizaci výro-
by v souvislosti s aplikacemi rùzných
elektronických obvodù, které jsme
pozdìji nabídli na�im novým zákazní-
kùm. V na�í nabídce se pøedev�ím
jedná o uplatnìní technologie SMD,
pájení pøetavením na keramický sub-
strát nebo na desku s plo�nými spo-
ji. Souèasný stav výrobní základny
v�ak sleduje montá� sestav elek-
troniky i s klasickými souèástkami a
technologií pájení.

Automobilový prùmysl má ve vzta-
hu k dodavatelùm komponentù
velmi pøísná mìøítka na kvalitu
dodávaných výrobkù. Jak jste se
vyrovnali s tímto po�adavkem?

Vstup na trh, kde je kvalita po�ado-
vaná jako samozøejmost, nebyl jedno-
duchý. My jsme vìdìli, �e nás èeká
velmi nároèný program ve smyslu
pøísného provìøování celkové úrovnì
od vývoje pøes konstrukci a� po výro-
bu podle normy ÈSN ISO 9001 jak
vlastními pracovníky, tak pøedev�ím
v provìøování výrobkù ze strany na-
�ich odbìratelù. Pøíprava a vlastní re-
alizace kontroly jakosti byla postupná
a dotváøela se na základì nových, do-
plòujících po�adavkù nejen ze strany
na�ich odbìratelù, av�ak i z hlediska
plnìní èeských a mezinárodních no-
rem. Postupnì jsme vypracovali pod-
klady, které zajistily jakost výrobkù
na�í firmy, a shroma�ïovali jsme i dal-

Pan Zdeòek Navrátil
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�í potøebné informace s cílem dosáh-
nout v co nejkrat�í dobì po�adované
úrovnì kvality výroby. Pøed vlastním
auditem odbìratele zveme nezávislé-
ho auditora, aby nás pøípadnì upozor-
nil na nìkteré problematické body
v zabezpeèování jakosti. Ty jsou ná-
slednì operativnì upraveny. V dodáv-
ce výrobkù pro automobilový prùmysl
obstála na�e firma pøed auditem ma-
nagementu jakosti podle normy VDA
6. 1. úspì�nì.

Jaké plány má firma se zlep�ová-
ním kvality do budoucna?

Situace v období posledních let za-
znamenala i v prùmyslu znaèné zvý-
�ení po�adavkù na jakost výrobkù.
Na�im cílem proto nemù�e být jen spl-
nìní po�adavkù na prokázání jakosti,
av�ak pøedev�ím získání skuteèné
schopnosti po�adovanou jakost do-
sáhnout.

Firma proto postupnì zavádí sys-
tém cílového zabezpeèení jakosti vý-
roby, procesu i výrobku podle vý�e
zmínìných norem kvality. Hlavním cí-
lem proto je nejen snaha o získání,
ale pøedev�ím o zachování trvalé dù-
vìry a spokojenosti odbìratelù s do-
dávkami výrobkù. V souèasné dobì
se postup prací v této oblasti nachází
v pøípravné etapì pro certifikaci výro-
by podle uvedených norem. V bìhu
jsou také vstupní konzultace s firmou
DELTA consulting s. r. o. Cílem i toho-
to spojení je dosáhnout certifikace
systému øízení jakosti.

A co nové výrobky, jaké jsou va�e
dal�í zámìry?

Uspìt na trhu a zajistit si dlouhodo-
bou prosperitu znamená pro firmu ne-
ustále pøipravovat nové modifikace ji�
vyrábìných souèástí, pøípadnì vyvíjet
a následnì i vyrábìt nové elektronické
sestavy a výrobky.

V pøípravné fázi pro výrobu máme
novou øadu mùstkových a jednocest-
ných usmìròovaèù. Toto provedení
umo�ní na�im odbìratelùm je pou�ít
v �ir�ím sortimentu svých výrobkù
s mo�ností vìt�ího uplatnìní i na ev-
ropském trhu. Nejnovìj�ím hitem je
diodový usmìròovací blok pro alter-
nátory motorových vozidel, který ji�
máme pøipravený pro sériovou výro-
bu. Jeho provedení je univerzální a
lze ho pou�ít jak pro alternátory s vý-
konem 14 V/70 A, tak i s vìt�í proudo-
vou zatí�itelností 14 V/90 A. Jsou

v �estidiodovém a osmidiodovém pro-
vedení. V tìchto usmìròovacích blo-
cích jsou pou�ity speciální výkonné
diody se Zenerovou funkcí. Celý sys-
tém tvoøí kompaktní celek s alternáto-
rem. Svojí výkonností a spolehlivostí
pøispívá ke zlep�ení úèinnosti finální-
ho výrobku. Pøedpokládáme, �e dio-
dový usmìròovací blok bude do bu-
doucna tvoøit pomìrnì významné
procento obratu na�í firmy.

Takováto výroba vy�aduje nejen
úzkou spolupráci s odbìrateli,
av�ak i s dodavateli nìkterých po-
tøebných elektronických souèás-
tek. Jak hodnotíte tuto spoluprá-
ci?

Po vzniku firmy jsme navazovali
kontakty s rùznými vznikajícími spo-
leènostmi a distributory souèástek
v Èeské republice i v zahranièí. Samo-
zøejmì, �e stejnì jako jiní výrobci i my
máme s tìmito distributory rùzné zku-
�enosti. Ti, kteøí nebyli ochotni pøi-
stoupit na na�e postupnì se zvy�ující
nároky na kvalitu jimi dodávaných
souèástek a na zpùsob závazné záru-
ky termínù dodání zbo�í, ji� s na�í fir-
mou nespolupracují.

A naopak, jako pøíklad dobré spo-
lupráce bych rád uvedl obchodní
spojení s firmou SemiTech Tachov,
s. r. o. Tato firma dodává v�e po�a-
dované pøesnì podle na�ich zakázek
a navíc poskytuje i technický servis,
který je pro nás velmi dùle�itý nejen
pøi vývoji, ale i v prùbìhu sériové výro-
by.

Va�e produkce je úzce specializo-
vaná, to zøejmì klade i urèité náro-
ky na odbornou zdatnost va�ich
zamìstnancù. Jaké na nì máte po-
�adavky?

Výbìr pracovníkù výroby je stano-
ven základní tøímìsíèní zku�ební lhù-
tou a je výraznì ovlivnìn døívìj�ím za-
mìstnáním a praxí. Toto je pro firmu
pøíznivé, proto�e vìt�ina zájemcù
o zamìstnání u nás ji� má zku�enosti
s elektrotechnickou výrobou. Nìkteøí
pøímo pracují na operacích, které za-
ji��ovali na døívìj�ím pracovi�ti. Pøes-
to je vìnována osvìtì pracovníkù vel-
ká pozornost, pøedev�ím v pøístupu
k zaji�tìní vysoké kvality jimi provádì-
ných pracovních úkonù. Máme i sta-
novený program �kolení zamìstnancù.
Cílem je seznámit lidi s potøebnými
kvalifikaèními po�adavky na výrobu,
nauèit je odpovìdnému pøístupu k jed-
notlivým výrobním operacím a sezná-

mit je i s krátkodobými úkoly a výhle-
dovými zámìry firmy.

Sledování výroby pomocí ukazate-
lù jakosti a zpìtná opatøení vycházejí-
cí z kontrol slou�í jako základní èlánek
pøi postupném zlep�ování jakosti vý-
robkù a jsou pro pracovníky výroby
závazné. Souèasnì jsou zamìstnanci
prùbì�nì seznamováni i s výsledky
auditù, jejich závìrù vèetnì pøijatých
nápravných a preventivních opatøení.
�kolící program má zajistit u pra-
covníkù výroby �vìdomí potøeby ja-
kosti�, proto�e se to vyplatí jim i firmì.
Zavedli jsme systém zainteresova-
nosti zamìstnancù na kvalitì práce.
Pomìrnì velká èást vyplácené mzdy
je urèena pro motivaci zamìstnance
na kvalitì. Pravidelnì mìsíènì je
kvalita odvedené práce vyhodnoce-
na a s ohledem na dosa�ené vý-
sledky je tato pomìrná èást mzdy vy-
placená.

Na výstavì AMPER 98 jste vlastní
stánek nemìli, pøesto se zde do-
stalo va�emu diodovému usmìr-
òovacímu bloku nejvy��í ocenìní.
Jak to?

Jak ji� jsem uvedl, na�e spoluprá-
ce s firmou SemiTech Tachov, s. r. o.,
která mimo jiné zastupuje na èeském
trhu americkou firmu General Semi-
conductor, je velmi dobrá. Tato firma,
která na výstavì mìla svùj stánek, pøi-
�la s návrhem pøihlásit do soutì�e
ZLATÝ AMPER 98 nejen vlastní výko-
novou diodu, kterou nám dodávají, ale
i celý ná� diodový usmìròovací blok.
My jsme pøirozenì s tímto návrhem
souhlasili. Vznikla dohoda o vyu�ití
výstavní plochy stánku, kde jsme
mohli spoleènì s firmou SemiTech a
se zástupci firmy General Semiconduc-
tor (viz obr. na II. stranì obálky)
pøedstavit dvì modifikace tøífázového
usmìròovacího bloku, a to jak typ 04A
v �estidiodovém provedení, tak i typ
05B s osmi diodami. Odborná komise
výstavy rozhodla o udìlení presti�ní
ceny za tøífázový usmìròovací blok
typ 05A. Proto�e jde výluènì o zákaz-
nický výrobek, lze pøípadné zájemce
uspokojit po vzájemné dohodì.

Vysoké ocenìní, které se dostalo
na�emu výrobku, ukázalo, jak je dùle-
�itá vzájemná oboustranná dùvìra a
úzká spolupráce mezi dodavatelem a
odbìratelem.

 Dìkujeme vám za rozhovor.

NEZAPOMEÒTE, �e ji� za tøi mìsíce bude uzávìrka

Konkursu PE A Radia 1998
Podrobné podmínky viz PE A Radio 3/1998, s. 3.

             Rozmlouval ing Jan Klabal
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SEZNAMUJEME VÁS

ñ

Televizní
pøijímaè

OVP
CTV 284

STEREO PIP
V dne�ním testu bych se rád vrátil k no-

vému výrobku firmy OVP (Oravský Výrob-
ný Podnik), která vznikla pøed ètyømi lety
v Trstené (Slovenská republika) a zaèala
vyrábìt televizní pøijímaèe. Test jednoho
z jejich televizorù jsem uveøejnil v PE 11/96.
O prùbojnosti podniku svìdèí i skuteènost,
�e dnes, tedy po ètyøech letech, nabízí cel-
kem 31 modelù televizorù, poèínaje typy
s úhlopøíèkou obrazovky 37 cm a konèe
typy s úhlopøíèkou obrazovky 70 cm.

Pro dne�ní test jsem vybral televizní
pøijímaè CTV 284 STEREO PIP s úhlopøíè-
kou obrazovky 70 cm.

Celkový popis

lze ladit buï �ruènì� nebo automaticky. Pøi
�ruèním� ladìní vkládá u�ivatel èíslo tele-
vizního kanálu, na kterém po�adovaný vy-
sílaè vysílá, a pak zvolí èíslo programového
místa, kam si pøeje vysílaè ulo�it. Automa-
tické ladìní vyhledá a ulo�í nalezené vysí-
laèe na postupná programová místa, poèí-
naje èíslem programového místa, které
si u�ivatel zvolí. Existuje pochopitelnì
mo�nost, aby u�ivatel po automatickém
naladìní pøemístil vysílaèe pod ta èísla
programových míst, která mu budou lépe
vyhovovat.

Pøijímat lze vysílaèe, které pracují v ba-
revné soustavì PAL a ve zvukové (a kaná-
lové) normì B/G nebo D/K. Rovnì� je mo�ný
pøíjem stereofonního nebo dvouzvukového
doprovodu, a to v obou zvukových nor-
mách.

Do pamìti pøístroje lze ulo�it a� 100 vy-
sílaèù pod èísla programových míst 0 a�
99. U vysílaèù, které jsou ulo�eny na prv-
ních deseti programových místech (0 a� 9),
lze do pamìti ulo�it i individuální nastavení
parametrù obrazu a zvuku (napøíklad odli�-
ný jas, kontrast, hlasitost, atd.).

Teletextový dekodér, jím� je pøístroj vy-
baven, umo�òuje pøíjem teletextových sig-
nálù v systémech TOP i FLOF a je vyba-
ven pamìtí pro 500 textových stránek
(v systému TOP zobrazuje pro snadnìj�í
orientaci teletextové menu). Umo�òuje
v�echny funkce, které jsou u teletextového
zobrazování bì�nì pou�ívané.

Souèástí televizoru je pochopitelnì dál-
kový ovladaè, pøièem� prùbìh nastavování
jednotlivých funkcí je zobrazován na obra-
zovce (On Screen Display - OSD). Infor-
mace, které OSD poskytuje, lze volit ve
tøech nabízených jazycích: slovensky, èes-
ky nebo anglicky. Pro rychlou zmìnu obra-
zu (zmìny jasu, kontrastu nebo barevné
sytosti) lze pou�ít samostatné tlaèítko na
dálkovém ovladaèi, pøièem� obraz není in-
dikací zmìny prakticky ru�en. Toté� platí
o rychlé zmìnì parametrù zvuku (hlasitosti
v reproduktorech, hlasitosti ve sluchát-
kách, úrovnì hloubek, úrovnì vý�ek nebo
vyvá�ení kanálù), k èemu� slou�í rovnì�
samostatné tlaèítko na dálkovém ovladaèi.
Dálkovým ovladaèem lze té� rùznými zpù-
soby upravovat subjektivní dojem z repro-
dukce zvuku obdobnì, jak je to dnes u po-
dobných televizorù zvykem.

Pøístroj je navíc vybaven funkcí �rodi-
èovský zámek�, která, pokud je aktivována,
znemo�òuje volbu urèitého zvoleného pro-
gramového místa. Tato funkce je pøístupná
pouze po vlo�ení kódového èísla. Dal�í
funkce, kterou výrobce nazval �vypínací
èasovaè�, umo�òuje naprogramovat, za ja-
kou dobu se má automaticky uvést pøístroj
do pohotovostního stavu. Nastavit lze libo-
volnou dobu a� do 240 minut. Funkce �bu-
dík� umo�òuje v pøedem nastavenou dobu
pøístroj z pohotovostního stavu zapnout a
pøitom zvolit èíslo programového místa po�a-
dovaného vysílaèe (té� pøedem nastavené).

Oprávnìná osoba mù�e v pøípadì po-
tøeby aktivovat  tzv. �hotelový re�im�, který
v�ak je spolu se �servisním re�imem� pøí-
stupný pouze servisním technikùm. �Hote-
lový re�im� dovoluje zablokovat ladìní tele-
vizoru, a tudí� umo�òuje u�ivateli volbu
pouze tìch vysílaèù, které byly pøedem
ulo�eny do pamìti. Dále dovoluje nastavit
pouze urèitou, pøedem stanovenou nejvìt�í
úroveò hlasitosti tak, aby u�ivatel nemohl
ru�it své okolí nadmìrnì hlasitým posle-
chem.

Televizor je vybaven interními hodina-
mi, které se automaticky nastavují a syn-
chronizují z teletextových informací naladì-
ného vysílaèe. Tyto hodiny jsou funkèní
i v pøípadì, �e byl zvolen vysílaè, který tele-
textové informace nevysílá.

Televizní pøijímaè CVT 284 je doplnìn
technikou PIP (Picture in Picture), tedy ob-
raz v obraze, která umo�òuje zobrazit
v rohu obrazovky malý obraz souèasného
programu jiného, libovolnì zvoleného vysí-
laèe. Nìkteré zahranièní televizory, které
mají funkci PIP, jsou v�ak vybaveny pouze
jedním tunerem, umo�òují na tomto malém
obrázku sledovat pouze program, který je
pøivádìn na vstup AV. Pokud si u�ivatel
pøeje sledovat souèasnì napøíklad pro-
gram jiného vysílaèe, musí vyu�ít napøíklad
tuneru videomagnetofonu, jeho� výstup za-
pojí do pøíslu�né zásuvky (SCART). Popi-
sovaný televizor je v�ak vybaven dvìma
nezávislými tunery, tak�e je na nìm mo�né
sledovat programy dvou vysílaèù bez nut-
nosti pou�ívat jakékoli doplòkové pøístroje.
Navíc umo�òuje sledovat skenovacím zpù-
sobem okam�ité programy ètyø nebo devíti
vysílaèù, pøípadnì reprodukovat malý za-
stavený obraz.

Jako ostatní televizory vyrábìné touto
firmou je i tento pøístroj vybaven obrazov-
kou Philips a jeho provedení je standardní,
to znamená, �e reproduktory jsou umístì-
ny symetricky po stranách obrazovky a
zvuk tedy vyzaøuje smìrem dopøedu. Na
èelní stìnì pod obrazovkou je pouze jeden
viditelný ovládací prvek - tlaèítkový spínaè
sítì. Ve støední èásti èelní stìny (pod od-
klopným víèkem) je optická indikace, která
èerveným svìtlem indikuje pohotovostní
stav a zeleným svìtlem provozní stav. Po-
kud je pøijímán dvoukanálový nebo stereo-
fonní zvuk, je na to u�ivatel upozornìn
zmìnou indikace ze zelené barvy na �lu-
tou. Dále je zde èidlo pøijímaèe signálù
z dálkového ovladaèe a zásuvka pro pøipo-
jení sluchátek (JACK Æ 6,3 mm). Pak ná-
sleduje pìt tlaèítek. První dvì slou�í k pøe-
pínání programových míst vzestupným a
sestupným smìrem. Støedním tlaèítkem
(s oznaèením SEL) lze volit funkce, které si
u�ivatel pøeje mìnit. Postupným stisknutím
tohoto tlaèítka se cyklicky støídají: jas, kon-
trast, barevná sytost, hlasitost ve sluchát-
kách, vý�ky, hloubky, vyvá�ení kanálù a
hlasitost v reproduktorech. Posledními
dvìma tlaèítky se takto zvolená funkce
mìní smìrem do minusu nebo do plusu.

Na zadní stìnì je na levé stranì zásuv-
ka pro pøipojení antény a vedle ní dvì zá-
suvky pro pøipojení vnìj�ích reproduktorù
(zasunutím zástrèek se vnitøní reprodukto-
ry automaticky odpojí). Pod nimi je zásuv-
ka pro pøipojení pøístrojù S-VHS. Pak ná-
sledují dvì zásuvky SCART a vedle nich
je�tì dvì zásuvky CINCH (pro pøipojení
vnìj�ího zdroje zvukového signálu).

Televizor samozøejmì umo�òuje pøíjem
vysílaèù ve v�ech televizních pásmech
vèetnì doplòkových pásem CATV I, CATV II
a Hyperband. Ladìní je realizováno kmito-
ètovou syntézou, tak�e pøi ladìní lze pøímo
vkládat èísla televizních kanálù. Vysílaèe
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ñ Technické údaje podle výrobce

Úhlopøíèka obrazovky: 70 cm.
Úhlopøíèka viditelného obrazu: 66 cm.
Pøíjem televizního signálu:

V�echna TV pásma i kabelová pásma.
Zpùsob ladìní: Kmitoètová syntéza.
Pøíjem v barevné soustavì: PAL.
Pøíjem v televizní normì: B/G, D/K.
Pøíjem teletextu: TOP, FLOF.
Poèet pamì�ových stran teletextu: 500.
Pøíjem zvuku: Mono, stereo, duální.
Výstupní výkon (hudební): 2 x 10 W.
Napájecí napìtí: 160 a� 250 V / 50 Hz.
Pøíkon: 90 W.
Pøíkon v pohotovostním stavu: 8 W.
Rozmìry (�xvxh): 76 x 55 x 48 cm.
Hmotnost: 34 kg.
Napájení dálkového ovladaèe:

3 V (2 mikrotu�ky).

Funkce pøístroje

�e má popisovaný televizor perfektní
obraz a dobrý zvuk, to je u souèasných
znaèkových výrobkù ji� zcela samozøejmé.
Proto nechci znovu zdùrazòovat, �e je po
této stránce televizní pøijímaè CTV 284 na-
prosto srovnatelný se �pièkovými zahraniè-
ními pøístroji (pochopitelnì s tìmi, které
pracují rozkladem s 50 Hz).

Ladìní kmitoètovou syntézou je realizo-
váno pøímou volbou èísel televizních kaná-
lù, co� pova�uji pro u�ivatele za nespornì
výhodnìj�í ne� ladìní podle kmitoètu vysí-
laèù, i kdy� to pro výrobce znamená urèi-
tou komplikaci, proto�e kanály I. a III. tele-
vizního pásma ani kanály CATV I a CATV
II se v rùzných normách nekryjí. Proto je

pøi ladìní v tìchto televizních pásmech
nutné volit buï �západní� normu B/G nebo
�východní� D/K. Pøi ladìní vysílaèù ve IV. a
V. televizním pásmu je ji� norma shodná.

Výhodné je té� uspoøádání rùzných
funkcí zvuku, které napøíklad pøi dvouzvu-
kovém doprovodu umo�òují libovolnì volit,
který zvuk si pøejeme poslouchat v repro-
duktorech a který ve sluchátkách. Hlasitost
reprodukce v reproduktorech a ve sluchát-
kách lze té� regulovat samostatnì a zcela
nezávisle. Za velkou pøednost pova�uji
také to, �e lze mìnit základní parametry
zvuku i základní parametry obrazu v prùbì-
hu sledování televizního poøadu tak, �e
sledované vysílání není zakrýváno souhrn-
nými pokyny pøíslu�ného menu.

Nesmírnou pøedností pro ty, kteøí rádi
sledují informace, poskytované teletexto-
vými slu�bami, je 500 pamì�ových strá-
nek, co� rovnì� není u pøístrojù této tøídy
zcela obvyklé. Takový poèet pamìtí má tu
výhodu, �e je prakticky eliminována nutná
èekací doba, ne� pøístroj zvolenou stránku
vyhledá, a �e tudí� naprostá vìt�ina stran
teletextových informací je pøístupná oka-
m�itì po jejich navolení. Teletext má k dis-
pozici v�echny bì�né funkce a navíc je�tì
ménì obvyklou funkci, kdy je televizní a te-
letextový obraz smíchán tak, �e je teletex-
tová stránka umístìna v jedné polovinì
svisle rozdìleného obrazu a v druhé polo-
vinì je televizní obraz.

Funkce PIP, umo�òující souèasnì sle-
dovat okam�itý poøad jiného vysílaèe, je
- jak jsem se ji� v úvodu zmínil - nezávislá
na pøipojení dal�ího pøístroje, proto�e je te-
levizor vybaven dvìma tunery, a je tudí�,
jak ji� bylo té� zdùraznìno, k dispozici bez
dal�ích pøídavných pøístrojù. Malý obrázek
programu jiného vysílaèe se zobrazuje
v rohu obrazovky a tlaèítkem na dálkovém
ovladaèi lze volit roh, ve kterém se zobrazí.
Zvolit lze té� velikost tohoto obrázku: po-
stupným stisknutím tlaèítka mù�eme volit
ètyøi rozmìry, obrázek lze té� kdykoli za-
stavit.

Funkce PIP má u tohoto pøístroje je�tì
dal�í mo�nosti, a to zobrazovat souèasnì
okam�ité poøady ètyø, pøípadnì devíti vysí-
laèù, ulo�ených v pamìti. Je to øe�eno tak,
�e v�dy asi 1 sekundu je jeden malý obrá-
zek v pohybu, pak se pohyb v tomto obráz-
ku zastaví a 1 sekundu je v pohybu dal�í
obrázek. Tento postup trvá tak dlouho, do-
kud funkci nezru�íme. I toto seskupení
ètyø, pøípadnì devíti obrázkù, lze umístit do
jednoho ze ètyø míst na obrazovce, které
u�ivateli nejvíce vyhovuje.

Návod k tomuto televiznímu pøijímaèi je
ve dvou jazycích (sloven�tina a èe�tina) a
je velmi úhlednì proveden. Jedinou výtku
mám k popisu funkce PIP, kde nebyl do-
stateènì popsán zpùsob jak vytvoøit mozai-
ku ètyø, pøípadnì devíti malých obrázkù.
Byl jsem v�ak uji�tìn, �e bude v tomto
smìru zjednána náprava.

Závìr

Po dùkladném pøezkou�ení tohoto pøí-
stroje mohu vyslovit pøesvìdèení, �e se po
technické stránce naprosto vyrovnává
�pièkovým zahranièním pøístrojùm ve své
tøídì, ba v nìkterých vlastnostech je do-
konce pøedèí. Co navíc jednoznaènì hovo-
øí v jeho prospìch, je prodejní cena, která
byla u následnì jmenovaných prodejen fir-
my EURO COMP stanovena na 25 990 Kè.
Jsou to napø. prodejci v Praze 1, Jungman-
novo nám. 3 (tel. 24 22 66 39), v Praze 2,
Myslíkova 32 (tel. 29 15 04), pøípadnì
v Praze 7, Milady Horákové 58 (tel. 37 47 68).

Vzhledem k tomu, �e jsem pøesvìdèen,
�e jde o velmi dobrý pøístroj, ho mohu
v�em zájemcùm plnì doporuèit.

Jedlièka, P.: Pøehled obvodù
TTL 7400, II. díl - obvody 74100
a� 74199, vydalo nakladatelství
BEN - technická literatura, 320
stran B5, obj. è. 180039, 299 Kè.

Koncem dubna vy�lo dal�í pokraèová-
ní úspì�né edice o obvodech TTL 7400.
Úvod druhého dílu obsahuje zajímavé po-
rovnání bipolárních a unipolárních techno-
logií pou�ívaných pøi výrobì logických
obvodù, pøevodní tabulku sovìtského zna-
èení obvodù a pøehled vyrábìných modifi-
kací od rùzných výrobcù.

V hlavní èásti pøíruèky jsou obvody TTL
uspoøádány opìt vzestupnì podle èíselné-
ho oznaèení. U ka�dého je uvedena skupi-
na logických obvodù, do které patøí, násle-
duje schéma zapojení vývodù pouzdra,
seznam vývodù s krátkým popisem jejich
funkce, struèný popis funkce obvodu,
funkèní schéma, funkèní tabulka, èasové
prùbìhy, logické schéma, tabulka typic-
kých zpo�dìní prùchodu signálu obvodem
(nìkdy té� typický mezní kmitoèet) a typic-
ký napájecí proud pro nízké kmitoèty. Na
závìr jsou u vìt�iny obvodù uvedeny nì-
které aplikace.

Skalický, P.: Mikroprocesory øady
8051, II. vydání, vydalo naklada-
telství BEN - technická literatu-
ra, 160 stran A5, obj. è. 180035,
159 Kè.

Dovolujeme si ètenáøe upozornit, �e
v bøeznu tohoto roku vy�lo nové, podstatnì
roz�íøené vydání této úspì�né pøíruèky. Ta
byla loni po vydání prakticky ihned rozebrá-
na. Autor text roz�íøil zejména o informace
o procesoru Philips øady 80C51XA.

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, Pl-
zeò, 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.  Adrien Hofhans
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Na obr. 79 (v minulém èísle) jsou
znázornìny prùbìhy napìtí na bázi a
kolektoru obou tranzistrorù. t1 je doba,
po kterou je otevøen tranzistor T1, t2
doba otevøení tranzistoru T2. Tyto doby
lze pøibli�nì spoèítat ze vztahu

t1 = 0,7(RB1
. C1) , resp.

t2 = 0,7(RB2
. C2) .

V praxi se vìt�inou volí RC1 = RC2 a
RB1 = RB2. Kapacity kondenzátorù C1
a C2 bývají té� stejné, nebo jsou zvo-
leny podle potøebného pomìru signál-
-mezera na výstupu. Pro kmitoèet im-
pulsù platí, �e

1
f = ��� .

t1 + t2
Na principu multivibrátoru pracují

zapojení nejrùznìj�ích blikaèù. Mù�e-
te si vyzkou�et jednoduchý blikaè
s opakovacím kmitoètem asi 0,7 s
(obr. 80), pøípadnì si postavit bzuèák
podle schématu na obr. 81 a zmìnou
odporu rezistorù, pøípadnì kapacit kon-
denzátorù si ovìøit, jaký mají vliv na vý-
stupní signál.

Obr. 80. Jednoduchý blikaè s tranzis-
tory

Ke konstrukci multivibrátorù se dají
vyu�ít i nejrùznìj�í integrované obvo-
dy. Na obr. 83 je multivibrátor s oblíbe-
ným èasovaèem 555. Funkce obvodu
se od èinnosti multivibrátoru s tranzis-
tory li�í � v zapojení se nabíjí a vybíjí
jediný kondenzátor � výsledek je v�ak
obdobný. Na výstupu multivibrátoru
máme signál s obdélníkovým prùbì-
hem a s kmitoètem, v tomto zapojení
urèeným pøevá�nì kapacitou konden-
zátoru C1 a odporem rezistoru R2.

Obr. 83. Multivibrátor s 555

Je�tì jednodu��í je multivibrátor
sestavený z nìkterých logických IO. Na
obr. 84 je multivibrátor sestavený z jed-
né �estiny (!) obvodu 40106 nebo
74HC106, kondenzátoru a rezistoru.
Obvod 40106 obsahuje �est invertorù,
majících na vstupu Schmittùv klopný
obvod. Co je Schmittùv klopný obvod,
se v na�em seriálu je�tì dovíte. Kmi-
toèet multivibrátoru se nastavuje zmì-
nou kapacity C1 nebo odporu R1. Ne-
výhodou multivibrátorù, sestavených
z hradel logických obvodù je pomìrnì
velká závislost kmitoètu na velikosti na-
pájecího napìtí.

Obr. 84. Jednoduchý multivibrátor
z hradla se Schmittovým klopným

obvodem

Na obr. 85. je také multivibrátor
s logickým obvodem, je v�ak pou�ito
dvouvstupové hradlo. Zapojíme-li oba
vstupy hradla paralelnì, pøípadnì pøi-
pojíme-li druhý vstup na kladné napá-
jecí napìtí, pracuje multivibrátor zcela
shodnì se zapojením na obr. 84. Pøi-
pojíme-li v�ak druhý vstup na záporné
napájecí napìtí IO (na zem), pøestane
multivibrátor kmitat. Volný vstup mù�e-
me pøipojit na výstup jiného multivibrá-
toru, napø. s kmitoètem asi 1 Hz.
Získáme tak jednodu�e pøeru�ovaný
signál.

Obr. 85. Multivibrátor s blokováním

Budete-li experimentovat s logický-
mi obvody, nezapomeòte na správné
napájecí napìtí. Obvody øady 4000 lze
napájet napìtím 3 a� 15 V, obvody øady
74HC i 74HCT napìtím 2 a� 6 V.

Monostabilní klopný obvod
(dále MKO)

Jeho základní schéma vidíme na
obr. 86. Podobnì jako u multivibrátoru
si v prvé øadì vysvìtlíme funkci. Po pøi-
pojení napájecího napìtí je báze tran-
zistoru T2 napájena ze zdroje napìtí

pøes rezistor R, tranzistor T2 je otevøen
a na výstupu oznaèeném Y je napìtí
blízké nule - pro jednoduchost budeme
uva�ovat, �e je skuteènì rovno nule.
Pomocné napìtí Up je záporné, dìliè
z rezistorù R1 a R2 je nastaven tak, aby
napìtí na bázi bylo záporné. Tak máme
jistotu, �e je tranzistor T1 spolehlivì
v rozepnutém stavu. Na kondenzátoru
C pak namìøíme polaritu, jaká je na-
znaèena na schématu.

Obr. 86. Základní schéma monostabil-
ního klopného obvodu

Na bázi tranzistoru T1 pøivedeme pøes
vazební kondenzátor Cv krátký kladný
impuls. Pokud má správnou polaritu �
� tedy je skuteènì kladný a má také do-
stateènou amplitudu, otevøe tranzistor
T1. Kondenzátor C se svým kladnì na-
bitým pólem pøipojí pøes sepnutý pøechod
C-E k zemi, jeho záporný náboj se obje-
ví na bázi tranzistoru T2 a ten se uzavøe.
Na kolektoru T2 se objeví kladné napì-
tí, jeho velikost je dána dìlièem z rezis-
torù RC2, R1 a R2. V tomto stavu MKO
zùstává i po odeznìní vstupního impul-
su, který zpùsobil pøeklopení, nebo� na-
pìtí na bázi T1 zùstává je�tì kladné.
Napìtí v bodì Y se toti� zvìt�ilo tak, �e
pøi nezmìnìném pomocném záporném
napìtí Up je na uzlu dìlièe R1 R2 (a tím
na bázi T1) napìtí kladné.

Kondenzátor C se mezitím nabíjí pøes
rezistor R na opaènou polaritu. Jakmile
se napìtí na bázi tranzistoru T2 zvìt�í
nad asi 0,5 V (pro køemíkový tranzistor),
tranzistor T2 se otevøe. Napìtí v bodì Y
se zmen�í k nule a napìtí na bázi tran-
zistoru T1 bude záporné. Tranzistor T1
se dostává do pùvodního výchozího sta-
vu a bude uzavøený. Kondenzátor C se
pøes rezistor RC1 a pøechod B-E tranzis-
toru T2 rovnì� nabíjí na polaritu, kterou
mìl pøed pøíchodem pøeklápìcího impul-
su. V tom okam�iku je celý MKO opìt ve
výchozím stavu.

AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
Základy

elektrotechniky
(Pokraèování)

Seriál pro PE pøipravuje Ing. Jiøí Peèek, OK2QX

Obr. 82. Deska s plo�nými spoji pro
pokusy s multivibrátorem z obr. 81

(Pokraèování)

Obr. 81. Multivibrátor
jako bzuèák
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Jednoduchá zapojení
pro volný èas

Indikátor provozu
spotøebièe se souèasnou

kontrolou pojistky
Kdy� po zapnutí spotøebièe zjistí-

me, �e indikátor pøítomnosti napájecí-
ho napìtí (v dne�ní dobì nejèastìji
svítivá dioda LED) nesvítí, zaèneme
obvykle pátrat po pøíèinì. Vìt�inou
jako první kontrolujeme, jestli je zasu-
nuta sí�ová vidlice v zásuvce a jde-li
proud. A� po výsledku tìchto kontrol
se teprve zajímáme o stav sí�ové po-
jistky. A právì stav pojistky - dobrá/
pøeru�ená - lze také snadno indikovat
ní�e popsanými indikátory.

Na obr. 1 je schéma zapojení ob-
vodu, u kterého indikaèní svítivá dioda
pøi normálním provozu svítí a po pøe-
ru�ení pojistky bliká.

zapojíme vhodný tranzistor, pracují-
cí v lavinovém re�imu - viz literatura
[2] a [3]. Pravdìpodobnì budeme mu-
set zvìt�it kapacitu C1 a zmìnit odpo-
ry rezistorù R1, R2, R3.

Na obr. 2 vidíme schéma zapojení
jednoduchého obvodu, který k indikaci
provozu spotøebièe a stavu pojistky
pou�ívá dvoubarevnou svítivou diodu,
která pøi normálním provozním stavu
zaøízení svítí �lutì a pøi poru�e pojist-
ky èervenì.

ody D3/1 a D3/2. Pøi pøítomnosti sí�o-
vého napìtí a dobré pojistce F1 svítí
zelená dioda D3/2 a sepnutý tranzis-
tor T1 zpùsobuje, �e èervená dioda
D3/1 nesvítí. Pøi pøeru�ení pojistky F1
zmizí napájecí napìtí diody D3/2,
tranzistor T1 se uzavøe a èervená dio-
da D3/1 mù�e svítit. Svým èerveným
svìtlem indikuje stav poruchy pojist-
ky. Pøi praktické realizaci tohoto obvo-
du je nutné pou�ít kondenzátory C1 a
C2 s dielektrikem z umìlých hmot
s provozním napìtím minimálnì
630 V (lépe 1000 V) nebo kondenzá-
tory, které jsou pøímo urèeny pro pro-
voz se sí�ovým napìtím. Velikost ka-
pacit C1 a C2 urèuje velikost proudu,
který protéká diodami D3/1 a D3/2 a
tím i svítivost diod. Kapacita konden-
zátorù uvedená na schématu v�ak ve
vìt�inì pøípadù vyhovuje. Zvìt�íme-li
kapacity kondenzátorù C1 a C2, neo-
pomeneme zkontrolovat výkonové za-
tí�ení rezistorù R1 a R2. Bì�né typy
miniaturních rezistorù s kovovou vrst-
vou pro zatí�ení 0,4 a� 0,6 W by pøi
pou�ití vìt�ích kapacit ji� nemusely
vyhovovat. Rezistory R3 a R4 zaji��ují
rychlé vybití kondenzátorù C1 a C2 po
vypnutí sí�ového napìtí. Velikost od-
poru rezistorù R3 a R4 není kritická,
volíme ji spí�e z hlediska jejich trvalé-
ho napì�ového zatí�ení. I tento obvod
lze snadno pou�ít pro stejnosmìrné
napájecí napìtí. Potom vypustíme
souèásti C1, C2, R3 a R4 a podle veli-
kosti napájecího napìtí upravíme od-
pory rezistorù R1 a R2.

Realizace obvodu pro souèasnou
indikaci provozu pøístroje a kontrolu
pojistky je nenákladná. Zále�í výluènì
jen na konstruktérovi, zda se pro tento
obvod rozhodne.

POZOR! Pøi realizaci indikaèního
obvodu na sí�ové napìtí dbejte zvý�e-
né opatrnosti! Hrozí úraz elektrickým
proudem!

 Literatura
[1] Kontrolka sí�ového napìtí. KTE
magazín elektroniky 4/93.
[2] Aplikace lavinových tranzistorù.
Amatérské radio A 4/80.
[3] Matyásek, L.: Sedmero variací na
téma lavinový generátor. ELECTUS
98 speciál.

Daniel Kalivoda

Obr. 1. Indikátor provozu s kontrolou
pojistky (blikající LED)

Obr. 2. Indikátor provozu s kontrolou
pojistky (�lutá/èervená LED)

Pøi pøítomnosti sí�ového napìtí a
dobré pojistce F1 svítí obì dvì (èerve-
ná = R a zelená = Z) dvoubarevné di-
ody LED D1 (diody R a Z jsou zapoje-
ny antiparalelnì). Spoleèný svit obou
diod v�ak zpùsobí, �e ho vnímáme
jako svit barvy �luté. Pøi poru�e pojist-
ky F1 není napájena zelená dioda a
barva svitu dvoubarevné LED se zmì-
ní na èervenou. Tento obvod lze jed-
nodu�e upravit i pro jiná støídavá na-
pìtí. Je nutno jen patøiènì upravit
odpory rezistorù R1 a R2.

Koneènì na obr. 3 je schéma za-
pojení obvodu, u kterého indikaèní
svítivá dioda D3 (dvoubarevná dioda
LED se spoleènou katodou, D3/1 =
èervená = R a D3/2 = zelená = Z) svítí
pøi normálním provozu zelenì a pøi
poru�e pojistky èervenì.

Obr. 3. Indikátor provozu s kontrolou
pojistky (zelená/èervená LED)

Obvod vychází ze zapojení publi-
kovaného v [1] a vykonává obì indi-
kaèní funkce díky pouhé zmìnì hod-
not souèástek a pø idání diody a
jednoho rezistoru. Odpor rezistoru R2
(spolu s odporem paralelnì zapojené-
ho rezistoru R1) je zvolen takový, �e
je-li pojistka F1 v poøádku, svítivá dio-
da D2 bliká s vy��í frekvencí (asi 25 -
30 Hz). Vlivem setrvaènosti lidského
oka vnímáme v�ak tento kmitoèet bli-
kání jako souvislý svit. Pøi pøeru�ení
pojistky je rezistor R2 odpojen od na-
pájecího napìtí a obvod je napájen
pouze pøes rezistor R1. Odpor rezisto-
ru R1 je ov�em více ne� desetkrát vìt-
�í, ne� odpor rezistoru R2, co� zpùso-
bí více ne� desetinásobný pokles
kmitoètu blikání svítivky D2. LED D2
bliká s nízkým kmitoètem (asi 2 Hz) a
tím oznamuje pøeru�ení pojistky. Kmi-
toèet blikání D2 je dán souèástkami
C1, R1, R2 a mù�eme ho upravit zmì-
nou hodnot tìchto souèástí. Na veli-
kosti kapacity kondenzátoru C1 v�ak
také pøímo úmìrnì závisí intenzita zá-
blesku svítivé diody.

Tento obvod je mo�né pou�ít i pro
stejnosmìrné napájení. Pro napájecí
napìtí 12 V a vìt�í mù�eme tento ob-
vod upravit tak, �e místo diaku DI1

Indikátor se skládá ze dvou iden-
tických obvodù, které napájejí obì di-

Regulátor jasu sí�ové
�árovky

Regulátor jasu vychází ze zapojení
s tranzistorem UJT (tranzistor s jed-
ním pøechodem), který byl nahrazen
obvodem ze dvou køemíkových tran-
zistorù PNP a NPN.

Schéma zapojení regulátoru je na
obr. 4. V ka�dé pùlperiodì sí�ového
napájecího napìtí se kondenzátor C1
nabíjí tak dlouho, dokud jeho napìtí
nebude vìt�í ne� napìtí na rezistoru
R4. Kdy� napìtí na C1 pøekroèí napìtí
na R4, zaène pøechodem emitor -
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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 Sensors se zabývá oborem aplikované techni-
ky snímání fyzikálních velièin. V recenzovaném ukázkovém
èísle èasopisu jsou mj. èlánky informující o nedestruktivním
testování trubek z pøedpjatého betonu, o zaøízení pro aktiv-
ní potlaèení hluku a vibrací, o snímaèi teplot s pøesným
pøevodníkem, o pøenosu dat i napájení po jednovodièovém
busu, o nových výrobcích atd.

Èasopis je mìsíèník formátu A4, má prùmìrnì 68 stran
a je ti�tìn barevnì na køídovém papíøe. Pøedplatné pro
zahranièí na jeden rok je 62 US dolarù, jedno èíslo stojí
v USA 5,50 dolaru.

INFORMACE, INFORMACE ...
Na tomto místì vás pravidelnì informujeme o nabídce

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

báze tranzistoru T1 procházet proud.
Tranzistory T1 i T2 se otevøou a kon-
denzátor C1 se vybije pøes øídicí elek-
trodu tyristoru TY1, který sepne proud
do �árovky Z1. Proto�e tyristor pro-
pou�tí proud pouze jedním smìrem,
vede se støídavý proud ze sítì do ty-
ristoru pøes mùstkový usmìròovaè
z diod D1 a� D4. Zmìnou odporu po-
tenciometru R1 se mìní doba nabíjení
kondenzátoru C1 a tím i úhel otevøení
tyristoru, èím� se ovládá jas �árovky
Z1. Zapojení není vhodné pro indukè-
ní zátì�.

Regulátor byl postaven ze ��uplí-
kových� zásob, ale funguje spolehlivì,
jak bylo ovìøeno na nìkolika kusech.
Potenciometr R1 mù�eme pou�ít o
odporu 100 kW a� 250 kW. Kondenzá-
tor C1 je fóliový s provozním ss napì-
tím alespoò 100 V. Rezistor R5 je pro
zatí�ení minimálnì 2 W, ostatní rezis-
tory jsou bì�né miniaturní.

Proto�e regulátor pracuje se sí�o-
vým napìtím, je nutné pøi jeho stavbì,
o�ivování a instalaci dodr�ovat zásady
bezpeènosti práce. Proto nedoporuèu-
ji stavbu zaèáteèníkùm s neznalostí
vyhlá�ky ÈSN 332000 - 4 - 41.

Pozn. red.: Polovodièové souèást-
ky TESLA, uvedené na obr. 4, lze na-
hradit dostupnìj�ími zahranièními
typy. Tyristor KT714 (400 V/3 A) lze
pravdìpodobnì nahradit nìkterým
z tyristorù  TIC106M (600 V/3,2 A),
TIC116M (600 V/5 A), TL6006 (600 V/
3 A) nebo TYN606 (600 V/6 A). Na
místech tranzistorù T1 a T2 lze prav-
dìpodobnì zamìnit  KF517 (PNP)
typem BC327-25 a KF507 (NPN) ty-
pem BC337-25.

Jaroslav Foltýn

Vtipný ovladaè
posloupnosti zapínání

elektrospotøebièù
V nìkterých pøípadech je zapotøe-

bí zapínat elektrické spotøebièe v urèi-
tém poøadí a vypínat je v poøadí opaè-
ném. Napø. v audiosystému je nutné
zapínat  jednotlivé komponenty po-
stupnì s odstupem asi pìti sekund,
aby se pøede�lo hlasitým pøechodo-
vým jevùm v reproduktorech.

Tento klasický problém prùmys-
lové elektroniky, který se øe�il po-
mocí tepelných relé apod., lze nyní
vtipnì vyøe�it s vyu�itím integrova-
ného obvodu, urèeného pro ovládá-
ní sloupcového indikátoru, jak je
znázornìno na obr. 5.

Na vstup IO1 typu LM3914 se pøi-
vádí vzrùstající nebo klesající napì-
tí z kondenzátoru C1, který se nabíjí

nebo vybíjí pøes rezistor R1 v závis-
losti na poloze pøepínaèe S1. K výstu-
pùm IO1 (na vývody 1, 18, 17 atd. a�
10) jsou v�ak  místo diod LED, které
by se postupnì rozsvìcely nebo zha-
sínaly, pøipojena polovodièová relé
RE1 a� RE10, která postupnì zapínají
a vypínají elektrické spotøebièe. Poèet
relé mù�e být podle potøeby dvì a�
deset, èasový interval mezi zapínáním
jednotlivých spotøebièù lze upravit
zmìnou kapacity C1 (kapacita C1
mù�e být a� 220 µF).

Proto�e èasový prùbìh napìtí na
kondenzátoru C1 je v daném zapo-
jení exponenciální, jsou èasové in-
tervaly mezi zapnutím nebo vypnu-
tím jednotlivých spotøebièù rùznì
dlouhé a závisí také na tom, ke kte-

Pøipomínka ètenáøe
Jar. �ubert z Prahy upozoròuje,

�e v zapojení Hlasitý odposlech, uve-
øejnìném v této rubrice v PE 4/1998,
musí být pou�itý reproduktor SP2 di-
menzován alespoñ na zatí�ení 0,7 a�
1 W, aby snesl trvalý proud 200 mA,
který jím protéká.

rým výstupùm IO1 jsou polovodièo-
vá relé pøipojena.

Ovladaè je napájen napìtím 5 a�
12 V, které musí být trvale pøítomné.
Vlastní spotøeba ovladaèe pøi vypnu-
tých spotøebièích je zanedbatelná.

Electronics Now, 2/1998, s. 5.

Obr. 5. Ovladaè posloupnosti zapínání elektrospotøebièù

Obr. 4.
Regulátor

jasu sí�ové
�árovky
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Za pomìrnì dobré a spolehlivé
elektronické klíèe lze pova�ovat èipy
Touch Memory Dallas typu DS1990A,
které jsou navíc vhodné i svým pøízni-
vým mechanickým provedením, odol-
ností proti ne�etrnému zacházení a
v neposlední øadì i pøijatelnou cenou.
Na základì pou�ití tohoto klíèe jsem
navrhl dvì varianty imobilizérù, kombi-
novaných s alarmem a urèených pro
pou�ití ve vozidlech se zá�ehovým
motorem. Principem funkce imobilizé-
rù je znemo�nit nastartovat motor døí-
ve, ne� je zaøízení �odemèeno� pøilo-
�ením správného klíèe.

Pokusí-li se nìkdo vozidlo nastar-
tovat, ani� by deaktivoval imobilizér,
rozpojí se jednak zapalovací okruh na
dvou rùzných místech a navíc je spu�-
tìn tzv. antisabotá�ní poplach. První,
jednodu��í varianta (IM-2) imobilizéru
plní pouze tuto základní funkci, druhá
varianta (IMA1) je navíc kombinovaná
s alarmem reagujícím na stav dveø-
ního kontaktu a má mnohem vìt�í
sortiment funkcí, volitelných u�ivate-
lem i po koneèné montá�i do vozidla.

Obì varianty umo�òují naprogra-
mování kódu pou�itých klíèù (max.
4 ks) pøi úvodním o�ivování a jejich
pozdìj�í u�ivatelské pøeprogramová-
ní. Obì varianty umo�òují také pøe-
pnutí do tzv. servisního módu, co� je
prakticky stav trvalého vyøazení imo-
bilizéru z funkce. Obì varianty jsou
rovnì� vybaveny funkcí �antiscan� -
pøilo�ením klíèe s odli�ným kódem se
aktivují obvody, které zpùsobí na
dobu asi 4 s vyøazení vstupních obvo-
dù imobilizéru z funkce (v této dobì
nereaguje ani na klíè se správným kó-
dem). Tím je znemo�nìno, nebo ales-
poò znesnadnìno odji�tìní imobilizé-
ru skenerem.

Imobilizér IM-2

a navíc spustí 28 s trvající antisabo-
tá�ní poplach, který lze zru�it pouze
pøilo�ením správného kódového klíèe.
Zapalovací okruh zùstane rozpojen po
celou dobu pøítomnosti napìtí +12 V
na svorce SK. Vyvolat dal�í antisabo-
tá�ní poplach lze a� po skonèení po-
plachu stávajícího, a to odpojením a
následným opìtovným pøipojením to-
hoto napìtí. Po pøeètení správného
kódu se dezaktivuje imobilizér, co� je
oznámeno akustickým signálem a
zhasnutím indikaèní diody LED. Nyní
je mo�né po dobu asi 30 s volnì star-
tovat, ani� by pøitom byly aktivovány
ochranné a poplachové obvody imobi-
lizéru.

Po nastartování motoru (pøesnìji
øeèeno pokud je zapalovací soustava
vozidla pod napìtím) je imobilizér udr-
�ován v neaktivním stavu. Po vypnutí
zapalování je neaktivní stav udr�ován
je�tì po dobu asi 30 s (v této dobì je
je�tì mo�no volnì startovat). Po uply-
nutí této doby se imobilizér zaktivuje.
Aktivní stav imobilizéru je indikován
blikáním indikaèní diody LED. Kromì
této základní funkce umo�òuje imobili-
zér navození i tzv. servisního módu -
co� znamená trvalou dezaktivaci imo-
bilizéru. Do tohoto stavu se dostane
dal�ím pøilo�ením klíèe ve vyèkáva-
cí dobì (po zhasnutí indikaèní diody)
pøed nastartováním motoru. Navození
servisního módu je oznámeno akus-
tickým signálem a indikováno rozsví-
cením LED. Zaøízení si pamatuje ten-
to stav i po odpojení a následném
pøipojení napájecího napìtí (napø. pøi
výmìnì baterie vozidla).

Servisní mód se opustí a normál-
ní funkce se navodí opìtovným pøi-
lo�ením klíèe Dallas. Tím se imo-
bilizér dostane do stavu dezaktivace
(doba 30 sekund, kdy je mo�né volnì
startovat), co� je oznámeno akus-
tickým signálem a indikováno zhas-
nutím LED. Zaøízení je naprogra-
mováno pro pou�ití ètyø rùzných klíèù
(bylo by mo�né úpravou programu
zmìnit a� na 15), jejich� kódy se �nau-
èí� speciálním postupem zapnutí pøi
o�ivování. Po instalaci imobilizéru je
mo�no navodit re�im u�ivatelského
pøeprogramování kódù klíèù tak, �e se

pøilo�í jeden ze ètyø pùvodních klíèù
po dezaktivaci imobilizéru a po zapnutí
zapalování (pøípadnì po nastartování
motoru). Stav je oznámen krátce pøe-
ru�ovaným pískáním a trvalým svitem
LED. Nyní èeká na postupné pøilo�ení
nových klíèù, jejich� kódy se má �nau-
èit�. Je nutné �nauèit� opìt v�echny
ètyøi klíèe (pøípadnì nìkterý klíè více-
krát), pøièem� je nutné si uvìdomit, �e
kódy pùvodních klíèù budou zapome-
nuty. Jiné opu�tìní uèebního módu
(bez zmìny stávajících kódù) po jeho
navození je mo�né pouze odpojením
napájecího napìtí.

Popis obvodového øe�ení

IMOBILIZÉR
Ing. Pavel Hùla

Poslední dobou stále více lidí poci�uje potøebu zabezpeèit svùj
automobil proti odcizení nebo vykradení. K tomuto úèelu jsou pou-
�ívána nejrùznìj�í zaøízení od jednoduchých mechanických prvkù
a� po nejslo�itìj�í elektronické systémy. Mezi pomìrnì dobrá a hoj-
nì pou�ívaná zaøízení zabraòující odcizení vozidla patøí imobilizé-
ry, jejich� úkolem je nedovolit nastartování motoru vozidla ne-
oprávnìné osobì. Oprávnìnost osoby se pøitom mù�e posuzovat
podle nejrùznìj�ích kritérií. Za nejjednodu��í imobilizér je mo�no
pova�ovat skrytý vypínaè zapalovacího okruhu, o jeho� umístìní ví
právì pouze ona �oprávnìná� osoba. Slo�itìj�í imobilizéry pak vy-
u�ívají obvykle nìkterý z kódových, pøípadnì kódovatelných elek-
tronických klíèù.

Tato jednodu��í varianta plní pou-
ze základní funkci imobilizéru, doplnì-
ného trvale zaøazenou funkcí antisa-
botá�ního alarmu.

Po pøipojení napájecího napìtí je
imobilizér v aktivním stavu a pøípadný
pokus o nastartování motoru zpùsobí
jednak rozpojení zapalovacího okruhu

Schéma imobilizéru je na obr. 1.
Jádrem celého imobilizéru je mikro-
poèítaè typu PIC16C54, který má ve
svém programu zahrnuty v�echny po-



Praktická elektronika A Radio - 6/98

dat i po odpojení napájecího napìtí.
Na tomto místì je tøeba upozornit, �e
pamìti od rùzných výrobcù se mohou
li�it nìkterými dùle�itými parametry a
v uvedeném zapojení nemusí správnì
pracovat. Zaøízení bylo vyvinuto a od-
zkou�eno s pou�itím pamìtí firem
Microchip a Thomson.

Tranzistor T1 s rezistory R1, R2 a
R3 slou�í k zaji�tìní komunikace s klí-
èem Dallas. Rezistor R15 a dioda D9
má za úkol chránit vstupní obvod pøi
náhodném pøilo�ení napájecího napìtí
na kontakty klíèe. Tranzistor T6 spolu
s rezistory R12, R17, R18 a diodou D7
zabezpeèuje nulování mikropoèítaèe
pøi poklesu napájecího napìtí pod
hranici 4 V. Obvody mikropoèítaèe
jsou napájeny napìtím 5 V, stabilizo-
vaným integrovaným obvodem IC3.
Tento obvod je je�tì chránìn proti pøí-
padným napì�ovým �pièkám palubní
sítì vozidla rezistorem R16 a Zenero-
vou diodou D4.

Dioda D6 zabezpeèuje napájení
imobilizéru i pøi náhodném (pøípadnì
úmyslném) pøeru�ení pøívodu napáje-
cího napìtí. Tranzistor T3 spolu s re-
zistory R9 a R5 pracuje jako napì�ový
zesilovaè nf signálù pro akustickou in-
dikaci. Indikaèní dioda LED je napáje-
na proudem asi 8 mA pøes rezistor R8
pøímo z výstupu mikropoèítaèe. Zene-
rova dioda D10 má za úkol chránit vý-
stup mikropoèítaèe pøi náhodném pøi-
pojení napìtí na výstup pro LED.
Tranzistory T4 a T5 spínají výkonová
relé, diody D1 a D2 omezují napì�ové
�pièky, které se mohou indukovat ve
vinutí relé. Dioda D3 spolu s rezistory
R10 a R13 chrání vstupní obvody mi-
kropoèítaèe pøi pøipojení napìtí +12 V
na vstup 12.

Mechanická konstrukce

Celý pøístroj je postaven na jedné
jednostranné desce s plo�nými spoji
typu IM-2 o rozmìrech 87 x 61 mm
(obr. 2) a je pomocí dvou plastových
distanèních sloupkù upevnìna do kra-
bièky typu KM29. Postup montá�e je
následující: Nejprve pomocí �ablony
(popø. je�tì neosazené, vyvrtané des-
ky) oznaèíme støedy upevòovacích ot-
vorù a otvoru pro výstup akustických
kmitù z piezomìnièe a vyvrtáme pøí-
slu�né otvory o prùmìru 2,5 mm a
6 mm. Do upevòovacích otvorù vy-
øízneme závity M3. Do tìchto otvorù
za�roubujeme plastové distanèní sloup-
ky typu KDA6M3x18 tak, �e jejich závi-
ty pøed dota�ením potøeme vhodným
lepidlem (napøíklad lepidlem na orga-
nické sklo).

Po dokonalém zaschnutí lepidla
oøízneme pøebyteèné èásti závitù, vy-
ènívající na vrchní stranì krabièky. Pøi
této práci musíme dát pozor na zacho-
vání kolmosti obou distanèních sloup-
kù, pøípadnì je�tì pøed zaschnutím
lepidla pro kontrolu pøi�roubovat opatr-
nì desku s plo�nými spoji. Podobným
zpùsobem je k desce upevnìn i piezo-
mìniè KPT2040W. Nejprve opatrnì

Obr. 1. Schéma
zapojení imobilizéru

IM-2

tøebné funkce. Hodinový kmitoèet je
generovaný krystalem nebo keramic-
kým rezonátorem 4 MHz, co� zaruèuje

pro dané pou�ití dostateènou pøes-
nost a stabilitu ve�kerého èasování.
Pamì� EEPROM slou�í pro uchování
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pøevrtáme jeho dva upevòovací otvory
2,5 mm a vyøízneme závity M3, do kte-
rých na�roubujeme distanèní sloupky
typu KDA6M3x10 a opìt zajistíme le-
pidlem. Pøebyteèné èásti závitù mù�e-
me opìt odøíznout.

Rozmístìní souèástek je na obr. 3.
Pøi osazování desky je dobré nejprve
osadit v�echny rezistory a kondenzá-
tory, potom diody a tranzistory, pak
výkonová relé a nakonec pamì�, na-
programovaný mikropoèítaè a krystal,
pøípadnì keramický rezonátor. Plo�ný
spoj je navr�en pro pou�ití jak krysta-
lu, tak i dvouvývodového nebo tøívývo-
dového keramického rezonátoru. Pøi
pou�ití tøívývodového rezonátoru vy-
necháme kondenzátory C1 a C2.

Stabilizátor napájecího napìtí IC3
je vhodné k desce pøipevnit buï kous-
kem silnìj�í oboustranné lepicí pásky,
nebo dutým nýtkem, pøípadnì �roub-
kem M3. Rovnì� elektrolytický kon-
denzátor C6 a krystal (obzvlá�tì pou-
�ijeme-li typ v pouzdøe HC 49) je
vhodné mechanicky pøipevnit zakáp-
nutím silikonovým tmelem. K osaze-
né desce pak pøi�roubujeme dvìma

�roubky M3 x 6 pøipravený piezomìniè
s distanèními sloupky. Vývody piezo-
mìnièe zkrátíme na vhodnou délku a
zapájíme do desky (pøípojná místa A a
B).

O�ivení

Po osazení desky a vizuální kont-
role mù�eme pøipojit diodu LED, kon-
takt pro klíè Dallas a napájecí napìtí
12 V. Pøi pou�ití správných souèástek
a pøi správnì osazené desce by imo-
bilizér mìl fungovat na první zapojení.
Dioda LED se rozbliká frekvencí 1 Hz
a odbìr proudu by mìl být pøibli�nì
5 mA pøi zhasnuté LED a 13 mA pøi
rozsvícené LED. Pøivedením napìtí
+12 V na vývod 12 se musí vyvolat
alarm - po dobu 28 sekund bude pe-
riodicky spínat relé Re1 a po dobu pøí-
tomnosti napìtí na vývodu 12 sepnou
navíc relé Re2 a Re3.

Nyní mù�eme imobilizér �nauèit� kódy
klíèù. Odpojíme (alespoò na dobu
5 sekund) napájecí napìtí a pøed jeho
opìtovným pøipojením spojíme vývod
9 mikropoèítaèe s nulovým potenciá-
lem. Po pøipojení napájecího napìtí
se navodí uèební mód, který je signa-

lizován trvalým svitem LED a trvalým,
krátce pøeru�ovaným tónem. Nyní u�
mù�eme spojení vývodu 9 s nulovým
potenciálem odstranit. Imobilizér oèe-
kává postupné pøilo�ení klíèù, jejich�
kódy se má �nauèit a pamatovat�. Pøe-
ètení kódu klíèe je oznámeno dvìma
tóny (nejprve vy��í, pak ni��í) a zhas-
nutím LED. Pak se v�e opakuje pro
celkem ètyøi klíèe. (V pøípadì pou�ití
men�ího poètu klíèù je nutné �nauèit�
nìkterý klíè nìkolikrát). Po pøeètení
kódu posledního klíèe se navodí stav
dezaktivace, který je indikován zhas-
nutím LED a akustickým signálem,
podobným zvuku vyzvánìní moder-
ních telefonù.

Nyní imobilizér nesmí na pøilo�ení
napìtí +12 V na vývod 12 reagovat.
Nepøivedeme-li na vývod 12 napìtí
+12 V, zùstane imobilizér ve stavu
dezaktivace 30 s. Jinak setrvává v ne-
aktivním stavu po celou dobu pøítom-
nosti napìtí +12 V na svorce 12 a je�tì
dal�ích 30 sekund po posledním od-
pojení tohoto napìtí. Opìtovným pøilo-
�ením klíèe pøi volném vývodu 12 se
navodí servisní mód a imobilizér je
nadále necitlivý na pøipojení napìtí
+12 V na vývod 12. V tomto stavu se-
trvává libovolnì dlouhou dobu.

Navození servisního módu je ozná-
meno akustickým signálem - sérií
dvou dlouhých tónù (nejprve hlub�í a
pak vy��í tón) a je indikováno rozsví-
cením LED. Po odpojení a následném
pøipojení napájecího napìtí se musí
imobilizér do servisního módu opìt
sám vrátit (pøièem� opìt zazní akustic-
ká signalizace a LED se rozsvítí).

Opustit tento stav je mo�né pouze
dal�ím pøilo�ením kódového klíèe.
Pøeètení jeho kódu imobilizér oznámí
akustickým signálem oznamujícím
stav dezaktivace a zhasnutím LED.
Tím se imobilizér dostane zpìt do ne-
aktivního stavu a po 30 sekundách
(ponecháme-li vstup 12 stále volný)
se vrátí zpìt do výchozího stavu. Na-

Obr. 2.
Deska s
plo�nými
spoji pro

IM-2
Obr. 3. Rozmístìní souèástek pro IM-2

Obr. 4. Blokové
schéma
pøipojení

imobilizéru IM-2
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vození výchozího stavu je akusticky
oznámeno pìti krátkými pípnutími a
tento stav je indikován blikáním LED
v rytmu 1 Hz. Po pøipojení napìtí na
vstup 12 se nyní opìt sepne relé Re2
a Re3 a vyvolá se alarm. Pøilo�ením
klíèe se okam�itì alarm ukonèí, relé
Re2 a Re3 rozepnou a navodí se stav
dezaktivace. Bude-li ve stavu dezakti-
vace pøipojeno napìtí +12 V na vstup
12 a pøilo�íme-li opìt klíè se správným
kódem, navodí se uèební mód, kdy je
mo�né pøeprogramovat kódy klíèù (viz
úvodní kapitola).

je nutné s touto skuteèností poèítat pøi
volbì místa pro instalaci imobilizéru
uvnitø vozidla. Pøívody ke kontaktùm
klíèe Dallas lze provést tenkou dvojlin-
kou 2 x 0,2 mm2, její� délka by nemìla
pøesahovat 2 m. Z krabièky je vyvede-
na stejným otvorem, jako ostatní vodi-
èe. Její délku je vhodné upravit tak,
aby mohla být vedena mezi stìnou
krabièky a distanèním sloupkem. Stej-
nou dvojlinku mù�eme také pou�ít pro
vývody LED.

Jako kontakty pro klíè je mo�no
pou�ít originální typ, nabízený firmou
HT EUREP, nebo je vyrobit svépomo-
cí, co� vzhledem k cenì továrního vý-
robku bude asi èastìj�í pøípad. Na je-
jich provedení nejsou kladeny �ádné
zvlá�tní nároky, je pouze nutné zajistit
pøi pøilo�ení klíèe spolehlivý kontakt.
Z tohoto dùvodu je dobré, je-li alespoò
jeden z kontaktù pru�ný. Je vhodné
pou�ít materiál odolný proti korozi a
pamatovat, �e pro správnou funkci je
nutné pøikládat klíè ve správné polari-
tì (i kdy� obrácením polarity se klíè
nepo�kodí).

Seznam souèástek pro
imobilizér IM-2

C1 22 pF, ker.
C2 22 pF, ker.
C3 0,1 µF, ker.
C4 0,1 µF, ker.
C6 220 µF/25 V, rad.
C8 0,1 µF, ker.
D1 1N4005
D2 1N4005
D3 BZX83V004.7
D4 BZX85V022
D6 1N4005

D7 BZX83V003.3
D8 1N4005
D9 BZX83V004.7
D10 BZX83V005.1
IC1 16C54
mikropoèítaè s programem IM-2
IC2 93C46
IC3 7805
P1 KPT2040W
R1 39 kW
R2 39 kW
R3 4,7 kW
R5 39 kW
R6 3,9 kW
R7 1 kW
R8 390 W
R9 2,2 kW
R10 39 kW
R11 39 kW
R12 39 kW
R13 10 kW
R14 39 kW
R15 120 W
R16 68 W
R17 18 kW
R18 3,9 kW
RE1 H700E12
RE2 H700E12
RE3 H700E12
T1 BC546
T3 BC546
T4 BC337-40
T5 BC337-40
T6 BC558
X1 4 MHz
Krabièka IM-2

Naprogramovaný mikropoèítaè
pro IM-2 (250 Kè) lze objednat na
adrese: ing. Pavel Hùla, Jabloòo-
vá 2, 106 00 Praha 10, tel. 02/75 51
672.

Pokyny pro montá�

Imobilizér je vhodné umístit do vol-
ného prostoru za palubní deskou
vozidla. Napájecí napìtí odebíráme
buï z pojistkové skøíòky za pojistkou,
která je trvale pod napìtím, nebo
(pøes zvlá�tní pojistku) pøímo z aku-
mulátorové baterie. Signál SK je na-
pojen na svorku 15 zapalovacího okru-
hu. Výkonové pøívody by mìly být
z èerných vodièù o prùøezu alespoò
1 mm2, které jsou zapájeny do desky
s plo�nými spoji a jsou vyvedeny otvo-
rem v rohu krabièky. Vodièe je tøeba
vést tak, aby se nedotýkaly kotev nì-
kterého z relé (popøípadì je svázat do
svazku).

V�echny pracovní výstupy (jak ob-
vody, pøeru�ující zapalovací okruhy,
tak i spínací kontakt relé alarmu) jsou
dimenzovány pro proud 25 A. Akustický
piezomìniè je pøipevnìn nad deskou
distanèními sloupky o délce 10 mm
s vnitøním závitem M3 a signál vychází
otvorem v horní èásti krabièky. Signál
je sice dostateènì intenzivní, ale i tak

K obvodu, který produkuje pøeru-
�ované svìtlo, jeho� frekvence se dá
nastavit na libovolnou úroveò, slou�í
následující zapojení.

Základní zapojení triaku je ovládá-
no v bodì A tranzistorem, který pøi
kladném impulsu na bázi zkratuje
vnitøní obvod diodového mùstku, a to
se projeví jako obousmìrný zkrat pro
støídavé napìtí na elektrodì (gate)
triaku. Pøi tomto stavu triak nesepne.
Triak sepne a� tehdy, kdy� báze T1
nemá kladný potenciál. Øídicí funkci
zapnuto - vypnuto zaji��uje jednodu-
chý generátor RC, zapojený jako
astabilní klopný obvod, sestavený
z logických èlenù NAND (CMOS 4011)
IO1.

Nastavení spínací frekvence je
ovládáno trimrem (R5) nebo zmìnou
kondenzátoru C2. Stejnosmìrné na-
pìtí pro IO1 získáme pøes rezistor R3

Sí�ový blikaè
s regulovatelným

intervalem

a diodu D1, jeho úroveò je chránìna
Zenerovou diodou D2. Rezistory R2 a
R3 je mo�né sestavit z více rezistorù
do celkového maximálního odporu
100 kW.

Zaøízení se hodí pro reklamní pou-
taèe, výstra�ná zaøízení nebo i pro pøí-
padné ovládání �árovièek na vánoè-
ním stromku. Pro zátì� vìt�í ne�
40 W je vhodné namontovat triak na
chladicí �ebro.

Vzhledem k tomu, �e celý obvod je
galvanicky spojený se sítí, je tøeba
dbát na peèlivou montá� a bezpeè-
nostní pøedpisy.

Seznam souèástek

R1 1,2 kW, 0,6 W, metal
R2, R3 100 kW, 0,6 W, metal
R4 6,8 kW, 0,6 W, metal
R5 6 MW, trimpot
C1 10 nF/50 V
C2 1 µF/50 V
C3 47 µF
Diak ER900
Triak BT136/600
T1 BC337
D1 1N4007
D2 Zenerova 8 V
IC1 4011
Mùstek B250C1500

Obr. 1. Schéma zapojení

   Zdenìk Hájek

                   (Dokonèení pøí�tì)
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Princip pøímé digitální syntézy.

Direct Digital Synthesizer (DDS)
pracuje na principu digitalizované si-
nusové vlny, kdy jednotlivé body jsou
nejdøíve vytvoøeny v tzv. fázovém aku-
mulátoru. Hodnotu fázového kroku ∆ϕ
urèuje vztah mezi kmitoètem referenè-
ního hodinového taktu fref a výstupním
kmitoètem fout odpovídající periodì
v radiánech (2π)

refout ff ⋅
π

∆=
2

ϕ

K bli��ímu objasnìní mù�e slou�it
obr. 1, kde fout = 1/8 fref a ∆ϕ = π/4.

Pøi ka�dém hodinovém taktu se ve
fázovém akumulátoru posune fáze

o π/4. Jednotlivým bodùm na fázovém
grafu pak odpovídají hodnoty amplitu-
dy sin ϕ vytváøené  tabulkou v pamìti
ROM v navazujícím bloku obvodu DDS
(obr.2).

32bitový akumulátor fáze spolu
s registrem pro výbìr kmitoètu F a re-
gistrem fázového posuvu pak vytváøí
èíslicovì øízený oscilátor (NCO). Pøed-
ností takto realizovaného NCO je ge-
nerování spojitého fázového signálu a
tím odstranìní nespojitosti pøi pøepíná-
ní kmitoètù.

Vzhledem k tomu, �e NCO pracuje
s 32 bity (N=32), lze psát

refout ff ⋅∆= 322

ϕ

Obvod Analog Devices AD7008
pou�ívá dva registry F, které lze pro-
gramovì pøepínat a tím snadno reali-
zovat modulaci FSK. Pro fázovou mo-
dulaci lze pou�ít 12bitového fázového
registru, jeho� obsah je pøièítán k nej-
významnìj�ím bitùm NCO. Výstup
NCO je pøeveden na amplitudový sig-
nál blokem sin/cos ROM. Rozli�ení
vstupu tohoto bloku je omezeno na 12
bitù. Pou�ití plného rozli�ení fázového
akumulátoru je nepraktické, proto�e by
vy�adovalo vyhledávací tabulku
s kapacitou 232. U obvodù, které pra-
cují na výstupu napø. s 10bitovým D/A
pøevodníkem, je dostateèné, aby vyhle-
dávací tabulka mìla rozli�ení fáze o
dva bity lep�í. U výstupního signálu pak
pøevládá kvantizaèní chyba pøevodní-
ku D/A.

Obvod AD7008 má pøed výstupním
D/A pøevodníkem zapojeny dvì 10bi-
tové násobièky umo�òující realizovat
amplitudovou modulaci nebo kvadra-
turní modulaci pro vytvoøení napø. sig-
nálu SSB.

Obvody DDS se li�í poètem bitù vý-
stupního pøevodníku D/A (8 a� 12 bitù),
který se spolu s referenèním kmitoètem
fref podílí na základních vlastnostech.
Na výstupu obvodù DDS jsou diskrét-
ní úrovnì analogového signálu, vodo-
rovnì propojené v intervalech, jejich�
poèet v periodì je dán pomìrem
fref / fout (poèet vzorkù na periodu). Pro
získání sinusového signálu a z dùvodù,
které budou popsány dále, je potøeb-
né na výstupu DDS zapojit dolní pro-
pust.

Základní vlastnosti obvodù DDS

Døíve, ne� popí�eme základní vlast-
nosti obvodù DDS s upozornìním na
nìkteré problémy pøi jejich aplikacích,
uvedeme v tab.1 pøehled nìkterých do-
stupných obvodù na na�em trhu.

První dva obvody jsou výrobky fir-
my Analog Devices, pøièem� AD9850
je jednodu��ím obvodem ne� AD7008
a odpovídá mu blokové schéma na
obr. 2. Zbylé dva obvody jsou výrobky
firmy QUALCOMM, které vykazují vel-
mi dobré hodnoty SFDR (Spurions-
Free-Dynamic-Range), vzhledem
k 12bitovým pøevodníkùm D/A a paten-
tovanému obvodu pro redukci �umu.
Nevýhodou je více ne� ètyønásobná
cena oproti obvodùm Analog Devices.
Parametr SFDR je nezávislý na tom,
jak �iroké pásmo uva�ujeme vzhledem
k základní harmonické (nosné). Prvním
kritériem je zohlednìní harmonických
kmitoètù a produktù vznikajících pøe-
vodem v pøevodníku D/A.

Z obr. 3 je zøejmé, �e pokud pou�i-
jeme obvod AD9850 jako �irokopás-
mového zdroje signálu, je mo�né se
pøiblí�it Nyquistovì kmitoètu fref / 2.
Pokud jej pou�ijeme jako zdroj signá-
lu s malým fázovým �umem, je nutné
sledovat kmitoètové spektrum signálu,
aby  se v blízkém okolí (obvykle ohra-
nièeném krystalovým filtrem) nevy-
skytovaly dal�í kmitoèty. Napø. pro

Pøímá èíslicová syntéza,
generátory a VFO

s DDS
Ing. Karel Hejduk, CSc.  -    ELSY spol. s r. o.

Se zlep�ováním kmitoètových parametrù èíslicových obvodù a èíslico-
vì analogových (D/A) pøevodníkù se stávají dostupnými obvody, pøímo
generující sinusový signál. Zku�enosti s více ne� dvouletými aplikacemi
obvodù DDS a realizace uvedených zaøízení jsou náplní tohoto pøíspìvku.

Obr.1.
Vzorkování

sinusové vlny

Obr.2.
Blokové schéma

DDS

Typ Taktovací kmitoèet
fref

Rozli�ení
pøevodníku D/A

SFDR
�iroké pásmo

Napájení

AD7008 50 MHz 10 bitù -47 dB 5 V / 160 mA

AD9850 125 MHz 10 bitù -55 dB 5 V / 90 mA

Q2334 - 50N 50 MHz 12 bitù -76 dB 5 V / 130 mA

Q2230 85 MHz 12 bitù -72 dB

Tab. 1. Obvody DDS
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fout = 5 MHz je fázový �um -146 dB/Hz
pøi offsetu 10 kHz. Maximální kmitoèet
fout volíme tak, aby nepøesáhl 30 % fref.

Realizace zdroje signálu s DDS

Jako zdroj sinusového signálu jsme
témìø pøed dvìma roky realizovali jed-
notku procesorového øízení s obvodem
AD7008 (obdoba [1]). V �irokém pás-
mu kmitoètù fout < fref /3 jsme dosáhli
SFRD > 40 dB. Tento nepøíli� uspoko-
jivý výsledek vznikl realizací obvodu
DDS v pouzdøe PLCC 44 na oboustran-
né desce s plo�nými spoji spoleènì
s obvody mikroprocesoru PCB80C552.
Aplikaèní zapojení Analog Devices po-
u�ívá ètyøvrstvou desku s dùsledným
oddìlením zemních vodièù øídicích,
signálových a napájecích cest.

Z tìchto dùvodù byl pro realizaci
generátoru 1 Hz a� 30 MHz a kmito-
ètové ústøedny s VFO aplikován obvod
AD9850 v pouzdru SMD (RS-28).

V obou zaøízeních je pou�íván mo-
dul DDS, který je do øídicích desek
nasunut pøes konektor a se zemí na
desce procesoru vytváøí obdobný zem-
ní systém jako u firmy Analog Devices.

Modul je vèetnì zdroje referenèního
kmitoètu a konektorù umístìn v pocí-
novaném boxu, který je zapájen do øí-
dicí desky a tím i mechanicky zaji�tìn.
Celý blok øízení lze rovnì� umístit do
stínicího boxu a tím dále omezit ru�e-
ní z obvodù øízení.

Schéma modulu DDS je na obr. 4.
Jeho základem je oscilátor osazený
buï krystalem o kmitoètu 125 nebo
143,165 576 MHz, popøípadì teplotnì
kompenzovaným krystalovým osciláto-
rem TCX 05.

Pøi uvedených kmitoètech krystalu
je nejmen�í ladicí krok dán:

[Hz]  02910383,0
2

10125

22 32

6

32N
=⋅== refref ff

resp.

[Hz]  30,0033333,0
2

10165576,143
32

6
==⋅

kde N = 32 je poèet bitù akumulátoru
fáze.

Obvod AD9850 má uveden refe-
renèní kmitoèet 125 MHz, bylo v�ak
ovìøeno, �e je schopen pracovat
s kmitoètem do 200 MHz. Kmitoèet
krystalu 143,165576 MHz byl zvolen
proto, �e s tøemi základními kroky
0,033 Hz lze bez dal�í kmitoètové ko-
rekce dosáhnout základního kroku syn-
tetizéru 0,1 Hz.

Diskrétní verze oscilátoru pracuje
v Clappovì zapojení. Toto zapojení je
èasto pou�íváno pro krystalové osci-
látory pracující na harmonických kmi-
toètech (napø. 5. nebo 7. harmonická).
Jeho nevýhodou je, �e má velké zesí-
lení a je náchylné k parazitním oscila-
cím. Pøi jeho návrhu je potøebné re-
spektovat urèité zásady:

• Mezní kmitoèet tranzistoru T3 je tøe-
ba zvolit asi 10x vìt�í, ne� kmitoèet
krystalu.

• Dobøe vysokofrekvenènì blokovat
bázi T3 a pøi návrhu se vyhnout
smyèkám.

• Ladìný obvod v kolektoru T3 (L3,
C5 + C6) by mìl mít malou jakost a
dobré pøizemnìní (výhoda tranzis-
toru p-n-p).

• Výkon oscilátoru zvolit asi -10 dBm,
napájecí napìtí nejvý�e 12 V.

• Je vhodné kompenzovat statickou
kapacitu krystalu paralelnì zapoje-
nou cívkou (indukènost 0,18 a�
0,08 µH pro fQ = 120 a� 150 MHz).

• Pøi nastavování oscilátoru nahradit
krystal rezistorem s odporem asi
180 Ω (z náhradního obvodu krys-
talu) a naladit indukènost L3 rezo-
nanèního obvodu s C5 a C6 do
støedu sériové rezonance krystalu.

• Kapacitní napì�ový dìliè volit
s pøenosem C6/C5 = 5.

Podrobnìj�í návrh oscilátoru (stano-
vení kritéria oscilací) je uveden napø.
v [2].

Na obr. 4 tranzistory T2 a T1 reali-
zují napì�ové zesílení a pøizpùsobení
pro obvod AD9850. Obvod má rozdì-
lené napájení 5 V pro èíslicovou a ana-
logovou èást. Rezistory R10 a R8 na-
stavují výstupní proud na 20 mA. Tento
proud na rezistorech R1 a R2 vytváøí
výstupní napìtí 1 V��. Dolní propust
v provedení SMD potlaèuje kmitoèet
oscilátoru 125 MHz o 24 dB (na kmito-
ètu 30 MHz je útlum 0,5 dB). V ka�dém
pøípadì je vhodné na výstup zapojit
dal�í dolní propusti, nejlépe typu Cauer
min. 5. øádu. Typ dolní propusti volíme
podle zpùsobu vyu�ití signálu.

Obr. 3. Zobrazení vlivu nelinearit
pøevodníku D/A obvodu AD9850 pro

fout = 20 MHz

Obr. 4. Schéma modulu DDS
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Na obr. 5 a 6 je zobrazeno rozlo�ení
souèástek pro obì verze modulu DDS.

Mìøení parametrù, zejména s ohle-
dem na spektrum signálu a fázový �um,
byla vìnována znaèná pozornost. Mo-
dul v jednotkách øízení byl aplikován
jako VFO pro KV pøijímaè, v generátoru
do 30 MHz a v syntéze kmitoètu s kro-
kem 1 Hz.

Technické údaje modulu DDS

Taktovací kmitoèet fref :
125 MHz (143,165 576 MHz).

Stabilita fref : 50 ppm
(10 ppm pro TCXO) pro

rozsah teplot 25 o ± 10 oC.
Nastavení kmitoètu:

0,1 Hz a� 60 MHz.
Výstupní napìtí: -3 dBm.
Zkreslení harm. signálu: 0,2 a� 1 %.
Výstupní impedance: 50 Ω.

Pou�ití modulu je ovlivnìno spekt-
rem signálu na výstupu modulu. Na
obr. 7a, 7b a 7c je spektrum signálu
pro výstupní kmitoèty 10, 20 a 40 MHz.

Pro lep�í orientaci uvádíme základ-
ní popis frekvencí spektra signálu na
obr. 7.

Obr. 7a, 7b: fout = 10 a 20 MHz

1. První harmonická frekvence signá-
lu,

2. druhá harmonická frekvence signá-
lu (-56 dB),

3. fref - fout,
4. fref = 125 MHz,
5. fref + fout.

Obr. 7c: fout = 40 MHz

6. fref - 2*fout = 45 MHz,
7. fref - 3*fout = 5 MHz (-55 dB),

ostatní harmonické frekvence jsou
shodné s obr. 7a a 7b.

Z obr. 7c je zøejmé, �e výstupní
kmitoèet modulu by mìl být ni��í ne�
33,35 MHz (viz 7 v obr. 7c). Dále, po-
kud dolní propusti potlaèují harmonic-
ké frekvence signálu (napø. 2 a� 5 obr.
7a, 7b), lze dosáhnout odstupu s/� více
ne� 65 dB.

Zájemci mohou modul DDS-M ob-
dr�et u firmy ELSY spol. s r. o., Pra-
ha 9, areál VÚ Bìchovice - B22, tel./
fax (02) 6440354 (67063024). Cena
bez výstupních konektorù je 1.800,- Kè
(bez DPH). Pøi osazení krystalovým os-
cilátorem TCXO je cena asi o 900,- Kè
vy��í.

Literatura

[1] Martínek, J.; Hubeòák, J.: Kmitoèto-
vá ústøedna pro KV. Amatérské ra-
dio 3-4/1997.

[2] Neubig, B.: Entwurf von hochstabi-
len Quarzoszillatoren. UKW - Be-
richte 2/90.

V nìkterém z pøí�tích èísel PE na-
leznete popis VFO a generátoru se zde
popsaným modulem DDS.

Obr. 5 a 6. Rozlo�ení souèástek pro obì verze modulu DDS (M 1:1)

Obr. 7a, 7b a 7c. Spektrum signálu pro výstupní kmitoèty 10, 20 a 40 MHz
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Obr. 16.
Schéma logaritmického

zesilovaèe

Obr. 13. Schéma
èítaèe

Obr. 14 a 15.
Deska s plo�nými spoji èítaèe a
rozmístìní souèástek na desce

Wobbler 800 MHz
Ing. Martin �enfeld, OK1DXQ

(Dokonèení)

Rozpiska souèástek
Deska øídicích obvodù a zdroje
rezistory (miniaturní)

R101, R112 2,7 kW
R102, R113 820 W
R103 10 W
R104 8,2 kW
R105, R128,
 R134, R137 1 kW
R106 100 kW
R107, R115, R116,
 R117, R118 470 W

R123 330 W
R126 12 kW
R127 56 kW
R129, R130 3,9 kW
R131 18 kW
R132 12 kW
R133 120 kW
R135 6,8 kW
R136 1,2 kW
R138 270 kW
R139 10 kW

potenciometrické trimry
P101 10 kW, víceotáèkový (typ 64Y)
P102 10 kW
P103, P104 22 kW

kondenzátory keramické

C104, C105 22 pF
C107, C108 100 pF
C112, C113, C116,
 C118, C120, C123,
 C124, C127, C128 100 nF/63 V

kondenzátory fóliové

C101 220 nF/64 V
C106 1 µF/64 V

R108 270 W
R109 4,7 W
R110 47 W
R111 150 W
R114 10 kW
R119, R120, R121,
 R122, R124, R125 3,3 kW
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Obr. 22. Zapojení vf sondy

Obr. 19. Schéma výstupù RGB

Obr. 20 a 21.
Deska s plo�nými spoji
výstupù RGB a rozmís-
tìní souèástek na desce

kondenzátory elektrolytické

C102, C121, C122,
 C125, C126 470 µF/16 V
C111, C115 470 µF/35 V
C119, C129 470 µF/63 V
C114 1000 µF/16 V

kondenzátory tantalové

C109 47 µF/6 V
C110 1 µF/35 V

polovodièové souèástky

D101, D102, D103, D104,
 D105, D106, D107 1N4148
D108, D109, D110, D111 1N4007
D112 BZX85V12
U101 B250C1000
T101, T104, T105 BC546
T102, T103, T106 BF245B
IO101 PIC16C56HS/P gen. rastru
IO102 PIC16C56HS/P znaèkovaè
IO103 74HCT00
IO104 74LS123
IO105 TL084
IO106 7812
IO107 7824
IO108 7805
IO109 7905

ostatní
Q101 krystal 20 000 kHz

Tr101 WL615-2 (GM Electronic)
Tr102 WL4809 (GM Electronic)

Blok oscilátorù
rezistory SMD, velikost 0805

R201, R211 680 W
R202, R207,
 R212, R215 6,8 kW
R203, R213 470 W
R204, R206,
 R214, R216 15 kW
R205, R217 47 W
R208 15 W
R209, R210, R220,
 R224, R226 100 W
R218, R219 220 W
R223, R225 22 W

kondenzátory keramické SMD,
velikost 0805

C203, C204, C205, C206,
 C208, C209, C210, C211,
 C212, C213, C214, C217,
 C218, C219, C222, C224,
 C225 1 nF
C207, C215 33 pF
C220 68 nF
C221 100 nF
C223 1 pF

kondenzátory prùchodkové
C201, C202 1,5 nF

polovodièové souèástky

D201, D202, D203, D204 BB405
T201, T202 BFR92
IO201 TDA6130-5X4

(Kerr Elektronik)
IO202, IO203 MAR6-SM
IO204 78L08 SMD

konektory

K201 zásuvka BNC na panel

Výstupní zesilovaè a dìliè
rezistory SMD, velikost 0805

R301, R302, R304, R305 1 kW
R303 3,3 kW
R306, R330, R332, R333,
 R335, R336, R338, R339,
 R341, R342, R344 150 W
R307, R309 33 W
R308, R310, R314, R322,
 R324, R326, R327, R329 470 W
R311, R315, R318, R323 4,7 kW
R312 10 kW
R313 47 kW
R316 2,2 kW
R317 47 W
R319 1,5 kW
R320 150 W
R321 22 W
R325, R328 27 W

R331, R334, R337,
 R340, R343 100 W

potenciometrické trimry
P301 25 kW, typ PT10H

kondenzátory keramické SMD,
velikost 0805
C301 2,2 pF
C302, C303, C304, C305,
C307, C308, C310, C311,
C312, C313, C317, C321,
C322, C323 1 nF
C306 3,3 pF
C309 3,3 nF
C315 15 nF

kondenzátory tantalové SMD

C316 10 µF/6 V
C318, C319, C320 3,3 µF/16 V

kondenzátory prùchodkové
C324, C325, C326, C327 1,5 nF

polovodièové souèástky

D301, D302 BAR19
D303, D304 1N4148
T301 BFR92
T302 BC856
T303, T304 BC546
IO301 TDA1053
IO302 MAR6-SM
IO303 SAB6456
IO304 74HCT00 SMD

Èítaè
rezistory SMD, velikost 0805

R401 3,3 kW
R402, R403, R404, R405,
 R406, R407, R408, R409 680 W
R410 10 kW

kondenzátory keramické SMD,
velikost 0805

C401, C402 22 pF
C403 68 nF

Obr. 17 a 18. Deska s plo�nými spoji logaritmického zesilovaèe a rozmístìní souèástek na desce

>
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kondenzátory tantalové SMD

C404 10 µF/6 V

polovodièové souèástky

T401, T402, T403, T404 BC846
O401, O402, O403 HDSP-H101
IO401 PIC16C56

HS/SD, èítaè
k wobbleru

ostatní

Q401 krystal 20 000 kHz

Logaritmický zesilovaè
rezistory miniaturní

R501 39 kW
R502 2,7 kW
R503 75 kW
R504, R506, R508 22 kW
R505 3,3 kW
R507 3,3 MW
R509 47 kW
R510 33 W

potenciometrické trimry

P501 10 kW, typ PT10H
P502 100 kW, typ PT10H

kondenzátory prùchodkové

C503, C504, C505, C506 1,5 nF

kondenzátory tantalové

C501, C502 10 µF/16 V

polovodièové souèástky

T501, T502 BC546
IO501, IO503 TL081
IO502 µA741

Deska konektoru SCART (pouze vy�adu-
jeme-li RGB výstupy)
rezistory miniaturní

R601 1 kW
R602, R603 220 W
R604, R606, R608 330 W
R605, R607, R609 100 W

kondenzátory tantalové

C601 47 µF/6 V

polovodièové souèástky

T601, T602, T603, T604 BC546

ostatní

K601 zásuvka SCART do desky s pl. sp.

Sonda
rezistory miniaturní

R701 75 W
R702 3,3 kW

kondenzátory keramické

C701, C703 1 nF

diody

D701 BAR19

> konektory

K701, K702 vidlice BNC na kabel

Souèástky mimo desky s plo�nými spoji

potenciometry
P1 5 kW/N, TP195
P2 4,7 kW/N, desetiotáèko-

vý (ARIPOT)
P3 5 kW/N, TP195
P4 10 kW/N,

se spínaèem (TP281)
P5 100 kW/N, TP195

diody

D1 1N4148 (pøipájena na Pø1)

pøepínaèe

Pø1 9 poloh x 4 póly (napø. z øa-
dy APM nebo WK 533 41)

konektory

K2, K3, K4 zásuvka BNC na panel
K5 vidlice BNC na kabel

Sí�ová pøívodka
Pojistkové pouzdro

Poznámka: Naprogramované obvody
PIC16C56 lze objednat za cenu 200 Kè
za 1 kus u firmy ALMITE - Milan Tìh-
ník, OK1NI Rooseveltova 9, 468 51
Smr�ovka. K cenì bude pøipoèítáno
po�tovné (dobírka) a balné 80 Kè.

Jedním z mo�ných øe�ení je pou�ít
pomocný zvonek. Výhodou zde popsa-
ného øe�ení je technická nenároènost,
malé finanèní náklady a v dobì klidu
nulový odbìr elektrické energie. Uve-
dené zapojení prakticky nezatì�uje stá-
vající zvonek a reaguje okam�itì. Ne-
výhodou je nutnost pøívodního vedení
k dal�ímu zvonku.

Prvním nápadem ka�dého, kdo se
pokusil øe�it tento problém, bylo zvìt�it
nìjakým zpùsobem napájecí napìtí
zvonku. Témìø v�dy se pou�ívá k na-
pájení domovního zvonku rozptylový
transformátor, jeho� výstupní napìtí se
zámìrnì zmen�uje se vzrùstajícím za-
tí�ením. Mìøením jsem zjistil, �e napìtí
nezatí�eného transformátoru bylo 11 V,
po zatí�ení zvonkem (pøi zazvonìní)
kleslo na 10 V. Po bezprostøedním pøi-
pojení dal�ího zvonku paralelnì kleslo
napìtí transformátoru a� na 5 V. V mém
pøípadì mìl pøídavný zvonek èinný od-
por 5 W a po jeho pøipojení bylo napìtí
ji� tak malé, �e nezvonil �ádný zvonek.
Dal�ím mìøením jsem zjistil, �e pro bez-
chybnou funkci pùvodního zvonku musí
mít paralelní zátì� odpor vìt�í ne� 60 W.
Na základì tìchto poznatkù jsem do-
spìl k zapojení na obr. 1.

Primární vinutí transformátoru Tr1 je
pøipojeno paralelnì ke stávajícímu
zvonku. Je-li na zvonku støídavé napìtí
(zvonek zvoní), objeví se støídavé na-

pìtí také na sekundárních vinutích n2
a n3. Napìtí prochází pøes rezistory R1,
R2 a diody D1, D2 na antiparalelnì za-
pojené tyristory Ty1 a Ty2. Tìmito ty-
ristory se pøipojí na sí�ové napìtí po-
mocný transformátor Tr2, na jeho�
sekundární vinutí je pøipojen pomocný
zvonek.

Pøi realizaci jsem pou�il ��uplíkové�
zásoby. Z dùvodù miniaturizace jsem
pro Tr1 pou�il permalloyové plechy roz-
mìru 20 x 17,5 mm. Støední sloupek
transformátoru je 5 x 6,5 mm. Primární
vinutí má 1540 z lakovaným drátem
Ø 0,07 mm, sekundární 2x 350 z drá-
tem Ø 0,1 mm. V�echna vinutí je tøeba
mezi sebou dobøe izolovat.

Pro Tr1 lze také pøevinout transfor-
mátor 9 WN 664 25.1, který prodává
TIPA za 15,75 Kè. V tomto pøípadì má

primární vinutí 500, sekundární 2x 100
závitù, v�echna lakovaným drátem
Ø 0,13 mm. Pokud byste chtìli pou�ít
tento transformátor pro jiný úèel, zde
jsou údaje zji�tìné odvinutím:
n1 = 5700 z drát Ø 0,07 mm CuL (220 V),
n2 = 1000 z drát Ø 0,13 mm CuL (38 V),
n3 = 41 z drát Ø 0,44 mm CuL (1,5 V).
Výhodou je, �e tento transformátor je
impregnován parafinem a lze jej snad-
no rozebrat a navinout tímté� drátem.

Pøi konstrukci je tøeba dodr�et smy-
sl vinutí u sekundárního vinutí. Pøed in-
stalací zaøízení odzkou�íme. Za tím
úèelem pou�ijeme pomocný transfor-
mátor se sekundárním napìtím 7 a�
10 V jako náhradu za zdroj napìtí do-
movního zvonku. Pokud zaøízení nefun-
guje, je tøeba prohodit pøívody k vinutí
n1 transformátoru Tr1. V pøípadì potøe-
by mù�eme upravit i odpor rezistorù R1
a R2. Pokud je Tr2 stále pøipojen, mù�e
být v zapojení zkrat, nebo je vadný nì-
který z tyristorù. Nìkdy postaèí zmìnit
odpor rezistorù R1 a R2, zmen�ením
odporu se zvìt�í citlivost zapojení.

Tyristory BRX49 lze nahradit tuzem-
ským typem KT505. Transformátor Tr2
zvolíme podle pøídavného zvonku.

Ing. O. Vyjidák

Pøídavný zvonek
Doprovodem stáøí je èasto i hluchota. Pak se mù�e stát, �e takto posti�e-

ný èlovìk pøeslechne domovní zvonek nebo telefon, nachází-li se v odleh-
lej�í èásti bytu. Právì takto posti�eným jedincùm bych chtìl pomoci tímto
èlánkem.

Obr. 1. Zapojení pøídavného zvonku
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Základní parametry

Parametry spoleèné
pro v�echny varianty

Napájení (stejnosmìrné): 12 a� 20 V.
Odbìr: men�í ne� 300 mA.
Vstupní impedance: 100 kW.
Výstupní impedance: 300 W.
Vstupní citlivost (potenciometr GAIN):

2 a� 200 mV.
Vstupní a výstupní  konektory:

JACK 6,3 mm stereo.
Dálkové ovládání: JACK 6,3 mm.
Frekvenèní rozsah: 20 Hz a� 20 kHz.
Efektový kanál: 100 Hz a� 11 kHz.
Odstup s/� - efektový kanál:

vìt�í ne� 60 dB.
Varianta EASY (mono výstup)

Zpo�dìní: 50 ms a� 1 s.
Nastavení zpo�dìní: 13 krokù.
Hally: 10 druhù.
Speciální funkce
Sampler: tlaè. HOLD.
Varianta CLASSIC (stereo výstup)

Zpo�dìní L (levý k.): 40 ms a� 2 s.
Zpo�dìní L-P: L/8, L/32, L/128.
Zvukové banky echo: 20.
Zvukové banky hall: 20.
Prog. parametry ka�dé banky - echa:
Zpo�dìní L: 1 a� 16.
Zpo�dìní L-P: 1 a� 3.
Spou�tìná echa: 1 a� 12.
Rychlost modulace: 0 a� 7.
Èas.konst. modulace: 1 a� 8.
Prog. parametry ka�dé banky - hall:
Základní zpo�dìní: 1 a� 12.
Parametr hall 1: 1 a� 16.
Parametr hall 2: 1 a� 3.
Rychlost modulace: 0 a� 7.
Èas. konst. modulace: 1 a� 8.

Zpo�dìní: 1 a� 16.
Zpo�dìní L-P: 1 a� 3.
Spou�tìná echa: 1 a� 12.
Rychlost modulace: 0 a� 7.
Èas.konst. modulace: 1 a� 4.
Feedback: 0 a� 7.
Mix orig/efekt: 1 a� 8.
Prog. parametry ka�dé banky - hall:
Zpo�dìní: 1 a� 12.
Parametr hall 1: 1 a� 16.
Parametr hall 2: 1 a� 3.
Rychlost modulace: 0 a� 7.
Èas. konst. modulace: 1 a� 4.
Feedback: 0 a� 7.
Mix orig/efekt: 1 a� 8.

Varianta Easy se li�í od variant
Classic a Cadillac tím, �e Easy má
pouze monofonní výstup a nelze na
nìm nic programovat. Zpo�dìní jsou
pevnì naprogramována od 40 ms do
1 s po 12 krocích. Podíl po sobì ná-
sledujících zpo�dìní je pøibli�nì 1,3.

Varianta Classic a Cadillac umo�-
òuje programování celých zvukových
bank. Obì varianty umo�òují rozmítá-
ní základní frekvence dvìma nastavi-
telnými parametry - rychlostí modula-
ce a èasovou konstantou (pro efekty
chorus a flanger).

Nejdra��í varianta Cadillac umo�-
òuje, oproti variantì Classic, navíc
programování digitálních potenciome-
trù feedback a mix (dozvuk - poèet
opakování a mno�ství efektového sig-
nálu), co� uvítají u�ivatelé, kteøí ne-
mají èas na seøizování zvuku nebo
chtìjí mít efekt poka�dé pøesnì stejnì
nastaven - staèí pouze pøepnout celou
zvukovou banku. Lze tedy pøedpro-
gramovat kompletní efekty - echa (de-
lay) a hally.

Úvodem

Nejprve bychom se rádi zmínili a
osvìtlili nìkteré zále�itosti kolem zaøí-
zení, která pracují se zpo�ïováním

signálu. Klasické echo (ozvìna) zná
asi ka�dý a lze je obèas sly�et v hud-
bì. Rùzné druhy hallù se v�ak pou�í-
vají pøi natáèení jakékoliv hudby a ani
si mnohý z nás neuvìdomí, jak jsou
k vytvoøení dobrého pøirozeného zvuku
ve studiu dùle�ité. Mezi zvukaøi platí
takové nepsané pravidlo, �e �ádný
efekt nemá být pøíli� výrazný. Nemìlo
by být poznat, jaký efekt pou�íváte, av�ak
kdy� ho vypnete, najednou nìco chybí.

Efektem delay èi echo se nazývají
zpo�dìní za originálním signálem vìt-
�í ne� 100 ms, kde ji� zøetelnì sly�í-
me jednotlivé ozvìny. Dlouhá echa
(nìkolik s) se vìt�inou nepou�ívají,
s výjimkou samplerù, do kterých za-
znamenáme urèitou zvukovou sek-
venci a pak ji mù�eme libovolnì dlouho
reprodukovat. Mù�eme ji také repro-
dukovat rychleji nebo pomaleji v re�i-
mu HOLD a tím transponovat.

Krat�í zpo�dìní 20 a� 100 ms se
èasto nazývají hally, i kdy� ke skuteè-
nému efektu hall mají rùznì daleko.

Nejkrat�í zpo�dìní jsou vyu�ívány
k efektùm nazývaným chorus nebo
flanger. Je to prakticky krátké echo,
u kterého je zpo�dìní periodicky zvìt-
�ováno a zmen�ováno, a tím se (po
smixování s originálním signálem vli-
vem fázových posuvù) filtrují rùzné
frekvence a výsledný zvuk zní �lahod-
nì� nebo jakoby se pøeléval. Pøi velmi
krátkých zpo�dìních a silné zpìtné
vazbì tìsnì pøed rozkmitáním vzniká
velmi pùsobivý efekt nazývaný flan-
ger. Velký vliv na koneèný zvuk hlav-
nì u tohoto efektu má kmitoètový roz-
sah zpo�dìného signálu.

Je�tì bychom se rádi zmínili o pro-
blematice efektu hall, nebo� je to efekt
nejvíce pou�ívaný a univerzální. Vy-
tvoøit umìle dozvuk, podobný dozvuku
v dozvukové místnosti s holými zdmi
(sklep, koupelna, sál atd.), kde zvuk
plynule doznívá a jednotlivé odrazy
(ozvìny) nejsou pøíli� rozeznatelné, je
ze v�eho nejtì��í.

Èasto se v kytarových kombech
pou�ívají pru�inové hally s rùznou
kvalitou, av�ak pro zpìv a vokály (popø.
bicí nástroje) se nehodí, nebo� kmito-
ètový rozsah je malý a kovový zvuk by
ru�il výsledný efekt. Rovnì� nelze
zmìnit charakter, zkrátit dozvuk atd.

K vytvoøení umìlého hallu s rùznou
charakteristikou a kmitoètovým rozsa-
hem se pou�ívá signálový procesor.
Ten pomocí rùzných algoritmù vybírá
vzorky a mixuje mezi sebou, znovu
zavazbuje, opakuje atd. a tím mù�e
vytvoøit iluzi dokonalého prostoru s rùz-
nou doznívací charakteristikou.

Takové hally nabízejí nákladnìj�í
zaøízení a i kdy� jsou dokonalé, ne ka�dý,
kdo �dìlá muziku� amatérsky nebo
poloprofesionálnì, pøípadnì si jen �brnká
na kytaru� doma, je ochotný investovat
do takového zaøízení mnoho tisíc korun.

Lze se v�ak k efektu hall pøiblí�it, a
to, kdy� máme v jednom èase k dispo-
zici nìkolik rùzných zpo�dìní, nejlépe
nesoudìlných. I kdy� mohou být jed-
notlivé ozvìny z poèátku patrné, po-

DIGITÁLNÍ STEREO ECHO/HALL
 ECHOTOP EASY, CLASSIC A CADILLAC

Ing. Jindøich Tõlg, Ing. Petr �olc, Pavel Hlávka

Jedná se o zaøízení, bez kterého si dnes ji� stì�í pøedstavíme hu-
dební produkci a nahrávání jakékoliv hudby. Nìkde podbarví, pøidá
prostor èi ozvìnu, popøípadì zjemní zvuk pøidáním pomalu se mì-
nícího krátkého zpo�dìní (chorus, flanger). Pøesto�e podobná zaøí-
zení vyrábìjí nejrùznìj�í firmy, pøedkládáme projekt tøí variant
digitálního echa (EASY, CLASSIC a CADILLAC) jako mo�nost se-
stavit si, popø. zakoupit hotové efektové zaøízení za pøijatelnou
cenu. I kdy� se jedná o pomìrnì levný výrobek, v mnohých parame-
trech pøedèí bì�né zaøízení (rùzné �krabièky� atd). Umo�ní vám
také doma èi v hudební zku�ebnì za�ít atmosféru velkého sálu
nebo haly a rùznì experimentovat se zvukem. Zejména ovládání je
øe�eno velmi elegantnì a mo�nost naprogramovat v�echny para-
metry (vèetnì digitálních potenciometrù FEEDBACK a MIX u nejlep�í
varianty) uspokojí i nároèné zájemce, nebo� pak staèí jen pøepnout
èíslo programu a celý efekt se zásadnì zmìní. Zaøízení je konstruo-
váno jako stereofonní. Vytváøí stereofonní efekt pomocí rùzného
zpo�dìní mezi levým a pravým kanálem (mimo varianty EASY).

Varianta CADILLAC (stereo výstup)
Zpo�dìní L (levý k.): 40 ms a� 2 s.
Zpo�dìní L-P: L/8, L/32, L/128.
Zvukové banky echo: 20.
Zvukové banky hall: 20.
Prog. parametry ka�dé banky - echa:
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Obr. 1. Schéma zapojení ECHODESK A
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mocí zpìtné vazby se zvuk rychle
rozplývá do �mlhy�, která vzniká pøi
opakovaném prùchodu zpo�ïovací
linkou a mixováním.

Takto vytvoøený hall nabízí na�e
levné zaøízení, které pro bì�né pou�i-
tí, napø. zpìv nebo nástroj (kytara),
postaèí. V urèitých pøípadech mù�e
nahradit souèasné pou�ití echa a hal-
lu. Umo�òuje to princip 1bitové sigma-
delta modulace, u které nepotøebuje-
me k pøevedení digitálního signálu na
analogový a zpìt drahé pøevodníky
A/D a D/A, které by zvìt�ily cenu nato-
lik, �e by tento zpùsob byl nevýhodný
ve srovnání se signálovým procesorem.

Základní popis konstrukce

V�echny varianty se skládají z hlavní
desky s plo�nými spoji (ECHODESK),
na které je umístìna celá digitální
i analogová èást, zdrojová èást, vstup-
ní a výstupní konektory. Øídicí mikro-
procesor je na desce èelního panelu
(ECHOPAN) spolu se v�emi ovládací-
mi a indikaèními prvky.

U varianty Classic je souèástí celé-
ho zaøízení je�tì jedna pomocná des-
ka s plo�nými spoji (ECHOCLAS), na
které je umístìn obvod fázového zá-
vìsu, oscilátoru a rozmítání. Verze
Cadillac obsahuje rovnì� jinou pomoc-
nou desku s plo�nými spoji (ECHO-
POT), která obsahuje navíc oproti
desce ECHOCLAS je�tì digitální po-
tenciometry feedback a mix.

Dále budeme popisovat variantu
Easy - je výchozí pro ostatní varianty.

Základní deska - ECHODESK

Schéma celé základní desky ECHO-
DESK je rozdìleno do dvou èástí -
ECHODESK A a ECHODESK B.

Zdrojová èást (schéma
ECHODESK B) - obr. 2.

Zaøízení je napájeno ze sí�ového
adaptéru 300 a� 500 mA pøes napáje-
cí zásuvku CON8. Jako ochrana proti
pøepólování slou�í vstupní dioda D11.
Nejprve se stabilizátorem U1 vytvoøí
napìtí +10 V. Stabilizátor U2 vytváøí
umìlý støed tak, �e udr�uje kladné na-
pìtí pro napájení v�ech èíslicových
obvodù na konstantní úrovni 5 V. Oba
stabilizátory jsou izolované (celoplasto-
vé pouzdro TO220S), pokud pou�ijete
stabilizátory obyèejné, je nutné je pøi-
�roubovat na zadní panel pøes slídové
podlo�ky a izolaèní vlo�ky. Napájení
+5 V a -5 V pro napájení analogové
èásti je filtrováno èlánky RC R73, C36
a R72, C35. D12 slou�í jako pøídavná
pøepì�ová ochrana - hlavnì pamìti
DRAM jsou na malé pøepìtí velmi citlivé.

Vstupní analogová èást
(schéma ECHODESK A ) obr. 1.

oddìlovací kondenzátor C1 a rezistor
R1 do neinvertujícího vstupu IC1A. Ve
zpìtné vazbì je zapojen potenciometr
vstupní citlivosti P1 (GAIN), který by
mìl mít exponenciální prùbìh, aby se
zesílení zvìt�ovalo pøi otáèení doprava.
Z výstupu IC1A je signál veden pøes
R71 a spojovací konektor CONPLOS1
na desku èelního panelu do proceso-
ru, který plní funkci indikátoru vybuze-
ní. Signál je rovnì� zaveden pøes R5
do smì�ovacího a oddìlovacího stup-
nì s IC1B. Je smì�ován se signálem
zpo�dìným (FEEDBACK). Ten je re-
gulován potenciometrem P2 a je za-
veden do vstupu IC1B pøes smì�o-
vací rezistor R6. Z výstupu IC1B jde
signál do limiteru.

Limiter
(schéma ECHODESK A) - obr. 1.

Limiter vstupního signálu je nutná
souèást v�ech digitálních zaøízení,
nebo� ji� pøi malém pøebuzení vzniká
znaèné zkreslení.

Jedná se o zapojení pou�ité v AR
A 2/87. Tímto bychom chtìli podìko-
vat ing. Miroslavu Chmelovi za tuto
dobrou konstrukci.

Popí�i pouze zjednodu�enì princip
limiteru. Signál je zesilován operaè-
ním zesilovaèem v invertujícím zapo-
jení IC2A. Zesílení je dáno pevnì na-
stavenou zápornou zpìtnou vazbou
R9, R10 a R11 a zápornou zpìtnou
vazbou pøes napìtím øízený zesilovaè
(VCA) tvoøený souèástkami kolem
IC2B, T1, T2, T3, a T4. Øídicí napìtí
pro VCA je odvozeno usmìrnìním vý-
stupního signálu z IC2A - obvod ko-
lem IC2C tvoøí dvoucestný usmìròo-
vaè a dále následuje filtrace R2, C14
a R23, která nastavuje optimální ná-
bìhovou i odbìhovou konstantu. Jako
impedanèní oddìlení se zesílením 1
pracuje IC2D. Výstupní napìtí z limi-
teru je pøi pøekroèení prahu limitace
(LED indikátoru vybuzení 0 dB) udr�o-
váno na témìø konstantní úrovni ko-
lem 600 a� 700 mV. Pùvodní zapojení
obsahovalo dvojité tranzistory v prou-
dovém zrcadlu (T1, T2, T3, T4), které
jsou zde nahrazeny jednoduchými. Pøi
tomto zesílení limiteru (kolem 7) se
neobjevily �ádné potí�e s funkcí.

Pøevodník A/D
(ECHODESK A) - obr. 1.

Tím dosáhneme zpo�dìní 2 s. �um je
pøi této frekvenci ji� znaèný, av�ak to
nám u sampleru nemusí pøíli� vadit.

Signál do pøevodníku prochází pøes
dìliè R28 a R29 a oddìlovací stupeò
s IC3A se zesílením 1. Odporový dìliè
R28 a R29 je nastaven na optimální
vybuzení zpo�ïovací linky - díky tomu,
�e je pøed pøevodníkem limiter, u kte-
rého je výstupní napìtí omezeno na
600 a� 700 mV, nevy�aduje dìliè
�ádné pøesnìj�í nastavení.

Pøevodník je tvoøen komparátorem
IC3B a klopným obvodem typu D -
74LS74.

Zpìtnì pøivedený signál pøes inte-
graèní èlánek (filtr) R32 a C10 je po-
rovnáván komparátorem se vstupním
signálem. Kdy� má prùbìh signálu
vzestupnou tendenci, je výstup kom-
parátoru èastìji pøeklopen v �H� a
opaènì pøi zmen�ování napìtí je èas-
tìji v �L�. Do klopného obvodu D je za-
vedena hlavní frekvence, a tím je v�e
synchronizováno s frekvencí digitál-
ních posuvných registrù. Na výstupu
IC4A je pro zmen�ení �umu rezistor
R36 a kondenzátor X9 s kapacitou
220 a� 2200 pF - toto je nutné vyzkou-
�et experimentálnì.

Z pøevodníku jde signál pøes rezis-
tory R35 do digitální èásti. Aby bylo
mo�né uzavøít celou smyèku digitální-
ho posuvného registru (signál z výstu-
pu digitálního registru je zaveden zpìt
do jeho vstupu - efekt SAMPLER), je
pøipojen do tohoto místa spínaè IC7A.
Jeho druhý vývod je pøipojen na vý-
stup druhé pamìti (IC20). To umo�ní
digitálnímu signálu neustále rotovat
uvnitø digitálního posuvného registru.

Digitální èást
(ECHODESK B) - obr. 2.

Vstupní signál je pøiveden vstupní
zásuvkou CON5 (jack 6,3 mm) pøes

Jedná se o jednoduchý sériový
pøevodník na principu delta-sigma
modulace. Digitální signál není tedy
pøená�en paralelnì, ale sériovì. Frek-
vence pøenosu (vzorkovací frekvence)
v�ak pro dosa�ení urèité dynamiky a
odstupu u�iteèného signálu od �umu
a ru�ení vy�aduje úmìrné zvìt�ení.
Pøíroda se zkrátka o�álit nedá.

Celá digitální èást vèetnì pøevod-
níku pracuje na frekvenci od 500 kHz
do 1 MHz. Pod frekvencí 500 kHz se
prudce zvìt�uje �um a pouze u velmi
dlouhých ech u variant Classic a Ca-
dillac vyu�íváme frekvencí 250 kHz.

Zpo�dìní efektového signálu za
signálem originálním je vytváøeno prá-
vì v této èásti. Pomocí èítaèù IC11,
IC12 a IC13 a multiplexerù IC14, IC15
a IC16 je z DRAM pamìtí 256 k x 1 bit
IC19, IC20 a IC21 vytvoøen digitální
posuvný registr o kapacitì více ne�
500 000 bitù. Pøi naadresování nìjaké
buòky je v�dy pøeètena pùvodní infor-
mace a pak zaznamenána nová. Tím-
to zpùsobem se adresuje urèitý poèet
bunìk stále dokola. Na výstupu pamì-
ti je v�dy informace stará jeden celý
adresovací cyklus. Napø. generujeme
dohromady 100 000 pamì�ových bunìk
rychlostí 1 MHz. Výsledné zpo�dìní je
rovno poètu bitù (bunìk)/frekvence -
v tomto pøípadì by bylo zpo�dìní 100 ms.
Jeliko� jsou pou�ity pamìti DRAM
s kapacitou 256 kB, je nutné mít k dis-
pozici k adresování jedné buòky 18
bitù. Z dùvodù úspory vývodù se toto
øe�í pøepínáním adresy sloupcù a øád-
kù (multiplexování) obvody IC14, IC15
a IC16. Hodinová frekvence pøichází
z mikroprocesoru pøes CONPLOS1
nebo u verze Classic a Cadillac z des-
ky ECHOCLAS nebo ECHOPOT. Je
pøivedena na vstup hradla IC18D.
Z jeho výstupu je frekvence vedena



Praktická elektronika A Radio - 6/98

     (Pokraèování pøí�tì)

do dìlièek, pøevodníku a výstupních
klopných obvodù D. Pak jde signál do
dal�ího hradla IC18E. Z jeho výstupu
jde na vývod (zápis dat do pamìti)
v�ech tøí pamìtí IC19 a� IC21 a pøes
rezistor R43 (spolu se vstupní kapaci-
tou hradla tvoøí zpo�ïovací èlánek) na
vstup dal�ího hradla IC18C. Z jeho vý-
stupu jde na výbìrový vstup adresy
øádku pamìti. Dále jde pøes R41 (stej-
ná funkce jako R43) na vstup IC18B.

Z výstupu IC18B je zaveden na vstup
multiplexerù G1 (adresa øádkù). Dále
jde signál pøes IC18A na vstup G2
multiplexerù (adresa sloupcù) a pøes
zpo�ïovací èlánek R8 na vstup IC18F
a z jeho výstupu na výbìrový vstup
adresy sloupcù pamìti. Paralelnì
k výstupu IC18F je pøipojen C3 (zaji�-
�uje optimální zpo�dìní, ve vìt�inì
zaøízení byla pou�ita kapacita 1,5 nF.
Pokud by se ve zpo�dìném zvuku ozý-

valo praskání nebo jiné ru�ení, je nutné
kapacitu zvét�it, popø. zmen�it. Roz-
sah kapacity, se kterou zaøízení ob-
vykle pracuje, bývá 470 pF a� 2,2 nF.

V�e pro tato zaøízení si lze objed-
nat u fy EsoTop spol. s r. o., Lindaue-
rova 10, Plzeò, tel./fax: 019/22 77 14
(viz také inzertní pøíloha).

Obr. 2. Schéma zapojení
ECHODESK B
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Stavba a o�ivení s plo�nými spoji mezi cívkami L1 a L2
v �íøce 1,5 mm do hloubky 20 mm a do této
mezery zalepit laminátovou destièku (bez
mìdi) o rozmìrech 20 x 14 x 1,5 mm.

Dále je nutné zhotovit kryt na svorkov-
nici K1 a sí�ové pøívodní vodièe. Kryt je
z izolaèního materiálu a má tvar krabièky
bez jedné stìny. Kryt zabezpeèuje, �e
v pøípadì ulomení vodièù apod. se vodièe
nedotknou souèástek uvnitø vysílaèe.

PIC. Obvody jsou CMOS, proto pozor na
statickou elektøinu! Ne� zapájíme odporo-
vou sí� R4, mírnì ji pøihneme k desce, aby
nepøevy�ovala pouzdra integrovaných ob-
vodù. Tantalové kondenzátory, osazené ze
strany souèástek, vytvarujeme pøed pøipá-
jením tak, aby jejich vý�ka byla minimální
(pøihneme je tìsnì k desce). Do støedu
kruhového zobrazovaèe (za pou�ití mírné
síly) zamáèkneme segmentový zobrazo-
vaè tìsnì k desce a zapájíme ho.

Pak osadíme desku zbývajícími dioda-
mi LED D1 a� D7 a D14 a� D37. Levou ru-
kou dr�íme desku ve vzduchu a pravou ru-
kou zasuneme diody LED do pøíslu�ných
otvorù. Vezmeme vrchní díl s otvory pro
LED a desku do nìj zespodu zasuneme
tak, aby diody pro�ly otvory v pøedním pa-
nelu. Pøední díl krabièky s nasunutou des-
kou polo�íme èelní stìnou na pevnou pod-
lo�ku - napø. na stùl s rovnou deskou.
Okraje desky pøitiskneme tìsnì k nálitkùm
krabièky pro pøichycení desky. Zastrèíme
postupnì vývody v�ech diod LED smìrem
k pevné podlo�ce, aby diody mìly stejnou
vý�ku (opøeny o pevnou podlo�ku) a diody
zapájíme.

Pøipravíme si propojovací kabel KAB1.
Pou�ijeme deseti�ilový plochý kabel o cel-
kové délce 50 mm. Jeden konec kabelu
zaøízneme do konektoru K1 tak, aby kabel
vycházel z opaèného boku, ne� je �ipka
oznaèující kontakt 1, druhý konec kabelu
zaøízneme do konektoru K3 tak, aby ka-
bel vycházel z boku, na nìm� je �ipka
oznaèující kontakt 1. S kontakty 1 musí být
spojen èervený krajní vodiè kabelu, tj. vo-
diè 1.

Ze strany spojù pøipájíme krystal X1,
tranzistor T1 a konektor K1. Tranzistor T1
zapájíme asi 5 mm nad desku a pøihneme
smìrem vnì desky. Ze strany souèástek
osadíme zbývající souèástky. Tlaèítka S1
a� S8 pájíme tìsnì k desce.

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

(Pokraèováni)

Obr. 6. Deska
s plo�nými spoji

øídicí èásti

Osazení desky
s plo�nými spoji øídicí èásti

V�echny obvody øídicí èásti jsou umís-
tìny na desce s oboustrannými plo�nými
spoji s prokovenými otvory (obr. 6.).

Nejprve do desky zapájíme nejni��í
souèástky - rezistory, diody 1N4148, krys-
tal hodin reálného èasu X2, keramické
kondenzátory a diodu LED D8. Dále zapájí-
me integrované obvody a mikropoèítaè

Osazení desky
s plo�nými spoji sí�ové èásti

V�echny obvody sí�ové èásti jsou
umístìny na desce s jednostrannými plo�-
nými spoji (obr. 5.).

Pøi osazování desky postupujeme od
nejni��ích souèástek po nejvy��í. Stabili-
zátor IO1 pøi�roubujeme na chladiè. Mezi
cívkami L1, L2 a deskou ponecháme me-
zeru asi 2 mm. Nezapomeneme na propojku
vedle R6. Na osazené desce zkontroluje-
me správnou polaritu diod a elektrolytic-
kých kondenzátorù a pøesvìdèíme se, zda
jsme nezamìnili souèástky. Je-li v�e v po-
øádku, pøikroèíme k o�ivení desky.

Pro zaji�tìní dostateèné povrchové izo-
laèní vzdálenosti mezi sí�ovým napìtím a
obvody vysílaèe je nutné rozøíznout desku
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O�ivení a nastavení sí�ové èásti

K o�ivování desky potøebujeme kromì
bì�ných mìøicích pøístrojù je�tì sí�ový od-
dìlovací transformátor (OT) 230 V/230 V,
dimenzovaný na výkon nejménì 100 VA a
mìøicí vf transformátor (MVFT).

OT nahrazuje na mìøicím pracovi�ti tøí-
fázový filtr SSS-F1. Primární vinutí OT se
pøipojí do sí�ové zásuvky na pracovi�ti a na
sekundárním vinutí OT je k dispozici vyso-
kofrekvenènì oddìlená sí�, ke které pøi o�i-
vování a testování pøipojujeme v�echny
komponenty sí�ového spínacího systému.
OT zabraòuje pøenosu vf signálu do sí�ové-
ho rozvodu na pracovi�ti a v budovì a sou-
èasnì zabraòuje útlumu vf signálu malými
vnitøními impedancemi spotøebièù, pøipoje-
ných k síti na pracovi�ti a v budovì.

MVFT umo�òuje sledovat oscilosko-
pem vf signál v sí�ovém rozvodu. MFVT je
oddìlovací transformátor navr�ený tak,
aby nepøená�el napìtí o sí�ovém kmitoètu,
av�ak aby pøená�el s pøevodem 1 : 1 pou-
ze vf signál. MFVT si snadno zhotovíme.

Schéma zapojení MVFT je na obr. 7.
Kondenzátor C1 spolu s malou indukèností
vinutí transformátoru TR1 tvoøí horní pro-
pust, která pøená�í pouze vf signál. R1 a
R2 vybíjejí C2 po odpojení MVFT od sítì.
Rezistor R4 definuje zátì� transformátoru
a pøispívá k dosa�ení ploché kmitoètové
charakteristiky MVFT v pásmu 80 kHz a�
150 kHz.

MVFT je zkonstruován s dvojitou izolací
do li�tové elektroinstalaèní krabice z umìlé
hmoty o rozmìrech 80 x 80 x 30 mm. Sí�o-
vé napìtí je do MVFT pøivedeno sí�ovou
dvoulinkou s nalisovanou vidlicí, výstup
MVFT je vyveden na konektor BNC. Kon-
denzátor C1 musí být tzv. �sí�ový� s pro-
vozním napìtím 275 V/50 Hz.

Transformátor TR1 je navinut na ferito-
vém toroidu o prùmìru 21 x 7 mm s kon-
stantou AL = 1,5 µH/zz. Toroid je dùkladnì
omotán izolaèní páskou (ferit je vodivý) a
na jednu jeho polovinu je navinuto primární
a na druhou polovinu sekundární vinutí. Vi-
nutí nesmí zabírat celé poloviny, mezi vinu-
tími musí být mezery alespoò 5 mm. Po vy-
zkou�ení MVFT zalijeme TR1 epoxydovou
pryskyøicí. Souèástky MVFT umístíme na
univerzální desku s plo�nými spoji, na kte-
ré vytvoøíme izolaèní mezeru mezi obvody
primárního a sekundárního vinutí TR1.

Zapojený MVFT vyzkou�íme. Sí�ovou
vidlici MVFT pøipojíme k nf generátoru
(s rozsahem alespoò do 200 kHz), jeho�
výstupní odpor zmen�íme vnìj�ím rezisto-
rem na asi 10 W. Osciloskopem ovìøíme,
zda je v rozsahu kmitoètù 80 a� 150 kHz
na výstupním konektoru MVFT pøibli�nì
shodná velikost napìtí jako na výstupu
generátoru. Pak pøipojíme sí�ovou vidlici
MVFT do sí�ové zásuvky. Na výstupu
MVFT smí být pouze �um a sí�ové poru-
chy.

Nyní zpìt k o�ivování desky sí�ové èás-
ti. Pøed o�ivováním natoèíme trimr P1 tak,
aby byl bì�ec uzemnìn. Na svorkovnici K1
pøivedeme oddìlené sí�ové napìtí. Volt-
metrem zkontrolujeme napìtí 6 V mezi
�pièkami 1, 2 a 9, 10 konektoru K2, napìtí
6 V zálo�ní baterie mezi �pièkami 7, 8 a 9,
10 K2 a napìtí 25 V na R11. Osciloskopem

zkontrolujeme synchronizaèní impulsy na
�pièkách 3, 4 K2. Impulsy jsou kladné,
�iroké asi 0,7 ms, symetricky umístìné
okolo okam�iku prùchodu sí�ového napìtí
nulou a mají velikost 6 V. Na �pièky 5, 6
K2 pøivedeme z impulsního generátoru
pravoúhlý vf signál (v úrovni TTL) o kmito-
ètu 119 kHz se støídou 1 : 1. Osciloskopem
ovìøíme, �e na kolektoru T2 je sinusová
slo�ka napìtí, její� velikost lze plynule mì-
nit od nuly trimrem P1. Trimr P1 nastavíme
do poloviny. K oddìlené síti pøipojíme
MVFT a osciloskopem pøipojeným k výstu-
pu MVFT sledujeme sinusový vf signál in-
jektovaný do sítì.

Naladíme rezonanèní obvody filtru, nej-
prve obvod v kolektoru T2. Obvod ladíme
zmìnou kapacity pomocí propojek (jumpe-
rù) na kontaktech JP4 a� JP6. Propojky
postupnì kombinujeme tak, aby kapacita
rezonanèního obvodu se postupnì zvìt�o-
vala. Pøitom pozorujeme velikost vf signálu
na výstupu MVFT. Velikost signálu se má
postupnì zvìt�ovat a pøi pøekroèení opti-
mální kapacity zmen�ovat. Je-li tomu tak,
nastavíme propojky na optimální kapacitu.
Stejným postupem naladíme i druhý rezo-
nanèní obvod s kontakty JP1 a� JP3. Pak
zmìnou vzdálenosti cívek L1 a L2 nastaví-
me kritickou vazbu mezi rezonanèními ob-
vody, tj nejvìt�í amplitudu vf signálu. Ne-
bude-li maximum zøetelné, pøihneme cívky
tak, aby mezi nimi byla mezera 2,5 mm.

Nakonec trimrem P1 nastavíme správ-
nou velikost vf signálu v síti. Napìtí vf sig-
nálu mìøíme na výstupu MVFT oscilosko-
pem. Po�adovanému efektivnímu napìtí
620 mV odpovídá mezivrcholové napìtí
1,75 V. Pro jistotu v�ak nastavíme mezivr-
cholové napìtí o nìco men�í - 1,5 V.

I kdy� jsou v technických podmínkách
uvedeny je�tì dal�í doplòkové kmitoèty vf
signálu, jedná se o teoretickou mo�nost,
která nebyla realizována. Pro pøeladìní filt-
ru bude zøejmì nutné zmìnit hodnoty cívek
i v�ech kondenzátorù.

O�ivení øídicí èásti

Øídicí èást by mìla pracovat na první
zapojení. Ze zku�enosti je známo, �e nej-
èastìj�í pøíèinou závad bývá vadná deska
s plo�nými spoji a nedokonalé pájení. Pro-
to tìmto dvìma zdrojùm závad vìnujeme
preventivnì zvý�enou pozornost. Pøed
osazováním souèástkami prohlédneme lu-
pou proti svìtlu z obou stran desku s plo�-
nými spoji a zamìøíme se na pøeru�ené
spoje a zkraty. Pøípadné závady odstraní-
me. Souèástky osazujeme co nejpeèlivìji.
Pájíme mikropájeèkou a vyvarujeme se
�studených spojù� a cínových mùstkù
(zkratù) mezi spoji. Zapájenou desku bod
po bodu prohlédneme lupou pøi silném
osvìtlení a proti svìtlu a zkontrolujeme,
zda jsou v�echny body zapájeny a zda ne-
vznikly �ádné zkraty. Té� znovu zkontrolu-
jeme správnost hodnot a orientace v�ech
souèástek.

Zapojenou a zkontrolovanou desku
s plo�nými spoji propojíme kablíkem k des-
ce sí�ové èásti a zapneme napájení. Pak
podle návodu k ovládání pøezkou�íme
funkce v�ech tlaèítek, èíslicového ukazate-
le a diod LED.

Sestavení vysílaèe

Programovatelný vysílaè je vestavìn
do krabièky BOPLA elegant. Do obou dílù
krabièky zhotovíme potøebné otvory.

Otvory do vrchního dílu krabièky zhoto-
víme podle �ablony, kterou získáme okopí-
rováním výkresu pøedního panelu z obr. 2.
(obr. 2. je pro tento úèel v mìøítku 1 : 1, pro
jistotu ovìøit porovnáním s deskou øídicí
èásti!). Deset dìr pro tlaèítka má prùmìr
3,8 mm, tøicet jedna dìr pro diody LED má
prùmìr 4 mm. Obdélníkový otvor pro èísli-
cový ukazatel odvrtáme a vypilujeme.

Na opracovanou èelní stìnu vrchního
dílu krabièky nalepíme dvoudílný samole-
picí �títek H0071 s nápisy. V místì, kde
samolepicí �títek pøekrývá otvory pro tlaèít-
ka, odstraníme �títek vyøíznutím ostrým
no�em nebo obkrou�ením podél hrany ot-
voru kulatým pilníkem.

V dolní stìnì odfrézujeme podle obr. 8.
kruhové zahloubení o prùmìru 20 mm
v místì pro pøívod sí�ového napìtí. V místì
zahloubení ponecháme stìnu silnou asi
0,5 mm. Tuto pøepá�ku podle potøeby od-
straníme pøi instalaci vysílaèe.

Do vrchního dílu krabièky pøi�roubuje-
me �esti samoøeznými �rouby 2,8 x 6 mm
s válcovou hlavou desku øídicí èásti, do
spodního dílu pøi�roubujeme ètyømi �rouby
desku sí�ové èásti. Desky propojíme kablí-
kem a skøíòku za�roubujeme.
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Obr. 7. Schéma zapojení MVFT Obr. 8. Rozteè zavì�ovacích �roubù

Instalace
programovatelného vysílaèe

Poloha a umístìní programovatelného
vysílaèe jsou libovolné. Nedoporuèujeme
v�ak montá� na místa, kde mohou být
i krátkodobì pøekroèeny nìkteré velièiny
uvádìné v základních technických para-
metrech a dùle�ité pro správnou funkci pøí-
stroje, jako je rozsah pracovních teplot,
maximální vlhkost vzduchu apod.

Nejbì�nìj�ím zpùsobem instalace pro-
gramovatelného vysílaèe je jeho zavì�ení
na stìnu místnosti. K pøipojení do sítì pou�ije-
me buï pohyblivý, nebo pevný sí�ový pøí-
vod. Pohyblivým pøívodem je sí�ová �òùra,
která vychází ze spodního boku skøíòky vy-
sílaèe. Pevný pøívod je vyveden ze stìny
pod skøíòkou a sí�ové vodièe jsou do vysí-
laèe zavedeny otvorem v zadní stranì
skøíòky vysílaèe.

Rozteè �roubù pro zavì�ení vysílaèe a
umístìní pøívodu sí�ového napìtí je na obr. 8.
Vzdálenost hlav zavì�ovacích �roubù od
pevné podlo�ky je asi 4 mm. Pøed instalací
musíme do spodního dílu skøíòky vysílaèe
zhotovit potøebné otvory. Zhotovení je
snadné, proto�e v místech otvorù jsou na
vnitøní stranì spodního dílu prolisy. Pro
zpøístupnìní prolisù otevøeme skøíòku vysí-
laèe, rozpojíme konektor K2 spojující des-
ky s plo�nými spoji a ze spodního dílu vy-
jmeme desku s plo�nými spoji sí�ové èásti
(deska je upevnìna v rozích ètyømi �rou-
by). Rozmístìní prolisù je znázornìno na
obr. 9. Prolisy jsou oznaèeny jako otvory 1
a� 3 - otvory 1 a 3 slou�í pro zavì�ení vysí-
laèe, otvor 2 je pro pevný pøívod sí�ového
napìtí. Ostrým no�em odstraníme ztenèe-
nou hmotu z otvorù pro zavì�ení.
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Pøi pou�ití pohyblivého pøívodu pøipev-
níme sí�ovou �òùru kabelovou úchytkou
k desce s plo�nými spoji sí�ové èásti a vo-
dièe �òùry zapojíme do svorkovnice K1.
Nezále�í na tom, do kterých svorek jsou
zapojeny fázový a nulový vodiè, proto�e vy-
sílaè má dvojitou izolaci. Do spodního dílu
skøíòky vypilujeme v odpovídajícím místì
kulatým pilníkem �lábek, kterým bude po
uzavøení skøíòky vycházet sí�ová �òùra. Po
úpravách skøíòky a namontování �òùry pøi-
pevníme zpìt ètyømi �rouby desku s plo�-
nými spoji do spodního dílu skøíòky, zapojíme
konektor K2 a uzavøeme a se�roubujeme
skøíòku. Skøíòku zavìsíme na stìnu a vidli-
ci sí�ové �òùry zapojíme do sítì.

Pøi pou�ití pevného pøívodu je�tì od-
straníme no�em hmotu z prolisu otvoru 2
pro pøívod sí�ového napìtí. Pak pøipevníme
desku s plo�nými spoji sí�ové èásti zpìt do
spodního dílu. Spodní díl pøilo�íme v místì
zavì�ení ke stìnì, vodièe pro pøívod sí�o-
vého napìtí protáhneme vyøíznutým otvo-
rem 2 a pøi�roubujeme je ke svorkovnici
K1. Vodièe musí být ponìkud del�í, aby
bylo mo�né skøíòku oddálit od stìny pøi
utahování �roubù umístìných na spodní
stranì skøíòky. Na poøadí vodièù ve svor-
kovnici nezále�í. Pak zapojíme konektor
K2, uzavøeme a se�roubujeme skøíòku a
zavìsíme ji na stìnu.

Seznam souèástek

Sí�ová èást

R1 ERZC10DK391
R2 470 W, METAL
R3 10 kW, METAL
R4 15 kW, METAL
R5 150 kW, METAL
R6 39 kW, METAL
R7 15 W, METAL
R8 1,8 kW, METAL
R9, R10 15 kW, METAL
R11 3,3 kW, METAL
R12 1 kW
P1 5 kW, PT10V
C1 330 nF/250 V, CFAC
C2, C3 100 nF/250 V, CFAC
C4, C5 470 µF / 25 V, RAD
C6 10 µF/35 V, RAD
C7, C8 220 µF/50 V, RAD
C9 10 nF, KERKO
C10 6,8 nF, CF2
C11 3,3 nF, CF2
C12 1,5 nF, CF2
C13 15 nF, CF2
C14 47 nF, CF2
C15 4,7 nF, CF2
C16 10 nF, CF2
C17 22 nF, CF2
T1, T3 BC546B
T2 BD139
D1, D2 BZX85/22 V
D3, D4, D5, D6,
D7, D9, D10 1N4001
D8 BZX85/56 V
IO1 µA7806
JP1-JP3,
JP4-JP6 S2G6
jumper JUMP-SW
K1 ARK710I/2
K2 S2G10

L1, L2 68 µH
TR1 UI 30/7,5, 230V/2x 9 V
K3 dr�ák baterie BH1026
B1, B2 - baterie lith. CR 2032
sí�ová �òùra 2x 0,5 mm2, délka 2 m
deska s plo�nými spoji PT1S
chladiè DO1
kabelová úchytka F0501UC-0.5

Øídicí èást

Základní technické parametry

Rozsah regulace teploty: 0 a� 20 °C.
Napájecí napìtí: 220 a� 230 V/50 Hz.
Vlastní pøíkon: < 2 W.
Frekvence pøijímaèù:

119 kHz (95 kHz, 137 kHz).
Úroveò signálu (efekt.) pro vyhodnocení:

9 a� 620 mV.
Max. spínaný proud: 10 A (230 V, 50 Hz).
Pracovní poloha: svislá nebo vodorovná.
Rozsah pracovních teplot: 0 a� 40 °C.
Maximální vlhkost: 80 % nekondenzující.

Návod k ovládání SSS-RX1

Pohled na pøijímaè s termostatem
SSS-RX1, ze kterého je patrné umístìní
ovládacího a indikaèních prvkù, je na
obr. 10.

Jediný ovládací prvek na pøijímaèi s ter-
mostatem slou�í pro nastavení teploty pøi
pøepnutí do ÚSPORNÉHO re�imu. Teplotu
v ÚSPORNÉM re�imu mù�eme nastavit
v rozmezí 0 a� 20 °C. Pro optickou kontro-
lu, zda je nastaven �KOMFORTNÍ nebo
ÚSPORNÝ� re�im, slou�í dvoubarevná
signálka. Zelené svìtlo indikuje re�im
ÚSPORNÝ, èervené svìtlo re�im KOM-
FORTNÍ. Druhá kontrolka má �lutou barvu
a indikuje zapnutí topení v ÚSPORNÉM re-
�imu. V KOMFORTNÍM re�imu je �lutá
kontrolka trvale zhasnuta. Pod horním víè-
kem na vrchní stranì desky s plo�nými
spoji jsou ètyøi propojky pro nastavení
okruhu viz obr. 11. Nastavením propojek
podle obr. 12 urèíme, ve kterém okruhu
bude pøijímaè pøijímat.
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Obr. 9. Otvory na spodním dílu
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R1 560 W, METAL
R2 2,2 kW, METAL
R3 12 W, METAL
R4 22 kW, METAL
R5 100 W, METAL
C1, C2 33 pF, Ker.
C3, C5, C6 6,8 µF/16 V, tantal
C4 22 pF, Ker.
T1 BD679
D1 a� D7 LED 3 mm Y
D8 LED 3 mm R
D9 a� D13, D38 1N4148
D14 a� D37 DUO LED 3 mm R/G
IO1, IO2 CMOS 4543
IO3 74HC138
IO4 PIC16C57HS/P
IO5 a� IO10 74HC164
IO11 PCF8583
JP1, JP2 S2G4
jumper JUMP-SW
K1 LPV10
K3 PFL10
LD1 HDSP5621
S1 a� S10 P-B1720C
X1 20,0 MHz
X2 32,768 kHz
plochý kabel 10�ilový AWG28-10, 50 mm
deska s plo�nými spoji PT1
�títek pøedního panelu H0071
krabièka BOPLA elegant 150x 82x 45 mm,
upravená

Pøijímaè s termostatem
SSS-RX1

Pøijímaè je urèen pro dálkovì ovládané
pøepínání KOMFORTNÍHO a ÚSPORNÉHO
topného re�imu elektrických pøímotopných
tìles, vybavených jen jedním termostatem,
a pro termostatickou regulaci teploty pro-
støedí v úsporném re�imu. Pøijímaè je ovlá-
dán vf signálem z programovatelného vysí-
laèe, pøená�eným po elektrické síti. Princip
pøenosu ovládacího signálu po elektrické
síti umo�òuje pøipojení pøijímaèe s termo-
statem na libovolné místo v budovì.

Pøijímaè s termostatem se zapojuje
mezi pøívod sí�ového napìtí a topné tìle-
so. Termostat v pøijímaèi se nastavuje na
ni��í ÚSPORNOU teplotu. Termostat na
topném 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.

Obr. 10. Pohled na
pøijímaè

s termostatem
SSS-RX1

Obr. 11. Ètyøi propojky pro
nastavení okruhu

     (Pokraèování pøí�tì)

Bli��í informace: Holdys a. s., Teplic-
ká 95, Dìèín 4, tel.: 0412/531 288.
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Stavíme reproduktorové
soustavy (IX)

RNDr. Bohumil Sýkora

Minule jsme si pøislíbili konkrétnìj�í
téma a pustili jsme se do výhybek. Nyní
budeme pokraèovat, a to jak po stránce
lehce teoretické, tak ji� tì�ce praktické.
Úplné schéma dvoucestné (dvoupásmo-
vé) výhybky je na obr. 1. Pøedpokládejme,
�e chceme postavit výhybku, která �chodí�
ideálnì alespoò po elektrické stránce, co�
by nejspí�e mìlo znamenat, �e amplituda
souètu napìtí na výstupu obou vìtví bude
nezávislá na frekvenci. Musíme samozøej-
mì definovat dìlicí frekvenci fD, co� je zá-
le�itost spadající spí�e do oblasti akustiky
a budeme se jí zabývat pozdìji; zatím se
mù�eme spokojit s praktickým poznatkem,
�e pro dvoupásmové reproduktorové sou-
stavy le�í optimální dìlicí frekvence obvyk-
le v rozmezí 2 a� 5 kHz. Pokud by repro-
duktory mìly reálné (tedy èistì odporové)
impedance, pak by pro stanovení hodnot
souèástek staèil jednoduchý výpoèet:

CH = 1/2pfDZH LB = ZB/2pfD

Z hlediska provozu zesilovaèe je úèel-
né starat se také o vstupní impedanci vý-
hybky. Pøi uvedených zjednodu�eních a za
pøedpokladu, �e oba reproduktory by mìly
impedance (vlastnì v tomto pøípadì odpo-
ry) shodné a rovné Z, by její hodnota byla
frekvenènì nezávislá a rovná takté� Z.

Pozornému ètenáøi jistì neu�lo, �e
jsme v právì uvedeném výkladu uva�ovali
jedinou dìlicí frekvenci. Dvojici filtrù je sa-
mozøejmì mo�né navrhovat i tak, �e ka�dá
vìtev má jinou mezní frekvenci a za urèitých
okolností to mù�e být velmi výhodné. Èaro-
vání s dìlicími a mezními frekvencemi toti�
patøí mezi mocné nástroje, jimi� lze na
elektrické stranì korigovat akustické nedo-
statky reproduktorù. Ke kvalifikovanému
èarování tohoto druhu je samozøejmì ne-
zbytnì nutné mìøení, bez toho se v�ak pøi
seriózním vývoji reproduktorových soustav
stejnì neobejdeme. Je jen otázkou, co je
pak vlastnì dìlicí frekvence výhybky. Ve
skuteènosti je definována spí�e akusticky,
av�ak pro zjednodu�ení za ni mù�eme pro-
hlásit geometrický prùmìr mezních frek-
vencí obou vìtví.

Podotknìme je�tì, �e i bez mìøení se
dá pøedpokládat nìco podstatného o sou-
vislosti mezi vstupní impedancí výhybky (tj.
impedancí soustavy) a eventuální neshodì
mezních frekvencí dolnopropustné a hor-
nopropustné vìtve. Pokud bude mezní
frekvence dolnopropustné vìtve vy��í ne�

vìtve hornopropustné, na impedanèní cha-
rakteristice se v okolí dìlicí frekvence obje-
ví pokles (propad, díra). V opaèném pøípa-
dì tam bude nárùst (vrchol, hrb).

Reproduktory samozøejmì reálnou im-
pedanci nemají, a tak se výsledné chování
výhybky mù�e dost podstatnì li�it od teo-
retického pøedpokladu. Tím jsme se ji� døí-
ve zabývali a nyní se podíváme, co se
s tím dá dìlat. První problém je indukènost
reproduktoru, která ve dvoupásmové sou-
stavì hraje roli pøedev�ím u hlubokotóno-
vého reproduktoru. Prakticky zpùsobuje,
�e skuteèná dìlicí (mezní) frekvence je
men�í ne� vypoètená a pokles charakteris-
tiky nad ní je ménì strmý, ne� by mìl být -
mù�e se kupøíkladu stát, �e namísto 6 dB
na oktávu bude jen 4 dB na oktávu. Lékem
je buïto úprava indukènosti (nutno ovìøit
mìøením - alespoò elektrickým), anebo
tzv. kompenzace. Ta v nejjednodu��ím
pøípadì spoèívá v pøipojení sériového
èlenu RC paralelnì k reproduktoru - viz
obr. 2.

Konkrétní odpory a kapacity je mo�né
stanovit výpoètem z náhradního schématu,
pøièem� následnì se obvykle upøesòují ex-
perimentálnì. Typické údaje pro basové
reproduktory s impedancí 8 W le�í v rozme-
zí 10 a� 20 µF a 8 a� 12 W. Pro reprodukto-
ry 4 W je odpor polovièní a kapacita dvojná-
sobná. U vysokotónových reproduktorù se
projevuje hlavnì zvìt�ení impedance
v okolí vlastní rezonance reproduktoru.
V nejjednodu��ím pøípadì to zpùsobuje
sní�ení mezní frekvence pøíslu�né vìtve
výhybky. Efekt je tím men�í, èím je rezo-
nanèní frekvence reproduktoru ni��í oproti
dìlicí frekvenci výhybky a èím více je rezo-
nance tlumena. Pro pou�ití s jednoduchou
výhybkou se vysokotónový reproduktor
hodí pouze tehdy, je-li jeho rezonanèní
frekvence nejvý�e tøetinou dìlicí frekvence,
prakticky tedy nejvý�e asi 1 kHz. Pro tento
typ aplikace se vyrábìjí speciálnì konstruova-
né vysokotónové reproduktory, jejich� spo-
leèným rysem je aplikace magnetických
kapalin (ferofluidové systémy). Pozor v�ak,

pou�ití ferofluidu je�tì nemusí znamenat,
�e reproduktor se hodí pro pou�ití s jedno-
duchou výhybkou, podmínka dostateènì
nízké rezonanèní frekvence je v�dy prvoøa-
dá!

I u vysokotónového reproduktoru je
mo�ná elektrická kompenzace, pøíslu�ný
obvod by v�ak byl dosti slo�itý. Na�tìstí ve
vìt�inì pøípadù platí, �e citlivost vysokotó-
nového mìnièe je zøetelnì vìt�í ne� mìni-
èe hlubokotónového a je nutné ji zmen�it.
To se nejsnáze uskuteèní jednoduchým
odporovým dìlièem (viz obr. 3), který pak
souèasnì omezí i vliv kmitoètové závislosti
impedance reproduktoru na funkci výhyb-
ky. V�e je ov�em opìt nutné kontrolovat
mìøením. Odpory rezistorù v dìlièi jsou
dány v pomìru k jmenovité impedanci re-
produktoru a zatí�itelnost pou�itých rezis-
torù by mìla být alespoò 2, lépe v�ak 5 W
(drátové nebo metaloxidové provedení).

Pro v�e, co jsme zatím popisovali, pla-
tí, �e z hlediska elektrického vstupu jsou
obì vìtve výhybky spojeny paralelnì. Exis-
tuje v�ak je�tì jedno mo�né uspoøádání
výhybky, tzv. sériové. Je naznaèeno na
obr. 4. Toto provedení ponìkud upadlo
v zapomenutí, oproti paralelnímu v�ak má
jednu velmi zásadní pøednost - souèet na-
pìtí na výstupu obou vìtví (tedy svorkách
reproduktorù) je v�dy rovný vstupnímu na-
pìtí. Pro výpoèet souèástek a pøípadné ko-
rekce platí toté�, co bylo øeèeno o paralel-
ním uspoøádání. Pøípadná chyba návrhu se
projeví pøedev�ím na impedanèní charak-
teristice, pøípadná korekce vzájemným po-
suvem mezních frekvencí vìtví zde není
mo�ná. Nicménì, pokud bych mìl navrh-
nout reproduktorovou soustavu s jednodu-
chou výhybkou a mohl bych pou�ít velmi
kvalitní mìnièe, u kterých by se nepøedpo-
kládala elektrická korekce, asi bych této
variantì dal pøednost.

Na zaèátku tohoto pokraèování jsem
slíbil nìco tì�ké praktiènosti. Nu�e, pro ty,
kteøí ji� hoøí nedoèkavostí, pøiná�íme první
konkrétní ukázku, kterak mo�no postavit
kvalitní reproduktorovou soustavu.

Jedním z výrobcù reproduktorù, na kte-
ré se dá spolehnout, je norská firma SEAS.
A od ní pochází návod ke stavbì reproduk-
torové soustavy NJORD. Na obr. 5 je zapo-
jení výhybky, na obr. 6. pak najdete infor-
mativní podklady pro stavbu skøínì
o objemu 40 litrù v provedení bassreflex
tak, jak to doporuèuje pøímo firma SEAS.

Obr. 1.

Obr. 2.

Obr. 3.

Obr. 4.

Obr. 5.
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                          (Pokraèování pøí�tì)

Pro výrobu skøínì se doporuèuje materiál
o tlou��ce aspoò 18 mm (døevotøíska,
MDF, tvrdá pøekli�ka) a rozhodnì se nic
nezkazí pøídavným vyztu�ením hranolky 20
x 20 mm, kterými se propojí protilehlé svis-
lé stìny alespoò na dvou místech. Úèelné
je zaoblení hran pøední stìny, jiné detaily
provedení ji� nejsou pøíli� kritické, stejnì
jako povrchová úprava - to je spí�e vìcí
mo�ností a vkusu stavitele. Výhybku je
mo�né postavit metodou �nýty - dráty�, pøí-
padnì na univerzální desce s plo�nými
spoji; vzhledem k její jednoduchosti nemá
velký význam navrhovat speciální desku.
Hodnoty souèástek postaèí dodr�et s pìti-
procentní tolerancí, kondenzátory by mìly
být fóliové, tlumivky vzduchové.

Reproduktory, pøípadnì i souèástky pro
výhybky si mù�ete jednotlivì nebo jako
stavebnici objednat u firmy Besie (nebo je-
jich autorizovaných prodejcù). Adresa: Ev-
ropská 37, 160 00 Praha 6, tel.: (02) 24 31
13 36, 312 33 58, fax: 24 31 13 53. Viz té�
inzerce v PE 1/98 s. XV.

Obr. 6. Mechanický výkres
(tlumení - 50 mm minerální vaty

nebo 75 mm syntetické vaty na v�ech
stìnách kromì èelní stìny;

bassreflex - prùmìr 70 mm, délka 140 mm)

Obr. 7. Impedanèní charakteristika

Obr. 1. Pomocí
pøídavného

napì�ovì øízeného
spínaèe mù�e

zvy�ovací impulsní
regulátor

s obvodem CMOS
s malým vstupním
napìtím nabíhat
s podstatnì vìt�í

zátì�í

Obr. 2. Schopnost nábìhu zdroje s a bez
pøídavného spínaèe pro rùzné vstupní

napìtí do zátì�e

Impulsní
regulátor napìtí
s usnadnìným

nábìhem
se zátì�í

U mnoha monolitických øídicích obvodù
CMOS urèených pro obvody zvy�ovacích
impulsních regulátorù s malým vstupním
napìtím (napø. z jednoho èlánku napájí
pøenosný pøístroj) vzniká problém s nábì-
hem funkce pøi zapnutí nebo pøi pøechodu
z úsporného re�imu SHUTDOWN s pøipo-
jenou jmenovitou zátì�í.

Pøíèina problému tkví v tom, �e i interní
obvody tìchto souèástek jsou napájeny
z jimi vytváøeného výstupního napìtí a to je
v této situaci je�tì men�í o úbytek na diodì
mìnièe. Následkem toho se vnitøní spínaè
neotevøe dostateènì a jeho velká impedan-
ce omezí �pièkový proud cívkou tak, �e
není poté schopna dodat dostateèný proud
pro nabití výstupního kondenzátoru a do
zátì�e. S pomocí pomìrnì jednoduchého
pøídavného obvodu, jeho� základem je vý-
konový spínací MOSFET s malým praho-
vým napìtím, se lze tohoto nebezpeèí zbavit.

Zapojení takto roz�íøeného obvodu zvy-
�ovacího regulátoru napìtí je na obr. 1.
Spínaè T1 pøipojí zátì� k regulátoru a� teh-
dy, kdy� je ji� jeho výstupní napìtí dosta-
teèné. K øízení spínacího tranzistoru je vy-
u�ito interního komparátoru integrovaného
obvodu, který jinak slou�í ke kontrole do-

stateèné velikosti vstupního napìtí regulá-
toru a v tìchto øídicích obvodech vìt�inou
bývá. Pøekroèí-li napìtí na vstupu LBI vnitø-
ní referenèní napìtí komparátoru 1,25 V,
tedy v tomto pøípadì 2,5 V, objeví se na
výstupu LBO kladné napìtí, které otevøe
tranzistor T2 a tím i MOSFET T1, který pøi-
pojí ke zdroji jím dosud oddìlenou zátì�.
Zapojení na obr. 1 s tímto doplòkem pracu-
je ji� se vstupním napìtím 0,8 V a proudo-
vou zátì�í a� o nìkolik øádù vìt�í ne� bez
nìho [viz obr. 2. - závislost proudu starto-
vatelné zátì�e na vstupním napìtí pro pro-
vedení s popsaným spínaèem (A) a bez
nìho (B)]. Tento obrázek platí pro výstupní
napìtí 5 V, tedy kdy� na rozdíl od obr. 1 je
výstup 3/5 spojen se zemí. Je v�ak tøeba
pøipomenout, �e pøídavný spínaè není ob-
sa�en v regulaèní smyèce regulátoru a je
tøeba jeho typ volit podle velikosti zatì�o-
vacího proudu a pøípustného úbytku v kon-
krétní aplikaci.

            JH

[1] Schalter ermöglicht Reglern für niedrige
Spannung das Anlaufen unter Last. Maxim
Engineering Journal è. 21, s. 20.
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Výstup ¾avý predný

Výstup ¾avý zadný

Výstup pravý zadný
Výstup pravý predný

Audio procesory
v amatérskej praxi

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

Modul s obvodmi
elektronických potenciometrov

TDA1524

Na riadiacu jednotku z obr. 1 je
mo�né pripoji� aj obvody elektronic-
kých potenciometrov TDA1524, ktoré
boli v minulosti na stránkach PE v do-
statoènej miere popisované. Na roz-
diel od audio procesorov, sú hodnoty
hlasitosti, symetrie, vý�iek a basov
v týchto obvodoch nastavované jed-
nosmerným riadiacim napätím. Aj keï
elektrické parametre týchto obvodov
sú kvalitatívne na ni��ej úrovni, je na
mo�nosti ich pou�itia ukázaná univer-
zálnos� riadiacej jednotky a jej progra-
mového vybavenia.

Schéma modulu s obvodmi TDA1524
je na obr. 12. Hlasitos�, symetrie, vý�-
ky a basy je mo�né nastavi� v 64 stup-
òoch. Túto funkciu zabezpeèuje ob-
vod U2 (MC144110P), èo je �estica
6bitových prevodníkov D/A so sério-
vým vstupom. Z jeho výstupov 7, 12,
14, 16 je privádzané jednosmerné na-
pätie na vstupy 9, 10, 16, 1 obvodu U1
slú�iace na reguláciu basov, vý�iek,
symetrie a hlasitosti. Na audio zbernicu
je modul pripojený cez konektor K1.

Vzh¾adom na to, �e obvod TDA1524
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. Rovnako, ako
moduly s TDA6330T, TDA7318 a
TDA7343, aj modul s TDA1524 mô�e pre
svoju èinnos� vyu�i� v�etky vlastnosti
riadiacej jednotky, t.j. ovládanie pomocou
DO s prijímaèom z obr. 2, alebo z ruè-
ných jednotiek z obr. 7a, b a zobrazo-
vanie na displeji z obr. 5 alebo obr. 6.

Úplne rovnakým spôsobom je mo�né
na riadiacu jednotku pripoji� aj iné obvody
elektronických potenciometrov (napr.
LM1036), prièom zmenu rozsahu riadia-
ceho napätia pre reguláciu hlasitosti,
symetrie, vý�iek a basov je mo�né na-
stavi� zmenou napájacieho napätia
obvodu U2 v rozsahu 4,5 a� 15 V. Rovna-
ko mô�e by� vyu�itý aj modul predko-
rekcií z obr. 8 v 2. pozícii audio zbernice.

Modul equalizéra s TDA 7317

Ako bolo u� spomínané vy��ie, na
audio zbernicu riadiacej jednotky

z obr. 1 je mo�né pripája� mimo modu-
lov s audio procesormi a elektronickými
potenciometrami aj moduly equalizérov.

Na obr. 13 je schéma zapojenia
5stupòového equalizéra s obvodom
TDA7317. Tento obvod je doporuèený fy
SGS Thomson  ako equalizér, pripoji-
te¾ný ku v�etkým typom audio proce-
sorov rady TDA731x . Na audio zber-
nicu riadiacej jednotky sa modul
pripája prostredníctvom konektora K1.
Na audio zbernici sú zrealizované
v�etky prepojenia potrebné medzi mo-
dulom audio procesora a modulom

equalizéra. Vstup do modulu equali-
zéra je privedený na �pièky 10, 11 au-
dio zbernice, výstup na �pièky 12, 13.
Medzné frekvencie jednotlivých stup-
òov equalizéra sú uvedené v poznám-
ke k obr. 13. Riadenie equalizéra sa
vykonáva cez zbernicu I2C a zabez-
peèuje ho riadiaca jednotka z obr. 1
prostredníctvom jednej z ruèných jed-
notiek uvedených vy��ie, alebo pro-
stredníctvom DO.

Technické parametre obvodu
TDA7317

Napájacie napätia: 6 a� 10 V.
Odber prúdu: 14 mA.
Zosilnenie Gv: 0 dB.
Skreslenie THD: 0,01 %.
Odstup signál/�um: 100 dB.
Rozsah regulácie:

-14 a� +14 dB s krokom 2 dB.
Vstupný signál: max. 2,5 V.
Poèet stupòov: 5.

Záver

Tento èlánok nemá slú�i� ako pres-
ný stavebný návod na stavbu nf zosil-
òovaèa s audio procesorom, ale iba
ako jeden z mnohých mo�ných sme-
rov, ktorým sa mô�u amatéri vo svo-
jich kon�trukciách nf zosilòovaèov
ubera�. V tomto smere je dôle�ité
ovláda� programovanie a pou�ívanie
mikrokontrolérov v be�nej dennej pra-
xi. Pre záujemcov, ktorí si chcú takýto
nf zosilòovaè postavi� a nie sú e�te
dostatoène zdatní v oblasti mikroe-
lektroniky, bolo spracované progra-
mové vybavenie pre audio proceso-
ry TDA6330T, TDA7318, TDA7343 a
elektronické potenciometre TDA1524

(Dokonèenie)

Obr. 11. Schéma nf korekèného
zosilòovaèa s audio procesorom

TDA7343 (vstupy a výstupy audio sú
realizované priamo z dosky mimo

audio zbernicu; napájanie +9 V = pin
2, GND = pin 3; na základovej doske
je potrebné prepoji� prepojkami piny

14-16 a 15-17 audio zbernice)
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a LT1036. Vyu�íva v�etky vlastnosti
riadiacej jednotky z obr. 1.

Bli��ie informácie je mo�né získa�
na adrese: Ing. �tefan Ga�parek, De-
vínska 21/47,  036 08 Martin, Slo-
venská republika (tel. 00421/842/
285 181), alebo Ing. Marián Tomka,
�ikurova 1/30, 036 08 Martin, Slo-
venská republika (tel. 00421/842/
286 147).

V prípade záujmu mô�e by� v bu-
dúcnosti spracované programové vy-
bavenie na equalizér s TDA7317 a iné
audio procesory rady TDA7xxx.

Literatúra

[1] SGS Thomson Data on disc - kon-
�trukèný katalóg na CD.

[2] TDA1524 - katalógový list firmy
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[3] TEA6330T - katalógový list firmy
Philips
[4] Dia¾kové ovládanie výrobkov spot-
rebnej elektroniky AR B 6/87.
[5] Stereofónny zosilòovaè Zetawatt
1420  AR 3/84.
[6] COLOR 343 - sprievodná doku-
mentácia

Obr. 13. Schéma zapojenia
5stupòového equalizéra

s obvodom TDA7317
(napájanie U1 +9 V = pin 13,

GND = pin 15; hodnoty
súèiastok sú urèené pre

pásma:
BAND1 = 10363,38 Hz

BAND2 = 261,03 Hz
BAND3 = 1036,34 Hz
BAND4 = 3168,08 Hz
BAND5 = 59,75 Hz)

Výstup ¾avý

Výstup pravý

Obr. 12. Schéma modulu
s obvodmi TDA1524 (výstupy
audio sú realizované priamo

z dosky mimo audio zbernicu;
na základovej doske je

potrebné prepoji� na audio
zbernici piny 14-16 a 15-17

prostredníctvom pripravených
otvorov; napájanie U1 +12 V

= pin 3, GND = pin 18;
Napájanie U2 Vcc = pin 18,

GND = pin 9)
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Obr. 1. Mùstkový zesilovaè s TDA1514

Mùstkový zesilovaè s TDA1514
Ing. Zdenìk Zátopek

Oblíbeným výkonovým zesilovaèem je integrovaný obvod
TDA1514A. Výrobcem obvodu je svìtoznámý výrobce elektroniky -
firma Philips. IO dosahuje výkonu 50 W, má výborné parametry a je
právem zaøazen do kategorie hifi. Obvod vy�aduje minimum vnìj-
�ích souèástek a jeho spolehlivost je obdivuhodná. Je tro�ièku na
�kodu vìci, �e je mezi na�imi amatéry málo pou�íván, co� je pravdì-
podobnì zpùsobeno nedostatkem aplikaèních informací.

Pro odstranìní tohoto zøejmého
nedostatku si uvedeme zapojení
mùstkového zesilovaèe se dvìma ob-
vody TDA1514A, který má pøi pou�ití
reproduktoru o impedanci 8 W výstup-
ní výkon 100 W.

Podle prùzkumu v nìkolika prodej-
nách s elektronickými souèástkami
jsem zjistil, �e uvedený obvod je mo�-
no koupit za pøijatelnou cenu, i kdy�
v rùzných prodejních organizacích se
ceny li�í a� o 20 %.

a IO silikonovou vazelínou. Chladiè
mù�eme pøípadnì propojit se zemí
napájení.

Po peèlivém osazení pøipojíme na-
pájecí napìtí a zkontrolujeme napáje-
cí proud naprázdno, který by se mìl
pohybovat okolo 70 a� 90 mA v ka�dé
napájecí vìtvi. Reproduktor není pøi-
pojen. Pokud je napájecí proud v pøe-
depsaných mezích, je je�tì nutno
zkontrolovat velikost stejnosmìrného
napìtí mezi výstupy pro reproduktor,
tj. mezi vývody 5 IO1 a 5 IO21. Toto
stejnosmìrné napìtí by mìlo být nulo-
vé. Ve skuteènosti se pohybuje mezi
2 a� 20 mV. Jestli�e i tento parametr
je ve správných mezích, mù�eme po
vypnutí zesilovaèe a malé èasové pro-
dlevì, slou�ící pro vybití napájecích
elektrolytických kondenzátorù, pøipojit
reproduktor nebo reproduktorovou
soustavu. Pokud je stejnosmìrné na-
pìtí mezi výstupy vìt�í ne� 20 mV
nebo je klidový proud mimo povolené
meze, je nutno okam�itì vypnout na-
pájecí zdroj a zaèít hledat chybu v za-
pojení. Ve vìt�inì pøípadù je chybnì
zapojen rezistor R1 nebo R21. V na-
prosté vìt�inì pøípadù v�ak stavebni-
ce zesilovaèe ��lape� napoprvé bez
záludných problémù pøi o�ivování.

Zesílení zesilovaèe lze v urèitých
mezích mìnit zmìnou odporu rezisto-
ru R2. Zesílení by se mìlo pohybovat
mezi 25 a� 40 dB.

Napájecí napìtí zesilovaèe je mo�-
né volit v rozmezí ±18 a� ±27 V. Pøi
impedanci zátì�e 4 W v�ak nepøekra-

Schéma zapojení mùstkového ze-
silovaèe je na obr. 1. Zesilovaè je tvo-
øen dvìma integrovanými obvody
TDA1514 (IO21 a IO1) v základním
zapojení. IO mají vestavìnou ochranu
proti nadmìrnému proudovému na-
máhání koncových výkonových tran-
zistorù a zpo�ïovací obvod pro pøipo-
jování reproduktoru a� po ustálení
napì�ových pomìrù v zesilovaèi. Re-
produktor je pøipojen pøes svorky R
mezi výstupy obou IO.

Aby zesilovaè pracoval jako mùst-
kový, je na vstupy IO1 a IO21 pøivá-
dìn navzájem invertovaný nf signál.
Jako invertor a vstupní oddìlovací
stupeò je pou�it jakostní dvojitý ope-
raèní zesilovaè NE5532A (IO2A a
IO2B). Napájení IO2 je odvozeno
z hlavních napájecích napìtí zesilova-
èe +Us a -Us a jeho správná velikost
je zabezpeèena rezistory R10 a R30.
Odpory tìchto rezistorù je nutno pøi-
zpùsobit velikostem hlavních napá-
jecích napìtí tak, aby v klidovém
stavu nepøekroèilo napìtí na IO2 ve-
likost ±18 V.

Nf signál se pøivádí na vstupní
svorku zesilovaèe IN/L, odkud je pøes
vazební kondenzátor C9 veden do od-
dìlovacího stupnì IO2B. Z výstu-
pu IO2B je nf signál zaveden pøes
ochranný rezistor R8 a vazební kon-
denzátor C1 na vstup výkonového ob-
vodu IO1. Vstupní odpor a nastavení
pracovního bodu IO1 zaji��uje rezistor
R1. Proti pøípadným zákmitùm v pás-
mu nadakustických kmitoètù je na
vstupu IO1 pøipojen keramický kon-
denzátor C2 a na výstupu IO1 je pøipo-
jen známý Boucherottùv èlen, slo�ený
z prvkù C7, R7. Pøívody napájecího
napìtí IO1 jsou blokovány keramický-
mi kondenzátory C5, C8 a elektrolytic-
kým kondenzátorem C6. Napì�ové
zesílení zesilovaèe IO1 je nastaveno
rezistory R3 a R2.

Popis zapojení

Z výstupu IO2B je také veden nf
signál do invertoru IO2A. Z výstupu in-
vertoru je signál pøiveden na vstup
druhého výkonového obvodu IO21.
Zapojení obvodu IO21 je shodné se
zapojením obvodu IO1, pouze èísla
souèástek jsou o dvacet vìt�í.

Osazení a o�ivení
Obrazec plo�ného spoje a rozmís-

tìní souèástek na desce s plo�nými
spoji je na obr. 2. Pøed osazením a
pøipájením souèástek do desky zkon-
trolujeme plo�ný spoj proti svìtlu, zda
není pøeru�en a nemá trhliny a mìdì-
né mùstky. Pak zkontrolujeme svodo-
vý odpor a pøípadné pøeru�ení pasivních
souèástek. Osazení desky a zapájení
trvá zruènému radioamatérovi asi 1,5
hodiny. Výkonové obvody IO1 a IO21
pøipevníme izolovanì k dostateènì di-
menzovanému chladièi. K odizolování
pou�ijeme slídové podlo�ky. Pro sní-
�ení tepelného pøechodového odporu
je nutno potøít styèné plochy chladièe

470k

470k
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Obr. 2. Deska s plo�nými spoji mùstkového zesilovaèe
 a její osazení souèástkami

èujte v �ádném pøípadì napìtí ±25 V,
proto�e pak se z dùvodu velkého
proudového namáhání koncových vý-
konových tranzistorù uzavírají konco-
vé stupnì díky integrovaným elektro-
nickým pojistkám v obvodech TDA1514.
Dosa�ený výkon pøi této zátì�i je mini-
málnì 120 W. Z hlediska výkonového
namáhání zesilovaèe je výhodnìj�í

pou�ít zátì� o impedanci 8 W. I pøi
této zátì�i je výstupní sinusový výkon
minimálnì 100 W. Pro zvý�ení spo-
lehlivosti zesilovaèe v�ak doporuèuji
vyu�ívat u�iteèný sinusový výkon nej-
vý�e na 80 W.

Zesilovaè nemá záludnosti a pøi
dodr�ení zásad správného zemnìní
,hraje� vìrnì a èistì.

Popsaný zesilovaè pøedstavuje
monofonní verzi. Pro konstrukci stere-
ofonního zesilovaèe 2 x 100 W pou�i-
jeme dva tyto mùstkové zesilovaèe a
patøiènì dimenzovaný napájecí zdroj.

batérii. Kladnou vlastnos�ou obvodu
je, �e ak na svorkách nie je urèité na-
pätie (asi 6 V), tyristor sa vôbec neo-
tvorí a usmeròovaèu nehrozia náhod-
né skraty. Takisto sa nebude dobíja�
batéria, ktorá u� nemá �ancu.

Pri prvom zapnutí - ak LED D3 svie-
ti, ale tyristor sa neotvorí - treba nájs�
citlivej�í tyristor, alebo upravi� obvod.
Normálne fungujú aj optoèleny WK16412
alebo WK16413.

U dobrých batérií 12 V/65 Ah a
hysteréze obvodu 0,5 V s nabíjacím
prúdom 5 A sa ustáli strieda na asi 1 s
nabíjania a 10 s èakania (vypínacie
napatie 14,2 V).

Impulzný dobíjaè
olovených batérií

Vzh¾adom na to, �e èlánky o rôz-
nych druhoch dobíjaèov sa stali ever-
greenmi, pridám jeden i ja. Schéma
dobíjaèa je na obr. 1.

Je to zapojenie odvodené z regulá-
torov pou�itých be�ne i v automobi-
loch - dnes u� desa�roèia. Vhodné je
pre tých vodièov, ktorí musia auto na
dlh�iu dobu odstavi�, alebo pre batérie
na zálohovanie (CB rádiostanice, núdzo-
vé osvetlenie, prípadne systémy na
ostrahu). Je vlastne pou�ite¾né ku v�et-
kým typom jednoduchých dobíjaèov
batérií, ktoré nemajú z nejakých dôvo-
dov výstupné napätie filtrované.

Tyristor v tomto prípade nebude ria-
dený usmeròovaè, ale iba spínaè.
Opaèná polarita neprospieva riadiacej
èasti hradla tyristoru (LED D3 nemáva
dostatoène ve¾ké záverné napätie).

Na spätnú vazbu sa mô�e pou�i�
rezistor R4 o odpore 100 kW a� 150 kW,
nastaví sa ním hysteréza - rozdiel med-
zi zapínacím a vypínacím napätím na

Transformátor má sekundárne strie-
davé napätie asi 19 V. Ak je nutné ob-
medzi� nabíjací prúd, mô�eme zara-
di� medzi tyristor a diódy rezistor.
V praxi to v�ak nikdy nebolo treba,
lebo diódy sú dimenzované na skrato-
vý prúd dobíjaèa a tyristor som zvykol
pou�i� na 15 A.

Rezistory mô�u by� aj najmen�ie,
ale aj s TR 112A nemusí by� do�tièka
väè�ia ako 4 x 3 cm, vrátane plochy
pre uholník na tyristor.

Verím, �e tento spôsob zapojenia
dobíjaèa bude pre niekoho podnetný.

Ján Szabó

Obr. 1. Impulzný
dobíjaè olovených

batérií

220 V
50 Hz

Seznam souèástek
Rezistory (RR 0,6 W/1 %)
R1, R3, R9,
R11, R21, R23 22 kW
R2, R22 680 W, viz text
R4, R24 82 W
R5, R25 150 W
R6, R26 470 kW
R7, R27 3,3 W
R8, R28 1 kW
R10, R30 1,8 kW, viz text
R29, R31, R32 10 kW
Kondenzátory
C1, C9, C21 2,2 µF/35 V
C2, C22 220 pF/40 V, ker.
C3, C23 220 µF/25 V
C4, C24 4,7 µF/25 V, tant.
C5, C7, C8,
C25, C27, C28 220 nF/40 V, ker.
C10, C40 100 nF/63 V, ker.
Polovodièe
IO1, IO21 TDA1514A (TDA1514)
IO2 NE5532A

(NE5532, TL072)
Ostatní souèástky
chladiè ZH210, izolaèní slídové podlo�ky,
silikonová vazelína, distanèní sloupky,
spojovací materiál, deska s plo�. spoji

Stavebnice popsaného zesilovaèe
stojí 620,- Kè plus po�tovné. Písemné
objednávky zasílejte na adresu: Zátop-
ková Marie, Pionýrù 828/2, 708 00 Os-
trava - Poruba. Pøípadné dotazy volejte
autorovi Ing. Z. Zátopkovi na tel./fax.:
069/6628184 v dobì od 17 do 20 hod.
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UKV a cm antény
v programech pro PC

Ing. M. Procházka, CSc.

VI. Parabolický reflektor
Výpoèet diagramu záøení

V návaznosti na pøede�lý èlánek,
pojednávající o zisku parabolické an-
tény, budeme se v dal�ím pokraèová-
ní zabývat výpoètem diagramu záøení
parabolického reflektoru rotaènì sou-
mìrného a tzv. reflektoru ofset. Dia-
gram, který vypoèteme, bude diagram
teoretický, jeho� tvar je opro�tìn od
vedlej�ích vlivù na vyzaøování, jako
jsou:
a) fázová chyba zpùsobená masková-
ním nebo �patnou polohou primárního
záøièe,
b) nedokonalostí výroby parabolické
plochy reflektoru,
c) difrakcí na okraji reflektoru,
d) difrakcí a zastínìním primárního
záøièe a jeho dr�ákù.

Uvedené vlivy byly popsány v [1],
[2]. Východiskem správného výpoètu
bude znalost základních rozmìrù re-
flektoru a tvaru primárního diagramu.

Program prpar

Dále uvedený program je podstat-
nì slo�itìj�í ne� doposud uvedené
programy. Základem pro výpoèet dia-
gramu záøení ve vzdálené zónì je
vektorové rozlo�ení pole v kruhovém
ústí antény. To platí i pro anténu ofset,
kde zmínìné kruhové ústí je projekcí
èásti parabolické plochy do vertikální
roviny. Zmínìné pole ve vzdálené
zónì je dáno pomìrnì slo�itým vzta-

hem [3, str. 173]. Princip výpoètu je
následující: na základì tvaru diagra-
mu primárního záøièe se vypoète roz-
lo�ení pole v ústí antény. Podle tohoto
rozlo�ení pole se urèí pole, pøípadnì
diagram záøení ve vzdálené zónì.

Vstupní data pro výpoèet urèíme
podle geometrických rozmìrù antény
(obr. 1), podle tvaru jedné poloviny di-
agramu ve dvou øezech - vertikálním a
horizontálním. Úhlový rozsah primár-
ních diagramù je od 0 ° do 1/2 úhlové
apertury, kterou poèítaè vypoète nej-
døíve. Tento úsek primárního dia-
gramu rozdìlíme na zvolený poèet
stejných úhlových dílù a odeèteme
úrovnì v +dB od 0 dB vý�e (pozn.:
okraj reflektoru by mìl být u standard-
ní antény ozáøen na úroveò 10 dB).
Pracovní kmitoèet zadáváme v MHz.
Maximální úhlový rozsah poèítaného
sekundárního diagramu je ±50 ° a mi-
nimální krok je 0,1 ° (Pozn.: pøi zobra-
zení diagramu na obrazovce, tj. Ti = 0,
trvá urèitou dobu, ne� je diagram pøi
velkém úhlovém rozsahu a malém
kroku spoèítán. V praxi nemá význam
poèítat diagramy ve vìt�ím rozsahu ne�
±25 °). Program dává mo�nost poèítat
diagramy pro rùznou lineární polariza-
ci primárního záøièe, a to podle zadání
parametru 0 ° FIP 180 ° (viz tab. 1).

Dále je mo�né zadat výpoèet dia-
gramu v urèitých øezech PHI ° podle
toho, jak zvolíme krokování DPHI °.
Pokud máme zájem o digram pouze
v jednom øezu, zvolíme krokování
DPHI ° a horní mez øezù tak, aby krok

pøesáhl zvolenou mez. Interpolaèní
rozsah mezi body primárního dia-
gramu urèuje parametr M, který vo-
líme max. 100 (jinak trvá výpoèet
pøíli� dlouho).

Pokud zvolíme výpoèet s kresle-
ním diagramu na tiskárnì (jehlièkové),
poèítaè vypoète orientaèní hodnotu èi-
nitele smìrovosti v dB a �íøku diagra-
mu 3 dB. Èinitel smìrovosti bude v�dy
o nìco vìt�í ne� zisk poèítaný podle
pøede�lého programu V. (pozn.: roz-
sah T1-T2 volte soumìrnì kolem 0 °).

Pøi výpoètu reflektoru ofset dosta-
neme je�tì dal�í informaci, a to tzv.
�aproximaci�, která zohledòuje nesou-
mìrnost ozáøení reflektoru primárním
diagramem.

Proto�e jde o pomìrnì slo�ité za-
dávaní vstupních dat, uvedeme pro in-
formaci sérii typických dat pro rotaènì
soumìrný reflektor a výsledný tisk na
jehlièkové tiskárnì:
D = 500 mm, FOC = 325 mm, DA = 0,
F = 8250 MHz, T1 = -10 °, T2 = 10 °,
DT = 0,5 °, PHI1 = 0 °, PHI2 = 90 °,
DPHI = 100 °, FIP = 0 °, Ti = 1 (0), N = 7,
M = 10;
body prim. diagramu v E - rovinì:
0 0,17 0,6 1,9 4 7,5 10,45.
body prim. diagramu v H - rovinì:
0 0,3 0,8 2,2  4,5   8,2   11,5.

Literatura

[1] Procházka, M.: Parabolické anté-
ny. Sdìlovací technika 5/1989.
[2] Procházka, M.: VKV, UKV a cm vlny
v nomogramech a grafech. AR B4, 1995.

FIP ° 0 30 60 90 120 150
vert. 30 60  horiz. 60 30

polar. - vlevo vlevo - vpravo vpravo

Tab. 1. (viz obr. 1.)

Pozn.: �ikmé polarizace mají u paraboly of-
set za následek vznik køí�ové polarizace -
její úroveò a orientaci program nepoèítá.

Obr. 1.
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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

MAPA PRAHY 98
Mapa Prahy - jeden z nejroz�íøenìj�ích softwarových produktù v Èeské republice - se doèkala nové,

modernizované verze. Bylo zachováno ji� ovìøené a jednoduché ovládání programu a pøibylo mnoho
dal�ích vylep�ení. Nejdùle�itìj�í novinkou je podkreslení digitálních map leteckým snímkem - orto-
fotomapou. Letecký snímek zvy�uje pøehlednost mapy a výraznì zrychluje orientaci. Ortofotomapa zároveò
propojuje reálné objekty s údaji v informaèních databázích, kterých je témìø 40.

Neménì dùle�itou novinkou je mo�-
nost vyhledání pøesné adresy  vèetnì
orientaèního a popisného èísla a PSÈ.
Tato funkce roz�íøila ji� populární vy-
hledávání spojení mìstskou hromad-
nou dopravou nebo automobilem. Jako
nástupní místo lze zvolit buï adresu
nebo libovolný objekt. Mù�ete napø.
vyhledat spojení z adresy Na Vápence
23 do restaurace Lví dvùr. Po zadání
dne v týdnu a denní doby program
nabídne varianty s nejmen�ím poètem
pøestupù a nejrychlej�í spojení. Záro-
veò vypí�e itineráø s nástupy, výstupy
a pøestupy a dobou jízdy. Pro detailní
informaci program nabízí i zastávkové
jízdní øády MHD.

K novinkám patøí dále kvalitnìj�í
tisk, export do grafických formátù BMP,
GIF a JPEG, plynulý zoom, mìøení

vzdálenosti, plochy, azimutu, pøímá
volba mìøítka, okno s legendou, volba
zobrazovaných vrstev ad.

Pøi spu�tìní programu se objeví
Pomocník. Tento nástroj usnadní hle-

Pomocník, který se objeví pøi spu�tìní
Mapy Prahy 98

dání informací v mapì. V prvním kroku
si vyberete z nabízených mo�ností -
hledat mù�ete ulici, místní název, ob-
jekt, MHD nebo autotrasu. Hledání je
citlivé na diakritická znaménka, neroz-
li�uje v�ak malá a velká písmena.

Pokud znáte popisné nebo orien-
taèní èíslo hledané adresy, zadáte je
do pøíslu�ného okénka. V okénku PSÈ
je zobrazeno po�tovní smìrovací èís-
lo pøíslu�ící dané ulici, pøípadnì pøímo
domu, zadanému adresou. Stejnì po-
stupujete i pøi vyhledávání místních
názvù. Mezi objekty patøí napøíklad au-
toservisy, banky, hotely, restaurace,
divadla ad. Pokud jsou k objektu k dis-
pozici nìjaké dal�í informace, zobrazí
se (plná adresa, telefon, popø. otevírací
doba apod.). Pøi vyhledávání spojení
mìstskou hromadnou dopravou za-
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dáte èíslo linky, její� jízdní øád chcete
zobrazit. V okénkách Tam a Zpìt se
objeví výpis zastávek zvolené linky pro
oba smìry a po zvýraznìní urèité za-
stávky se v pravém okénku objeví jízd-
ní øád pro zvolenou zastávku a zvolený
smìr. Nalevo od názvù zastávek je
uvádìna doba jízdy od zvolené zastáv-
ky. Tlaèítkem Mapa zobrazíte trasu
linky na mapì, tlaèítkem Tisk vytiskne-
te jízdní øád na tiskárnu.

Pøi hledání nejvhodnìj�ího spojení
automobilem nejprve v dialogovém ok-
nì zvolíte, z jaké databáze chcete po-
èáteèní bod vybírat. K dispozici je da-
tabáze ulic, databáze køi�ovatek a nì-
kolik databází objektù. Objeví se výpis
polo�ek zvolené databáze, z kterého
zvolíte pro vás nejvhodnìj�í místo.
Poèáteèní bod lze zadat i pøímo v ma-
pì. Dále zvolíte typ automobilu (osob-
ní, nákladní), prùjezdní body (pokud na
nich trváte) a neprùjezdná místa (po-
kud o nìjakých víte). Výsledkem je po-
drobný itineráø trasy vèetnì odhado-
vaných èasù.

Mapu Prahy 98 mù�ete nainstalo-
vat buï celou na pevný disk, nebo ji
spou�tìt pouze z CD-ROM, popøípadì
zvolit kombinaci tìchto mo�ností. Po-
drobnosti o ní se dozvíte na internetové
adrese www.pjsoft.cz/mp98, její cena
je 1799,- Kè.

Vyhledávací okénko databází objektù (vlevo) slou�í v�em databázím pro-
gramu (viz seznam nahoøe). Vyhledávání lze urychlit zvolením
prvního písmene názvu
(tlaèítka s písmeny)

Poèáteèní a koncové body trasy lze zadat i v mapì

Poèáteèní a koncové body vyhledávané
trasy se zadávají  (nahoøe) a upøesòují
(vlevo) v dialogových oknech.

Výsledkem je pøesný itineráø
(nahoøe), k dispozici je

(samozøejmì bez záruky)
i  podrobný jízdní øád MHD

Toto je výsledek vyhledávání trasy mezi
zvolenými místy pøi jízdì automobilem

Jednotlivé prvky mapy Mapy Prahy 98 jsou ulo�eny ve vrstvách a lze je vypínat -
lze tedy zobrazit i samotný podkladový letecký snímek, naopak pøi zobrazení mapy ho

lze pro zrychlení pøekreslování i vypnout
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INTERNET
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU SPINET

SE PSIONEM

Jako instalaèní soubor zvolíte spinet.ctl

I kdy� je malý, je velice schopný - to ostatnì u�ivatelé kapesního
poèítaèe PSION vìdí. S pøipojeným modemem umí i komunikovat
po Internetu. Jak na to se dozvíte na internetovém serveru firmy
Spinet (www.spinet.cz) a najdete zde ke sta�ení i potøebné in-
stalaèní a skriptové soubory spinet.ctl a spinet.prv. Potøebujete
k tomu samozøejmì i vhodný software - PsiMail - který vám
umo�ní nejen posílat a pøijímat elektronickou po�tu, ale i pro-
hlí�et webové stránky (ve formátu HTML 2.0)

Komunikace na Internetu je mo�ná
jak s poèítaèi typu PSION 3a a 3c, tak
i s novým modelem PSION 5. Lze po-
u�ít stolní modem (PSION má stan-
dardní sériový port), jako modem lze
pou�ít i nìkterou PC card, tedy i ty pro
provoz s telefonem GSM. Modemová
karta se k poèítaèi PSION pøipojí po-
mocí samostatnì prodávaného pøí-
davného zaøízení.

Rùzné komunikaèní
mo�nosti poèítaèe

PSION

tiskárna

PCe-mailFAX

WWW

GSM

PC Card

PsiWin

modem/faxtelefonní
linka

kabel pro SMS paralelní kabel

Dal�í podrobnosti o pøipojení PSIONu k Internetu
najdete na stránkách firmy Spinet (www.spinet.cz),
postup instalace potøebného softwaru a dal�í infor-
mace o poèítaèích PSION na adrese firmy Ramert
(www.ramert.cz), která tyto poèítaèe
do Èeské republiky dová�í.

na Internet
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K INTERNETU VÁS PØIPOJÍ

Náv�tìvy, náv�tìvníci a �hity�
Ponìkud nejasnou zále�itostí

pokud jde o WWW Internetu je
zji��ování poètu lidí, kteøí oprav-
du nav�tíví nìjaké místo na webu.
Obecnì se k vyèíslení pou�ívá
jednotka  �hit�, která nemá zatím
�ádný èeský ekvivalent (doslova
znamená nìco jako zásah). Je to
ale údaj pomìrnì nepøesný a ne-
jasný. Provozovatelé serverù na
webu, potenciální inzerenti, ale
i mnoho ètenáøù by chtìli vìdìt,
kolikrát bylo urèité místo nav�tí-
veno, kolika rùznými lidmi, jaké je
jeiich demografické slo�ení a co
dìlají, kdy� místo nav�tíví.

Nebude proto na �kodu si trochu
ujasnit terminologii.

Co je tzv. �hit�: Je to �ádost prohlí-
�eèe (browser) o soubor. �uknutí u�i-
vatele na odkaz (link) má obvykle za
následek pøenos nìkolika souborù
a znamená tedy nìkolik hitù. Je to tak
proto, �e stránka HTML na webu ob-
vykle obsahuje nìkolik obrázkù. Po
�uknutí u�ivatele na odkaz (adresu
URL) se nejprve pøenese samotná
stránka HTML s formátovaným textem
a potom v�echny dal�í soubory, po-
tøebné pro její úplné zobrazení. Typic-
ká stránka pak potøebuje v prùmìru tak
�est a� deset �ádostí o soubor a repre-
zentuje tak 6 a� 8 hitù.

Dal�ím termínem je náv�tìva. Na-
stane, kdy� urèitý prohlí�eè z urèitého
místa se pøipojí k urèitému místu na
webu a posílá potom �ádosti o soubo-
ry (viz vý�e). V prùbìhu urèité stano-
vené doby je to stále poèítáno za jed-
nu náv�tìvu bez ohledu na poèet �á-
dostí. Pokud nastane pausa del�í, ne�
pøedem stanovený èas, je dal�í �ádost
(i od stejného prohlí�eèe) pova�ována
za novou náv�tìvu.

Na rozdíl od toho náv�tìvník je urè-
itý konkrétní u�ivatel. U�ivatelé jsou
identifikováni nìkolika rùznými zpùso-
by, napø. tzv. cookies nebo vy�ádáním
registrace. Znáte-li u�ivatele, a� ji� po-
dle jména nebo anonymnì oznaèením
pomocí cookie, mù�ete dále analýzo-
vat kolikrát místo nav�tívil, co ho zají-
malo, jaké soubory stahoval atd. To
mnoho u�ivatelù znervózòuje, radìji by
zùstali v anonymitì. Nìkterá místa na
webu vyu�ívají (se svolením náv�tìv-
níkù) tyto údaje k vytvoøení tzv. osob-
ních profilù, které umo�òují nabízet

informace a slu�by individuálnì podle
zájmù u�ivatele.

A co je cookie? Jakýsi drobeèek
informace (nejvý�e nìkolik desítek baj-
tù), ulo�ený na u�ivatelovì pevném
disku a pøíslu�ející k urèitému webové-
mu serveru (kterým je také identifiko-
vatelný). Pøi dal�ím navázání spojení
se stejným serverem je v rámci nava-
zování spojení pøedán zpìt na server
a identifikuje tak u�ivatele. Cookies
byly oznaèovány za naru�itele sou-
kromí, ale ve skuteènosti nemohou
získat jakékoliv informace o u�ivateli.
Jsou pou�itelné pouze ke zji�tìní, jestli
urèitý u�ivatel ji� nìkdy pøedtím dané
místo na webu nav�tívil a co tam pro-
hlí�el.

Mnoho tìch, kteøí o webu pí�í, zá-
mìrnì nebo nevìdomì nerozli�ují po-
psané pojmy a mù�ete se tak doèíst,

�e to a to místo nav�tívilo ji� první den
pøes milión náv�tìvníkù ap. Skuteèný
poèet bývá obvykle asi 30x men�í, pro-
to�e �lo zøejmì o tzv. hity nebo v lep-
�ím pøípadì náv�tìvy. Pøi jedné ná-
v�tìvì lze v prùmìru poèítat s nejménì
50 hity a bez dodateèných prostøedkù
pak nelze zjistit, kolikrát za den nav�tí-
vil dané místo stejný u�ivatel.

Dal�ím pou�ívaným pojmem jsou
tzv. impressions. Poèet impressions
znamená, kolikrát byl na �ádost u�iva-
tele (�uknutí na reklamní prou�ek) zo-
brazen urèitý inzerát. I zde se ji� mno-
hem hùøe urèuje, o kolik rùzných lidí ve
skuteènosti �lo.

Berte proto v�echny údaje o poètu
náv�tìvníkù jednotlivých webových
míst s rezervou a radìji mírnì skeptic-
ky a s plným vìdomím informací z to-
hoto èlánku.

Ze stránek umístìných na serveru firmy Spinet mají zatím daleko nejvìt�í poèet
náv�tìv právì stránky na�eho èasopisu na www.spinet.cz/aradio

Na webových
stránkách na�eho
èasopisu najdete

i programy
ke zveøejòovaným

návodùm
a konstrukcím
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Je�tì ergonomiètìj�í

Nová verze
u�iteèného pomocníka

Populární ergonomická klávesnice Microsoft Natural
Keyboard se po úspì�ném prodeji více ne� tøí miliónù kusù
doèkala své nové verze s pøívlastkem Elite.

Klávesnice je konstruována tak, �e co nejvíce omezuje rùzná sva-
lová napìtí, vznikající v rukou pøi práci u poèítaèe. Ruce, zápìstí
i pøedloktí mají pøi psaní zcela pøirozenou pozici. Klávesy jsou roz-
dìleny do dvou základních polí s mezerou uprostøed a se sklonem

odpovídajícím poloze ruky, která je obvykle u�ívá. Opìrka,
která je nedílnou souèástí klávesnice, umo�òuje pohodlné
opøení zápìstí pøi pøestávkách v psaní.

Natural Keyboard Elite je podstatnì men�í, ne� její pøed-
chùdkynì. Má rovnì� dvì speciální klávesy, umo�òující ry-
chlý pøístup k nabídce programù (jako Start) a k aktuálním
funkcím (jako pravé tlaèítko my�i). Je kompatibilní s portem
USB (Universal Serial Bus) a poslou�í tak i dal�í generaci
osobních poèítaèù.

V doprovodné bro�urce je podrobný popis ergonomie po-
èítaèového pracovi�tì a zásad, které je v zájmu vlastního
zdraví vhodné dodr�ovat.

klávesnice !

Outlook 98 zjednodu�uje ka�dodenní práci u poèítaèe výraznou integrací
prvkù pro komunikaci a organizaci. V jedné pøehledné aplikaci jsou spojeny
programy pro ve�kerou ka�dodenní rutinní èinnost na poèítaèi - elektronic-
kou po�tu, databázi kontaktù, pøehled úkolù, plánování termínù, denní pro-
gram, práci s dokumenty a adresáøi (slo�kami), spolupráci a sdílení doku-
mentù v pracovní skupinì.

Outlook se poprvé objevil v Micro-
soft Office 97. V pøedchozí verzi Micro-
soft Office byl obdobný jednodu��í pro-
gram Schedule, popø. Schedule+, do
kterých je�tì ale nebyla zahrnuta elek-
tronická po�ta a dal�í komunikace.

Outlook 98 podporuje v�echny dù-
le�ité protokoly elektronické po�ty pøes
Internet a umo�òuje nastavení rùzných
u�ivatelských profilù. Z programu pro
evidenci kontaktù je mo�né pøímo volit
telefonní nebo faxová èísla i stránky na
WWW Internetu. Outlook velmi úzce
spolupracuje s programy  Microsoft
Office, Internet Explorer a Microsoft Ex-
change Server, v mnoha pøípadech má
podobný vzhled a ovládání. Výkonné
vyhledávací a organizaèní funkce ury-
chlují a usnadòují dostupnost libovol-
ných dokumentù a informací.

l Pøehlednost
a u�ivatelská pøívìtivost

Mezi mnoha novinkami oproti pøed-
chozí verzi je napø. funkce Outlook
Today. Tvoøí osobní denní pøehled
v�ech termínù, úkolù a do�lé elektro-
nické po�ty a upozoròuje u�ivatele na
zmìny ve sledovaných webových
stránkách. Zjednodu�ená menu a ná-
strojové pruhy umo�òují velmi snadné
a intuitivní ovládání.

l Jednodu��í instalace
a nastavení, vìt�í výkon

V nové verzi Outlooku bylo uplatnì-
no mnoho inovací, zvy�ujících rychlost
práce. Elektronická po�ta mù�e být pøi-
jímána a odesílána �v pozadí� pøi jiné
aktivní práci. Optimalizovaný instalaèní
program a Prùvodce nastavením u-
mo�òují velice flexibilní instalaci pøes-
nì podle potøeb jednotlivých u�ivatelù,
pøièem� nepou�ívané soubory se zby-
teènì nekopírují na pevný disk.

l Komunikace a skupinová
spolupráce pøes Internet

Velký dùraz je v Outlook 98 kladen
na podporu interní i externí komunika-
ce. Jsou proto podporovány v�echny
souèasné pou�ívané protokoly a for-
máty pro elektronickou po�tu, adresáø
a plánovací kalendáø � Simple Mail
Transport Protocol a Post Office Pro-
tocol 3 (SMTP/POP3), Internet Mail
Access Protocol 4 (IMAP4), Light-
weight Directory Access Protocol
(LDAP), Dynamic HTML, MHTML Mail,
Secure Multipurpose Internet Mail Ex-
tensions (S/MIME), Network News
Transport Protocol (NNTP), vCard,
vCalendar a iCalendar.

O rozsáhlosti a mno�ství funkcí Mi-
crosoft Outlook 98 svìdèí nepøímo i to,
�e jeho prùmìrná instalace zabere na
pevném disku va�eho poèítaèe asi 100
MB (pokud u� máte na poèítaèi Inter-
net Explorer 4.0, tak pouze 60 MB).

referenèní
zóna

sekundární
pracovní

zóna

primární
pracovní

zóna
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Uspoøádání oken
na pracovní plo�e

Èasto máte otevøeno nìkolik ap-
likací a potøebujete si jejich okna na
pracovní plo�e nìjak srovnat. Jde to
snadno � �uknete na Pruhu úloh (Task-
bar) na spodním okraji obrazovky pra-
vým tlaèítkem my�i, a z otevøeného
kontextového menu zvolíte po�adova-
né uspoøádání.

èítkem my�i, otevøe se kontextová na-
bídka (viz obr. 2), ze které zvolíte Open
(Otevøít). Ocitnete se v Exploreru, kde
mù�ete nyní pøidat obvyklým zpùso-
bem po�adovaný poèet podadresáøù

a vhodnì je pojmenovat. Do nich pak
umístíte programy, dokumenty, popø.
opìt dal�í podadresáøe ap.

Pøesouvání textu nebo jiných
dat mezi aplikacemi

Mnoho programù (v�echny aplikace
Microsoftu) umo�òují jednoduché pøe-
souvání dat z jedné aplikace do druhé.
Asi znáte a pou�íváte pøesouvání pøes
Clipboard (Schránku), obvyklé Copy/
Cut a Paste. Mo�ná ale nevíte, �e je
mù�ete pøímo pøetahovat my�í � ozna-
èíte vybranou èást textu, obrázek, po-
lo�ku v Exploreru ap., uká�ete na ní
my�í a se stisknutým levým tlaèítkem
my�i táhnete na vybrané místo cílové
aplikace. Pokud okno cílové aplikace
není otevøené, nevadí � mù�ete pøe-
táhnout kurzor na ikonu aplikace na
Pruhu úloh (Taskbar), aplikace se au-
tomaticky otevøe a na zvolené místo
umístíte pøetahovaná data.

Zkratka (Zástupce) na konkrétní
místo v dokumentu

Asi ji� umíte vytvoøit si na pracovní
plo�e Zástupce (Shortcut) pro urèitý
program, nebo dokument. Windows
ale umo�òují, aby vás Shortcut pøivedl
i do konkrétního místa dokumentu.
V dokumentu si oznaèíte vybrané mís-

TIPY pro bì�nou práci ve

WINDOWS 95
A� ji� pou�íváte poèítaè s operaèním systémem Windows dennì nebo obèas, mohou pro vás být pøíno-

sem drobná urychlení nebo usnadnìní va�í práce, která tento operaèní systém ve snaze vyjít maximálnì
vstøíc pohodlnosti a pøirozenosti obsluhy umo�òuje. Proto�e obvykle neètete manuály a návody (jako
ostatnì vìt�ina u�ivatelù), zùstaly vám mo�ná tyto drobnosti dodnes utajeny - zde jsou nìkteré z nich.

Pokud se potøebujete dostat pøímo
na pracovní plochu, není nutné jednot-
livì zavírat okna aplikací, ale ze stej-
ného kontextového menu zvolíte Min-
imize All Windows (minimalizovat v�e-
chna okna) - pokud se pak chcete vrátit
do pøedchozího stavu, opìt �uknete na
Taskbar pravým tlaèítkem a ze stejné-
ho menu (kde se zatím text Minimize
All Windows zmìnil na Undo Minimize
All Windows) opìt v�echna okna ote-
vøete do pùvodního stavu (viz obr. 1).

Pøidání polo�ky
do menu na tlaèítku Start

Chcete mít v základní nabídce, kte-
rá se objeví po �uknutí na tlaèítko Start
v levém dolním rohu obrazovky, dal�í
programy nebo adresáøe? Je to velice
snadné � prostì pøetáhnete my�í napø.
z Exploreru (Prùzkumník) po�adovaný
soubor nebo adresáø na toto tlaèítko �
a vznikne z nìj nová polo�ka nabídky
Start.

Pøidání podadresáøù
do menu na tlaèítku Start

Nìkomu se mù�e jevit u�iteèné, vy-
tvoøit si na tlaèítku Start kaskádu na-
bídek (menu). I to je velice jednoduché.
�uknete-li na tlaèítku Start pravým tla-

to (odstavec textu, nebo urèité buòky
ve spreadsheetu ap.), uká�ete na nìj
my�í a se stisknutým pravým tlaèítkem
my�i ho pøetáhnete na pracovní plo-
chu. Po uvolnìní tlaèítka my�i se ob-
jeví menu (viz obr. 3), z kterého zvolíte
Create Document Shortcut Here (Vy-
tvoøit Zástupce dokumentu). Pokud
pak kdykoliv na Zástupce �uknete, ote-
vøe se se po�adovaný dokument na
místì, které jste pøedtím oznaèili.

Obr. 1. Kontextová menu (pravým
tlaèítkem my�i) na Pruhu úloh

Obr. 2. Tyto obrázky dokreslují postup pøi
pøidávání podadresáøù do základní

nabídky na tlaèítku Start

Mù�ete pou�ít i postup Copy a Pas-
te � oznaèené místo ulo�íte na Clip-
board (Copy), pøejdete kursorem my�i

Obr. 3. Menu k umístìní Zástupce
na pracovní plochu a jeho ikona
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nad pracovní plochu (desktop), stisk-
nete pravé tlaèítko my�i, objeví se me-
nu (viz obr.3), z kterého zvolíte Paste
Shortcut � a výsledek je tý�. Tento
postup podporuje vìt�í mno�ství ap-
likací.

Nevíte kolikátého je?
Nejrychleji to zjistíte tak, �e kur-

sorem my�i najedete nad èíselné vy-
jádøení èasu v pravém dolním rohu
obrazovky na Pruhu úloh. Ani� cokoliv
stisknete, objeví se rámeèek s datem
(viz obr. 4).

Definitivní mazání
Pokud pøi volbì Delete (Smazat)

v kterékoliv situaci pøidr�íte zároveò
klávesu Shift na klávesnici, bude sma-
zání definitivní, soubor nepøijde do Od-
padkového ko�e. Pokud to tak chcete
v�dy, hodláte mazat definitivnì a nepo-
u�ívat Odpadkový ko�, lze to nastavit
ve vlastnostech Odpadkového ko�e
(viz obr. 5) � není to ale moudré! Ve
stejném dialogovém oknì (Vlastnosti)
mù�ete nastavit i velikost diskové pa-
mìti (v procentech kapacity disku),
kterou bude odpadkový ko� vyu�ívat.
Po jejím dosa�ení budou automaticky
definitivnì odmazávány nejstar�í sou-
bory.

Vytvoøení nového dokumentu
Jakýkoliv nový dokument mù�ete

vytvoøit pøímo z pracovní plochy (desk-
topu) poèítaèe, ani� byste museli pøe-
dem spou�tìt nìjakou aplikaci. Kdeko-
liv na pracovní plo�e �uknete pravým
tlaèítkem my�i a v otevøené nabídce
(viz obr. 6) zvolíte New (Nový) a pøí-
slu�ný typ dokumentu. Je to velmi
vhodný postup, pokud si chcete zvyk-
nout na práci orientovanou na doku-
menty a ne na aplikace.

0br. 4. Najedete-li kursorem my�i nad
údaj èasu v pravém dolním rohu obrazovky,
objeví se v rámeèku aktuální datum

Obr. 5. Zde lze nastavit definitivní mazání
a vyøazení funkce odpadkového ko�e

Klávesové zkratky
Mnoho èasu u�etøí pou�ívání ale-

spoò tìch nejzákladnìj�ích kláveso-
vých zkratek � jejich volba je obvykle
mnohem rychlej�í, ne� volba my�í ve
vícestupòovém menu. Napø. kombina-
ce CONTROL+ESCAPE aktivuje na-
bídku na tlaèítku Start, F5 aktualizuje
(refresh) aktivní okno, SHIFT+F10 uká-
�e kontextové menu (stejnì, jako pravé
tlaèítko my�i) ap. Máte-li klávesnici
Microsoft Natural Keyboard s klávesou
Windows, tato klávesa otevírá menu
na tlaèítku Start, a pokud souèasnì
stisknete i pøíslu�né písmeno, otevøe
se Explorer (Windows+E), vyhledávání
(Windows+F), spou�tìní (Run, Win-
dows+R) ap. Pro kteroukoliv polo�ku
v menu Start si mù�ete nadefinovat
svoji vlastní klávesovou zkratku a pou-
�ívat ji pak k rychlé akci bez ohledu na
to, které okno je právì aktivní.

Obr. 6. Tvorba nového dokumentu pøímo
z pracovní plochy (desktopu)

dva typy pøíkazù � jednak pøíkazy, kte-
ré zobrazuje ten který objekt, jednak
pøíkazy, které umo�òuje a zobrazuje
tzv. kontejner, v kterém je objekt obsa-
�en. Upravovat, mìnit a doplòovat mù-
�ete první typ pøíkazù, pøíkazy, které
jsou svázány s typem objektu. Ve Win-
dows Exploreru zvolíte v menu View
dialogové okno Option, pod zálo�kou
File Types pak vyberete po�adovaný
typ souboru a volbou Edit vyvoláte dia-
logové okno, ve kterém mù�ete nasta-
vit pro daný typ souborù libovolné pøí-
kazy (viz obr. 7). Mù�ete tak k editování
urèitých typù souborù pou�ít tøeba va�e
oblíbené sharewarové utility. Pro adre-
sáøe mù�ete napø. zvolit jako základní
akci Explore, tak�e po dvojím �uknutí
na slo�ku se adresáø otevøe ve Win-
dows Exploreru. Pokud budete napø.
pro textové soubory chtít v kontex-
tovém menu volbu mezi editováním
v Notepadu a ve WordPadu, zvolíte
v seznamu typù souborù textový doku-
ment, otevøete dialogové okno Edit
(v seznamu akcí vidíte Open a Print),
pro pøidání dal�ího pøíkazu zvolíte
New, do pøíslu�ného políèka vepí�ete
napø. Edit ve WordPadu a do druhého
políèka vepí�ete (nebo najdete pomocí
Browse) umístìní a název aplikace
(WordPad). Výsledkem je, �e kdy� ny-
ní v Exploreru na textovém souboru
�uknete pravým tlaèítkem my�i, najdete
v kontextovém menu i vámi pøidaný
øádek Edit ve WordPadu (viz obr. 7).

Vlastní úprava
kontextového menu

Mo�ná nevíte, �e i kontextové me-
nu, které se objeví pøi kursoru my�i na
urèitém objektu a �uknutí pravým tlaèít-
kem my�i (kontextové proto,
�e je poka�dé jiné, podle typu
objektu), mù�ete mìnit a do-
plòovat. V tomto menu jsou

Zvolíte View, Options, u vybraného
typu Edit, k pøidání nové polo�ky
pak New, vyplníte, a doplnìná
polo�ka se objeví v kontextovém
menu (viz dole)

Obr. 7. Postup pøi do-
plòování polo�ek do
kontextového menu
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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

ASIE
Ji� ètvrtý CD-ROM série Zemìpis-kontinenty je

vìnován tentokráte Asii. Uvádí pøehled 48 asij-
ských státù, jejich hospodáøství, pøírodních pod-
mínek a obyvatelstva.

Informace jsou rozdìleny do ètyø základních
èástí - Pøehled státù, Hospodáøství, Pøírodní po-
mìry a Obyvatelstvo a sídla. Struèný mluvený ko-
mentáø a pøehlednì, èasto graficky zpracované
údaje vám poskytnou základní orientaci v asij-
ském kontinentu, jeho horách, vodstvu, podnebí,
národních parcích. U ka�dé ze 48 zemí jsou uve-
deny základní geografické a statistické údaje,
èasto doplnìné i ilustrativními obrázky. Podrob-
nìji je popsáno i osm velkých asijských mìst
(Tokio, Peking, �anghaj, Soul, Bangkok, Dillí,
Teherán a Istanbul). Program lze spustit pøímo
z CD-ROM, a je na nìm k dispozici ve verzích
pro 16- i 32-bitový PC i pro poèítaèe Apple.

Údaje o asijském
hospodáøství jsou
doplnìny mnoha

ilustrativními obrázky

Grafické znázornìní hustoty obyvatelstva v jednotlivých zemích

Statistické
údaje

Národní
parky

Údaje
o státech

Nejvìt�í
mìsta
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�pidla
Data Processing

S tímto kupónem získáte u firmy

Nad stránìmi 4545, 760 05 Zlín 5

Zábavné vìdìní

na CD-ROM  slevu 5%

= SHAREWARE

Osobní informace
Career Path (osobní plánovací systém

pro mladé i dospìlé), PrimaSoft Car Organi-
zer (kniha jízd automobilu), Auto Care Cent-
er 97 (elektronická kniha jízd), Don�t Get
Taken for a Ride (koupì aut hotovì èi na
leasing),  Mortgage Plus/Tracker (kalkulace
hypoték a úvìrù), WinCharging (manage-
ment kreditních karet), Money Math Finan-
cial Analysis Tools (jednoduchý finanèní
program pro �iroké pou�ití), Car Secrets
Revealed (pro ka�dého, kdo chce u�etøit pøi
nákupu aut), L�Amort (kalkulace pùjèek
a hypoték), Hi, Finance! (kalkulace v ob-
chodních transakcích), 401K Planner for
Windows (finanèní plánovaè).

Domácnost a hobby
Home Cookin for Windows (vaøení),

Books Organizer (databáze knihovny), Balli-
stic (balistický program pro lehké zbranì),
MusiFind Pro (øídí hudební sbírku), BarBack
for Windows 95 (elektronický prùvodce
míchání drinkù), WinCoin (databáze pro
sbìratele mincí), TrainingBase (zazname-
nává tréninkový program), Keep It Compact
(databáze CD), Movie Catalog (video kata-
log), Sport Card Catalog for Windows (da-
tabáze sportovních událostí), Wine Cellar
Book (databáze vín), SmartTracker Videos
95 (databáze audio nebo video knihovny),
Buy or Lease It (poradce ke koupi automo-
bilu), Solar Fire (program pro profesionální
astrology), PrimaSoft Movie Organizer (or-
ganizér video sbírky), CDStore 97 (organi-
zace CD interpretù), Recorder Teacher
(program pro tvorbu hudby), Midi Piano
Player (simulátor piána pro MIDI), SkyMap
(astronomický program), Classical Recor-
ding Index (databáze hudebního archívu),
Recipe Processor for Windows (kuchaøka
se 118 recepty), Mealformation (program
pro plánování diet a jídla), Fran�s Kitchen
(jednoduchá receptová databáze), Manage
Your Books! 95 (databáze knih), Smart-
Phone (telefonní adresáø), Organize! Your
CDs & Albums (databázový systém), Or-
ganize! Your Stamp Collection (databáze
pro sbìratele známek), Organize! Your Gun
Collection (databáze pu�ek), NutriGenie:
The Magical Dietitian (program pro tvorbu
a sledování diet), Medical Snapshots (lékaø-
ská kniha pro Adobe Acrobat Reader), Fish-
ing Log (dokumentace rybáøského dne),
Astro for Windows (program pro astrono-
mické analýzy), How To Clean Your Own
Carpet (jak se máte starat o koberce), Mas-
ter Carpenter (tesaø), Professional Barten-
der (profesionální barman - nabízí více ne�
1000 receptù), Bioverse Freshwater Aqua-
rium (pøíruèka pro akvaristy), Cook! (data-
báze pro kuchyni), Essential Home Inven-
tory (základní domácí inventáø), Football
Pro Schedule Maker (rozvrh fotbalové ligy),
Golf Budde (databáze pro hráèe golfu),
WinBar Drink Database (databáze se 1100
drinky), CarTest (pro automobilové nad-
�ence).

Rodinná zábava
Advent97 (vánoèní koledy), Night Be-

fore Christmas (Vánoce), Windows Lotto
Pro (zvítìzíte v ka�dé loterii), Universal

Lotto Selector (vybírá náhodná èísla pro
loterii), MaxHit (program na tipování v lote-
rii), ChekQuote (periodicky zobrazuje rùzná
rèení a pøísloví), World of Wisdom (horo-
skop pro Windows), Murphy 97 (Murphyho
zákony), Calendar Explorer (svátky v køe-
s�anském kalendáøi), Movies to Go! (filmový
katalog), Mr.NFL (pomáhá odhadovat skóre
ve fotbalu), Magic Crayon (elektronické
omalovánky pro dìti), Big Stupid (více ne�
3000 vtipù), As You Like It (elektronická
èítárna), Numero Uno (numerologie), Good
Stories for Great Holidays (prázdninové
povídky), WinEasy Lottery System for Win-
dows (vybírá èísla, s kterými máte �anci
uspìt v loterii), Jewish Calendar for Win-
dows (�idovský kalendáø), Murphy�s Laws
(Murphyho zákony), Dogz, Your Computer
Pet (Poèítaèový pes), New Baby Planner
(program pro plánování tìhotenství).

Vzdìlávání dospìlých
Words (procvièování slovní zásoby), Ul-

timate Language Tutor (pomùcka k výuce
ètyø jazykù), FretBoard for USR Pilot (po-
mùcka pro hráèe na strunové nástroje),
God�s Word for Windows (biblické odkazy
a výzkumný program), QuickMem Greek
(biblická øeètina), Crammer (univerzální po-
mùcka k výuce slovíèek), Guitar Magic (výu-
ka hry na kytaru), Matthew Henry�s Com-
mentary on the Bible (komentáø Bible od
Matthew Henry), Calendar Converter (vztah
mezi biblickým a moderním kalendáøem),
Ainsworth Keyboard Trainer for DOS (orien-
tace na klávesnici), TypingMaster (uèí pou-
�ívat klávesnici), L.S. Phonics (program
k procvièování angliètiny, francouz�tiny
a �panìl�tiny),  Daily Guitar (program k vý-
uce hry na kytaru), WinTransition95 (nauèí
pracovat s Win95), I Ching Empower Tool
(moderní verze Èínské knihy promìn, du-
chovní prùvodce), Dictionary of Computer
Terms (kniha poèitaèových termínù s jejich
vysvìtlením), Latin Word Power for Win-
dows (latinská slovní zásoba), Orthographic
Earth (pohled z vesmíru na Zemi), Plane-
tarium (planetarium), Our Cosmohood (zo-
brazení vesmírných vztahù), Astronomy
Quiz (zkou�ení znalostí z astronomie), CIA

Hypertext - World Fact Book 1994 (hyper-
textové informace o svìtì), Chronos Inter-
active Historical Timelines (orientace v his-
torii), DC Challenge (výuka elektrotech-
niky), EducAtlas 1994 (atlas).

Vzdìlávání dìtí
Class Mate Grading Tools for Windows

(pro uèitele na v�ech úrovních), Kid Keys
for Windows 95 (uèí nováèky pou�ívat klá-
vesnici), Math Flight (matematika), School
Maestro for Windows (pro uèitele), Word
Games at Camelot (hra se slovy pro DOS),
AutoFlash Card (uèební program), VT vo-
cabulary trainer ( procvièování slovní záso-
by), Math Bee (Matematika), Accu-Read-
ing (zlep�ení ètení), Show�n Spell (pro dìti
i dospìlé - výuka angliètiny), Test Writer for
Windows (tvorba  testù pro studenty), Learn
Your Colors (program pro pøed�koláky),
Talking Spanish (program pro výuku dìtí
�panìl�tinì), First Book of Adam and Eve
(první kniha Adama a Evy), Spelling Voice
(program na hláskování slov), XYSee (gra-
fická matematická uèebnice).

Hlavolamy a strategické hry
Quizzy Deluxe (kvízová hra), BibleMen

(pøezkou�í z více ne� 500 jmen ze Starého
a Nového Zákona), Around the World Tri-
via (150 rùzných otázek o svìtì), Dino
Cards (nìkolik karetních her pro dìti),
Egyptian Tarot (hra o egyptských bozích).

Na CD-ROM jsou dále demoverze nì-
kterých programù a her od Microsoftu.

Dal�í z výbìrù volnì �íøených
programù, který vám dnes pøed-
stavujeme, je na téma volného
èasu, osobní organizace a vzdì-
lávání. Pod názvem Zajímavé vì-
dìní na nìm najdete mimo jiné
tyto programy:

Zábavné vìdìní vám
pøiná�í mno�ství
u�iteèných volnì

�íøených programù
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Petr Bittnar, OK1MPE

Generátor subtónù (CTCSS)

Vìt�ina nových radiostanic je standardnì vybavena enkodérem, pøíp. i deko-
dérem subtónù. Pro ty, kteøí vlastní radiostanice star�í, �samo-domo� apod.,
které nejsou vybaveny touto funkcí,  je urèen tento stavební návod generátoru
subtónù (tzn. pouze enkodér).

Obr. 4. Deska s plo�nými spoji a
rozlo�ení souèástek na ní (zvìt�eno)

Popis zapojení

Celkové schéma zapojení je na obr. 1.
Díky pou�ití ji� zmínìného mikrokontrolé-
ru IO1, který je taktován krystalem X, je
dosa�eno odchylky generovaného kmito-
ètu sinusoidy maximálnì ± 0,3 % oproti
doporuèení TIA/EIA-603. Výstup digitální-
ho slova (port B, bity 0 a� 5) je pøipojen
k D/A pøevodníku, který je sestaven z �esti
jednotlivých rezistorù R1 a� R6 a dvou
rezistorových sítí R7 a R8. Kondenzátor
C3 filtruje signál z pøevodníku na �èistý�
analogový signál. Pøi pøipojení oscilosko-
pu místo tohoto kondenzátoru je mo�no
na stínítku vidìt �digitální� sinusoidu. Vý-
stupní úroveò subtónu lze nastavit trim-
rem R10, z kterého je signál veden pøes
oddìlovací RC èlen R11, C1 na konektor
K. Celý  port A (bity 0 a� 3) a zbytek portu
B (bity 6 a 7) je také vyveden na konektor
- vývody D0 a� D5. Tyto vývody jsou na-
staveny pomocí rezistorové sítì R9 do lo-
gické 1 (pull-up), pøípadným pøivedením

V brzké budoucnosti, jak se zdá, se
bude CTCSS hojnì pou�ívat. V souèas-
né dobì se na vìt�inì 70cm pøevádìèù
pou�ívá ji� zmínìná CTCSS pro vlastní
aktivaci. To znamená, �e �nahození� pøe-
vádìèe je mo�né nejen nosnou, ale také
nosnou s odpovídajícím subtónem. Výho-
dy z toho vyplývající jsou zcela zøejmé
(pokud pøevádìè obsahuje dekodér):
l pøijímaè mù�e být nastaven na vìt�í
citlivost (nebo úplnì otevøen), ne� pøi na-
stavení normálního SQ,
l mo�nost zavedení duálního SQ,
l omezení aktivace ru�ením apod.,
l omezení vzájemného ru�ení pøevádì-
èù pracujících na stejném kmitoètu pøi po-
u�ití rozdílných subtónù.

Co to subtón vlastnì je? Jednodu�e
øeèeno tón sinusového prùbìhu s frekven-
cí �ni��í� (desítky Hz - asi 60 a� 250 Hz),
ne� je hovorové pásmo.

Základní technické parametry

Napájení:               10 a� 15 V.
Spotøeba:               men�í ne� 10 mA.
Poèet subtónù:       50 nebo 6.
Rozmìry desky:     35 x 30 mm,

                          klasická montá�

Popis funkce

Existuje nìkolik mo�ností generování
sinusového prùbìhu, jednou z pou�íva-
ných je:
l pulsnì kódová modulace (PCM) - vìt-
�í poèet souèástek, men�í harmonické;
l pulsnì �íøková modulace (PWM) -
men�í poèet souèástek, vìt�í harmonic-
ké.

V uvedeném zapojení, které obsahuje
pouze dva integrované obvody a nìkolik
podpùrných souèástek, se pou�ívá PCM
modulace. Základním prvkem kodéru je
mikrokontrolér PIC øady 16C5X firmy
Microchip, který generuje digitální slova
nutná pro realizaci sinusového prùbìhu.
Pøevod digitálního na analogový signál
zaji��uje 6bitový D/A pøevodník tvoøený
kaskádou rezistorových dìlièù R2R. Pro
generování sinusového prùbìhu se pou-
�ívá (viz obr. 3):
l na ose x (èas) v intervalu 0 a� 2p -
- 32 vzorkù,
l na ose y (úroveò) 64 napì�ových úrov-
ní (6 bitù).

Obr. 2. Zapojení
výstupního
konektoru

Obr. 3. Vzorkování a pøevod
na 6 bitù

Obr. 1. Celkové schéma zapojení
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logické 0 (uzemnìním), resp. jejich vzá-
jemnou kombinací se vybírá pøíslu�ný
subtón z tab. 1 (FX... kompatibilní) nebo
tab. 2.

Napájecí èást tvoøí dioda D, která chrá-
ní stabilizátor IO2 pøed pøípadnou zmì-
nou polarity napájecího napìtí. Na jeho
výstupní stranì (+5 V) je zapojen bloko-
vací kondenzátor C2. Zapojení konektoru
K je zobrazeno na obr. 2 a desky s plo�-
nými spoji jsou na obr. 4.

Tab. 2. Výbìr subtónu 1 z 6 (pamì�)

Závìr

Výbìr subtónu lze také realizovat na-
stavením zkratovacích propojek pøímo na
konektoru. Pro obvod IO1 doporuèuji po-
u�ít objímku pro jeho pøípadnou výmìnu
(inovace firmware apod.). K dispozici jsou
dva druhy mikrokontrolérù:
l výbìr jednoho subtónu z 50 mo�ných
(tab. 1),
l výbìr jednoho subtónu z 6 pøedem
pøedprogramovaných (tab. 2).
Kontakt:

tel.: 0602 83 49 49
e-mail: ok1mpe@qsl.net
web: www.qsl.net/ok1mpe

Seznam souèástek

IO1 PIC16C54A
IO2 78L05
R1 a� R6 20 kW
R7 rezistorová sí�  4x 10 kW

(varianta B - GM)
R8 rezistorová sí�  3x 10 kW

(varianta B - GM)
R9 rezistorová sí�  6x 10 kW

(varianta A - GM)
R10 10 kW, trimr PIHER
R11 100 kW
C1, C2 100 nF
C3 10 nF
D KA..., univ. Si
X 4 MHz
K        lámací li�ta dvouøadá (S2Gxx - GM)

pøípadnì     6x zkratovací propojka

Tab. 1. Výbìr subtónu 1 z 50. Zvýraznìné subtóny nejsou standardními podle
doporuèení TIA/EIA-603. Zbývající hex kombinace (23-2F, 30) generují 67,0 Hz

Nominal   PIC   D f0
 f0 (Hz)      f0 (Hz)            (%) D5     D4   D3     D2   D1   D0 Hex

67,0 67,06 +0,09 1 1 1 1 1 1 3F
69,3 69,29 -0,01 1 1 1 0 0 1 39
71,9 71,84 -0,08 0 1 1 1 1 1 1F
74,4 74,40 +0,01 1 1 1 1 1 0 3E
77,0 76,97 -0,04 0 0 1 1 1 1 0F
79,7 79,72 +0,02 1 1 1 1 0 1 3D
82,5 82,45 -0,06 0 1 1 1 1 0 1E
85,4 85,38 -0,02 1 1 1 1 0 0 3C
88,5 88,53 +0,03 0 0 1 1 1 0 0E
91,5 91,37 -0,14 1 1 1 0 1 1 3B
94,8 94,70 -0,11 0 1 1 1 0 1 1D
97,4 97,35 -0,05 1 1 1 0 1 0 3A
100,0 99,84 -0,16 0 0 1 1 0 1 0D
103,5 103,48 -0,02 0 1 1 1 0 0 1C
107,2 107,02 -0,17 0 0 1 1 0 0 0C
110,9 110,82 -0,08 0 1 1 0 1 1 1B
114,8 114,89 +0,08 0 0 1 0 1 1 0B
118,8 118,82 +0,02 0 1 1 0 1 0 1A
123,0 123,03 +0,03 0 0 1 0 1 0 0A
127,3 127,55 +0,20 0 1 1 0 0 1 19
131,8 131,86 +0,04 0 0 1 0 0 1 09
136,5 136,46 -0,03 0 1 1 0 0 0 18
141,3 141,40 +0,07 0 0 1 0 0 0 08
146,2 146,03 -0,12 0 1 0 1 1 1 17
151,4 151,70 +0,20 0 0 0 1 1 1 07
156,7 157,04 +0,21 0 1 0 1 1 0 16
159,8 159,44 -0,23 1 1 0 0 0 1 31
162,2 161,92 -0,17 0 0 0 1 1 0 06
165,5 165,34 -0,09 1 0 0 0 0 0 20
167,9 168,01 +0,07 0 1 0 1 0 1 15
171,3 171,70 +0,24 1 0 0 0 0 1 21
173,8 173,61 -0,11 0 0 0 1 0 1 05
177,3 177,56 +0,14 1 0 0 0 1 0 22
179,9 179,60 -0,17 0 1 0 1 0 0 14
183,5 183,82 +0,18 1 1 0 0 1 0 32
186,2 186,01 -0,10 0 0 0 1 0 0 04
189,9 189,39 -0,27 1 1 0 0 1 1 33
192,8 192,90 +0,05 0 1 0 0 1 1 13
196,6 196,54 -0,03 1 1 0 1 0 0 34
199,5 199,04 -0,23 1 1 0 1 0 1 35
203,5 202,92 -0,28 0 0 0 0 1 1 03
206,5 206,95 +0,22 1 1 0 1 1 0 36
210,7 211,15 +0,21 0 1 0 0 1 0 12
218,1 218,53 +0,20 0 0 0 0 1 0 02
225,7 226,45 +0,33 0 1 0 0 0 1 11
229,1 229,78 +0,30 1 1 0 1 1 1 37
233,6 233,21 -0,17 0 0 0 0 0 1 01
241,8 242,25 +0,19 0 1 0 0 0 0 10
250,3 250,00 -0,12 0 0 0 0 0 0 00
254,1 254,07 -0,01 1 1 1 0 0 0 38

Toto zapojení je výhodné pou�ít v pøípadech, �e radioa-
matér pou�ívá samostatný pøijímaè a vysílaè a je tøeba pøe-
pínat také anténu mezi tìmito dvìma zaøízeními. U výkono-
vých zaøízení to není problém, hor�í je to ji� tam, kde se
je�tì v souèasné dobì konstruktéøi vy�ívají - u zaøízení QRP.

Navrhované zapojení (obr. 1.) ale vyhoví v�em. V klidu je
anténa pøipojena k pøijímaèi. Výstup vysílaèe je regulérnì
zkratován rezistorem 50 W (autor doporuèuje 2x 100 W pa-
ralelnì). Na krátkém pøívodu od vstupní svorky ke kontaktu
relé je nasunut toroid T37-43 s pìti závity izolovaného zapo-
jovacího drátu. Pøi vysílání se v nìm indukuje napìtí, které
po usmìrnìní otevírá pou�itý VMOS typu VN10KM; relé pøe-
pne a anténa se pøipojí k vysílaèi.

2QX

Jednoduchý pøepínaè RX-TX jako vf VOX

Obr. 1.

Literatura:    [1] www.microchip.com     [2] Katalogové listy fy CML.

CTCSS D5 D4  D3 D2     D1  D0

1. pamì� 1 1 1 1 1 0
2. pamì� 1 1 1 1 0 1
3. pamì� 1 1 1 0 1 1
4. pamì� 1 1 0 1 1 1
5. pamì� 1 0 1 1 1 1
6. pamì� 0 1 1 1 1 1
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Radiostanice Podìbrady,
sláva a pád

Posluchaèi rozhlasu a ètenáøi týdeníku Radiojournal byli ve tøicátých létech zvy-
klí na programy stanic Praha, Praha-Stra�nice, Brno, Bratislava, Ko�ice a Moravská
Ostrava. V roce 1934 se najednou v novinách doèetli, �e krátkovlnná stanice pro
vysílání do zahranièí bude zøízena v Podìbradech. Proè zrovna tam?

Detail paty anténního sto�áru, v pozadí
budovy vysílaèe

se postupnì zaplnily krát-
kovlnnými vysílaèi a na
dlouhých vlnách pracoval
pøedev�ím døevák. Italská
po�tovní správa hrozila
v r. 1935 pøeru�ením
radiotelegrafního styku
s Èeskoslovenskem, jestli
nepøejde na krátké vlny.
Pøed druhou svìtovou
válkou pracovalo v Podì-
bradech 21 krátkovlnných
vysílaèù o výkonu 20 kW
a s volacími znaèkami
mezi OLA a OLZ, které
udr�ovaly spojení nejen
s Evropou, ale i s jinými
svìtadíly. Na dlouhých
vlnách se korespondova-
lo nejdéle s Ankarou a
s Bìlehradem. Ke zøízení
vysílaèe Èeskosloven-
ského rozhlasu pro zahra-
nièí zde byly ty nejlep�í
pøedpoklady. Vhodný terén, anténní systémy, zázemí
a zku�ení technici s velkými odbornými znalostmi.
S Amerikou pracovaly Podìbrady jako OLZ na kmiito-
ètu 7380 kHz, OLJ na 8910 kHz, OLI na 13 255 kHz,
s Argentinou OLD na 18 303 kHz, se Støedním výcho-
dem OLG na 9973 kHz.

První vysílání Èeskoslovenského rozhlasu do za-
hranièí se uskuteènilo od 13. srpna 1936 06.00 hod.
do 14. srpna 06.00 hod., a to pøímo z Podìbrad. Na
programu byla reprodukovaná hudba a po ka�dých dva-
ceti minutách hlá�ení èesky, anglicky, francouzsky, nì-
mecky, portugalsky, rusky a �panìlsky. U� toto zku-
�ební vysílání vzbudilo ve svìtì pozornost. Zbývalo
pøipravit modulaèní linku ze studia pra�ského rozhlasu
na Fochovì, nynìj�í Vinohradské tøídì a 31. srpna
v 10.00 hod. bylo vysílání zahájeno oficiálnì proslo-
vem øeditele Svobody v angliètinì. Po nìm promluvil
Dr. Pitlík esperantsky a následoval koncert.

Vysílala stanice OLR na vlnách 19,7 m, 25,26 m a
49,05 m pøevá�nì veèer a v noci a její práce mìla vel-
ký ohlas. Do roka pøi�lo pøes 24 000 dopisù. Je nutno
si uvìdomit, �e mnoho lidí poslouchá, ale málokdo do
rozhlasu napí�e. Ka�dý jednotlivý dopis tedy vlastnì
reprezentuje spoustu posluchaèù.

Ani pøíprava programù nebyla jednoduchou zále-
�itostí. Redaktor Janota z MZV poukázal 29. øíjna 1936
mimo jiné i na to, �e úzkostlivì doslovné pøejímání ofi-
ciálních zpráv z ÈTK zbavuje zprávy pøita�livosti a do-
dal: �Je mou povinností se pøiznat, �e aèkoliv dìlám ji�
pøes mìsíc zpravodajství krátkovlnného vysílání, nikdy
v �ivotì jsem je�tì �ádnou krátkovlnnou stanici neza-
chytil a nesly�el jsem tedy zpravodajství na krátkých
vlnách. S dosavadní èasovou dispozicí, s dosavadní-
mi technickými prostøedky a s dosavadním personálem
(mám k dispozici jen jednoho stenografa) zjednat dù-
kladnou nápravu mo�no nebude.� Ministerstvo zahra-
nièních vìcí zdùrazòovalo rozdíl mezi zpravodajstvím
na støedních a na krátkých vlnách a potøebu informo-
vat krajany i cizince o Èeskoslovensku a propagovat
èeskoslovenskou politiku.

Úspì�nou práci krátkovlnného rozhlasového vysí-
lání pøes Podìbrady zakonèily nìmecké okupaèní úøa-
dy.

Po válce se u� z Podìbrad na dlouhých vlnách prak-
ticky nekorespondovalo a na vlnì 6170 m, t. j. na kmi-
toètu 48,5 kHz bì�ela jen smyèka s volací znaèkou

Po vzniku Èeskoslovenské republiky, kdy� minis-
terstvo po�t a telegrafù vyhrálo urputný boj s minister-
stvem národní obrany o kompetenci nad civilní radio-
telegrafií a radiotelefonií, zøídilo nìkolik men�ích
vysílacích a pøijímacích stanic a 17. ledna 1921 povì-
øilo Dr. Rause a Ing. Zoubka, aby na�li vhodné místo,
kde by se dala postavit velká vysílací stanice pro spo-
jení s celou Evropou. Muselo to být na rovinì s vlhkou,
elektricky dobøe vodivou pùdou, ne pøíli� daleko od hlav-
ního mìsta a v blízkosti elektrárny. V úvahu pøipadaly
Èelákovice, Èeský Brod a Podìbrady. V�echna tøi
mìsta mìla o vysílací stanici zájem, zejména Èeský
Brod, jeho� starosta Macháèek bombardoval minister-
stvo dopisy, ve kterých poukazoval na pøednosti Èes-
kého Brodu.

Vzdor tiskové kampani padla volba na Podìbrady,
lázeòské mìsto s vilami, parky a intenzivním kulturním
�ivotem. Poøádaly se kursy cizích jazykù, fungovala tam
Alliance française a Rotary club, byly koncerty a diva-
dla. Lidé hubovali na velkou drahotu a v mìstské kro-
nice stojí psáno, �e se tam v tom roce 1921 velmi roz-
mohl spiritismus, a to nejen mezi prostým lidem, ale
i mezi inteligencí. Mìsto si pokládalo zøízení radiosta-
nice za èest a vìnovalo ministerstvu po�t zdarma pøes
27 hektarù pùdy. Dal�í tøi a pùl hektaru vykoupilo od
velkostatkáøe Hohenlohe-Schillingsfürsta, aby je mo-
hlo vymìnit s drobnými dr�iteli. V roce 1922 se zaèalo
se stavbou, vláda dala k dispozici 12 miliónù korun, u
Compagnie générale de TSF se objednaly stroje, pod-
le projektu pra�ského architekta Kozáka byla postave-
na vkusná budova, u ní na 150 m vysokých sto�árech
nata�ena anténa a v roce 1924 byla stanice v provozu.
První spojení byla navázána s Bìlehradem, Bejrútem
a s Paøí�í.

I lidé, kteøí se o radiotechniku nezajímají, mají pøed-
stavu, jak vysílaè vypadá. Vìdí, �e je to kovová skøíò
s mìøicími pøístroji a nìjakými ovládacími prvky. Ve
vysílacím sále v Podìbradech to tehdy vypadalo úplnì
jinak - jako ve strojovnì. Stály tam dva rotaèní stroje,
50 kW alternátory, vodní pumpy a ztrojovaè kmitoètu.
Vysokofrekvenèní alternátory pracují (pota�mo praco-
valy) na stejném principu jako generátory na výrobu
elektøiny, ale nikoliv na 50 Hz, nýbr� na kmitoètu pod-
statnì vy��ím a klíèovaly se spojením do krátka v me-
zerách mezi prvky Morseovy abecedy. Telegrafista
sedìl na po�tì v Jindøi�ské ulici v Praze, odkud vedlo
do Podìbrad pìt speciálních linek a pøijímací stanice
byla na Bílé hoøe (tehdy se je�tì øíkalo na Bílé hoøe u
Prahy). Její rámová anténa mìla prùmìr ètyøi metry.
V r. 1925 byla anténa v Podìbradech rekonstruována
a byl nainstalován 5 kW elektronkový vysílaè Telefun-
ken v døevìné skøíni, kterému se na stanici øíkalo �døe-
vák�. (Teï je v Technickém muzeu v Praze.) Pracova-
lo se na dlouhých vlnách, které nejsou závislé na
ionosféøe, jsou spolehlivé, �íøí se stejnì dobøe ve dne
jako v noci, v létì jako v zimì a jejich jedinými nepøáte-
li jsou atmosférické poruchy a bouøky.

Podìbradská stanice slou�ila mezistátnímu po�-
tovnímu styku, který byl rychlej�í a lacinìj�í ne� tele-
grafie po drátech, a pod znaèkou OLP vysílala na vlnì
6170 m i zprávy povìtrnostní a tiskové.

Kdy� amatéøi objevili, �e je mo�no na krátkých vl-
nách (o kterých profesionálové suverénnì tvrdili, �e
nejsou k nièemu) jednoduchými prostøedky korespon-
dovat i pøes Atlantický oceán, zaèaly se profesionální
stanice stìhovat na krátké vlny, kde nebylo zapotøebí
tak velké energie jako na vlnách dlouhých a provozní
náklady se daly zmen�it témìø na desetinu. I v Podì-
bradech rostly ze zemì smìrové krátkovlnné antény,
alternátory byly demontovány, sály v provozní budovì

OLP. Na vlnách krátkých bylo �ivo a nìkteré vysílaèe
byly nasazeny té� jako ru�ièky, zejména ve smìru na
Bulharsko. K historicky významné události do�lo v roce
1957. Akademie vìd se rozhodla od 1. dubna vysílat
z Podìbrad permanentní èasový signál pod znaèkou
OLB5 na kmitoètu 3170 kHz a od 17. kvìtna na kmito-
ètu 48,5 kHz. Èasový signál na tomto dlouhovlnném
kmitoètu se projevil jako výhodnìj�í pro úèely mìøení,
ne� na vlnách krátkých. Vysílalo se na historický døe-
vìný vysílaè Telefunken, ale buzení a klíèování bylo
pøivádìno dálkovì z laboratoøe Akademie vìd v Pra-
ze. Laboratoø má nejen pøesné hodiny, ale i pøesný kmi-
toètový generátor, co� vedlo v dubnu 1958 k pøeladìní
na kulatý kmitoèet 50 kHz s volací znaèkou OMA a
podìbradská radiostanice se stala dùle�itým, meziná-
rodnì respektovaným kmitoètovým etalonem. Èesko-
slovensko bylo jednou z prvních zemí svìta, vysílají-
cích permanentní èasový signál pro vìdecké úèely na
dlouhých vlnách. V roce 1962 zahájila americká stani-
ce NBA na 18 kHz, v lednu 1966 �výcarská stanice
Prangins, HBG, na 75 kHz, a v záøí 1970 Maiflingen,
DCF, na 77,5 kHz. Od roku 1956 vysílaly signál OMA
i Satalice na kmitoètu 2500 kHz. V roce 1967 bylo vy-
sílání vìdeckého èasového signálu pøemístìno do Liblic
a v roce 1995 zru�eno.

Rádiový provoz se nyní stìhuje do kosmického
prostoru na dru�ice. I v Podìbradech byly vysílaèe (a�
na nepatrné zbytky) zlikvidovány a sem tam se zde
koná nìjaké �kolení pro spojaøský dorost. (Podle infor-
mace v èasopise Èeskoslovenského DX-klubu DX RE-
VUE vysílají Podìbrady na 111,8 kHz korekèní signály
GPS.) V noci je�tì hoøí èervená svìtla na anténních
sto�árech, ale døíve tak pøísnì støe�ená vstupní brána
je otevøená, barák závodní strá�e uzavøený a prázdný.
Stanièní budova je zamèena a prázdné jsou i vysílací
sály. Tak skonèila podìbradská radiostanice, pýcha
èeskoslovenské radiokomunikace a místo, odkud za-
èal vysílat èeskoslovenský rozhlas pro zahranièí, Rá-
dio Praha.

Ing. Josef Dane�, OK1YG
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Mezinárodní setkání radioamatérù
�Holice 98� - 28. a� 30. 8. 1998

olice se staly ji� tradièním
místem, kde se koncem
prázdnin scházejí radio-
amatéøi nejen z ÈR, ale také
z jiných zemí, aby se mezi

sebou pozdravili, pobesedovali a vymìni-
li zku�enosti.

Poøadatelem setkání je radioklub
Holice OK1KHL a setkání se koná
pod zá�titou Èeského radioklubu. Ne-
zanedbatelnou souèástí setkání jsou i výs-
tavní a prodejní trhy, radioamatérská bur-
za a dal�í doprovodný program.

aregist rovaní  úèastníc i
obdr�í zdarma KATALOG
setkání se v�emi potøebnými
èasovými a prostorovými in-
formacemi, dostanou jmeno-

vku, která je opravòuje k volnému vstupu
do v�ech prostor setkání, do muzea Dr.
E. Holuba, na výlet po památkách Východ-
ních Èech, mají mo�nost si nechat zdar-
ma pøemìøit parametry své radiostanice
a mobilní antény.

oøadatel zaji��uje ubytování
pro ménì nároèné  jak v blíz-
kém autokempinku, chatové
osadì na Mlejnku, tak i v in-
ternátì v Holicích a ve Vys-

okém Mýtì. Pro nároènìj�í je zaji�tìno
ubytování v motorestech a hotelích
v Holicích a okolí. Stravování je zaji�tìno
ve �kolní jídelnì a individuálnì v soukro-
mých restauracích v Holicích. Obèerstvení
bude zaji�tìno v areálu setkání na více
místech. Jako poka�dé, tak i letos bude
v pátek veèer táborák v autokempinku
Hluboký a v sobotu spoleèenský veèer ve
v�ech prostorách Kulturního domu.
Bìhem spoleèenského veèera bude slo-
sována tombola, kterou opìt naplní jako
v minulosti vystavovatelé a prodejci.

2 m. Dálkovì laditelná aktivní anténa. Steganos pro
Windows 95 - digitální  tajemství (kryptografie). Ama-
térský provoz a BC-DX na Internetu. Velká trojúhel-
níková anténa u HB9CZ. Paket nebo paktor? Zku-
�enosti EI/DF2CZ/P s odrazem od meteoritù na
pásmu 144 MHz v západním Irsku. Krátké vlny pro
posluchaèe. Pod ji�ním sluncem - zá�itky DL1VU
(Afrika, 8. pokraèování).

ð

ak v pátek, tak v sobotu bu-
dou prodejní trhy ve velké
sportovní hale a v prostorách
pøilehlé �koly, ble�í trh pak na
prostranství vedle Kulturního
domu a ve staré sokolovnì.

Setkání probìhne v pátek a v sobotu po
celý den. V nedìli se sejdou jen nìkteré
vybrané kluby (rada sysopù PR) dle vlast-
ního programu. V  samostatném prostoru
v sokolovnì bude k dispozici  vysílací pra-

OK1KHL a OK5H budou po celé léto podá-
vat informace o setkání.

obrou orientaèní pomùckou
bude KATALOG, který pøi
prezentaci obdr�í zdarma
ka�dý úèastník. V nìm budou
v�echny potøebné informace
o jednotlivých dílèích akcích,

dále plánek areálu a kluboven v Kulturním
domì. Bude v nìm také seznam prodej-
cù, jejich sortiment a kompletní adresa.

Informace o setkání v Holicích:

telefony:
sekretariát 8-16 hod. (AMK) i FAX 0456-2186
øeditel (OK1VEY Sveta MAJCE) 0456-3211
hlavní poøadatel (OK1HDV V. DANÌK) 0456-3848
støedisko OK1KHL (od 27. 8. trvale) 0456-2132

paket rádio:
Sveta OK1VEY via OK0NH @ OK0PHL.#BOH.CZE.EU
Vaclav OK1HDV via OK0NH  @ OK0PHL.#BOH.CZE.EU

E-mail:
ok1khl@gw.ok0ncg.ampr.org

covi�tì KV, kde bude v provozu moderní
vysílací zaøízení o výkonu 1 kW a kde si
pøíchozí operátoøi budou moci zavysílat
pod volacím znakem OK5H. Toto praco-
vi�tì sponzorsky vybaví  ALLAMAT elec-
tronic Dobøí�, FCC Folprecht Ústí nad
Labem a dal�í firmy.

amostatný program je pøi-
praven pro zahranièní ná-
v�tìvníky ve vyhrazené klu-
bovnì. Pokud pøivedete na
setkání zahranièní hosty, ne-
zapomeòte je pøivést do to-

hoto klubu.
Èeský radioklub pøipraví v samostat-

né klubovnì trvalé informaèní støedisko
pro mláde� a zaèínající radioamatéry.

Hlavním sobotním odpoledním pro-
gramem bude beseda s úèastníky první
èeské radioamatérské expedice do oblasti
Pacifiku, poøádané OK-DX nadací. Vrá�a,
OK1KT, Slávek, OK1TN, a Va�ek, OK1VD
jistì vypravováním bohatých zá�itkù zau-
jmou ka�dého.

V sobotu odpoledne se uskuteèní au-
tobusový výlet  po památkách Východních
Èech pro rodinné pøíslu�níky. Jízdné je
pro registrované úèastníky zdarma.

d ètvrtka odpoledne bude
v provozu v areálu setkání
informaèní støedisko. Na
pøevádìèi OK0C, na kmitoè-
tu 145,500 MHz a v pásmu
CB bude pracovat trvale in-

formaèní slu�ba pod volacím znakem
OK5H. Do informaèního støediska bude od
26. 8. 1998 telefon (0456) 2132. Stanice

Podrobné informace mù�ete také
získat na adrese :

Radioklub OK1KHL Holice,

Nádra�ní 675,  534 01 Holice

O èem pí�í  jiné
radioamatérské èasopisy?

QST 1/1998, Newington. Tornádo (amatéøi zaji�-
�ovali spojení pro policii a záchranné èety tam, kde
profesionální sí� na 800 MHz selhávala a mobilní
telefony  nebyly k nièemu)! Jak to vypadá dooprav-
dy s 23. cyklem? Identifikátor PIC (pro pøevádìèe).
Postavte si vlastní analyzátor sítí (grafické znázor-
nìní vstupních a výstupních hodnot). Soustava
pùlètvercových antén pro 40 m. Sfázovaná anténa
na 2 m. AO-27: FM pøevádìè na obloze. Globe Hop-
ping, digitální komunikace po svìtì. Transceiver
ICOM IC-706MkII (RX 30 kHz-200 MHz, TX 1,8-148
MHz). Adaptér morseovky pro transceivery. Nový

software: Dekodér CW MRP 37. Troposférické �í-
øení není pøízemní vlna.
BREAK-IN 3/1998, Christchurch, Nový Zéland.
Interface pro detektor dýmu nebo vloupání v popla-
chovém zaøízení. Nápady, jak zlep�it výkon pøijíma-
èe (2. pokraèování). Návrhy plo�ných spojù zn.
Vero-board. Indikátor napìtí baterie s LED. Vibro-
plex, dvojí klíèování (klíè a vibroplex vedle sebe na
kovové destièce, americký výrobek). �íøení a anté-
ny pro osobní komunikaci.
FUNK 3/1998, Baden-Baden. Pøijímaè DASA E-
1800A (100 kHz-30 MHz). YAESU V-1R (malý pøe-
nosný transceiver 2 m/70 cm). Anténní pøizpùsobo-
vací èlen VECTRONICS. Anténní analyzátor RF-5
pro VKV. Úprava ICOM IC-820H. Pøijímaè AM/FM
s IO TDA7220. FET-kompaktní koncový stupeò od
DL9AM (konstrukèní návod). Koncové stupnì pro

RADIOHÖREN & SCANNEN 4/1998, Baden-Ba-
den. Ruèní skenery: Co nabízí trh. V Øí�i støedu -
èínský rozhlas jako odraz politických pomìrù. Roz-
hlasová technika uprostøed dvacátých let. A vìènì
zvuèí lampa... Pøijímaè JRC a aktivní antény. Deko-
dér Radio Raft - vor v oceánu elektrických dat. DAB
- kam vede ta cesta? Procházky v Internetu. Ba-
yern Mobil vbrzku pøes dru�ici. Nové studio ORB
v Budy�ínì. Radioropa vysílá na 261.
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FUNKAMATEUR 3/1998, Berlin. Z digitálního hle-
diska: Fotokamera CASIO QV-300. R0/UR8LV na
konci svìta: Mys Èeljuskin, Tajmyr. ICOM IC-746
se 100 W a DSP na 11 pásmech (RX 300 kHz a�
60 MHz a 108 a� 174 MHz, TX 1,8 a� 148 MHz).
Poèítaè a ru�ení. Sangean ATS 909 - víc ne� pøijí-
maè na cesty. Nápady a rady pro síbíèkáøe a zaèá-
teèníky. Globalstar na startu (dru�ice pro mobilní
systém Iridium). 4. pokraèování kursu programování
AVR-AT90S1200. Prùchozí sonda DGP - silný
pmocník. �Smìr souhlasí� - zamìøovaè s LED uka-
zuje sever. Modul univerzálního èítaèe jako staveb-
nice. Lep�í  pøíjem: Aktivní preselekce  6,5-30  MHz.
Mùstek pro malé kapacity. Digitální kontaktní kódo-
vaè ECW1J-B24 fy Bourns. Frekvence podle pøání
z jednoho jediného krystalového oscilátoru. Odpo-
slouchávací útok - kontrolor naslouchá. Stavební
prvky vf techniky, které urèují kmitoèet (6. pokraèo-
vání). Pamì� CW s obvody CMOS. Trik s akumulá-
torem. Anténní rotátor pro UKV portable a contesty.
6 m Yagi v technice 12,5 W. Vf mìøení na nezná-
mých kruhových jádrech.

Ing. Josef Dane�, OK1YG

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

1) podmínky viz PE/AR 4/97 a AMA 1/
1997, deníky na OK1MG;

2) podmínky viz PE-AR 4/97 a AMA 1/
1997, deníky na OK VHF Club.

OK1MG

ostacionární satelit se 44 vysokovýkono-
vými transpondéry v pásmu Ku. Po startu
v prosinci minulého roku v�ak nosná ra-
keta dru�ici vynesla na nepou�itelnou drá-
hu s velkou inklinací. Totální ztrátu dru�i-
ce pro pùvodní úèel uznala i poji��ovací
spoleènost vyplacením pojistného. Pra-
covníci firmy se ale nevzdali. Propoèítali
cestu k Mìsíci a zpìt vèetnì �srovnání�
inklinace u Mìsíce. Po nìkolika ovìøeních
zá�ehového systému je satelit nyní na
cestì k Mìsíci a 16. kvìtna by mìl být
zpìt u Zemì. Uvidíme, jak to dopadne.

OK2AQK

ð

Kalendáø závodù
na èervenec

4.7.  Polní den mláde�e1) 10.00-13.00
144 a 432 MHz

4.-5.7. III. subreg. záv. - Polní den2) 14.00-14.00
144 MHz a� 76 GHz

7.7.  Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00
11.-12.7. Contest Lario (I) 50 MHz 14.00-14.00
12.7.  Marathon del Sud (I) 06.00-17.00

144 a 432 MHz
14.7.  Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00
18.-19.7. Contest F8BO (F) 144 MHz 14.00-14.00
19.7.  AGGH Contest 07.00-10.00

432 MHz a� 76 GHz
19.7.  OE Activity 432 MHz a� 10 GHz 07.00-12.00
19.7.  Provozní VKV aktiv 08.00-11.00

144 MHz a� 10 GHz
19.7.  Apulia Province Cont.(I) 07.00-17.00

144 MHz a vý�e
25.7.  Estonian VHF Contest 144 MHz 14.00-19.00
25.7.  Estonian SHF Contest 1,3 GHz 20.00-23.00
26.7.  Estonian UHF Contest 432 MHz 05.00-10.00
26.7.  Ciociaria Field Day (I) 144 MHz 07.00-17.00
28.7.  Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00

Kepleriánské prvky:

TecSat-1b
Assi, 4X1KX/KK7KX, oznámil, �e nová

izraelská dru�ice TecSat-1b by mìla být
vypu�tìna na obì�nou dráhu ve dnech
23.-24. èervna leto�ního roku ruskou kos-
mickou agenturou. Jedná se o druhý, zdo-
konalený exempláø dru�ice postavené na
TECHNION - Israel Institute of Technolo-
gy. Pøipomeòme, �e první izraelská
dru�ice TecSat-1a byla ztracena pøi ne-
povedeném startu spolu s mexickou radi-
oamatérskou dru�icí (závada na nosné ra-
ketì) v bøeznu 1996, viz PE-AR 11/96.
Z komunikaèního hlediska bude dru�ice
podobná UO22, KO23 a KO25, s pøeno-
sem FSK 9600 Bd. Downlink bude praco-
vat stejnì jako u vý�e uvedených dru�ic
v pásmu 70 cm. Uplink bude mo�né pøe-
pínat buï do pásma 2 m nebo 23 cm.
Pøesné frekvence zatím oznámeny neby-
ly. Dru�ice je tøíose stabilizovaná a má
hmotnost 50 kg. Bude mít velmi dùmysl-
nou telemetrii a multispektrální snímko-
vací systém, který bude obrazové infor-
mace vysílat v pásmu 12 GHz. Z dráhy ve
vý�ce 680 km bude mít zorné pole na po-
vrchu Zemì prùmìr asi 100 km. Inklinace
dráhy by mìla být vìt�í ne� 40 °, a tak by
mìla být tato nová dru�ice dosa�itelná i u
nás.

STS-91
Start posledního letu raketoplánu, pøi

nìm� by se mìl spojit s MIRem, je pláno-
ván na 2. èervna 1998. Inklinace dráhy
raketoplánu bude z tohoto dùvodu 51°, a
tak budou mít pøíle�itost i u nás zájemci o
spojení prostøednictvím palubního zaøíze-
ní SAREX. Rovnì� lze oèekávat dobré
podmínky pro vizuální pozorování obou
spojených kosmických lodí.

Unikátní manévr
Z hlediska spotøeby paliva patøí k nej-

nároènìj�ím mané-
vrùm razantní zmì-
na inklinace dráhy.
Tento manévr èeká
také P3D. Vzhle-
dem k vìt�í hmot-
nosti P3D, zpùso-
bené zesílením kon-
strukce, se uva�o-
valo o vyslání dru�i-
ce k Mìsíci, kde by
se inklinace zmìni-
la nesrovnatelnì
snadnìji, a o opì-
tovném návratu
k Zemi. Dosud ta-
kový manévr nebyl
nikdy uskuteènìn,
ale právì v tìchto
dnech (7. 5. 98) jej
realizuje spoleènost
HUGHES. Dru�ice
HGS-1 je standard-
ní komunikaèní ge-

Kalendáø KV závodù
na èerven a èervenec

13.-14.6. VK/ZL RTTY Cont.    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
13.-14.6. AGCW DL QRP SommerCW15.00-15.00
20.-21.6. All Asia DX Contest CW 00.00-24.00
27.-28.6. MARCONI Memor. C.  CW 14.00-14.00
1.7. Canada Day MIX 00.00-24.00
4.-5.7. Venezuel. DX Cont. SSB 00.00-24.00
4.7. SSB liga SSB 04.00-06.00
4.7. DARC Corona 10 m DIGI 11.00-17.00
5.7. Provozní aktiv KV CW 04.00-06.00
5.7. Spanish Isl. Contest MIX 05.00-13.00
6.7. Aktivita 160 SSB 19.00-21.00
11.7. OM Activity CW/SSB 04.00-06.00
11.-12.7. IARU HF Champion. MIX 12.00-12.00
11.-12.7. SWL Contest MIX 12.00-12.00
13.7. Aktivita 160 CW 19.00-21.00
18.7. HK Independence Day MIX 00.00-24.00
18.-19.7. SEANET Contest CW 00.00-24.00
18.-19.7. AGCW QRP Summer CW 15.00-15.00
25.-26.7. Venezuel. DX Contest CW 00.00-24.00
25.-26.7. Russian RTTY WW RTTY 00.00-24.00
25.7. Diplom Sverige Cont. SSB 07.00-12.00
25.-26.7. RSGB IOTA Contest SSB 12.00-12.00
26.7. Diplom Sverige Cont. CW 07.00-12.00

Podmínky jednotlivých závodù uvede-
ných v kalendáøi naleznete v tìchto èís-
lech èervené øady AR, ev. PE-AR: SSB
liga, Provozní aktiv PE-AR 1/98, OM Acti-
vity PE-AR 2/97, All Asia AR 5/95, DARC
Corona AR 2/95, SEANET AR 6/95, Co-
lombian a Russian RTTY viz PE-AR 6/97,
Canada Day, IARU Championship a SWL
Contest viz PE-AR 6/96 (pozor, poøada-
telem není RSGB!).

Struèné podmínky nìkterých závodù

Venezuelan  contest
je  poøádán ka�doroènì
ve dvou èástech, SSB
první  a CW poslední  ví-
kend v èervenci v pás-
mech 80 a� 10 m mimo
WARC. Navazují se spojení se v�emi sta-
nicemi na svìtì, vymìòuje se kód slo�e-
ný  z RS(T) a poøad. èísla spojení. Spoje-
ní se stanicemi vlastní zemì se hodnotí
jedním bodem, s jinými stanicemi vlastní-
ho kontinentu tøemi body, se stanicemi ji-
ných kontinentù pìti body. Násobièi jsou
jednotlivé DXCC zemì vèetnì vlastní a
èíselné oblasti YV, na ka�dém pásmu
zvlá��. Deník musí dojít nejpozdìji do kon-
ce záøí pro SSB èást a do 30. øíjna pro
CW èást na adresu: Radio Club Venezo-
lano,  Concurso  Independencia,  P.O.-
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Box 2285, Caracas 1010-A, Venezuela
spolu se 2 IRC (výsledky ani diplom ze
závodu jinak není odeslán; to vysvìtluje,
proè se nikdy úèastníci nedozvìdìli vý-
sledky...).

RSGB IOTA Contest
se koná v�dy poslední
víkend v èervenci od so-
boty 12.00 do nedìle
12.00 UTC. Pracuje se
CW a SSB v pásmech 3,5-28 MHz podle
doporuèení IARU. Nesmí být vyu�ívány
úseky 3,56-3,6, 3,65-3,7, 14,06-14,125 a
14,3-14,35 MHz. Závod je i pro poslucha-
èe. Kategorie: a) jeden operátor - provoz
CW, provoz SSB, smí�ený provoz; b) pro-
voz s omezením - rozdìlení jako u a), ale
délka provozu jen 12 hodin a poèítají se
body z libovolných tøí pásem. Pøestávky
nesmí být krat�í jak 1 hodinu a musí být
v deníku vyznaèeny. c) více operátorù,
v�echna pásma a mody, v této kategorii
mù�e být vyu�íváno i informací z cluste-
ru. Spojení se stejnou stanicí mù�e být
opakováno na jiném pásmu nebo na stej-
ném pásmu jiným druhem provozu. Spo-
jení se stanicí na IOTA ostrovì se hodno-
tí 15 body, ostatní spojení pìti body vyjma
spojení mezi stanicemi vlastní zemì èi
mezi stanicemi na ostrovech stejného ref.
èísla, která se hodnotí dvìma body. Ná-
sobièi jsou rùzná referenèní èísla IOTA
na ka�dém pásmu a ka�dým druhem pro-

vozu zvlá��. Deníky v obvyklém uspoøá-
dání zvlá�� pro ka�dé pásmo se zasílají
do 26. srpna na adresu: RSGB IOTA Con-
test, c/o S. Knowles G3UFY, 77 Bensham
Manor Rd., Thornton Heath, Surrey, CR7
7AF, England. Posluchaèi mají stejné pod-
mínky, ale mezi dvìma záznamy stejné
stanice musí mít odposlechnuty dvì jiná
spojení nebo musí uplynout nejménì 10
minut.

OK2QX

Kdy� jsme na konci bøezna vyrazili na
první jarní výlet s radiostanicí po Èeském
krasu, zjistili jsme, �e je v�ude plno skau-
tù - v terénu i v éteru. Na pøevádìèi
OK0AC mnì Milo�, OK1NV, vysvìtlil, �e
se jedná o velkou celodenní a noèní akci
pra�ských skautù a �e ji spolu s OK1DR,
OK5SCT a dal�ími zabezpeèuje rádiovým
spojením.

To bylo moje poslední setkání s tímto
vzácným èlovìkem. Zanedlouho nato, 19.
dubna 1998 Milo� Nádìje, OK1NV, ve
vìku 69 let zemøel; ve spánku, mezi svý-
mi nejbli��ími.

Celý jeho �ivot (by� to nìkdy nebylo jed-
noduché) byl ve znamení ideálù skautin-
gu a ham-spiritu. Skauting a radioamatér-
ství byly vedle rodiny a zamìstnání hlavní
náplní jeho �ivota. V posledních letech
skloubil obì tyto zájmové èinnosti jako
èeský národní organizátor skautské rádi-
ové akce JOTA - Jamboree On The Air.

Pro jeho skromnost jsme se a� po jeho
smrti dozvìdìli, �e mu bylo po válce udì-
leno vyznamenání �Za stateènost� a junác-
ký køí� �Za vlast 1939-1945�.

V jeho radioamatérských stopách teï
pokraèuje syn Jiøí, OK1FNV.

pfm

Silent key U

l QRP maják OK0EN (3600 kHz) má
svoji domovskou stránku na adrese:

http://www.qsl.net/ok0en/
Pøipomínky ke stránce jsou vítány na
OK1DUB.
l V listopadovém vydání JARL News
bylo oznámeno, �e poplatky pro vydání
licence  pro cizince v Japonsku byly sní-
�eny pøibli�nì na polovinu. Za vydání li-
cence pro mobilní stanici do výkonu 50
wattù se platí 7000 jenù. Za stálou stanici
do výkonu 200 W je poplatek 10 000 jenù,
obnovení licence stojí 2500 jenù. Detailní
informace k získání licence v Japonsku
jsou k dispozici na Internetu na adrese
http://www.jarl.or.jp

Pøedpovìï podmínek �íøení KV na èerven
Prùmìrné èíslo skvrn za leto�ní bøezen bylo 54,8 a jeho vyhlazená hodnota

za loòské záøí je 28,5. Následkem souèasné dobøe pozorovatelné akcelerace
vývoje 23. cyklu pøedpokládáme i dal�í strmìj�í vzestup, a tak pøi výpoètu dia-
gramù vycházíme z R12=70. Na rozdíl od pøedchozích mìsícù se ale vlivem
vrcholícího léta v ionosféøe prosadí tento vzestup ménì. Zato se dostane do
tempa sezóna sporadické vrstvy E, tak�e ani nejkrat�í pásma KV nebudou bez
signálù, by� obvykle nikoli DX. Tam nám, na rozdíl od utlumených pásem dol-
ních, nebude vadit èasto vysoká letní hladina atmosférikù, zato zejména na 10
metrech (a v pásmech VKV) budeme moci pøi velkých erupcích s výronem
plazmy sly�et pøímý sluneèní �um. Pøesto�e bude vý�e výchozích indexù po-
dobná, jako byla naposledy v èervnu 1993, úroveò podmínek �íøení bude o
poznání lep�í. Dùvodem je právì skuteènost, �e hladina sluneèní aktivity bude
v prùmìru rùst, nikoli klesat.

V pravidelném pøehledu je na øadì leto�ní bøezen, který zaèal pøekvape-
ním - aè byl oèekáván pokles aktivity Slunce, nastal vzestup. �lo o signál na-
stupujícího zásadnìj�ího o�ivení, jemu� odpovídal i zpùsob výskytu poruch
magnetického pole Zemì - bylo jich málo a krátkých, obvykle nìkolikahodino-
vých - ji� 1.-2. bøezna. Podmínky �íøení se mìnily zprvu nepravidelnì a netypic-
ky a èastá byla i zlep�ení nejen v poèáteèních fázích poruch, ale i záhy po
poruchách a dokonce i bìhem nich, zejména na dolních pásmech, vèetnì sto-
�edesátky. Následoval klid a výteèné podmínky mezi 6.-9. bøeznem, k èemu�
pøispìly sezónní zmìny. Zde se ukázala jako výteènì naèasovaná i první èes-
ká expedice do Pacifiku - polární trasy byly zejména v pásmech 7 a 10 MHz
dobøe prùchodné a slu�né �ance na spojení existovaly nejen na 14 a 18 MHz,
ale i v pásmech dolních.

Razantnìj�í poruchy se slab�ími polárními záøemi probìhly 10.-11. bøezna
(zesílil sluneèní vítr). Pøitom se otevíraly prakticky spí�e jen ji�ní smìry a pod-
prùmìr trval do 12. bøezna. Poté zaèaly být pøi vìt�ích erupcích pozorovány
náhlé ionosférické poruchy (Dellingerovy, v nìmecké literatuøe Mögelovy jevy),
zasahující nejvý�e do 15 MHz (v dubnu a kvìtnu bylo ale párkrát zasa�eno
celé pásmo KV, t. j. do 30 MHz). Zvý�ená sluneèní radiace sehrála klíèovou roli
ve zlep�ení 14. bøezna, pøesto�e byly ji� zkresleny signály, procházející vy��í-
mi �íøkami (na druhé stranì se i do Pacifiku otevírala i osmdesátka a obèas
i patnáctka).

Nejsilnìj�í porucha s polární záøí probìhla 21. bøezna a vyvolala souèasná
výrazná zlep�ení i zhor�ení podmínek �íøení krátkých vln do rùzných smìrù
s následujícím rychlým zotavením. Opìt se i pøes erupce (s vyøazením kmito-
ètù a� do 16 MHz) a poruchy magnetického pole Zemì vlny �íøily v globálním
mìøítku docela dobøe. Zhor�ení a útlum (spí�e ne� pokles MUF) jsme zazna-
menali 20. a 25. bøezna. Závìreèné zhor�ení od 25. bøezna bylo dùsledkem
zvìt�ení intenzity sluneèního vìtru po sérii men�ích výronù koronální plazmy
do meziplanetárního prostoru.

Z majákù IBP se od 28. února po del�í odmlce opìt objevil (na bezpeènìj�í
místo pøesunutý) 4S7B. Na v�ech pìti pásmech byly snadno sly�itelné ZS6DN,
4X6TU, LU4AA, OA4B a YV5B a podle podmínek na 1 a� 4 pásmech 4U1UN,
ZL6B, VK6RBP, OA4B a OH2B. Z profesionálních majákù byl dobøe sly�et

VL8IPS (QTH Darwin) spolu s LN2A (QTH Stavanger) na 5471,8, 7871,8,
10 408,8, 14 406,8 a 20 496,8 kHz. Proti pùvodnímu rozvrhu, který platil i pro
jeho pøedchùdce AIS1MLB, ale v bøeznu vysílal o pìt minut døíve (v dubnu ji� o
6-7 minut, ale od kvìtna je ji� øízen GPS a je èasován pøesnì). Pro VL8IPS
zaèíná první ètyøminutový interval v celou hodinu na 5471,8 kHz, pro LN2A na
14 406,8 kHz.

Závìrem je�tì prùbìh dvou výsti�ných, pro obyvatele støední a západní
Evropy nejlépe pou�itelných a dlouhodobì spolehlivých parametrù. Prùmìrný
sluneèní tok v bøeznu byl 109,6, jako�to prùmìr denních hodnot 98, 98, 97,
102, 97, 92, 92, 91, 90, 96, 101, 102, 105, 120, 133, 124, 126, 127, 125, 127,
126, 128, 122, 121, 115, 110, 108, 104, 100, 108 a 108. Aktivita magnetického
pole Zemì byla nadále men�í s prùmìrem indexù Ak z Wingstu 13,5 a denními
indexy 18, 20, 5, 12, 10, 8, 4, 2, 2, 43, 23, 14, 16, 12, 18, 12, 8, 4, 5, 12, 32, 15,
8, 9, 14, 14, 18, 12, 28, 10 a 9. Obì prùmìrná èísla jsou vysoká, dokumentují
dynamiku bøeznového vývoje a naznaèují, �e by nástup 23. cyklu nemusel být
nudný. OK1HH


