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s panem Zdeòkem Rù�ièkou, jed-
natelem firmy Fulgur Battman,
spol. s r. o., která se zabývá
v�ím okolo baterií (správnìji pri-
márních èlánkù) a akumulátorù.

Co pøedcházelo vzniku va�í firmy a
proè jste si vybrali zrovna tento
sortiment?

Firma Fulgur Battman spol. s r. o.
byla zalo�ena poèátkem roku 1996 jako
dceøiná spoleènost firmy Fulgur spol. s r. o.
Ta pùsobí na na�em trhu od roku 1990
a je známa výrobou kvalitních nouzo-
vých a nástìnných svítidel, projekto-
váním a montá�emi slaboproudých
systémù do objektù v�eho druhu (EZS,
EPS, monitoring CCTV, docházkové
systémy, strukturovaná kabelá� Systi-
max).

Do tìchto aplikací jsme zaèali pou�í-
vat, po �patných zku�enostech s jinými
akumulátory, velmi kvalitní akumulátory
Panasonic. Reklamace na akumulátory
klesly prakticky na nulu. Proto jsme zalo-
�ili firmu Fulgur Battman a ta pøevzala
sortiment baterií a akumulátorù.

Èím v�ím se va�e firma nyní zabý-
vá?

Zabývá se obchodní èinností nejen
v této oblasti, ale dále prodejem sí�o-
vých zdrojù, nabíjeèù, solárních èlánkù,
pamì�ových karet, analyzérù a ve�keré-
ho materiálu, který souvisí s touto pro-
blematikou.

Dále firma sestavuje a repasuje pro-
fesionální bateriové a akumulátorové se-
stavy pro nejrùznìj�í aplikace (radiosta-
nice, lékaøské pøístroje, akumulátorové
náøadí, pøenosné telefony, mìøicí a re-
gulaèní zaøízení, notebooky, speciální
technika atd.).

Jsme pøipraveni se podílet na projek-
tech zákazníkù a vypomoci s vývojem
speciálních sestav. Stále nás kontaktují
zákazníci, kteøí jinde neuspìli, av�ak my
jsme dokázali vyhovìt jejich po�adav-
kùm jak provedením, tak i kvalitou.

Zaèínali jste s akumulátory Pana-
sonic, v jakém vztahu jste k této
firmì?

Firma Fulgur Battman se stala v roce
1996 generálním zástupcem firmy Pana-
sonic Deutschland GmbH v Èeské re-
publice pro prodej prùmyslových baterií,
akumulátorù, pamì�ových karet a solár-
ních èlánkù. Nabízíme kompletní pro-
gram prùmyslových baterií Panasonic
urèený pro svìtový trh.

Z tohoto dùvodu mù�eme nabídnout
nejen nejdostupnìj�í ceny, ale také, co�
pova�ujeme za dùle�itìj�í, technickou a
materiální výpomoc. Napojení na tech-
nické zázemí firmy Panasonic je nena-
hraditelné. Proto mohou být na�i technici
nápomocni pøi øe�ení nejrùznìj�ích pro-
jektù zálohování, napájení technických
zaøízení apod.

Baterie a akumulátory Panasonic
jsou dnes absolutní svìtová �pièka.

I zde platí, �e levné neznaèkové zbo�í
se musí zaplatit dvakrát.

U zákazníkù se velmi osvìdèují tzv.
rámcové smlouvy odbìrù na celý rok.
V tomto pøípadì jak na�e firma, tak firma
Panasonic má toto zbo�í kdykoliv na
skladì k dispozici a dodává se po èás-
tech podle potøeby zákazníka.

Na co ze sortimentu firmy Panaso-
nic byste chtìli upozornit?

Olovìné akumulátory jsou vyrábìny
jako plynotìsné v bezúdr�bovém prove-
dení s napìtím 2, 4, 6, 8 a 12 V. Jejich
pøedností je schopnost nabíjení, vybíjení
a skladování v jakékoliv poloze, velmi
rychlé znovudosa�ení kapacity po dlou-
hotrvajícím �hlubokém� vybití, samovybí-
jení men�í ne� 0,1 % kapacity za den a
velká doba �ivota. Pou�ívají se napø. pro
napájení a zálohování pøístrojù ve výpoèetní
a komunikaèní technice, prùmyslové elek-
tronice, spotøební elektronice, k napájení
elektrických vozítek (kola, kolobì�ky, tøí-
kolky), elektrického náøadí, hraèek atd.

Akumulátory NiCd se vyrábìjí ve
válcovém provedení s kapacitou 110 mAh
a� 5 Ah jako standardní, rychlonabíjecí
(typ �R�), rychlonabíjecí s velmi velkou
kapacitou (typ �S�), rychlonabíjecí pro
velké vybíjecí proudy (typ �P�) a vysoko-
teplotní (typ �H�). Jsou dodávány buïto
bez vývodù nebo se standardními páje-
cími pásky.

Moderní akumulátory NiMH se vy-
rábìjí ve válcovém i prismatickém pro-
vedení o kapacitì 500 mAh a� 4,5 Ah a
pou�ívají se vìt�inou v novìj�ích aplika-
cích jako zdroje pro telefony GSM, no-
tebooky, pøenosné videokamery nebo
v prùmyslu (OEM).

V oblasti primárních èlánkù nabízí-
me kvalitní zinkouhlíkové baterie øady
Special a alkalické baterie Alkaline, vyrá-
bìné novou technologií s dobou �ivota
prodlou�enou o 20 % oproti bì�ným al-
kalickým bateriím.

Dále jsou v nabídce lithiové baterie
válcové, knoflíkové a speciální typy v ka-
pacitách od 5,4 do 5000 mAh (napìtí 3 V)
v provedení bez vývodù nebo s rùznými
druhy vývodù. Pøedností lithiových bate-
rií je výborný pomìr kapacita/objem
èlánku, dlouhá skladovatelnost, vynikají-
cí �ivotnost a provoz v �irokém teplotním
rozsahu. Pou�ívají se proto zejména pro
napájení obvodù zálohujících data v po-
èítaèích, fotoaparátech, lékaøských pøí-
strojích, mìøicích pøístrojích a mnoha
dal�ích aplikacích.

Zejména do naslouchadel jsou urèe-
ny zinkovzdu�né baterie o napìtí 1,4 V,
které dodáváme ve ètyøech (nejèastìji
pou�ívaných) rozmìrech s kapacitou 60
a� 560 mAh.

V úvodu jste se zmiòoval o pamì-
�ových kartách Panasonic?

V nabídce na�í firmy nechybí rovnì�
�ádané pamì�ové karty vyrábìné fir-
mou Panasonic v mnoha provedeních
dìlených podle poètu vývodù, typu a ve-
likosti pamìti. Karty 34 pin (Matsushita
Industry Standard) jsou vyrábìny v pro-
vedení SRAM a MASKED ROM s kapa-
citou od 8 kB do 4 MB. Karty 45 pin
(HALF SIZE) jsou vyrábìny v provedení
SRAM, MASKED ROM a FLASH ME-
MORY s kapacitou 32 kB a� 4 MB. Karty
88 pin (JEIDA/JEDEC Standard) jsou vy-
rábìny v provedení DRAM s kapacitou
4 a� 16 MB. Karty 68 pin (PCMCIA/JEI-
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DA Standard) jsou vyrábìny v provedení
SRAM, MASKED ROM a FLASH ME-
MORY s kapacitou 64 kB a� 40 MB.
Karty ATA FLASH 68 pin 2 a� 98 MB.

Karty jsou pou�ívány v PC, tiskár-
nách, faxech, skenerech, textových pro-
cesorech, logických analyzátorech, digi-
tálních multimetrech, ruèních terminálech,
�icích strojích, NC strojích, ECG analy-
zérech, elektronických hudebních ná-
strojích a digitálních fotoaparátech.

Jaké dal�í akumulátory a baterie
od svìtových firem nabízíte?

Dal�ím výrobcem, jeho� ve�kerý sorti-
ment na�e firma dodává na èeský trh, je
nìmecká firma Emmerich. Jedná se o knof-
líkové èlánky NiCd, NiMH, nabíjeèky atd.

V nabídce máme také velmi výkonné
lithiové baterie 9 V americké firmy Ultra-
life s kapacitou 1200 mAh, s dobou �ivota
4x del�í ne� alkalické baterie, s �irokým
rozsahem pracovních teplot od -40 do
+60 °C. Pou�ívají se pøedev�ím jako zá-
loha pro èidla zabezpeèovacích a po�ár-
ních systémù (PE 4/98).

Firma Multiplier z USA patøí k nej-
vìt�ím výrobcùm akumulátorù NiCd a
NiMH pro radiostanice. Ka�dý u�ivatel si
mù�e vybrat z velmi rozsáhlého katalogu
právì pro nìj ten nejvhodnìj�í (napø. do
výbu�ného prostøedí). Katalog obsahuje
více ne� 1800 polo�ek.

Leclanche je znaèka pro výrobky �vý-
carské firmy, která produkuje knoflíkové
akumulátory NiMH, které rovnì� dová�í-
me. Tyto akumulátory mohou plnì na-
hradit èlánky NiCd. Výhodou tìchto aku-
mulátorù je vìt�í kapacita.

V poslední dobì vzrùstá poptávka po
nabíjecích alkalických bateriích. Tuto
uspokojujeme nabídkou firmy Big a
Rayovac. Jedná se o tzv. technologii
RAM. Tyto baterie se mohou nabít a�
600x. Velmi se hodí pro nasazení do
pøenosných audiopøístrojù, fotoaparátù,
hraèek. Prostì v�ude tam, kde je velká
spotøeba primárních èlánkù. Samozøej-
mì se jimi �etøí �ivotní prostøedí.

Posledním velkým dodavatelem aku-
mulátorù je firma Energizer Power Sys-
tems. Patøí k nejvìt�ím dodavatelùm aku-
mulátorù pro ruèní náøadí. V souèasné
dobì jako jediná dodává na trh akumulá-
tor NiMH velikosti SC, který plnì pøeko-
nává dosud nasazované akumulátory
NiCd. Dokonce i modeláøi si mohou ovì-
øit jeho vynikající vlastnosti.

Pro na�i firmu není problém obstarat
skoro jakoukoliv baterii èi akumulátor na
svìtì. Samozøejmì dále spolupracujeme
se v�emi významnými výrobci baterií a
akumulátorù - namátkou napø. Sanyo,
Varta, Saft a dal�í.

Na výstavì AMPER mì upoutala
novinka v olovìných akumuláto-
rech. Myslel jsem si, �e v nich ji�
nejde vymyslet nic nového?

Málokdo se u nás setkal s akumulá-
tory s technologií èistého olova. Název
�Pure Lead Technology� oznaèuje jedi-
neènou rodinu akumulátorù (dodává
pouze firma Hawker Batteries Group),
které ru�í ve�keré konvence a nabízejí
bezkonkurenèní výkon spolu s ú�asnou
�íøkou pou�itelnosti.

Typy Cyclon®, Monobloc, OdysseyTM,
Genesis® a SBSTM se spolu dìlí o nej-
modernìj�í technické zázemí, které je
staví v oblasti konstrukce akumulátorù
na èelní místo.

Akumulátory s èistým olovem jsou
schopny pojmout více energie a vydr�í
podstatnì déle ne� konvenèní akumulá-
tory stejné velikosti (podle typu 8 a� 15
let). Mají pozoruhodnou kapacitu a svou
celkovou výkonnost si uchovávají v �i-
rokém rozsahu teplot (podle typu -40
a� 65 °C). Kombinace minimální údr�by
a prodlou�ené doby �ivota slibuje atrak-
tivnì nízké celkové náklady. V ka�dém
ohledu akumulátory z èistého olova ve svém
oboru vedou a stanovují nový stan-
dard. Význam, který firma Hawkers pøi-
kládá kvalitì, dokazuje soulad jejích vý-
robkù s mnoha prùmyslovými normami
zákazníkù stejnì jako certifikát ISO
9001, který mají v�echny výrobní závody.

Jaké nabíjeèe a zdroje dodáváte?

Kromì ji� zmínìných firem, které
èasto ke svým èlánkùm nabízejí i nabí-
jeèky, dodáváme i výrobky firem, které
se na zdroje a nabíjeèky specializují.

Od firmy Ansmann dodáváme na
ná� trh sortiment nabíjeèek, které nemají
na svìtì obdobu (viz PE 8/97).

Jde o nabíjeèky od nejjednodu��ích
pro tu�kové a mikrotu�kové èlánky a� po
univerzální nabíjeèky pro v�echny typy
spotøebních akumulátorù nebo pro nabí-
jení akumulátorových sestav. Nejlep�í
nabíjeèky jsou øízeny mikroprocesorem a
splòují ty nejnároènìj�í po�adavky na na-
bíjení akumulátorù NiCd a NiMH.

Na èeském trhu zastupujeme rovnì�
norskou firmu Mascot Electronic, která je
nejvìt�ím výrobcem sí�ových zdrojù ve
Skandinávii. Mascot vyrábí více ne� osm-
desát typù zdrojù, pøièem� 85 % produk-
ce exportuje do celého svìta. V nabídce
jsou zástrèkové sí�ové adaptéry lineární
a spínané, stolní sí�ové zdroje lineární a
spínané, zdroje s více výstupními napì-
tími, spínané zdroje kompatibilní s ev-
ropským kazetovým formátem 19 ", mì-
nièe DC/DC a DC/AC a nabíjeèky pro
olovìné a niklkadmiové akumulátory.

Dal�í �pièkové výrobky jsou od ra-
kouské firmy Egston. Jedná se o nejmen�í
sí�ové zdroje na svìtì. Firmì se podaøilo
realizovat obchodní zámìr �Mainy� - nej-
men�í napájecí zdroj, tak malý, aby byl
uvnitø zástrèky. Pøedností tìchto sí�ových
zdrojù je nejen velikost, ale také spotøe-
ba pøi chodu naprázdno (pouze miliwat-
ty) oproti bì�ným zdrojùm (2 a� 5 W).

Napájecí zdroj Mainy se pou�ívá
v oblasti pøenosných personálních poèí-
taèù, digitálních kamer, mobilních telefo-
nù, stolních pøístrojù a systémù zábavní
elektroniky. Výhody malé velikosti jsou
zøejmé: zdroj lze nosit v kapse, obsáhne
pouze jednu zásuvku, redukuje nebezpe-
èí po�kození zásuvky, zmen�uje se pøe-
pravní váha a objem a �etøí obalový ma-
teriál. Pro velkou úèinnost (70 %) Mainy
�etøí energii - �staré� napájecí zdroje  mají
úèinnost men�í ne� 40 %.

K práci s akumulátory a bateriemi je
také potøeba �bi�uterie�. Od americké
firmy Keystone dodáváme nepøeberné

mno�ství bateriových dr�ákù a konstrukè-
ních prvkù, které musí uspokojit v�echny
ty, kdo se zabývají vývojem pro násled-
nou výrobu elektronických obvodù. Kata-
log obsahuje nìkolik tisíc polo�ek. Firma
Keystone je schopna vyrobit jakýkoliv
konstrukèní díl podle po�adavkù kon-
struktérù.

Mluvil jste také o analyzátorech
akumulátorù?

Od kanadské firmy Cadex dová�íme
pøístroj C7000, co� je nejdokonalej�í ze
v�ech dostupných profesionálních analy-
zátorù akumulátorù.

Ve vìt�inì pøípadù se náklady vyna-
lo�ené na poøízení pøístroje C7000
vrátí za nìkolik mìsícù: díky pøístroji
se zdvojnásobí doba �ivota akumulátorù
a obnoví se kapacita tìch, které by jinak
byly vyøazeny. Analyzátor C7000 je nato-
lik úèinný, �e uvede do pùvodního stavu
i akumulátory, které jiné analyzátory kla-
sifikují jako nepou�itelné.

Analyzátor C7000 øe�í èasté problé-
my spojené s provozem akumulátorù:
nespolehlivost a krátkou dobu �ivota.
Pøístroj prakticky odstraní neoèekávané
prostoje a sni�uje náklady na akumuláto-
ry a� o 50 %. O ka�dém mìøení je mo�-
né vytisknout protokol se v�emi technic-
kými údaji o prùbìhu a výsledku mìøení.

Jak své výrobky dodáváte malo-
spotøebitelùm?

V roce 1995 jsme otevøeli v Brnì
specializovanou prodejnu baterií a aku-
mulátorù, která nabízí nìkolik stovek
typù pro prùmyslové i v�eobecné pou�ití.
Nabízíme sortiment od baterií do hodi-
nek a� po nejvìt�í olovìné akumulátory
s velmi velkou kapacitou. Jsme dokonce
schopni na poèkání vyrobit po�adovanou
akumulátorovou sestavu.

Dovolím si tvrdit, �e tato prodejna je
nejlépe zásobenou prodejnou baterií,
akumulátorù a ve�keré techniky s tím
související v ÈR.

Dal�í taková specializovaná prodejna
pro Èechy bude otevøena v Praze 3, na
�i�kovì (poblí� Divadla Járy Cimrmana),
v ulici �títného 16. Otevøena by mìla být
asi od poloviny èervna tohoto roku.

V oblasti maloobchodu je tøeba na-
�im zákazníkùm zdùraznit, �e u nás ku-
pují pøedev�ím kvalitu a znaèkové zbo�í
a �e za velmi pøíznivou cenu obdr�í ba-
terie, které vydr�í nìkdy i ètyøikrát déle
ne� obdobné nekvalitní.

K tomu, aby si zákazník vybral z �i-
roké nabídky a odcházel od nás spo-
kojen, slou�í také na�e poradenská a
konzultaèní èinnost. Technici seznámí
klienty s mo�nostmi a doporuèí urèitý
druh napájení. Nabídka je dále doplnìna
napø. o doporuèený zpùsob nabíjení
s mo�ností odbìru nejvhodnìj�ího nabí-
jeèe apod.

Kde va�i firmu najdeme?

Základní i technické informace o sor-
timentu dostane zákazník i na Internetu,
kde máme ji� svoji stránku, kterou stále
doplòujeme: http://www.fulgur.cz.

Adresa firmy: FULGUR BATTMAN
spol. s r.o., Slovákova 6, 602 00 Brno,
tel.: (05) 4124  3544-6, fax: 4124 6471,
E-mail: battman@mbox.vol.cz

Dìkujeme vám za rozhovor.
           Rozmlouval ing. Josef Kellner
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SEZNAMUJEME VÁS

ñ

Pøehrávaè
DVD 930
Dne�ní test nebude standardním tes-

tem, av�ak bude mít za úkol spí�e se-
známit ètenáøe s novým zpùsobem re-
produkce obrazu a zvuku a té� s jedním
z prvních pøístrojù, které to umo�òují.
Jde o pøístroj, který umí reprodukovat di-
gitálnì zaznamenaný obraz i digitálnì
zaznamenaný zvuk na deskách DVD ve
výborné kvalitì. Pøi reprodukci nahra-
ných filmù si mù�e u�ivatel vybrat dopro-
vodný zvuk a� z osmi rùzných jazykù
nebo mù�e volit titulky a� ze tøiceti dvou
jazykù.

Ve spojení s tímto pøístrojem je pou-
�ívána komprimaèní technika MPEG-2,
která umo�òuje zaznamenat celý celo-
veèerní film na jedenu desku o prùmìru
12 cm. Variabilní komprese s ètecí rych-
lostí a� 9,8 MB/s zaji��uje i u velmi kom-
plikovaných obrázkù jejich pùvodní kvali-
tu. Získané obrázky mají ve vodorovném
smìru rozli�ení 720 obrazových bodù a
ve svislém smìru více ne� 500 obrazo-
vých bodù. Reprodukovaný obraz je
tedy prakticky srovnatelný s pùvodním
obrazem, poøízeným ve studiu. Pøehrávaè
reprodukuje záznamy, poøízené v barevné
soustavì PAL, umí v�ak té� reproduko-
vat záznamy, poøízené v barevné sou-
stavì NTSC - samozøejmì za pøedpokla-
du, �e je k reprodukci pou�it televizor,
který obì soustavy dovede reproduko-
vat.

Nejprve nìkolik slov k technice. Des-
ky, pou�ívané k tomuto zpùsobu zázna-
mu, jsou na pohled naprosto stejné jako
kompaktní desky, které jsou zcela bì�nì
v audiotechnice. Rovnì� základní princip
záznamu a reprodukce je shodný. Rozdíl
je pouze v provedení desek a v provede-
ní snímacích systémù.

Jak je v�eobecnì známo, bì�ný CD
má záznamovou kapacitu pøibli�nì 650
MB a umo�òuje digitální zvukový zá-
znam v dobì trvání asi 75 minut. Je zce-
la jasné, �e by to pro záznam obrazo-
vého a zvukového záznamu v délce
napøíklad 100 minut (tedy celoveèerního
filmu) v �ádném pøípadì nestaèilo. Proto
bylo nutné zvolit ponìkud zmìnìný sys-
tém záznamu a reprodukce.

Prvním krokem v tomto smìru bylo
pou�ití u��í pomyslné stopy záznamu, to
znamená, �e byl zvolen u��í ètecí papr-
sek laseru a samozøejmì byly nutné také
rùzné úpravy, které spolehlivé ètení této
u��í stopy zaji��ují. �íøka této pomyslné
stopy byla tedy zmen�ena na ménì ne�
polovinu pùvodní stopy. Tento zpùsob
umo�nil zvìt�it kapacitu desky (dále na-
zývané DVD) asi na 1,5 GB, co� ov�em
je�tì zdaleka nestaèilo. Proto byl zvolen
i nový zpùsob komprese zaznamenáva-
ného signálu, nazvaný MPEG-2, s jeho�

pomocí bylo mo�né kapacitu desky zvìt-
�it a� na 4,7 GB. Tato kapacita ji� umo�-
òuje reprodukci obrazového a zvukové-
ho záznamu v dobì trvání 2 hodiny a 15
minut, co� pro bì�né celoveèerní filmy
postaèuje. Výhodou komprimace sys-
témem MPEG-2 je navíc i to, �e je
kompatibilní s komprimaèním systémem
MPEG-1, tak�e s tímto reprodukèním
pøístrojem lze bez problémù pøehrávat
jak záznamy, realizované komprimací
MPEG-2, tak i záznamy realizované
komprimací MPEG-1.

Dal�ím pokrokem ve vývoji DVD bylo
zdvojení záznamové vrstvy (ka�dá vrst-
va má tlou��ku 0,6 mm), co� sice opìt
zkomplikovalo snímací systém, av�ak
pøineslo to zvìt�ení kapacity desky a�
na 8,5 GB a prodlou�ení hrací doby a�
na 4 hodiny. Aby to v�ak je�tì nebylo
v�echno, realizovali konstruktéøi desku
jako oboustrannou (tedy s aktivními vrst-
vami na obou plochách). Tím se samo-
zøejmì kapacita i hrací doba zdvojnáso-
bila, tak�e takto vyrobené DVD s jednou
vrstvou mají kapacitu 2 x 4,7 GB (to od-
povídá hrací dobì 2 x 2 hodiny a 15 mi-
nut) a pøi zdvojené vrstvì mají kapacitu
2 x 8,5 GB (tedy 2 x 4 hodiny). To je ji�
pro bì�ná pou�ití více ne� dostaèující.

Celkový popis

Popisovaný pøístroj umí pøehrávat
kompaktní desky s oznaèením �Compact
Disc Digital Audio�, kompaktní desky
s oznaèením �Compact Disc Digital Vi-
deo� i kompaktní desky s oznaèením
DVD (�Digital Video Disc�). Jde tedy
o pøehrávací pøístroj, který je velmi uni-
verzální.

Pøi reprodukci zvukových CD má u�i-
vatel k dispozici v�echny bì�né funkce,
napøíklad: zrychlenou reprodukci vpøed
i vzad, pøeru�ení reprodukce s okam�i-
tým návratem k místu pøeru�ení, dále re-
produkci skladeb v náhodném výbìru
poøadí nebo reprodukci ukázek v�ech
skladeb na desce. Nechybí ani mo�nost
programovat skladby tak, aby byly repro-
dukovány ve zvoleném sledu.

Pøi reprodukci obrazových desek jsou
k dispozici obdobné funkce, jaké jsou
bì�né pøi reprodukci záznamù u video-
magnetofonù, tedy zastavení obrazu,
zrychlená reprodukce v obou smìrech
i dal�í bì�né funkce.

Obrazové desky s oznaèením DVD
umo�òují je�tì dal�í funkce, napøíklad
volbu jazyka doprovodného zvuku, pøí-
padnì volbu jazyka titulkù. Jak ji� bylo
øeèeno, lze u�ivateli nabídnout a� 8 rùz-
ných jazykù doprovodného zvuku nebo
a� 32 jazykù titulkù. U nìkterých zázna-
mù lze vyu�ívat i volbu rùzného úhlu po-

hledu kamery a k dispozici mù�e být té�
vícekanálový zvukový doprovod.

Pøístroj je vybaven dálkovým ovlada-
èem, kterým lze øídit prakticky v�echny
jeho funkce. Kromì toho má navíc je�tì
knoflík s oznaèením JOG/SHUTTLE, kte-
rým lze pohodlnì pøepínat rùznou rych-
lost reprodukce obrazu smìrem vpøed
nebo smìrem vzad. Kromì toho lze té�
krokovat obraz v rùzném sledu krokù
smìrem vpøed nebo smìrem vzad. Po-
stupnì lze volit celkem �est rychlostí
reprodukce obrazu: osminovou, ètvrtino-
vou, standardní, dvojnásobnou, ètyøná-
sobnou a osminásobnou. Tento ovladaè
je navíc programovatelný tak, �e jím lze
ovládat nejen nìkteré funkce dal�ích pøí-
strojù firmy Philips, ale i nìkteré funkce
pøístrojù øady jiných výrobcù. Ovládání
pøístrojù jiných výrobcù je v�ak tøeba
pøedem naprogramovat podle ob�írné
tabulky kódových èísel, která je souèástí
návodu.

Funkce pøístroje

Reprodukce zvukových záznamù, i kdy�
je výborná, nebude patrnì patøit k hlavní
oblasti vyu�ívání tohoto pøístroje. Ani
kvalita reprodukce, ani funkce, které
jsou k dispozici, se toti� nijak neli�í od
vlastností jiných pøehrávaèù zvukových
CD. A pro reprodukci zvukových CD si
tento pøístroj patrnì �ádný zájemce poøi-
zovat nebude, proto�e hlavní oblastí vy-
u�ívání bude nespornì reprodukce obra-
zových záznamù. Mo�nost reprodukce
zvukových CD je tedy jen jakýmsi pøí-
davkem navíc.

Soustøedil jsem se proto na posouze-
ní výhod, pøípadnì nevýhod reprodukce
obrazových záznamù, samozøejmì dopl-
nìných zvukovým záznamem. To, co
u�ivatele na reprodukci obrazu na první
pohled upoutá, je jeho naprostá èistota,
bez známek pozorovatelného �umu. Na
druhé stranì je v�ak tøeba pøiznat, �e je
obraz sice pomìrnì ostrý, av�ak po-
nìkud �mìkèí� ne� obraz, na který jsme
zvyklí, obzvlá�tì pøi studiovém vysílání
zpráv. Tak�e právì toto �zmìkèení� ob-
razu se mù�e té� kladnì podílet na ab-
senci �umu. Zcela perfektní jsou funkce
zastaveného obrazu nebo zrychlené re-
produkce. Za dal�í nespornou výhodu
tohoto systému pova�uji to, �e lze, ob-
dobnì jako na zvukových CD, okam�itì
pøejít na zaèátek jakékoli ucelené èásti
záznamu bez nutnosti zdlouhavého pøe-
víjení.

Velkou nevýhodou naproti tomu je
skuteènost, �e jde o pouhý reprodukèní
pøístroj a �e na nìm nelze poøizovat
vlastní záznamy (pøístroje s mo�ností
záznamu se teprve chystají). U�ivatel je
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ñ tedy odkázán výhradnì na nabídku filmù
(nebo jiných hotových záznamù) buï
v obchodech, kde si musí po�adovanou
nahrávku filmu koupit, pøípadnì si ji musí
vypùjèit v pùjèovnì. V souèasné dobì je
v�ak nabídka v obchodech i v pùjèov-
nách prakticky nulová. U�ivatelé video-
magnetofonù si toti� ji� za dlouhá léta
zvykli na samozøejmost, �e si mohou bez
problémù nahrávat poøady z nejrùznìj-
�ích televizních vysílaèù nebo si poøady
èi filmy pøekopírovat od pøátel. Tato mo�-
nost jim u tohoto pøístroje bude rozhodnì
velmi chybìt. Bude jim samozøejmì chy-
bìt i dal�í, velmi èasto vyu�ívaná mo�-
nost, a to nahrát poøad nebo film (který
je vysílán v dobì u�ivatelovy nepøítom-
nosti nebo v pozdních noèních hodi-
nách) naprogramovaným automatickým
záznamem.

Je v�ak zcela nesporné, �e diskové
pamì�ové médium je pro záznam a re-
produkci signálu jednoznaènì výhodnìj-
�í ne� pásek. Je to nejen proto, �e
umo�òuje prakticky okam�itý pøístup k li-
bovolnému úseku záznamu, av�ak té�
proto, �e pou�ívaný digitální záznam
umo�òuje pøepis obsahu bez ztráty nebo
zhor�ení kvality informací (tato výhoda
v�ak zde bohu�el odpadá). I z mechanic-
kého hlediska by mìla být kompaktní
deska teoreticky ménì zranitelnìj�í ne�
pásek, a to pøedev�ím z toho dùvodu, �e
pøi reprodukci není nijak mechanicky na-
máhána, co� o pásku (nejen pøi repro-
dukci, ale obzvlá�tì pøi pøevíjení a zasta-
vování) nelze stoprocentnì tvrdit. Ve své
praxi jsem bohu�el ji� vidìl mnoho po-
maèkaných nebo okrajovì zvlnìných

páskù, jejich� reprodukce zdaleka neby-
la bezchybná. A pokud v budoucnu pøi-
jdou na trh pøístroje, které budou umo�-
òovat i záznam (jako tomu zaèíná být,
by� i s urèitými problémy s akustickými
záznamy), pak ji� není o èem diskutovat.
Ze v�ech uvedených dùvodù jsem proto
pøesvìdèen, �e by v budoucí dobì mìla
disková pamì�ová média nahradit média
pásková. Tato doba je v�ak zøejmì tepr-
ve na zaèátku. Jedinou otázkou, na ní�
odpoví a� dlouhodobá praxe, je funkèní
spolehlivost snímání laserem s paramet-
ry, které jsou ji� blízko hranic technic-
kých mo�ností, a té� spolehlivost ne-
zbytného komprimaèního systému.

Jinou otázkou je proklamovaná kvali-
ta obrazu. Nelze mít samozøejmì �ádné
pochybnosti o tom, �e DVD mù�e po-
skytnout takovou obrazovou kvalitu, kte-
rá by mìla být (ov�em za pøedpokladu
zcela dokonalé nahrávky) srovnatelná
s kvalitou obrazu na monitoru ve studiu.
Tato otázka mì velmi zajímala po prak-
tické stránce, a proto jsem realizoval
øadu zkou�ek, kdy jsem sekvence ze
zku�ební propagaèní desky DVD na-
hrával na videomagnetofon VHS (nikoli
S-VHS) a porovnával následné zhor�ení
kvality. Pøitom jsem s pøekvapením zjis-
til, �e toto zhor�ení je okem jen velmi
málo patrné a �e ho lze zøetelnìji zjistit
pøedev�ím pøi okam�itém následném
porovnání obou obrazù. Pokud je mezi
obìma reprodukcemi èasová prodleva,
rozdíly jsou ji� málo poznatelné. Pøipo-
mínám, �e jsem k porovnávání pou�il vi-
deomagnetofon s velmi dobrými para-
metry, nový záznamový materiál a �e
jsem kvalitu obrazu porovnával na televi-
zoru s obrazovkou o úhlopøíèce 85 cm,
na nìm� byly rozdíly v kvalitì v ka�dém
pøípadì patrnìj�í ne� na televizorech
s men�í obrazovkou.

Tento odstavec jsem si dovolil pøidat
z toho dùvodu, aby nikdo od DVD neèe-
kal takový �zázrak�, který se konal napøí-
klad pøi pøechodu reprodukce ze �elako-
vé desky na dlouhohrající desku. Tehdy
to byl kvalitativní rozdíl opravdu �okující.
V tomto pøípadì jde z hlediska kvality
obrazu jen o malý krok kupøedu, av�ak
zato o velký krok kupøedu z hlediska
praktiènosti, nulového opotøebení, orien-
tace na desce, v pøípadì mo�nosti vlast-
ního záznamu i bezztrátového kopírová-
ní atd. I to je ji� více ne� dost.

 Závìr

Úèelem dne�ního testu, jak jsem se
v úvodu zmínil, nebylo ani tak hodnocení
výrobku, jako spí�e snaha seznámit ète-
náøe s touto novou technikou a pokusit
se vyslovit názor na její pøednosti i pøí-
padné doèasné nedostatky. Proto ani
nepova�uji za dùle�ité zdùrazòovat, �e
testovaný pøístroj pracoval zcela uspo-
kojivì a to, co propagaèní leták sliboval,
také plnil. Kdo by se ji� dnes chtìl s tou-
to novou technikou blí�e seznámit, mù�e
tento pøístroj ve specializovaných pro-
dejnách zakoupit pod oznaèením Philips
DVD 930 za cenu nìco málo pod 30 000
Kè. V dobì, kdy byl tento test pøipravo-
ván, existovaly (alespoò podle mých in-
formací) asi tøi tituly na DVD, z nich� je-
den byl èeský film Kolja. Nepodaøilo se
mi v�ak zjistit, zda ji� byly prodejné a po-
kud byly, tak kolik stály.

  Adrien Hofhans

Valá�ek, P.; Loskot, R.: Polovo-
dièové pamìti. Vydalo naklada-
telství BEN - technická literatura,
240 stran A5, obj. èíslo 120867,
199 Kè.

Chcete vìdìt, na jakém principu pra-
cují polovodièové pamì�ové souèástky?
Jak se øe�í rozpor mezi rychlostí proce-
sorù a velikostí pamìti? Jak probíhá pro-
ces zápisu a mazání pamìti EPROM èi
Flash EPROM? To jsou nìkteré otázky,
na které vám tato kniha odpoví.

Pøedkládaná kniha nemù�e proble-
matiku vyèerpat ve v�ech bodech do
stejné hloubky. Je v�ak pokusem ji po-
krýt s respektováním potøeb u�ivatele,
pøípadnì tvùrce pamì�ových subsysté-
mù. Pøedev�ím v�ak v ní jde o výklad zá-
kladních, zajímavých a perspektivních
principù obecné platnosti. Tak napøíklad
pro seznámení s pamì�ovými souèást-
kami jsou preferovány typy, jejich� vý-
klad je instruktivnìj�í, pøed modernìj�í-
mi, av�ak ménì názornými a pøi tom
principiálnì stejnými. Ostatnì, pøi sou-
èasném tempu rozvoje technologie je
modernost souèástky atributem velice
doèasným.

Kolektiv autorù: DX - dálkový pøí-
jem na v�ech vlnách. Vydal Èes-
koslovenský DX klub (CSDXC), 92
stran A5, obj. èíslo 120918, 110 Kè.

Struènì øeèeno, pøíruèka je vlastnì
�kuchaøkou� dálkového pøíjmu na jednot-
livých rozhlasových a televizních pás-
mech. Shrnuje poznatky o sly�itelných
stanicích, anténách a nejvhodnìj�ích èa-
sech pro pøíjem apod.

Knihy si mù�ete zakoupit nebo objed-
nat v prodejnì technické literatury BEN,
Vì�ínova 5, 100 00 Praha 10, tel. (02)
782 04 11, 781 61 62, fax 782 27 75.
Dal�í prodejní místa: Slovanská 19, sady
Pìtatøicátníkù 33, Plzeò; Cejl 51, Brno.
Internet: www.ben.cz. Zásilková slu�ba
na Slovensku: Bono, Ju�ná trieda 48,
040 01 Ko�ice, tel. (095) 760430.
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V dobì, kdy se pou�ívaly germani-
ové tranzistory, bylo v zapojeních MKO
nezbytné pou�ívat pomocné záporné
napìtí. U dnes bì�ných køemíkových
tranzistorù se T1 dokonale uzavøe i
tehdy, kdy� bude R2 spojen se zemí,
nebo kdy� jej úplnì vynecháme. Zde
je pou�ito toto pomocné napìtí jen pro
snadnìj�í pochopení funkce MKO. Pro
délku výstupního impulsu s pomìrnì
dobrou pøesností platí, �e ti = 0,7 RC.
V daném pøípadì je vazba mezi T1 a
T2 rezistorem R1 mezi kolektorem T2
a bází T1. V nìkterých pøípadech se
v�ak pou�ívá i vazba mezi emitory
obou tranzistorù (emitory jsou propo-
jeny vzájemnì a se zemí se spojí pøes
rezistor RE). Umo�ní se tím vìt�í vari-
abilita doby impulsu ti.

Praktické vyu�ití není tak èasté jako
u multivibrátoru. S vhodnými hodnota-
mi souèástek je mo�né tohoto zapoje-
ní vyu�ít jako dìlièe impulsù, pokud se
opakovací kmitoèet impulsù mìní jen
v malých mezích. MKO by se dal vyu-
�ít i jako èasový spinaè � v klasickém
zapojení pro intervaly pøibli�nì od 1 s
do pùl a� jedné minuty, s tranzistory
MOS dosáhneme i mnohaminutových
intervalù pøeklopení. Pro zajímavost je
na obr. 87 opìt jedno schéma k expe-
rimentování, zmìnou hodnot konden-
zátoru C dosáhnete rùzné doby svíce-
ní �árovky �.

Obr. 87. Zapojení MKO se �árovkou.
Tranzistor KF508 mù�ete nahradit
napø. typem KC (BC)639, resp. KD

(BD)135. Na místì KC507 lze pou�ít
libovolný tranzistor typu KC (BC).

Schmittùv klopný obvod (SKO)

Domnívám se, �e je nutné se zmí-
nit o jednom typu klopného obvodu,
který je modifikací MKO a má i zvlá�t-
ní název: je to tzv. Schmittùv klopný
obvod. Jeho základní vlastností je, �e
se v pøeklopeném stavu udr�í jen po
dobu trvání vstupního impulsu. Jeho
schéma vidíte na obr. 88 a mù�ete si

sami �vystopovat�, jak pracuje. Pou�í-
vá se jako tvarovaè pro pøemìnu rùz-
ných prùbìhù signálù na obdélníkové
impulsy, k indikaci pøekroèených napì-
�ových úrovní ap.

Obr. 88. Schmittùv klopný obvod
s tranzistory

Obr. 89. Pøevodní charakteristika
Schmittova klopného obvodu

Pro vysvìtlení funkce Schmittova
klopného obvodu se podívejte na obr.
89. Pøedpokládejme, �e na výstupu
SKO je malé napìtí (-Us). Zvìt�ujme
nyní napìtí na vstupu. Na výstupu ob-
vodu se �nic nedìje� a� do napìtí U1.
Pak se napìtí na výstupu skokovì
zvìt�í na velikost +Us. Dal�í zvìt�ová-
ní vstupního napìtí ji� nemá na výstup
vliv. Vstupní napìtí nyní pomalu zmen-
�ujme. Výstupní napìtí zùstává na ve-
likosti +Us tak dlouho, dokud se vstup-
ní napìtí nezmen�í na velikost U0. Pak
se výstupní napìtí skokem zmen�í na
velikost -Us. Dal�í zmen�ování vstup-
ního napìtí ji� opìt nemá na výstup
vliv. Vstupní napìtí se mù�e pochopi-
telnì pohybovat jen v urèitých mezích,
napø. pro obvod z obr. 88 asi od -5 V
do napìtí +U (zále�í také na odporu
rezistoru RE), jinak se znièí tranzistor
T1.

Na obr. 89 jste si jistì v�imli zají-
mavého jevu: pro urèitá vstupní napì-
tí, konkrétnì mezi U0 a U1, mù�e být
na výstupu velké nebo malé napìtí �
to závisí pouze na tom, jestli bylo pøed-
tím vstupní napìtí men�í ne� U0 nebo
vìt�í ne� U1. Tento jev se nazývá hys-
tereze a je základní vlastností SKO.
Hystereze mù�e být nìkolik milivoltù
nebo i desítky voltù � to závisí na
kostrukci pøíslu�ného SKO.

Schmittùv klopný obvod je pomìr-
nì èasto u�íván. Proto se tyto obvody
vyrábìjí i jako speciální IO. SKO mù-
�eme vyrobit i z jiných souèástek, ne�
jsou tranzistory. Pomìrnì èasto se
pou�ívá SKO z operaèního zesilova-
èe, obvod s vlastnostmi SKO lze vyro-
bit i s tyristorem nebo relé.

Bistabilní klopný obvod (BKO)

Má dva stabilní stavy, v ka�dém se-
trvává do pøíchodu impulsu, který zpù-
sobí pøeklopení do druhého stabilního
stavu. Pøedpokládejme nyní, �e v za-
pojení podle schématu na obr. 90 po-
u�ijeme køemíkové tranzistory (jinak by
nebylo funkèní).

Obr. 90. Bistabilní klopný obvod

Po pøipojení napájecího napìtí bude
jeden z tranzistorù v sepnutém, druhý
v rozepnutém stavu. Uva�ujme, �e
vede tranzistor T1. Protéká jím proud
IC1 a na kolektoru je napìtí UCE1 = 0.
Báze tranzistoru T2 je pøes rezistor RB2
pøipojena na kolektor tranzistoru T1,
tudí� má rovnì� nulové napìtí a proud
IB2 bází neprochází. T2 je tedy uzavøen,
proud IC2 je prakticky nulový, pokud
zanedbáme zbytkový proud. Na kolek-
toru tranzistoru T2 je napìtí UCE2, blí-
�ící se Un, pokud je odpor rezistoru RB1
mnohem vìt�í ne� odpor rezistoru
RC2.Pøes rezistor RB1 je na kolektor T2
pøipojena i báze tranzistoru T1, kterou
protéká proud IB1.

Kdy� za tohoto stavu pøivedeme na
bázi T1 krátký záporný impuls, pøesta-
ne téci proud IB1 a tranzistor T1 se uza-
vøe, tzn. UCE1 ® UN a bází tranzistoru
T2, která je napájena pøes rezistor RB2
z UCE1, zaène protékat proud IB2. Tím
se T2 otevøe a v tomto stavu zùstává, i
kdy� záporný impuls ji� odeznìl. To je
druhý stabilní stav tohoto obvodu. Po-
chopitelnì, �e pøeklopení obvodu mù�e
zpùsobit i kladný impuls, který pøive-
deme na bázi právì uzavøeného tran-
zistoru. Pokud budou impulsy mìnit
svou polaritu, pak mohou být pøivádì-
ny jen do jednoho místa a obvod bude
pøi ka�dém impulsu mìnit svùj stav. Na
schématu vidíme i èárkovanì pøipoje-
né kondenzátory. Ty z principu nejsou
nutné, ale velmi èasto se s nimi setká-
te. Urychlují pøeklápìní a výstupní sig-
nál má pak strmìj�í hrany.

Jedno z praktických vyu�ití bylo ji�
pøed ètvrtstoletím zveøejnìno v èaso-
pise Radiový konstruktér. Na schéma-
tu vidíme návrh obvodu, kterým mù�e-
me ovládat z nìkolika míst svícení
�árovky. Místo �árovky by v�ak bylo
mo�né zapojit i vinutí relé a jeho kon-
takty spínat jakýkoliv jiný spotøebiè.

Zapojení bylo doplnìno o rezistory
R1 a R2, kondenzátory C1 a C2 a dio-
dy D1 a D2. Tyto souèástky vytváøejí
elektronický pøepínaè. Tento pøepínaè

AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
Základy

elektrotechniky
(Pokraèování)

Seriál pro PE pøipravuje Ing. Jiøí Peèek, OK2QX
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zaji��uje, �e záporný impuls, vytvoøe-
ný tlaèítkem, projde jen na bázi toho
tranzistoru, který je právì otevøen.

V praxi se velmi èasto pou�ívá BKO
jako dìliè dvìma v èitaèích.

Sdru�ené aktivní prvky

A� doposud jsme v�dy hovoøili o jed-
notlivých aktivních prvcích, a� ji� to byly
elektronky èi tranzistory. Vývoj v�ak �el
smìrem sdru�ování tìchto jednotlivých
prvkù � u elektronek se zastavil u typù
ECH, EBF, ECL, kdy dva èi tøi elektron-
kové systémy byly zataveny v jediné
baòce a pracovaly obvykle v elektro-
nických obvodech na sebe navazují-
cích (oscilátor - smì�ovaè, detekce -
mezifrekvenèní zesilovaè apod). U po-
lovodièù jsou podobnými sdru�enými
prvky tzv. integrované obvody (dále
oznaèení IO), zde se v�ak vývoj hned
z poèátku rozdìlil do dvou oblastí, od-
li�ných prùbìhy zpracovávaného sig-
nálu. Známe IO, kde je zpracováván
analogový signál s maximální mo�nou
linearitou, a IO vyu�ívané hlavnì pøi
zpracovávání èíslicových signálù, ob-
vykle zvané logické obvody. Výrazným
znakem ve srovnání s elektronkami je
podstatnì vìt�í stupeò integrace, kdy
je na jednom �èipu� (tj. základní køemí-
kové destièce s milimetrovými rozmì-
ry) sdru�eno u lineárních a jednodu-
chých èíslicových obvodù asi 5 a� 20
aktivních prvkù, ov�em u slo�itých
obvodù výpoèetní techniky jde nyní
integrace do neuvìøitelného poètu a�
miliónù prvkù.

Jako pøíklad si vezmìme u nás pøed
léty bì�nì vyrábìný a populární IO
MA0403. Ten mìl na základní polovodi-
èové destièce integrováno celkem 14
tranzistorù a 7 rezistorù. S nìkolika vnì
zapojenými kondenzátory byl schopen
dodávat nízkofrekvenèní výkon asi 3 W
pøi vstupním napìtí 30 mV, tak�e byl
schopen nahradit elektronku øady
ECL.. Dnes je pochopitelnì modernìj-
�ími obvody pøekonán. Napø. IO pro
nízkofrekvenèní zesilovaèe malého
výkonu (do 1 W) dnes bì�nì vystaèí
se dvìma elektrolytickými kondenzá-
tory � jeden je pøipojen k napájecímu
napìtí (zlep�uje stabilitu IO proti roz-
kmitání na vysokých kmitoètech), dru-
hý oddìluje reproduktor od stejnosmìr-
ného napìtí na výstupu IO.

Operaèní zesilovaèe

Zvlá�tní kapitolou mezi analogový-
mi obvody jsou tzv. operaèní zesilova-
èe (dále OZ). Obecnì mù�eme øíci, �e
jsou to �irokopásmové zesilovaèe se
speciálními vlastnostmi. Pou�ívají se
v nejrùznìj�ích zapojeních nejen line-
árních obvodù, ale i ve výpoèetní tech-
nice v rùzných aplikacích.

Ideální operaèní zesilovaè má:
� nekoneènì velkou vstupní impe-

danci,
� nulovou výstupní impedanci,
� konstantní zesílení nezávislé na

kmitoètu,
� fázový posuv mezi vstupním a vý-

stupním napìtím pro tzv. invertující
vstup pøesnì 180°,

� nulové výstupní napìtí pøi uzemnì-
ném vstupu,

� nekoneèné zesílení, pokud není za-
pojena zpìtná vazba.
Pochopitelnì, �e tìmto ideálním

vlastnostem se praktická provedení OZ
jen pøibli�ují. Konkrétní OZ mají napì-
�ové zesílení AU v rozmezí 104 a� 106,
vstupní impedance 100 kW a� 1 MW
u typù s bipolárními tranzistory na vstu-
pu, resp. a� 1012 W u typù s tranzisto-
ry FET a výstupní impedanci desítky
a� stovky ohmù. Napì�ové zesílení se
navíc rychle zmen�uje se zvìt�ujícím
se kmitoètem.

Operaèní zesilovaè zesiluje napìtí
mezi jeho vstupy, naopak zesilování
napìtí mezi vstupem a spoleèným vo-
dièem (zemí) je tøeba co nejvíce potla-
èit. U operaèních zesilovaèù sleduje-
me mnoho dal�ích parametrù. Napø. pøi
nulovém vstupním napìtí (vstupy OZ
jsou spojeny) by mìlo být na výstupu
nulové napìtí. V praxi je v�ak tøeba
témìø v�dy mezi vstupy pøivést malé
stejnosmìrné napìtí, aby bylo tohoto
stavu dosa�eno. Velikost tohoto napìtí
se nazývá vstupní napì�ová nesymet-
rie. Co nejmen�í vstupní napì�ová
nesymetrie je dùle�itý parametr, pokud
má OZ zesilovat malá stejnosmìrná
napìtí.

Zatímco pøedcházející parametr
zajímá spí�e konstruktéry mìøicích pøí-
strojù, nás budou zajímat jiné vlastnos-
ti, pou�ijeme-li OZ napø. v nízkofrek-
venèním zesilovaèi. Jsou to pøedev�ím
�íøka pásma, rychlost pøebìhu a vlast-
ní �um OZ.

Aby se OZ dal rozumnì pou�ít, musí
zùstat pøi pou�ití v obvodu stabilní, tj.
nesmí se samovolnì rozkmitat. Z to-
hoto dùvodu je uvnitø OZ jeden nebo
nìkolik kondenzátorù, které zpùsobí,
�e od urèitého kmitoètu se zesílení OZ
zmen�uje na polovinu pøi zdvojnáso-
bení kmitoètu. �íøka pásma OZ udává
kmitoèet, pøi kterém se zesílení OZ
zmen�í na 1. Pøi kmitoètu 10x ni��ím
bude zesílení 10x vìt�í. OZ se pou�í-
vá prakticky v�dy se zpìtnou vazbou.
Aby mìla tato zpìtná vazba (zpravidla
záporná) smysl, musí být zesílení OZ
alespoò nìkolik set a� tisíc.

Rychlost pøebìhu urèuje, jak rychle
se mù�e mìnit napìtí na výstupu OZ.

Pøi malé rychlosti pøebìhu se na vy�-
�ích kmitoètech zmen�uje rozkmit vý-
stupního signálu.

Abychom byli objektivní, je tøeba
uvést, �e operaèní zesilovaèe nejsou
jen doménou jednoèipových integrova-
ných obvodù. Stále se pro speciální
úèely vyrábìjí a pou�ívají OZ sestave-
né z diskrétních souèástek a mají
mnohdy stálej�í a pro danou aplikaci
výhodnìj�í parametry. Na druhé stra-
nì hustota prvkù integrovaných na jed-
nom èipu u bì�ných OZ není nijak ve-
liká. Na jednom èipu o rozmìrech 1,35
x 1,35 x 0,2 mm je napø. u ji� historic-
kého typu MAA501 umístìno 15 tran-
zistorù a 15 rezistorù, co� ve srovnání
s nìkolika milióny prvkù u moderních
mikroprocesorových èipù pøedstavuje
vlastnì diluvium v integraci.

OZ mají obvykle více vývodù - ty
nejbì�nìj�í napø. 8. V principiálních
schématech se setkáte ov�em se za-
kreslením jen vstupních a výstupních
vývodù, vývody urèené k napájení OZ,
ev. ke kmitoètové kompenzaci a kom-
penzaci vstupní napì�ové nesymetrie
najdete v podrobných zapojovacích
schématech.

Obr. 92. Schématická znaèka operaè-
ního zesilovaèe zjednodu�ená a

s vyznaèením v�ech vývodù

Pro vstupní signál lze pou�ít který-
koli z obou vstupù, av�ak podle toho,
který pou�ijeme, musíme zvolit pøíslu�-
né zapojení OZ. Bì�né OZ jsou nej-
èastìji napájeny symetrickým napìtím
vùèi zemi +15 V a -15 V. Výstupní prou-
dy OZ jsou malé; pokud potøebujeme
odebírat vìt�í proud, doplòuje se OZ
jednoduchým emitorovým sledova-
èem; ten musí být èástí OZ, a proto se
obvod zpìtné vazby zapojuje a� na
emitorový výstup, viz obr. 93.

Obr. 93. Zvìt�ení výstupního proudu
OZ zapojením emitorového sledovaèe

Toto zapojení mù�e samozøejmì
zvìt�it výstupní proud jen jedné pola-
rity (zde kladné). Pro obì polarity vý-
stupního proudu by bylo zapojení slo-
�itìj�í.

Obr. Bistabilní klopný obvod ovládaný
tlaèítkem

(Dokonèení pøí�tì)
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Jednoduchá zapojení
pro volný èas

Multiton s 555
Tento pøíspìvek pøedkládá dal�í

vyu�ití známého IO NE555 jako gene-
rátoru zvukových efektù. Schéma za-
pojení dvou variant generátoru je na
obr. 1 a obr. 2.

V astabilním re�imu generuje osci-
látor s IO1 typu NE555 trvalý tón a zá-
kladní zapojení obsahuje jen nìkolik
vnìj�ích souèástek. Jsou to rezistor
R1, odporový trimr R2, kondenzátory
C1, C2 a elektroakustický mìniè Sp1.
Sp1 je dynamický reproduktor nebo
telefonní sluchátko o impedanci 25 a�
50 W. Pøi pevné kapacitì C1 lze zmì-
nou odporu trimru R2 nastavit po�a-
dovanou vý�ku tónu. Tento základní
tón mù�eme zmìnou ss napìtí na vý-
vodu è. 5 IO1 kmitoètovì modulovat,
èím� vytvoøíme velmi zajímavé zvuko-
vé efekty.

Jako nejjednodu��í zdroj modulaè-
ního signálu se nabízí tzv. �samoblika-
jící� dioda LED. Podle obr. 1 a  obr. 2
lze k vývodu 5 IO1 pøipojit jednu nebo
dvì takovéto LED s jejich pracovními
rezistory R3 a R4 a vzniknou kombi-
nace dvou nebo ètyø tónù, mìnících
se v rytmu blikání LED. Dal�ího efektu
dosáhneme pøipojením kondenzáto-
ru C3 paralelnì k LED (naznaèeno
èárkovanì). Kondenzátor zpùsobuje
klouzavý nábìh tónu, co� pøipomíná
sirénu.

Zájemcùm o stavbu bych doporuèil
vyzkou�et více kusù rùzných druhù
(barev) blikacích LED, nebo� jejich
charakteristiky nejsou stejné a o to za-
jímavìj�í efekty vznikají. Samozøejmì

lze v rozumných mezích mìnit i hod-
noty souèástek R3, R4 a C3.

Generátor je napájen ss napìtím
o velikosti 5 a� 15 V, vhodnými zdroji
jsou napø. destièková baterie 9 V nebo
sí�ový adaptér.

Na obr. 3 je navr�en plo�ný spoj
k obìma verzím. Pøi osazování sou-
èástek generátoru podle obr. 1 nahra-
díme R4 a D2 drátovou propojkou.
Otvory pro vývody trimru R2 jsou
zdvojené, aby bylo mo�no pou�ít více
typù trimru.

Obr. 2. Slo�itìj�í varianta Multitonu

Praktické vyu�ití generátoru jistì
ka�dý najde sám, lze jej pou�ít napø.
jako domovní zvonek, akustický indi-
kátor k �hlídaèùm� v�eho druhu (hladi-
ny, teploty atd.) nebo (po zesílení sig-
nálu) jako sirénu tøeba k domácímu
popla�nému zaøízení.

Seznam souèástek
R1 1,5 kW, miniaturní
R2 100 kW, trimr
R3 390 W, miniaturní
R4 1 kW, miniaturní
C1 33 nF, fóliový
C2 22 µF/16 V, elektrolyt.,

radiální
C3 100 µF/16 V, elektrolyt.,

radiální
Sp1 viz text
D1, D2 �samoblikající� LED
IO1 NE555
deska s plo�nými spoji è. PE038

Ing. Václav Èepelák

kia¾ sa týka generátorov provouhlého
a trojuholníkového signálu, ich zapo-
jenia sú jednoduché. Zlo�itej�ie je to
u� u generátorov sínusového signálu
nízkych frekvencií v oblasti desiatok a�
desatín Hz, príp. ni��ích, ktoré vy�adujú
zlo�itej�ie zapojenia. Pre mnohé úèely
pritom postaèí signál, ktorého priebeh
sa k sínusovke znaène pribli�uje.

Zapojenie takéhoto funkèného
generátora, ktorý pri minimálnom
mno�stve súèiastok a jednoduchom
zapojení vyhovuje daným po�iadav-
kám, je na obr. 4. Základom celého
zapojenia je generátor pravouhlého
signálu, pozostávajúci  z hradla H1
typu 7414 (Schmittov klopný obvod -
SKO) a kondenzátora C a trimra R, ur-
èujúcich èasovú kon�tantu t a tým aj
frekvenciu f generátora. Platí:

f = 1/t ,
kde

t = RCln((1 - UCC/ULT)/(1 - UCC/UUT)).
Preklápacie úrovne SKO typu 7414

sú:
ULT = 0.9 V a  UUT = 1,7 V pri UCC = 5 V.

Pri èinnosti generátora sa mení na-
pätie na kondenzátore C, prièom jeho
priebeh má trojuholníkový tvar. Táto
zmena napätia sa v uvedenom zapo-
jení vyu�íva jednak ku generovaniu
signálu trojuholníkového, ako aj pro-
vouhlého. Èasovací kondenzátor C je
priamo spojený s neinvertujúcim vstu-
pom OZ zapojeného vo funkcii sledo-
vaèa, odde¾ujúceho kondenzátor C od
vstupu prevodníka trojuholníkového
signálu na sínusový.

Prevodník pozostáva zo �tyroch
rezistorov uvedených hodnôt a po¾om
ovládaného tranzistora typu KF521
(pozn. red.: tranzistor TESLA KF521
lze nahradit novìj�ími typy tranzistorù
FET, napø. BF245 apod.). Èo najmen-
�ie skreslenie sínusového signálu na-
stavíme trimrami v obvode kolektora a
emitora tranzistora.

Ïal�ie hradlo H2 obvodu 7414 je
vyu�ité na prevod signálu trojuholní-
kového priebehu, odoberaného z vý-
stupu OZ, na signál pravouhlý.

Literatúra
[1] Puèelík, J.: Nelineárny prevodník
trojuholníkového napätia na sínusové
s tranzistorom MOS KF521. ST 1/1974,
s. 3.

Henrieta Èerná

Obr. 4. Jednoduchý funkèný
generátor

Jednoduchý funkèný
generátor

V be�nej amatérskej praxi sa èasto
vyskytuje potreba zdroja signálu pra-
vouhlého, trojuholníkového a sínuso-
vého priebehu nízkych frekvencií. Po-

Obr. 1. Jednodu��í varianta Multitonu

Obr. 3. Deska s plo�nými spoji
Multitonu
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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 RF design se zabývá teorií a praxí vysokofrek-
venèní techniky. V recenzovaném ukázkovém èísle èasopi-
su jsou mj. èlánky o lineárním 200 W vf výkonovém zesilo-
vaèi s V-MOS FETy, o �irokopásmových aktivních filtrech,
o pøenosu paketù dat celulární sítí, o návrhu PLL, o analý-
ze kaskodového krystalového oscilátoru, o diskpólové an-
ténì a øada inzerátù na progresivní souèástky z vf oblasti.

Èasopis je mìsíèník formátu A4, má prùmìrnì 104
stran a je ti�tìn barevnì na køídovém papíøe. Pøedplatné
pro zahranièí na jeden rok je 68 US dolarù, jedno èíslo
stojí v USA 10 dolarù.

Pøevodník DC/DC s izolací
3 kV

Pøevodník se pou�ívá pro napájení
galvanicky oddìlených obvodù a má
izolaèní pevnost pou�itelnou pro od-
dìlení sí�ového napìtí 230 V/50 Hz.

Vstupní stejnosmìrné (DC = direct
current = stejnosmìrný proud) napìtí
se v pøevodníku pøemìòuje na støída-
vé napìtí pravoúhlého prùbìhu, kte-
rým se budí primární vinutí oddìlova-
cího transformátoru. Støídavé napìtí
ze sekundárního vinutí transformáto-
ru se mìní na výstupní ss napìtí po-
mocí usmìròovaèe s filtrem.

Schéma zapojení pøevodníku je na
obr. 5. Vstupní ss napìtí o velikosti
5 V se pøivádí mezi svorky J1 a J2 a
napájí se jím integrovaný obvod IO1
(Udd a Uss jsou napájecí pøívody
IO1), který pracuje jako støídaè. IO1 je
typu 74HC04 a obsahuje �estici inver-
torù. Invertory IO1A a IO1B, IO1C,
IO1D tvoøí s rezistorem R1 a konden-
zátorem C2 multivibrátor, který gene-
ruje pravoúhlé napìtí o kmitoètu asi
500 kHz se støídou blízkou 1 : 1. Pra-
voúhlé napìtí z výstupu multivibrátoru
je negováno invertory IO1E a IO1F.
Mezi vstupy a výstupy invertorù IO1E
a IO1F je pøes vazební kondenzátor
C2, který oddìluje ss slo�ku pravo-
úhlého napìtí, pøipojeno primární vinutí
oddìlovacího transformátoru TR1 (vý-
vody 1, 2). Díky pou�ití invertorù je
rozkmit napìtí na primárním vinutí
TR1 dvojnásobný proti pøípadu, �e by
bylo primární vinutí zapojeno pøes C2
mezi výstup multivibrátoru a napájecí
pøívod Uss.

Transformátor TR1 je navinut na
feritovém toroidním jádru o prùmìru
35 mm (? - tento údaj je pøevzat z pù-
vodního pramene) z materiálu F001
s velkou permeabilitou (lze nahradit
materiálem H20, H22 apod.). Primár-
ní vinutí má 7 závitù a sekundární vi-
nutí 25 závitù, obì vinutí jsou zhoto-
vena z mìdìného drátu o prùmìru
0,8 mm s teflonovou izolací.

Støídavé napìtí ze sekundárního
vinutí TR1 (vývody 3, 4) je dvoucest-
nì usmìrnìno mùstkovým usmìròo-
vaèem s diodami D1 a� D4 a vyhlaze-
no kondenzátory C4 a C5. Vyhlazené

Obr. 6. Deska s plo�nými spoji
pøevodníku DC/DC s izolací 3 kV

Obr. 5.
Pøevodník

DC/DC
s izolací

3 kV

ss napìtí je vyvedeno na výstupní
svorky pøevodníku J3 a J4.

V pùvodním prameni nejsou uve-
deny kromì napájecího napìtí �ádné
technické údaje pøevodníku. Podle
pøevodového pomìru transformátoru
lze v�ak odhadnout, �e pøi napájecím
napìtí 5 V bude výstupní napìtí na-
prázdno asi 15 V. Proudová zati�itel-
nost výstupu mù�e být asi 10 mA
(snad i více) a úèinnost pøi proudu zá-
tì�e 10 mA mù�e být asi 60 %. Vý-
stupní napìtí pøevodníku lze podle
potøeby zmìnit úpravou poètu závitù
sekundárního vinutí TR1.

Pokud budeme konstruovat pøe-
vodník jako samostatný celek, mù�e-
me umístit v�echny souèástky na des-
ce s jednostrannými plo�nými spoji o
rozmìrech 69 x 25 mm. Obrazec spo-
jù a rozmístìní souèástek na desce
jsou na obr. 6.

Seznam souèástek
R1 10 kW, miniaturní
C1, C3, C5 100 nF, fóliový
C2 47 pF, keramický
C4 10 µF/35 V, elektrolyt.
D1, D2, D3, D4 1N4148
IO1 74HC04
TR1 oddìlovací transformá-

tor, viz text
deska s plo�nými spoji PE009

Radioelektronik Audio-hi-fi-Video 10/1995

Vyzkou�ené hodnoty souèástek
ke konstrukci �Siréna na kolo�

z PE 4/98, s. 16
 Studující Tomá� Èerný z Prahy

vyzkou�el vhodné hodnoty souèástek
v zapojení �Siréna na kolo� a seznam
souèástek pøinesl do redakce.

Schéma sirény je je�tì doplnìno
trimrem R7, který místo pøímého spoje
propojuje vývody 6 a 7 levého èasova-
èe 555.

Seznam souèástek
R1 5,1 kW, miniaturní
R2 2,2 kW, miniaturní
R3 10 kW, trimr
R4 100 kW, trimr
R5 10 kW, trimr
R6 68 W, miniaturní

(pro reproduktor 8 W)
R7 50 kW, trimr
P1 1 MW/lin., potenciometr
P2 5 kW/lin., potenciometr
C1 100 µF/16 V, elektrolyt.
C2 33 µF/16 V, elektrolyt.
C3 100 nF, fóliový
T BD681
Re reproduktor o impedan-

ci 8 W

Nastavením trimrù a potenciometrù
lze mìnit zvuk sirény v �irokých me-
zích.

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-
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Technické údaje
Kmitoètové rozsahy:

I. 10 kHz a� 30 MHz (mf kmitoèet lze
volit do 12 MHz)

II. pásma:
1,8 a� 2 MHz,
3,5 a� 3,8 MHz,
7 a� 7,1 MHz,
10,1 a� 10,15 MHz,
14 a� 14,35 MHz,
18,068 a� 18,168 MHz,
21 a� 21,45 MHz,
24,89 a� 24,99 MHz,
28 a� 29,7 MHz,
144 a� 146 MHz (28 a� 30 MHz).

Výstupní napìtí: 0 dBm na 50 Ω.
SFDR: > 65 dB.
Stabilita kmitoètu:

±10 ppm, pøi TCXO ±1 ppm.
Napájení: 5 V/100 mA, 12 V/15 mA.

Úvod
Rozhodnete-li se pro stavbu KV pøi-

jímaèe nebo KV transceiveru, musíte
vyøe�it mimo jiné dva základní problé-

my: stabilní a spektrálnì èistý oscilátor
s dobrým potlaèením harmonických i
neharmonických produktù a pøehledné
a úèelné ovládání. Øe�ení, které pøed-
kládáme radioamatérské veøejnosti, vy-
chází z aplikace oscilátoru na principu
pøímé èíslicové syntézy (DDS) popsa-
né v [1].

Pøedpokládá uspoøádání KV tran-
sceiveru s jedním smì�ováním, kdy mf
kmitoèet lze programovì volit v rozsa-
hu 100 kHz a� 12 MHz. Pro ladicí roz-
sah 10 kHz a� 30 MHz je pak výstupní
kmitoèet modulu DDS maximálnì
42 MHz. Pøi návrhu ovládání byly vyu-
�ity zku�enosti s transceivery firmy Icom
a také sériová komunikace s PC pou-
�ívá protokol kompatibilní s protokolem
této firmy. Dále popsaná øídicí jednot-
ka umo�òuje dosáhnout standardu, kte-
rý byl dosud vyhrazen profesionálním
zaøízením.

Popis zapojení
Jádro modulu (obr. 1) tvoøí jednoèi-

pový mikroprocesor AT89C55 (IO1).

Tento typ byl zvolen s ohledem na veli-
kost vnitøní pamìti programu, která je
20 kB. Mikroprocesor pracuje na hodi-
novém kmitoètu 12 MHz, co� pro danou
aplikaci plnì dostaèuje. Na port P1 (ko-
nektor K1) je pøipojena matice tlaèítek
4×4, pou�ito je jich v�ak pouze ètrnáct.
Rezistory R1 a� R4 zaji��ují definova-
ný stav H na ètecích vodièích (vývody
P14 a� P17), není-li stisknuto �ádné
z tlaèítek. Inkrementální èidlo je pøipo-
jeno na vývody P36 a P37 (konektor
K4). Je mo�no pou�ít jak optické, tak i
odporové èidlo, pøièem� z cenových
dùvodù je výhodnìj�í èidlo odporové.
Více jak ètyønásobnì ni��í cena (vzhle-
dem k optickému èidlu) kompenzuje
jeho ménì výhodné vlastnosti, tj. krat�í
�ivotnost a men�í poèet impulsù.

Øídicí jednotka a VFO
pro KV transceiver

Ing. Karel Hejduk a Ing. Martin Adamec

Obr. 1. Øídicí jednotka modulu VFO s DDS
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o sériovou I2C EEPROM s kapacitou
4 kB. Sbìrnice I2C obecnì pou�ívá vý-
stupy s otevøeným kolektorem, proto
jsou pou�ity rezistory R6 a R7.

Vlastní VFO je tvoøen modulem s IO
AD9850 firmy Analog Devices, co� je
syntezátor DDS s 10bitovým pøevodní-
kem D/A. Modul je na øídicí jednotku pøi-
pojen prostøednictvím konektorù K8 a
K9. Komunikace s modulem je sériová
po vývodech P20 a� P22. Jeliko� se ne-
jedná o klasický oscilátor ladìný napì-
tím, je zmìna kmitoètu okam�itá, a je
tedy mo�no pou�ívat tento obvod jako
dva simultánní VFO. Pro zlep�ení èis-
toty výstupního signálu jsou v napáje-
cím napìtí modulu pou�ity filtry C8,
C11, L1 a C12, C13, L2. Rezistor R12
zaji��uje vypnutí syntezátoru pøi vysílá-
ní mimo radioamatérská pásma.

Posuvné registry IO2 a IO3 zaji��ují
pøepínání pásmových filtrù, re�imù pro-
vozu a indikaci RX/TX. Pøiøazení jed-
notlivých vývodù na konektoru K2 je
v tab. 1 a 2. Výstupy jsou aktivní v úrov-
ni H. Vývod OUT7 je v úrovni H, je-li
nastaveno pásmo 144 a� 146 MHz.
Rozmístìní vývodù bylo voleno tak, aby
v pøípadì potøeby bylo mo�no vzájem-
nì oddìlit obì skupiny výstupù. Pak lze
pou�ít propojovací kabel, na jeho� jed-
nom konci by byl konektor PFL20 a na
druhém konci dva konektory PFL10 �
� jeden pro pøepínání druhù provozu a
druhý pro pøepínání pásmových filtrù.
Vývody pro indikaci RX/TX jsou vyve-
deny na konektor K5 a umo�òují pøímo
pøipojit indikaèní LED. Odpor rezistorù
R10 a R11 je volen s ohledem na pou-
�ití diod pro proud 2 mA, pøi pou�ití ji-
ného typu je vhodné pro zaji�tìní do-
stateèného jasu pøíslu�nì odpor upravit.

Modul umo�òuje pøipojení k poèíta-
èi vybavenému sbìrnicí RS232C (co�
nemusí být pouze poèítaè typu IBM PC).
Konverze napì�ových úrovní je zaji�-
tìna obvodem IO4, výstup je na konek-
toru K7. Shottkyho diody D1 a D2 spo-
lu s rezistorem R13 tvoøí logickou funkci
AND a obvodovì zaji��ují �echo� pøijí-
maných dat, tak jak to vy�aduje proto-
kol firmy Icom. Pøi pou�ití vlastního soft-
ware je mo�no tuto funkci vyøadit

Na vývody portu P0 P01 a� P07 (ko-
nektor K6) je pøipojen podsvícený ma-
ticový displej LCD 2× 20 znakù, který
zobrazuje v�echny potøebné informace.
Odporový trimr P1 spolu s rezistorem
R9 slou�í k nastavení po�adovaného
kontrastu displeje LCD. Pøes R8 a C15

je napájeno podsvícení displeje. Nìkte-
ré typy displejù mají tento rezistor (R8)
pøímo na desce s plo�nými spoji dis-
pleje � pak je mo�no R8 nahradit drá-
tovou propojkou.

Nastavené pøedvolby jsou ulo�eny
v pamìti typu ST24C32 (IO5). Jedná se

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji v mìøítku 1:1 modulu VFO a rozmístìní souèástek

Vývod Pásmo

OUT1 10 kHz a� 2 MHz

OUT2 2 MHz a� 4 MHz

OUT3 4 MHz a� 8 MHz

OUT4 8 MHz a� 15 MHz

OUT5 15 MHz a� 22 MHz

OUT6 22 MHz a� 30 MHz

Vývod Re�im
OUT8 LSB
OUT9 USB
OUT10 AM
OUT11 CW
OUT12 FM
OUT13 RTTY

Tab. 1. Výstupy pro spínání pásmo-
vých filtrù

Tab. 2. Výstupy pro spínání re�imù
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funkce HAM, pøepínají jednotlivá pás-
ma a je-li aktivní MS, pak pøepínají jed-
notlivá pamì�ová místa.
MS - aktivuje nastavení èísla pøedvol-
by - je indikováno �ipkou pøed èíslem
pamìti.
M/V - pøepíná mezi VFO a MEMO re�i-
mem. MEMO re�im je indikován písme-
nem M pøed èíslem pamìti.
M>V - pøenos pamìti do VFO (aktivní
ve VFO módu).
MW - zápis stavu VFO do pamìti (ak-
tivní ve VFO módu).
MC - mazání pamìti (aktivní v MEMO
re�imu). Editace VFO v MEMO módu
je nedestruktivní - tj. hodnoty v pamìti
se nemìní.

Komunikace po RS232C
Øídicí jednotku lze pøipojit k poèítaèi

vybavenému sériovým portem standar-
du RS232C. Velkou výhodou pøi øízení
z PC je v podstatì neomezené roz�íøe-
ní poètu pamìtí. Pou�itý komunikaèní
protokol je kompatibilní s protokolem
pou�ívaným transceivery fy Icom, a lze
proto vyu�ít s jistými omezeními soft-
ware pro tyto pøístroje. K dispozici je
program ARCP, co� je freeware pracu-
jící pod Windows 95 (resp. Windows
NT). Bli��í popis komunikaèního proto-
kolu pøesahuje rámec tohoto èlánku a
lze jej zaslat na vy�ádání.

Konstrukce
Celá øídicí jednotka je sestavena na

dvou oboustrannì plátovaných des-
kách s plo�nými spoji s prokovenými
dìrami. Na první desce je mikroproce-

pøesunem jumperu na J1 z pozice 2-3
na pozici 1-2. Pokud nemíníme sério-
vou linku vyu�ívat, neosadíme IO4, C1,
C2, C4, C5, D1, D2, R13, J1 a K7.

Na konektor K3 jsou pøipojeny vstup-
ní signály - RX/TX a �úroveò�. Význam
je následujicí: pøi logické nule na vstu-
pu RX/TX se vysílá, pøi logické jedniè-
ce je pøíjem. Dioda indikující RX pak
svítí pouze tehdy, je-li zároveò logická
jednièka na vstupu �úroveò�.

Popis èinnosti
K ovládání øídicí jednotky slou�í ètr-

náct tlaèítek a inkrementální èidlo. Stav
zaøízení, nastavené kmitoèty atd. jsou
zobrazovány dvouøádkovým matico-
vým displejem LCD s kapacitou 2× 20
znakù (obr. 4) a dvìma LED, které in-
dikují pøíjem a vysílání. Tlaèítky lze volit
následující funkce.

A/B - pøepíná mezi aktivním VFO A ne-
bo B. Aktivní VFO je indikováno �ipkou.
A=B srovná kmitoèet, krok a druh pro-
vozu obou VFO v závislosti na tom, kte-
ré VFO je právì aktivní.

SPLIT - jedno VFO slou�í pro pøíjem,
druhé pro vysílání. Obì VFO mají ne-
závislý druh provozu, �pásmový re�im�
i krok.
RIT - zapne jemné doladìní pøijímací-
ho kmitoètu. Oba VFO mají vlastní ne-
závislý RIT.
TS - ladicí krok. Postupným stiskem lze
volit krok 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 5 kHz,
9 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 25 kHz a
100 kHz, a to pro oba VFO zvlá��.
MODE - volí druh provozu: LSB, USB,
AM, CW, FM a RTTY.
HAM - pøi zapnutí této funkce se tlaèít-
ky UP a DOWN pøepínají jednotlivá ra-
dioamatérská pásma - je indikováno
písmenem H pøed aktivním VFO (pozn.:
vysílat lze pouze v pásmech, tak jak to
vy�aduje radiokomunikaèní zákon, pøi-
jímat lze v celém rozsahu 10 kHz a�
30 MHz!).
NUM - pøímé zadání kmitoètu. Prvním
stiskem se aktivuje, druhým se do VFO
zapí�e nový kmitoèet.
UP a DOWN - funkce tìchto dvou tla-
èítek je trojí: ladí kmitoèet v kroku
1 MHz; je-li zapnuta pro daný VFO

Obr. 3.
Deska

s plo�nými
spoji

klávesnice
v mìøítku 1:1
a rozmístìní
souèástek
na desce
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sor spolu s pøíslu�nými periferiemi a
modul DDS, na druhé desce je pak klá-
vesnice a odporový enkodér. Obì des-
ky, displej LCD, rozhraní RS232, pás-
mové filtry a obvody pøepínání druhu
provozu jsou propojeny plochými kabe-
ly se samoøeznými konektory. Konek-
tory K10 a K11 na modulu klávesnice a
konektor na displeji LCD jsou osazeny
ze strany spojù. Místo konektorù MLW
lze pou�ít i lámací li�ty typu S2Gxx. Pro-
cesor a pamì� EEPROM jsou osazeny
v objímkách. Jako LCD displej lze pou-
�ít jakýkoliv typ 2× 20 znakù s øadièem
kompatibilním s HD44780 fy SHARP.
Inkrementální enkodér byl pou�it na od-
porovém principu, vyrábìný firmou
BOURNS, kterou zastupuje v ÈR firma
AMTEK. Je v�ak mo�no pou�ít i jiný typ
s výstupem kvadraturního typu (dva
výstupy s fázovým posunem 90°). Pøi
pou�ití vý�e zmínìného enkodéru se
støední vývod C propojí s vývodem 4
K4, krajní vývody A a B na 2 a 3 K4.
Deska s plo�nými spoji øídicí jednotky i
modulu DDS jsou navr�eny tak, aby je
bylo mo�no umístit do stínicího krytu.

Závìr

Popsaná øídicí jednotka s VFO pøed-
stavuje dostupné øe�ení nejslo�itìj�í
èásti TCVR z hlediska bì�ného radio-
amatéra. Nabízí kvalitní VFO (viz. [1])
a ovládací komfort komerèních zaøíze-
ní. Celá jednotka je dostupná v nìkoli-

Obr. 4 a 5. Zpùsob zobrazení údajù na displeji a rozmístìní
tlaèítek na ovládacím panelu

ka variantách buï jako stavebnice,
nebo kompletnì osazená, popø. i jed-
notlivé moduly èi komponenty vèetnì
základní dokumentace a øídicího soft-
ware pro PC.

Cena kompletní jednotky vèetnì klá-
vesnice, displeje a inkrementálního èi-
dla je 5580 Kè, stavebnice pak 4900 Kè
bez DPH. Ceny jednotlivých modulù,
popø. komponentù sdìlíme na dotaz.

Závìrem bychom za cenné podnìty
chtìli podìkovat OK1DNH a dal�ím.

Bli��í údaje lze získat písemnì na
adrese: ELSY s. r. o., Areál VÚ Bì-
chovice - B22, 190 11 Praha 9.
Tel./fax: 02/6440357, 02/67063024

Literatura
[1] Hejduk, K.: Pøímá èíslicová synté-

za, generátor a VFO s DDS. Prak-
tická elektronika è. 6/1998, str. 12.

Seznam souèástek
Rezistory
R1, R2, R3, R4 10 kΩ
R5 8,2 kΩ
R6, R7 4,7 kΩ
R8 12 Ω
R9 3,3 kΩ
R10, R11 1,5 kΩ
R12 10 kΩ
R13 4,7 kΩ
RS1 8×4,7 kΩ

(rezistorová sí� SIP)

Odporové trimry
P1 1 kΩ (PIHER PT6V)

Kondenzátory (elektrolytické)
C1, C2 22 µF/16 V
C3, C4, C5, C7, C15 10 µF/25 V
C14, C16, C17, C19,
C22 100 µF/10 V

Kondenzátory (keramické)
C6, C8, C11, C12, C13,
C18, C20, C21, C23 100 nF
C9, C10 15 pF

Cívky
L1, L2 47 µH

Diody
D1, D2 BAT45

Integrované obvody
IO1 AT89C55
IO2, IO3 74HCT595
IO4 MAX232
IO5 ST24C32

Konektory
J1 S1Gxx
K1, K3, K7, K10 MLW10G
K2 MLW20G
K4, K5, K11 PSH02-04P
K6 MLW16G
K8, K9 BLxxG
K12 ARK210/3

Ostatní
LCD displej TM202ABF
enkodér ECW0D-B36-CE0009
Tl1 a� Tl14 6425.0101 Marquart

Obr. 6. Pøíklad øe�ení TCVR Obr. 7. Moduly VFO: klávesnice, øídicí jednotka a modul DDS
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Imobilizér IMA1 kund opìt otevøou dveøe (vrátíme-li se
pro nìco do vozidla), obnoví se odpoèí-
távání na dal�ích 30 sekund od jejich
posledního zavøení. Opu�tìní módu
dezaktivace a navození aktivního stavu
je akusticky oznámeno pìti krátkými píp-
nutími a tento stav je indikován rozbliká-
ním LED.

Také tento imobilizér je vybaven funk-
cí servisního módu, ve kterém zùstává
neaktivní libovolnì dlouhou dobu, dokud
není tento stav zru�en. Servisní mód si
pamatuje i pøi odpojení napájecího napì-
tí a po jeho opìtovném pøipojení se do
servisního módu opìt vrátí. Servisní
mód se nastaví stejnì jako u jednodu��í-
ho typu IM-2 opìtovným pøilo�ením klíèe
v dobì dezaktivace bez zapnutého zapa-
lování a je také oznámen stejným akus-
tickým signálem (sérií dvou dlouhých
tónù - nejprve hlub�í a pak vy��í tón) a je
indikován rozsvícením LED. Opu�tìní
servisního módu je mo�né pouze dal-
�ím pøilo�ením klíèe, èím� se imobilizér
vrátí do stavu dezaktivace. Tato skuteè-
nost je oznámena opìt akustickým sig-
nálem a zhasnutím LED.

Funkce alarmu se zaøazuje, pøí-
padnì vypíná v re�imu speciálních
funkcí a je indikována rychleji blikající
LED (asi 2 Hz) pøi zaøazené funkci alar-
mu. Je-li imobilizér v aktivním stavu, rea-
guje pøi této funkci na stav dveøního kon-
taktu. Sepne-li se, zaène se odpoèítávat
doba vstupního zpo�dìní Tzp a neakti-
vuje-li se bìhem této doby zaøízení pøilo-
�ením klíèe DALLAS, spustí se 28 se-
kund trvající alarm, který lze zru�it pouze
pøilo�ením klíèe se správným kódem. Po
jeho skonèení se jako indikace probìh-
nuv�ího poplachu rozbliká LED je�tì
vy��ím kmitoètem (asi 8 Hz), a dal�í po-
plach je opìt vyvolán jakoukoliv dal�í
zmìnou sepnutí nebo rozepnutí dveøní-
ho kontaktu (tedy jak otevøením, tak za-
vøením dveøí). První i pøípadný dal�í
alarm spíná relé v rytmu 1 Hz nebo trva-
le - podle módu navoleného v re�imu
volby speciálních funkcí.

Zaøízení pracuje s dveøním kontak-
tem, který spíná proti kostøe. Po dezakti-
vaci imobilizéru a zapnutí zapalování se
pøilo�ením kódového klíèe navodí mód
volby speciálních funkcí. Navození to-
hoto módu je charakterizováno rozsví-
cením LED a pokud je klíè stále pøilo�en,
ozve se ka�dou sekundu krátké pípnutí.
Podle celkového poètu pípnutí je navole-
na nìkterá ze speciálních funkcí.

Podle poètu pípnutí se zaøadí násle-
dující funkce:
- dvì pípnutí zaøadí funkci alarmu,
- ètyøi pípnutí  vyøadí funkci alarmu,
- �est pípnutí zaká�e antisabotá�ní alarm,
- osm pípnutí povolí antisabotá�ní alarm,
- deset pípnutí navodí mód nastavení
nového vstupního zpo�dìní,
- dvanáct pípnutí navodí mód uèení kódu
nových klíèù,
- ètrnáct pípnutí navodí mód pøeru�ova-
ného spínání obou alarmových relé,

- �estnáct pípnutí navodí mód, kdy jedno
alarmové relé spíná pøeru�ovanì, druhé
trvale,
- osmnáct pípnutí navodí mód trvalého
spínání obou alarmových relé.

Po zvolení po�adované funkce se
vrátí do stavu dezaktivace, vyjma pøípa-
dù pøeprogramování kódù klíèù a zmìny
nastavení vstupního zpo�dìní, které bu-
dou popsány dále. V pøípadì, �e se po-
èet pípnutí li�il od uvedeného poètu, vrá-
tí se do stavu dezaktivace bez zmìny
nastavení. Navození uèícího módu je in-
dikováno nepøeru�ovaným svitem LED a
signalizováno trvalým, krátce pøeru�ova-
ným tónem. V tomto stavu je opìt nutné
nauèit kódy v�ech ètyø pou�ívaných klíèù
(nebo pøi pou�ití men�ího poètu klíèù je-
den klíè nauèit vícekrát).

Pøeètení kódu je oznámeno stejnì
jako u IM-2 zhasnutím LED a dvojicí
tónù (nejprve vy��í, pak ni��í tón). Po
pøeètení kódu posledního, ètvrtého klíèe,
skoèí zase do stavu dezaktivace. Navo-
zení re�imu nastavení vstupního zpo�-
dìní je oznámeno akustickým signálem
(pìtkrát se opakující série tøí sestupných
tónù) a rozsvícením LED. Otevøením
dveøí v tomto re�imu zaène ubíhat doba
nastavovaného vstupního zpo�dìní, pøi-
èem� je ka�dá zapoèatá sekunda ozná-
mena krátkým zhasnutím LED a krátkým
pípnutím. Zavøením dveøí se odpoèítává-
ní pøeru�í a doba, kdy byly dveøe otevøe-
ny (co� odpovídá poètu pípnutí, pøípad-
nì poètu bliknutí LED), se zapí�e jako
nová doba vstupního zpo�dìní Tzp.

Dobu vstupního zpo�dìní je mo�né
nastavit v rozmezí 1 a� 30 sekund. Ne-
zavøou-li se dveøe do 30 sekund, nastaví
se automaticky èas 30 sekund. Po skon-
èení nastavení vstupního zpo�dìní se
imobilizér opìt vrátí do stavu dezaktivace.
V�echny nastavené hodnoty se zapisují
do pamìti EEPROM a zùstávají zacho-
vány i po odpojení napájecího napìtí.
Jako výchozí hodnoty (t.j. hodnoty navo-
lené pøi prvním zapnutí) byly zvoleny ná-
sledující:
- funkce dveøního alarmu nezaøazena,
- antisabotá�ní alarm zapnut,
- obì alarmová rélé spínají v pøeru�ova-
ném módu,
- hodnota vstupního zpo�dìní Tzp 10 se-
kund (po zaøazení funkce alarmu).

Popis obvodového øe�ení

IMOBILIZÉR
Ing. Pavel Hùla

(Dokonèení)

Schéma IMA1 je na obr. 5. Obvodovì
je do znaèné míry podobné jednodu��í
variantì imobilizéru a øada èástí má ana-
logickou funkci. Stejné je øe�ení nulova-
cích a napájecích obvodù, podobnì jsou
vyøe�eny i ochranné obvody vstupù imo-
bilizéru. Stejná kriteria platí i pro výbìr
pamìti EEPROM. Pro realizaci v�ech
potøebných funkcí je v�ak ji� program
podstatnì slo�itìj�í, a proto je nutné po-
u�ít mikrokontrolér PIC16C56 s vìt�ím
prostorem pro pamì� programu. Rovnì�
vìt�í nárok na poèet vstupních a výstup-
ních linek vedl v nìkterých pøípadech
k jejich zdvojené funkci. Pro výstup alar-
mu jsou pou�ita dvì relé SIEMENS 10 A,
ovládaná spínacími tranzistory ze dvou
výstupù mikropoèítaèe. Toto øe�ení vy-
plynulo z po�adavku mo�nosti volby pøe-
ru�ovaného èi trvalého sepnutí, a to sa-

Druhá varianta v sobì sdru�uje funk-
ce imobilizéru a autoalarmu, reagujícího
na stav dveøního kontaktu. Funkce imo-
bilizéru je zaøazena v�dy, zapnutí funkce
alarmu je volitelné u�ivatelem a její zaøa-
zení, pøípadnì vypnutí se uskuteèòuje
volbou v módu speciálních funkcí. Stejnì
jako v prvním pøípadì, imobilizér v ak-
tivním stavu znemo�ní nastartování mo-
toru a navíc pøi pokusu o startování
spustí jednorázový antisabotá�ní po-
plach o délce 28 sekund.

Volbou v re�imu speciálních funkcí je
mo�né funkci antisabotá�ního poplachu
zakázat a pøípadnì opìt povolit. Princip
znemo�nit nastartovat spoèívá opìt
v rozpojení zapalovacího okruhu ve dvou
rùzných místech pomocí rozpínacích
kontaktù výkonových relé po celou dobu
pøítomnosti napìtí na svorce 15 zapalo-
vací skøínky (tj. svorce 10 imobilizéru).
Poplach, vyvolaný pokusem o nastarto-
vání motoru pøi aktivovaném imobilizéru,
je zpùsoben pøipojením napìtí +12 V na
svorku 15 zapalovací skøínky a je také li-
mitován dobou max. 28 sekund, pøièem�
vyvolat nový poplach lze a� po skonèení
poplachu probíhajícího, a to odpojením a
opìtovným pøipojením napìtí na svorku
15 (tzn. pøi dal�ím pokusu o nastartování).

Výstupem poplachu jsou spínací
kontakty dvou relé Siemens 10 A. Vol-
bou v re�imu speciálních funkcí je mo�-
né zapnout mód trvalého (obì relé jsou
sepnuta po celou dobu trvání alarmu),
nebo pøeru�ovaného poplachu v rytmu
1 Hz se støídou 1 : 1 buï pro obì, nebo
pouze pro jedno relé (druhé je pak opìt
trvale sepnuto po celou dobu poplachu).
Aktivní stav imobilizéru je signalizován
blikáním LED v rytmu 1 Hz (pøi vypnuté
funkci alarmu). Imobilizér se dezaktivuje
pøilo�ením jednoho z klíèù se správným
kódem na pøíslu�né vstupní kontakty a
stav dezaktivace je oznámen akustickým
signálem, stejným, jako u první varianty
imobilizéru (asi 3 sekundy trvající opako-
vání sekvence vy��ího a ni��ího tónu) a
indikována zhasnutím LED.

Pokud je imobilizér dezaktivován, je
mo�né volnì startovat, ani� by byl vyvo-
lán alarm. Po nastartování nebo po pøipo-
jení napìtí +12 V na svorku 10 setrvává
imobilizér v neaktivním stavu. Nepøipojí-li
se napìtí, trvá doba neaktivního stavu
30 minut nebo 30 sekund po otevøení a
následném zavøení dveøí. Stejné èasová-
ní platí pro stav odpojení napìtí od svor-
ky 10. V praxi to znamená, �e zùstane-
me-li sedìt ve vozidle a vypneme pouze
zapalování (napø. na �eleznièním pøejez-
du), mù�eme opìt volnì startovat (ani�
bychom museli znovu dezaktivovat imobi-
lizér pøilo�ením klíèe) po dobu 30 minut.
Vystoupíme-li v�ak z vozidla (to zname-
ná otevøeme-li a opìt zavøeme dveøe),
zkrátí se doba stavu dezaktivace na 30
sekund. Pokud se bìhem tìchto 30 se-
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Obr. 5. Schéma zapojení imobilizéru IMA1

mostatnì pro ka�dé relé. Upraveny také
musely být obvody komunikace s pamìtí
EEPROM na tøívodièový systém, vyu-
�ívající pro datový vstup i výstup je-
den vývod mikropoèítaèe. Tranzistor T6
(BD139) musí mít dostateènì velké zesí-
lení, pøípadnì lze zmen�it odpor rezisto-
ru R2 a� na 820 W,  je�tì lep�í je pou�ít
na místì T2 �darlington� BD679. V tom
pøípadì je mo�né odpor rezistoru R2
zvìt�it na 10 kW.

Mechanická konstrukce

O mechanické konstrukci platí v�e,
co bylo napsáno pro konstrukci IM-2.
Deska s plo�nými spoji (obr. 6.) je typu
IMA1 a je do krabièky (stejného typu)
upevnìna stejným zpùsobem a s pou�i-
tím stejného montá�ního postupu. Roz-
místìní upevòovacích otvorù je v�ak
odli�né, jejich oznaèení mù�e být prove-
deno stejným postupem. Pro osazování
platí rovnì� stejné pokyny. Na desce
jsou ètyøi drátové propojky, které je nut-
né propojit je�tì pøed zapájením mikro-
poèítaèe a pamìti EEPROM. Tøi krat�í
mù�eme vyrobit z neizolovaného drátu
o prùmìru 0,3 mm, na nejdel�í propojku
je vhodné pou�ít drát izolovaný. Rozmís-
tìní souèástek je na obr. 7.

O�ivení

Po správném osazení desky by ne-
mìly nastat �ádné komplikace. Po pøi-
pojení napájecího napìtí se rozbliká
LED kmitoètem 1 Hz (co� signalizuje ne-
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zaøazenou funkci alarmu). Odbìr proudu
by mìl být zhruba stejný jako u imobili-
zéru IM-2 (13 mA pøi rozsvícené LED).

Po pøivedení napìtí +12 V na svorku
10 se sepnou blokovací relé a spustí se
antisabotá�ní poplach. Po 28 sekundách
se poplach vypne a jako indikace pro-
bìhnuv�ího poplachu bliká LED kmito-
ètem asi 8 Hz. Odpojíme napájecí napìtí
(na dobu nejménì 5 sekund) a pøed a
bìhem jeho opìtovného pøipojení propo-
jíme bod oznaèený * (spoleèný vývod re-
zistorù R6 a R8) s potenciálem +5 V.
Tím se navodí uèební mód klíèù (propoj-
ku ji� odstraníme) a postupným pøikládá-
ním klíèù nauèíme imobilizér jejich kódy.
(Opìt musíme �nauèit� kódy v�ech 4 klí-
èù).

Po pøeètení kódu posledního klíèe se
ozve akustický signál, oznamující navo-
zení módu dezaktivace (stejný jako u imo-
bilizéru IM-2). Bìhem této doby se ne-
sepnou po pøipojení napìtí +12 V na
svorku 10 blokovací relé ani se nevyvolá
antisabotá�ní alarm. Na rozdíl od imo-
bilizéru IM-2 trvá v�ak tento stav 30 mi-
nut po odpojení napìtí +12 V od svorky
10. Pokud se v�ak v této dobì sepne a
opìt rozepne dveøní kontakt, zkrátí se
doba dezaktivace na 30 sekund. Sepnutí
dveøního kontaktu mù�eme simulovat
spojením svorky 14 s nulovým potenciá-

lem. Opìtovným pøilo�ením klíèe ve sta-
vu dezaktivace a bez napìtí na svorce 10
si ovìøíme navození servisního módu.
Jeho dal�ím pøilo�ením servisní mód
opìt opustíme.

Pøilo�ením klíèe po dezaktivaci a po
pøipojení napìtí +12 V na svorku 10 si
ovìøíme volby speciálních funkcí. Pokud
dr�íme klíè stále pøipojen, ozývají se
v sekundových intervalech krátká pípnutí
a podle jejich poètu se zvolí po�adované
funkce. Chceme-li uskuteèòovat nebo
ovìøovat volbu více funkcí (a nechceme-
li v�dy èekat 30 sekund), mù�eme dobu
dezaktivace zkrátit odpojením (na dobu
5 s) napájecího napìtí.

Pokyny pro montá� imobilizéru

Seznam souèástek
pro imobilizér IMA1

C1, C2 22 pF, ker.
C3 100 µF/25 V, rad.
C4 a� C7 0,1 µF, ker.
C8 10 µF/25 V, rad.
D1 1N4005
D2 BZX83V003.3
D3 1N4005
D4 a� D6 BZX83V004.7
D7, D8, D11 1N4005
D12 BZX85V022
D13 BZX83V005.1
IC1 PIC16C56
IC2 93C46, EEPROM
IC3 7805
PI1 KPT2040
R1 4,7 kW
R2 2,2 kW
R3 12 kW
R4 2,2 kW
R5 33 kW
R6 220 W
R7 22 kW
R8 180 W
R9 100 kW
R10 22 kW
R11 4,7 kW
R12 120 W
R13 39 kW
R14, R15, R19 100 kW
R16 10 kW
R17 2,2 kW
R18 1 kW
R20 4,7 kW
R21 68 W
R22 4,7 kW
RE1, RE2 SIEM.10A
RE3, RE4 H700E12C
T0, T1 BC337-40
T3 BC558
T4, T5 BC546
T6 BD139
X1 4 MHz, KM29
krabièka IM-2

Naprogramované mikropoèítaèe pro
IM-2 (250 Kè) a IMA1 (300 Kè) lze ob-
jednat na adrese: ing. Pavel Hùla, Jab-
loòová 2, 106 00 Praha 10, tel. 02/75
51 672.

Obr. 6.
Deska

s plo�nými
spoji pro

IMA1

Obr. 7. Rozmístìní souèástek pro IMA1

Obr. 8.
Blokové
schema
pøipojení

imobilizéru
IMA1

Opìt platí v�e, co bylo napsáno pro
imobilizér IM-2. Vývody jsou také vyve-
deny otvorem v rohu krabièky a opìt je
tøeba dát pozor na vedení vodièù kolem
jednotlivých relé. Navíc pøibylo pøipojení
dveøního kontaktu a je zde navíc výstup
druhého alarmového relé (men�í relé
mohou spínat proud 10 A). Vyu�ití jed-
notlivých výstupù zále�í na konkrétní
aplikaci, napø. je mo�né pøeru�ovanì
spínat �blinkry� a trvale akustickou sirénu.
Pro zhotovení kontaktù klíèe platí stejné
podmínky, jako u jednodu��í varianty.
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Ing. Milo� Munzar, CSc.

 Jedná se o osvìdèený modul voltmetru s pøevodníkem ICL7107 a se
zobrazovaèem LED (viz obrázek na titulní stranì), jeho� rozmìry byly
zmen�eny pou�itím souèástek SMD. Pro jednoduchost a láci je voltmetr za-
pojen na desce s jednostrannými plo�nými spoji. Z modulu je vyveden plo-
chý kabel se zásuvkou PFL, kterým se modul pøipojuje k vnìj�ím obvodùm.

Modul je napájen z jediného zdroje hrubì stabilizovaným ss napìtím 5 V,
pøièem� záporný pól (GND) zdroje mù�e být spojen se zemí (IN-) mìøeného
napìtí. V modulu je vestavìn vnìj�í zdroj referenèního napìtí a mìniè pro
získání záporného napìtí pro pøevodník. Desetinné teèky na zobrazovaèi
se rozvìcejí vnìj�ími logickými signály (úrovnì L), vzta�enými k záporné-
mu pólu (GND) napájení. Dal�ím logickým signálem (úrovnì H) se testuje
zobrazovaè. Pro potlaèení ru�ení sí�ovým brumem (50 Hz), superponova-
ným k mìøenému napìtí, je doba integrace pøevodníku navr�ena jako ce-
listvý násobek periody sí�ového kmitoètu.

 Základní technické údaje
Napájecí napìtí:        ss, 5 V ±5 %.
Odebíraný proud:     maximálnì 220 mA.
Mìøicí rozsah:                            ± 200 mV.
Zobrazení:            3,5 místa, LED 10 mm.
Èetnost mìøení:     3 mìøení za sekundu.
Rozmìry:  66 x 49 x 16 mm.

Popis zapojení
 Schéma voltmetru je na obr. 1. V pøí-

stroji je pou�it integrovaný pøevodník
typu ICL7107 (IO1), který obsahuje
v�echny potøebné obvody pro 3,5 místný
èíslicový voltmetr s displejem LED.
Schéma vychází z doporuèeného zapo-
jení výrobce pøevodníku. Také hodnoty
integraèního rezistoru R11, integraèního
kondenzátoru C8, kondenzátoru auto-
matického nulování C7 a referenèního

Obr. 1.
Schéma
voltmetru

Modul 3,5místného
voltmetru s LED

Mìøené napìtí se pøivádí na IO1
pøes dolní propust R12 a C4 o mezním
kmitoètu nejvý�e 160 Hz, která potlaèuje
vf ru�ivé slo�ky. Vstup mìøeného napìtí
(pøívody IN+ a IN-) je �plovoucí�, tj. ani
jeden z pøívodù nemusí být na potenciá-
lu napájecí zemì GND. Napìtí na vstup-
ních svorkách v�ak musí být v rozmezí
napájecích napìtí pøevodníku (tj. v roz-
mezí od -3,2 V do +5 V vùèi zemi GND).
Proto je v bì�ných aplikacích nejjedno-
du��í spojit pro zaji�tìní správného po-
tenciálu vstupu voltmetru pøívod IN- se
zemí GND. Pøi tomto propojení nesmí
mìøicím pøívodem IN- protékat napájecí
proud voltmetru, proto�e tímto proudem
vytvoøený napì�ový úbytek by se pøièítal
k mìøenému napìtí. Pokud je napájecí
zdroj plovoucí, mù�eme spojit IN- s GND
pøímo v modulu. Slou�í k tomu kontakty
JP1, které v tomto pøípadì spojíme pro-
pojkou (jumperem). Pokud je v�ak ji�
v obvodu, ke kterému pøipojujeme modul
voltmetru, zemì napájení spojena se
zemí zdroje mìøeného napìtí, musí být
kontakty JP1 rozpojeny.

 Ke své èinnosti potøebuje ICL7107
dvì nestabilizovaná napájecí napìtí Vcc
a V- o velikostech pøibli�nì +5 V a -5 V.
Napájecí napìtí Vcc se pøivádí do modulu
jako vnìj�í napájecí napìtí +5 V, záporné
napájecí napìtí V- je získáváno z napìtí
+5 V mìnièem s tranzistory T1 a T2.
Tranzistory jsou buzeny taktovacím napì-
tím z ICL7107. Obdélníkové napìtí z ko-
lektorù T1 a T2 je usmìrnìno zdvojova-
èem s diodami D1 a D2. Na výstupu
zdvojovaèe je napìtí asi -3,2 V, které je
pro èinnost ICL7107 zcela postaèující.
Velikost napìtí +5 V neovlivòuje pøesnost
voltmetru, ale má vliv na jas zobrazova-
èe. Proto je vhodné napájecí napìtí +5 V
hrubì stabilizovat s pøesností alespoò ±5 %.

 V popisovaném voltmetru je pro pøe-
vodník ICL7107 pou�it vnìj�í zdroj refe-
renèního napìtí, proto�e dosahuje vìt�í

kondenzátoru C6 odpovídají výrobcem
doporuèeným hodnotám.

Kondenzátor C5 a rezistor R10 jsou
zapojeny v obvodu taktovacího generá-
toru a urèují taktovací kmitoèet. Je vhod-
né volit takový taktovací kmitoèet, aby
doba integrace mìøeného napìtí, která
je 4000. násobkem periody taktovacího
signálu, byla celistvým násobkem kmito-
ètu sítì 50 Hz. V takovém pøípadì je
støední hodnota napìtí sí�ového brumu,
pøièteného k mìøenému napìtí za dobu
integrace nulová, brum je potlaèen a ne-
zpùsobuje kolísání zobrazované hodno-
ty. Jako optimální taktovací kmitoèet, pøi
kterém je potlaèen brum a vykonávají se
zhruba tøi mìøení za sekundu, byl zvolen
kmitoèet 50 kHz. Pøesná velikost takto-
vacího kmitoètu se nastavuje zmìnou
kapacity kondenzátoru C5.
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Obr. 2.
Deska

s plo�nými
spoji

stability ne� vnitøní referenèní zdroj
v ICL7107 a dále umo�òuje propojení
záporného pólu napájení (GND) s mìøi-
cím vstupem IN- pøevodníku. Jako zdroj
referenèního napìtí slou�í IO2 typu
TL431, který poskytuje na spojených vý-
vodech 1 a 3 napìtí +2,5 V. Pro dosa�e-
ní citlivosti 200 mV vy�aduje pøevodník
mezi svými vývody VREF+ a VREF- re-
ferenèní napìtí 100 mV. Na tuto velikost
je napìtí z IO2 sní�eno dìlièem R8, R9,
pøièem� pøesnou velikost referenèního
napìtí, a tím i citlivost voltmetru, lze do-
stavit trimrem P1.

 K pøevodníku je pøipojen ètyømístný
displej ze segmentovek LED. Desetinné
teèky displeje jsou vyvedeny pøes ome-
zovací rezistory R1 a� R3 na propojova-
cí konektor K1. Desetinné teèky se roz-
svìcejí propojením pøíslu�ných vývodù
K1 se zemí napájení GND. Na pøívodní
konektor je také vyveden vývod TEST
pøevodníku. Pokud spojíme TEST s na-
pájecím napìtím +5 V, rozsvítí se v�ech-
ny segmenty displeje.

 Popis konstrukce
V�echny souèástky voltmetru jsou

umístìny na desce s jednostrannými
plo�nými spoji. Obrazec plo�ných spojù
a rozmístìní souèástek na desce na
stranì souèástek a na stranì spojù je na
obr. 2. Kromì dìr pro vývody souèástek
zhotovíme do desky (odvrtáním a vypilo-
váním jehlovým pilníkem) oválný otvor
o rozmìrech 12,5 x 1,25 mm pro propo-
jovací kabel.

Pøed osazováním zkontrolujeme vi-
zuálnì proti svìtlu, zda nejsou pøeru�e-
ny nebo zkratovány plo�né spoje na des-
ce. Na desku nejprve pøipájíme na
stranì spojù souèástky SMD a pak zapo-
jíme na stranì souèástek zbývající sou-

èástky od nejni��ích po nejvy��í. Pro
IO1 pou�ijeme objímku DIL40, pro zob-
razovaèe LD1 a LD2 pou�ijeme rovnì�
objímku DIL40, ze které pøedem vytlaèíme
nadbyteèné kontakty (èíslo 10, 20, 21, 31).

K osazené desce pøipájíme propojo-
vací kabel. Je pou�it deseti�ilový plochý
kabel, urèený pro zaøezávací konektory.
Délka kabelu je podle potøeby a� nìkolik
desítek cm. Kabel støíháme nù�kami tak,
aby èára støihu byla kolmá k podélné ose
kabelu. Na jednom konci kabelu odtrh-
neme v délce 52 mm jednotlivé vodièe
od sebe a zkrátíme je podle tab. 1 (vo-
diè è. 1 je krajní vodiè, barevnì ozna-
èený).

Tab. 1. Zkrácení vodièù proti plné délce
   èíslo     zkrácení èíslo zkrácení
  vodièe      [mm]        vodièe    [mm]
     1         22    6       20
     2         22    7         0
     3         22    8         5
     4         22    9       16
     5         19  10       29

Zkrácené konce vodièù odizolujeme
(tepelným odizolovacím nástrojem, niko-
liv �típacími kle�tìmi) v délce asi 2 mm a
pocínujeme. V praxi se ukázalo, �e nì-
které typy kabelù sná�ejí teplo pøi cíno-
vání vodièù dobøe (napø. �edé kabely
BELDEN AWG28-10), u jiných typù se
v�ak izolace smr�tila a� o 5 mm (takové
kabely jsou samozøejmì nepou�itelné).
Nepájený konec kabelu prostrèíme otvo-
rem v desce tak, aby vodièe s pocínova-
nými konci vyènívaly na stranì spojù a
vodiè 1 byl dále od zobrazovaèe. Jednot-
livé vodièe pak pøipájíme k pøíslu�ným
vývodùm desky (ètvercovým pájecím
plo�kám). Vodièe 1 a 2 pøipájíme k vývo-
du 1, 2, vodièe 3 a 4 k vývodu 3, 4, vodiè
5 k vývodu 5 atd. Pokud jsme pracovali
peèlivì, budou v�echny vodièe le�et pìk-
nì na desce mezi vývody souèástek.
Plochý kabel zajistíme v otvoru na stranì
souèástek tepelným lepidlem. Pokud je
v�echno v poøádku, zaøízneme na volný
konec kabelu konektor K1 - zásuvku
PFL10 (trojúhelníková znaèka na konek-
toru musí být na vodièi 1).

Zapojený modul o�ivíme. Propojíme
kontakt JP1, pøevodník ICL7107 vyjme-
me z objímky a pøipojíme napájecí napì-
tí +5 V. Zkontrolujeme napìtí referenèní-
ho zdroje IO2 (+2,5 V) a referenèní napìtí
na objímce IO1 mezi vývody VREF+ a
VREF-, které má být okolo 100 mV.
Trimrem P2 je nastavíme pøesnì na
velikost 100 mV. Pak zasuneme ICL7107
do objímky. Osciloskopem zkontrolujeme
taktovací impulsy na jeho vývodech
OSC1, OSC2 a OSC3. Èítaèem zmìøí-
me na kolektorech T1 a T2 taktovací kmi-

toèet a zmìnou kapacity C5 jej nastavíme
na 50 kHz. Kapacitu mìníme tak, �e k C5
øadíme paralelnì dal�í SMD kondenzáto-
ry s podstatnì men�í kapacitou.

Pak ovìøíme èinnost mìnièe záporné-
ho napájecího napìtí. Na vývodu V- IO1
má být proti GND napìtí okolo -3,2 V.

 Na mìøicí vstup (mezi pøívody IN+ a
IN-) modulu pøipojíme kalibraèní napìtí
jemnì mìnitelné v rozmezí -300 mV a�
+300 mV, které mìøíme ètyøapùlmístným
voltmetrem. Pomocí zmìny kalibraèního
napìtí ovìøíme, �e modul mìøí správnì.
Pak nastavíme kalibraèní napìtí pøesnì
199,9 mV a trimrem P1 seøídíme citlivost
modulu tak, aby displej modulu zobrazo-
val èíslo 1999. Pokud rozsah P1 nedo-
staèuje, mù�eme jej zvìt�it zmen�ením
odporu rezistoru R7.

 Nakonec spojováním vývodù modulu
DT2 a� DT4 s GND ovìøíme funkci dese-
tinných teèek.

Modul voltmetru se upevòuje na
pøední panel pøístroje, do kterého je
urèen, dvìma distanèními sloupky,
pro jejich� pøi�roubování jsou v desce
pøipravené otvory (vedle zobrazovaèe).

Závìr
 Pøesto�e èíslicový voltmetr pøedsta-

vuje funkènì slo�itý pøístroj, je díky pou-
�ití integrovaného pøevodníku ICL7107
stavba modulu voltmetru velmi jednodu-
chá a o�ivení neèiní potí�e. Malé prùèelí
modulu �etøí prostor na panelech pøístro-
jù a umo�òuje vestavìt modul i do níz-
kých pøístrojových skøínìk, èím� se pod-
statnì roz�iøuje prostor jeho aplikací.

Seznam souèástek
R1, R2, R3 470 W, SMD 1206
R4, R5 12 kW, SMD 1206
R6 1,5 kW, SMD 1206
R7 390 kW, SMD 1206
R8 56 kW, METAL, 1 %
R9 2,2 kW, METAL, 1 %
R10, R11, R12 100 kW, SMD 1206
P1 20 kW, PM19
C1, C2, C3 10 µF/16 V, elektrolyt.,

radiální, miniaturní
C4 10 nF, keram., SMD 1206
C5 120 pF, keram., SMD 1206
C6, C8 100 nF, fóliový, RM=5 mm
C7 220 nF, fóliový, RM=5 mm
D1, D2 1N4148
T1 BC556B
T2 BC546B
IO1 ICL7107
IO2 TL431TO92
LD1, LD2 HDSP5521
JP1 konektor. kolíky (2 ks)
K1 zaøezávací zásuvka PFL10
zkratovací propojka
objímka DIL40 (2 ks)
plochý kabel BELDEN AWG28-10 (25 cm)
deska s plo�nými spoji è. M41V
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Posuvný statický 8bitový registr
IC17A nahrazuje pamì� se ètyømi ne-
závislými spínaèi na zem, slou�ící ke
zmen�ování celkového poètu vygene-
rovaných bunìk (zmen�ení zpo�dìní)
pamìtí IC19 a� IC21. Pøes diody D5,
D6, D9 a D10 mù�e být uzemnìn ad-
resový bit s nejni��í prioritou - poèet
vygenerovaných adres se tím zmen-
�uje na 1/4 - multiplexní re�im (pøi
uzemnìní dvou bitù na 1/16). U pamìti
IC21, která slou�í ke zpo�dìní signálu
mezi levým a pravým kanálem, je je-
den adresový bit trvale spojen se zemí
(A8) - to znamená, �e nejvìt�í zpo�-
dìní IC21 je rovno 1/4 IC19 nebo IC20.

Dal�í dva bity A3 a A6 je
mo�né uzemnit pomocí
IC17A a tím zkrátit zpo�-
dìní vzhledem k maxi-
málnímu zpo�dìní IC19
nebo IC20 na 1/32 a pøi
uzemnìní obou vstupù
A3 a A6 a� na 1/128.
U pamìtí IC19 a IC20
lze zpo�dìní zkrátit uzem-
nìním jednoho adresového vstupu
pouze na 1/4.

Druhá èást posuvného registru
IC17B slou�í jako pamì� pro nastave-

ní programovatelné dìlièky IC12. Tím
mù�eme mìnit celkový poèet vygene-
rovaných bunìk v jednom cyklu (zpo�-
dìní v�ech pamìtí) v rozsahu 1/15 a� 1.
Zpo�dìní je je�tì mo�né mìnit zmì-
nou vzorkovací frekvence, co� je zále-

�itost procesoru. Data do posuvných
registrù jsou posílána sériovou linkou
z procesoru. Tím mù�eme dva výstu-
py procesoru (sériová linka DATA a
CLK) pomocí statických posuvných
registrù roz�íøit na neomezený poèet
výstupù.

Výstupní analogová èást
(ECHOPAN A) obr. 1.

Výstupy z pamìtí IC19 a� IC21 jsou
zavedeny do klopných obvodù D IC5A,
IC5B a IC6B. Je to z dùvodu vyfil-
trování signálu po prùchodu digitální
zpo�ïovací linkou. Z výstupu obvodù
D se signál pøevádí zpìt na analogový
signál integraèním èlánkem R37/C15,
R38/C16, R39/C17 a R40/C18. Dále
bude popisován pouze levý kanál,
pravý je obdobný.

V hlavním levém kanálu je mo�né
k výstupu z 2. pamìti (IC20) pøimixo-
vat v re�imu HALL pøes analogové
spínaèe IC8A a IC8C signály z 1. pa-
mìti (IC19) a z 3. pamìti (IC21). To

DIGITÁLNÍ STEREO ECHO/HALL
 ECHOTOP EASY, CLASSIC A CADILLAC

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

(Pokraèování)

Obr. 3. Schéma zapojení
ECHOPAN

slou�í k vytvoøení efektu HALL. Dále
pokraèuje signál pøes oddìlovací kon-
denzátor C19 a spínaè IC8B do filtru
dolní propusti. Pokud je spínaè IC8B
rozepnut, je zároveò sepnut IC8D na
zem. Je to z dùvodu pøeslechu pøes
rozepnutý spínaè.
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Z filtru (dolní propust) s kmitoètem
11 kHz a útlumem 12 dB/dek, tvoøe-
ným IC10C a R50, R51, C20 a C21,
jde signál do smì�ovacího obvodu ko-
lem P3. Zde se nastaví pøizemòová-
ním zpo�dìného nebo originálního
signálu po�adovaná váha mezi obì-
ma signály. Poslední aktivní èlen je
výstupní zesilovaè IC10A, ze kterého
je signál veden na výstupní zásuvku
CON7 (jack 6,3 mm).

Obdobným zpùsobem je signál
zpracován v pravém kanálu. Pouze
s tím rozdílem, �e zpo�dìný signál je
veden v�dy z 3. pamìti (IC21). Tím je
dáno zpo�dìní mezi levým a pravým
kanálem. Tedy celkové absolutní zpo�-
dìní pravého kanálu je dáno zpo�-
dìním levého kanálu (IC19 + IC20) +
+ zpo�dìní mezi levým a pravým ka-
nálem (zpo�dìní dané IC21).

Deska ECHOPAN
(schéma ECHOPAN) obr. 3.

Mozkem celého zaøízení je jedno-
èipový mikroprocesor IC2 firmy Thom-
son ST6260. Obsahuje 8bitový pøe-
vodník A/D, EEPROM pamì� a dal�í
potøebné obvody jako oscilátor atd.
Pro správnou funkci mikroprocesoru
je kromì krystalu 8 MHz nutný nulova-
cí obvod s T1, R22, R23 a Zenerovou
diodou D12. Na kolektoru tranzistoru
T1 se zmìní napìtí z �L� do �H�, a�
kdy� napájecí napìtí dosáhne napìtí
Zenerovy diody, seètené s pøechodem
e-b tranzistoru T1 (kolem 4,5 V). Ten
se pak otevøe a mikroprocesor se pøi-
vedením úrovnì �H� na nulovací vý-
vod 16 pøivede do funkèního stavu.

V�echna tlaèítka pro ovládání zaøí-
zení jsou pøipojena na jeden vstup mi-
kroprocesoru a jsou ètena jako analo-
gová klávesnice. Pøi stisknutí jednoho
z tlaèítek TL1 a� TL5 vznikne na dìlièi
R5 a R7 a� R10 urèitý úbytek napìtí.
Toto napìtí mikroprocesor mìøí po-
mocí vnitøního pøevodníku A/D. V zá-
vislosti na tomto napìtí vyhodnotí,
které tlaèítko bylo stisknuto. Nejvy��í
prioritu má tlaèítko zapojené v horní
èásti dìlièe (ON/OFF).

LED indikátoru vybuzení LD1 a�
LD4 jsou napojeny pøímo na porty µP
pøes sériové rezistory R1 a� R4.

Signál z vývodu 6 IC2 je pøiveden
na LED LD5, kde indikuje stav efektu -
ON/OFF - zpo�dìný signál je/není pøi-
mixován k originálnímu signálu. Záro-
veò je tento signál veden pøes CONP-
LOS1 na hlavní desku ECHODESK,
na které ovládá analogové spínaèe
v cestì zpo�dìného signálu IC8B a
IC9B a pøes negovací èlen IC9A uzem-
òovací spínaèe IC8D a IC9D.

Vývod 11 a 12 IC2 je zaveden pøes
D1 a D2 na indikaèní LED HALL/ECHO
LD6 a pøes CONPLOS1 spíná spína-
èe IC8C a IC8A. Poslední indikaèní
LED LD7 indikuje stav na vývodu 8
IC2 - HOLD ON/HOLD OFF. Tento
signál ovládá ji� zmínìný spínaè uza-
vírající celou zpo�ïovací linku IC7A
(funkce HOLD).

K indikaci èísla programové banky
a hodnot v�ech parametrù slou�í 1,5míst-
ný èervený displej LED. Je zapojen na
výstup posuvného registru IC1 pøes
sériové rezistory k omezení proudu
ka�dého segmentu. Signál do posuv-
ného registru je pøiveden z mikropro-
cesoru z vývodu 19 DATA a z vývodu
18 CLK. Z posledního bitu registru IC1
je signál DATA veden pøes CONP-
LOS1 na ECHODESK do dal�ích re-
gistrù spoleènì s hodinovým signá-
lem.

Mikroprocesor zároveò generuje
hodinový signál pro celou digitální
èást - vývod 7 IC2. Tato frekvence se
pohybuje v závislosti na zpo�dìní popø.
funkci HOLD od 250 kHz do 1 MHz.

Deska ECHOCLASS
pouze pro variantu ECHOTOP

CLASSIC (obr. 4.)

Na této desce, která je spojena
s ECHODESK konektorem CON1 a
CON2, je umístìn obvod fázového zá-
vìsu IC1, statický posuvný registr IC3
a analogový pøepínaè IC2. Vstupní
hodinový signál z procesoru je zave-
den do fázového detektoru - vývod 14
IC1 a porovnáván s fází signálu gene-
rovaného napìtím øízeným osciláto-
rem VCO. Tento detektor pøes èlánek
RC øídí VCO. Analogovým pøepína-
èem mìníme rezistory v èlánku RC od
1 kW do 1 MW - celkem 8 èasových
konstant. Tím mìníme dobu, za kte-
rou VCO dosáhne frekvence pøivedené
z mikroprocesoru. Tento obvod slou�í

pro plynulou zmìnu frekvence - zpo�-
dìní pro efekty chorus, flanger a roz-
mítaná echa, popø. hally. Celý obvod
pracuje tak, �e z mikroprocesoru se
periodicky skokovì mìní hodinová
frekvence z napø. 900 kHz na 1 MHz
s rychlostí zmìny podle naprogramo-
vání od 0,2 do 10 Hz. VCO se stále
sna�í dohnat frekvenci z mikroproce-
soru a plynule se pøelaïuje. Frekven-
ce z VCO je zavedena do celé digitál-
ní èásti na ECHODESK.

Deska ECHOPOT - pouze pro
variantu ECHOTOP CADILLAC

(obr. 5.)

Tato pomocná deska s plo�nými
spoji obsahuje také jako ECHOCLAS
fázový závìs s VCO pøepínaè èaso-
vých konstant s tím rozdílem, �e je
mo�né vybrat pouze ètyøi èasové kon-
stanty.

Dále jsou tam tøi osmipolohové ana-
logové pøepínaèe IC4, IC5 a IC6. IC4
a IC5 nahrazují tandemový potencio-
metr P3 - MIX pro levý a pravý kanál a
pøepínaè IC6 nahrazující potenciometr
P2 - FEEDBACK na základní desce
(ECHODESK). V této variantì (CA-
DILLAC) nejsou P2 a P3 na desce
ECHODESK osazeny. Ka�dý pøepí-
naè je tvoøen analogovým multiplexe-
rem 1 z 8 4051. Rezistory u ka�dého
pøepínaèe jsou nastaveny z hlediska
optimálního prùbìhu regulace. Regu-
lace je 8stupòová, av�ak nelineární,
co� bohatì dostaèuje pro v�echna po-
tøebná nastavení.

Obr. 4. Schéma zapojení
ECHOCLAS
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STAVBA

I kdy� celé zaøízení vypadá na prv-
ní pohled znaènì slo�itì, zku�enìj�í
elektronik se nemusí stavby pøíli� obá-
vat. �ádná z variant neobsahuje jaký-
koliv nastavovací prvek.

Pro ka�dou desku je uveden osa-
zovací výkres ze strany normálních

souèástek, osazovací výkres ze stra-
ny plo�ných spojù pro souèástky SMD
a výkres desky s plo�nými spoji

Nìkolik rad k osazování SMD

u�ívajících souèástky SMD. Jejich pá-
jení není nijak zvlá�� obtí�né. Výhod-
nìj�í je pou�ívat mikropájeèku s regu-
lovatelnou teplotou hrotu, av�ak ani
pájení s pistolovou pájeèkou nevede
ke �patným výsledkùm. Je pouze po-
tøeba hrot pájeèky kle�tìmi za�pièatit
a udr�ovat co nejèistìj�í. Osvìdèila se
nám metoda rychlého osazení SMD

Obr. 5. Schéma zapojení
ECHOPOT

Souèástky SMD doporuèujeme osa-
zovat jako první. V PE bylo zveøejnìno
mnoho jednoduchých konstrukcí vy-
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ru na ECHODESK potenciometru P1.
Pod integrovaným obvodem IC1 je
propojka - nesmíme ji zapomenout
osadit pøed obvodem IC1. Konektory
CON1, CON2 a CON3 jsou úhlové a
vsuneme je do desky krat�í stranou -
stejnì jako u ECHOCLAS.

Spojení desek ECHODESK a
ECHOPAN (obr. 21.)

Pøední panel nastrèíme na poten-
ciometry a lehce dotáhneme jejich
matky. Pak zkontrolujeme, zda plo�ky
spojovacího konektoru CONPLOS1 -
na desce lícují pøesnì na sebe, popø.
vzájemnì obì desky posuneme. Pak
pøibodujeme krajní plo�ky k sobì pod-
le obr. 21 tak, aby vzdálenost ECHO-
DESK od dolní hrany ECHOPAN byla
7 mm. Toto je nutné dodr�et hlavnì
na levé stranì - u tlaèítek, nebo� blíz-
ko pøedního panelu je sloupek, na kte-
rém sedí hlavní deska. Zde by vznikalo
pøídavné pnutí, popø. by se nepodaøilo
celou skøíòku zavøít.

Po lehkém spojení obou desek pøi-
bodováním krajních plo�ek pøilo�íme
na ECHOPAN èelní desku a celé opa-
trnì vsuneme na spodní díl plastové
krabice. Pak nasuneme i horní díl a
zkontrolujeme, zda lze skøíòku dovøít
a zda tlaèítka �jdou� stisknout. Pokud
ano, mù�eme dopájet v�echny zbylé
plo�ky, èím� vznikne dokonalé spojení
mezi èelním panelem a základní des-
kou. Pøi spojování zároveò dbáme na
správný úhel mezi základní deskou a
panelem - 90 stupòù. Pak nasuneme
do ECHOPAN v�echny diody LED.
Opìt nasadíme èelní panel a vsune-
me do spodního krytu. Pak diody LED
nasuneme zezadu do jejich otvorù
v èelním panelu a pøipájíme nejprve
jeden vývod a po kontrole nasunutí
i horního krytu dopájíme i zbylé vývo-
dy. Spojovat desku a panel je nutné
velmi peèlivì. V �ádném pøípadì ne-
páèíme ani neohýbáme panel od zá-
kladní desky - cínové spojení je nato-
lik pevné, �e by se mohly odtrhnout
mìdìné plo�ky. Pokud se nepodaøilo
tyto desky dobøe sesadit, radìji odsa-
jeme cín ze v�ech mìdìných plo�ek
CONPLOS1 a v�e celé sesadíme znovu.

souèástek s pou�itím kalafuny. V aceto-
nu rozpustíme urèité mno�ství kalafu-
ny (roztok musí být pøimìøenì hustý) a
pak jím potøeme na desce s plo�nými
spoji místa (nebo celou desku), kam
mají být pøipájeny souèásti SMD.
Vznikne lepkavá vrstva, na kterou mù-
�eme pinzetou pokládat v�echny sou-
èástky SMD podle osazovacího sché-
matu. Tím jsou lehce pøilepeny a pøi
pájení si je ustavíme na pøesné místo.

Pøi pájení pou�íváme co nejtenèí
pájku, abychom mohli správnì dávko-
vat její mno�ství - staèí velmi málo
(prùmìr 0,6 mm je obsahem sady ma-
teriálu). Pájení souèástí SMD vy�adu-
je urèitou zruènost, ale proto�e jsme
se vyhnuli integrovaným obvodùm SMD,
není nijak kritické.

Po pøipájení v�ech souèástí SMD
osadíme drátové propojky - jsou vy-
znaèeny na osazovacím plánku vèet-
nì jejich délky. K tomuto úèelu je
v sadì souèástek mìdìný pocínovaný
vodiè.

Pak postupujeme pájením objímek
pro integrované obvody a dále v�ech
ostatních pasivních souèástí. Pou�ití
objímek pro integrované obvody do-
poruèujeme ka�dému, proto�e pøi hle-
dání chyby jsou k nezaplacení.

Takto postupujeme u v�ech desek
nutných k námi vybrané variantì.

Pozn. CONPLOS nejsou skuteè-
né konektory - jsou to jen mìdìné
pájecí plo�ky urèené ke spojení
pájkou s podobnými plo�kami na
jiné desce.

Echodesk - osazení (obr. 6 a� 8)

Na základní desku osadíme v�ech-
ny souèásti, u potenciometrù, vstup-
ních a výstupních zásuvek zvlá�tì
dbáme na to, aby byly zasunuty nado-
raz do desky s plo�nými spoji. Pokud
jsme si objednali i èelní a zadní pane-
ly, pokraèujeme tak, �e zadní panel
nastrèíme na pøipájené zásuvky a do-
táhneme jejich matice. Pak nasuneme

do desky stabilizátory U1 a U2 a pøi-
�roubujeme k zadnímu panelu.

V sadì materiálu jsou stabilizátory
izolované - pokud máme obyèejné ko-
vové, je tøeba je pøi�roubovat pøes slí-
dové podlo�ky a izolaèní vlo�ky. Na-
konec je pøipájíme.

V závislosti na zvolené variantì
osadíme rovnì� pro variantu Classic
konektory CON4 a CON9 a u varianty
Cadillac místo tìchto konektorù ko-
nektory CON1, CON2 a CON3. Jedná
se o dutinky.

Na kraji desky s plo�nými spoji mu-
síme vyfrézovat nebo vyvrtat výøezy
podle obr. 18.

Echopan - osazení (obr. 9 a� 11.)

Pøipájíme souèástky SMD, propoj-
ky a ostatní obvody. Ka�dé tlaèítko
má ètyøi vývody (obr. 19.).

Tlaèítka doporuèujeme pøipájet pou-
ze jedním vývodem - mù�eme s nimi
je�tì trochu pohybovat a srovnat je po
nastrèení èelního panelu tak, aby se
volnì pohybovala. Diody LED zatím
nebudeme osazovat. Nakonec vsune-
me do pøipájené objímky displej. Jed-
ná se o 1/2 precizní 40vývodové ob-
jímky. Vytvoøíme je pøeøíznutím celé
objímky na 1/2.

Echoclas - osazení (obr. 12 a� 14.)

Pøipájíme souèásti SMD, propojky
a ostatní obvody. Pod integrovaným
obvodem IC1 je propojka - nesmíme
ji zapomenout osadit pøed obvodem
IC1. Konektory CON1 a CON2 jsou
úhlové a vsuneme je do desky krat�í
stranou (obr. 20.).

Echopot - osazení
(obr. 15 a� 17.)

Pøipájíme souèástky SMD, propoj-
ky a ostatní obvody. Pro integrovaný
obvod IC5 nesmíme pou�ít objímku -
pøeká�ela by pøi zasunutí do konekto-

Obr. 18. Úprava ECHODESK

Obr. 19. Umístìní vývodù tlaèítek

Obr. 20. Spojení desek ECHODESK
a ECHOCLAS (ECHOPOT) konektory

Obr. 21. Spojení desek ECHODESK
a ECHOPAN

     (Pokraèování pøí�tì)

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).
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Popis zapojení

Schéma zapojení pøijímaèe s termosta-
tem je na obr. 13.

Jádrem pøijímaèe je µP PIC16C54
s krystalem 4 MHz. V�echny obvody pøijí-
maèe jsou navázány na mikropoèítaè pøes
jeho porty.

Na port PB4 se pøivádìjí data získaná
detekcí pøijímaného vf signálu. Vf signál se
odebírá ze sítì spolu se �irokým spektrem
dal�ích kmitoètù kondenzátorem C2 a ze-
siluje se v omezovaèi s tranzistorem T3.
Záporná úroveò signálu se omezuje satu-
rací T3, kladnou úroveò omezuje dioda
LED D9. Omezený signál se pøivádí do se-
lektivního zesilovaèe s tranzistorem T4.
Paralelní rezonanèní obvod L1, C5, C9
v kolektoru T4 je vyladìn na kmitoèet pøijí-
maného vf signálu a oddìluje pøijímaný
signál od ne�ádoucích signálù a sí�ových
poruch.

V pøijímaèi pro 119 kHz je rezonanèní
obvod naladìn na 119 kHz, v pøijímaèi pro
95 kHz na 95 kHz atd. Cívka L1 je èerný
mezifrekvenèní transformátor o rozmìrech
10 x 10 mm z pøijímaèe AM. Pro pøeladìní
na 119 kHz jsou k nìmu paralelnì pøipoje-
ny sériovì spojené kondenzátory C9 a C5
s kapacitami podle schématu (sériové spo-
jení je pou�ito proto, aby bylo mo�né jem-
nìji odstupòovat výslednou kapacitu dvo-
jice kondenzátorù). L1 také lze získat
pøevinutím jakéhokoliv mezifrekvenèního
AM transformátoru.

Indukènost vinutí pøipojeného ke kolek-
toru T4 je pøi støednì za�roubovaném hr-
níèkovém jádru 0,8 mH a pøevod mezi vi-
nutími je 8 : 1. V tomto pøípadì pou�ijeme
pro rezonanèní kmitoèet 119 kHz ladicí
kondenzátor C5 o kapacitì 2,2 nF a místo
C9 zapájíme propojku. Rezonanèní obvody
ladìné na ostatní kmitoèty nebyly realizo-
vány. Díky omezovaèi, který srovná na

stejnou velikost amplitudy pøijímaného i ne-
�ádoucích signálù, doká�e selektivní ob-
vod dostateènì potlaèit ne�ádoucí signály
i v pøípadech, kdy jsou v sí�ovém rozvodu
daleko silnìj�í ne� pøijímaný signál. Pøijí-
maný signál se odebírá z rezonanèního ob-
vodu indukèní vazbou a detekuje se tran-
zistorem T5. Data z kolektoru T5 se vedou
do mikropoèítaèe pøes tranzistor T6, který
binární signál vytvaruje a pøevede do úrov-
nì CMOS.

Vyhodnocování dat pro ovládání je
podmínìno synchronizaèními impulsy od-
vozenými od prùchodu sí�ového napìtí
nulou, které se pøivádìjí na port PB0. Syn-
chronizaèní impulsy se tvarují z dvoucest-
nì usmìrnìného tepavého napìtí odebí-
raného z katod D3, D4 tranzistorem T2,
zapojeným jako komparátor.

Èíslo pøedvolby okruhu, ve kterém má
pøijímaè pracovat, se do poèítaèe zavádí
pøes porty PA0 a� PA3 z propojek JP1 a�
JP4. Nastavení propojek (jumperù) pro
v�echna èísla okruhù jsou na obr. 12.

Z portù T5 a� T7 jsou buzeny indikaèní
diody LED D10 a D11. D10 je dvoubarevná
- zelené svìtlo indikuje ÚSPORNÝ a èer-
vené svìtlo KOMFORTNÍ re�im vytápìní.
D11 je �lutá a indikuje zapnutí topidla
v úsporném re�imu.

Binárním signálem z portu PB1 se pøes
spínací tranzistor T1 ovládá relé RE1, kte-
ré pøes vývody J1 a J3 spíná pøívod proudu
do topidla. Kontakty relé jsou dimenzovány
na proud 10 A pøi napìtí 230 V/50 Hz, tak-
�e je mo�né spínat výkon a� 2,3 kW. Pro
zlep�ení univerzálnosti pøijímaèe je vyve-
den na vývod J2 i rozpínací kontakt relé.

Funkci termostatu podporuje mikropo-
èítaè svými porty PB2 a PB3. Signálem
z PB2 spou�tí mikropoèítaè impuls (kyv)
monostabilního klopného obvodu (MKO)
IO2, pøes port PB3 vyhodnocuje délku im-
pulsu MKO. Teplota vzduchu v místnosti
je snímána odporovým èidlem R25 typu
KTY81-220, které má pøi teplotì 25 °C od-
por 2,0 kW a citlivost okolo 14 W/°C.

MKO pøevádí zmìnu odporu èidla na
zmìnu délky impulsu. Délku impulsu MKO
lze také mìnit potenciometrem P1 pro vol-
bu po�adované úsporné teploty vzduchu
v rozsahu 0 a� 20 °C. Èasovací obvod
MKO je vyvá�en rezistorem R26 a odporo-
vým trimrem P2 tak, �e pøi shodì teploty
èidla R25 s jakoukoliv pøedvolenou teplo-
tou (potenciometrem P1) generuje MKO
impus v�dy stejné délky asi 2 ms. Pokud je
teplota èidla ni��í ne� pøedvolená, je im-
puls krat�í, pøi vy��í teplotì ne� je pøedvo-
lená, je impuls del�í.

Mikropoèítaè nemìøí délku impulsu
MKO, ale pouze vyhodnocuje, zda je délka
impulsu krat�í nebo del�í ne� 2 ms. Pøi
krat�ím impulsu ne� 2 ms zapne mikropo-
èítaè v re�imu úsporná teplota relé RE1 a
pøes nìj topné tìleso (termostat v topném
tìlese je nastaven na vy��í komfortní tep-
lotu a v re�imu úsporná teplota je proto

trvale sepnutý). Po vyhøátí prostoru se im-
puls prodlou�í a RE1 vypne atd. - termo-
stat v pøijímaèi tak reguluje teplotu míst-
nosti na zvolenou úspornou teplotu.

V re�imu komfortní teplota mikropoèí-
taè zapne na základì povelu z programo-
vatelného vysílaèe trvale relé RE1 a kom-
fortní teplotu v místnosti reguluje termostat
v topném tìlese.

Proto�e vzhledem k umístìní pøijímaèe
nemusí být teplota èidla R25 shodná s tep-
lotou vzduchu v místnosti, jak ji poci�uje
èlovìk, není potenciometr P1 ocejchován
pøímo ve °C, av�ak je opatøen orientaèní
stupnicí oznaèenou èíslicemi 1 a� 6. Ve
skuteèném provozu pak zjistíme, jak musí
být nastaven P1, aby byla v místnosti po-
�adovaná teplota.

V�echny obvody pøijímaèe jsou napáje-
ny dvoucestnì usmìrnìným proudem pøí-
mo ze sítì. Sí� je pøipojena k vývodùm J4,
J5 a nezále�í na poøadí nulového a fázové-
ho vodièe. Pøepì�ové �pièky omezuje va-
ristor R1. Napájecí proud je omezen kon-
denzátory C1 a C14 a je pøes usmìròovací
diody D1 a� D4 veden na Zenerovu diodu
D7, která urèuje velikost napájecího napìtí
22 V. Napájecí napìtí je vyhlazeno filtraè-
ním kondenzátorem C6. Dioda D6 oddìluje
vyhlazené napìtí na C6 od tepavého napì-
tí na katodách usmìròovacích diod D3,
D4, aby bylo mo�né pou�ít tepavé napìtí
pro odvození synchronizaèních impulsù.
Rezistor R2 zvìt�uje vnitøní odpor usmìr-
òovaèe, který by jinak zeslaboval vf signál.
Pro napájení mikropoèítaèe je napájecí na-
pìtí 22 V zmen�eno stabilizátorem IO2 na
5 V.

Stavba a o�ivení

Osazení desky s plo�nými spoji
(obr. 14)

V�echny obvody pøijímaèe s termosta-
tem jsou umístìny na desce s oboustranný-
mi plo�nými spoji s prokovenými otvory.

Pøed osazováním prohlédneme desku
s plo�nými spoji lupou proti svìtlu a zkont-
rolujeme, zda nejsou spoje pøeru�ené
nebo zkratované. Desku osazujeme sou-
èástkami postupnì od nejni��ích po nej-
vy��í. Dbáme na to, abychom nezamìnili
hodnoty souèástek a dodr�eli správnou ori-
entaci IO, diod, elektrolytických kondenzá-
torù atd. Diody LED D10 a D11 pøipájíme
na tak dlouhých pøívodech, aby po vesta-
vìní desky do krabièky lícovala èela diod
s pøední stranou víèka. Potenciometr P1
zasuneme nadoraz do otvoru v desce (ot-
vor pøípadnì pøipilujeme), ohneme vývody
a pomocí krátkých drátkù je pøipájíme k pøí-
slu�ným pájecím bodùm. Potenciometr pøi-
lepíme k desce termolepidlem. Teplotní èi-
dlo R25 do desky nezapájíme. K vývodùm
J4, J1 a J3 pøipájíme mìdìné vodièe o prù-
øezu 1,5 mm2, dlouhé asi 150 mm, a ten-
èím drátem spojíme vývod J5 s J1. Osa-
zenou desku peèlivì zkontrolujeme a
mù�eme pøistoupit k o�ivení.

O�ivení a nastavení

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)
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Obr. 12. Nastavení propojek

Desku pøijímaèe o�ivíme nejsnadnìji
na pracovi�ti s oddìlovacím transformáto-
rem za pomoci programovatelného vysíla-
èe SSS-TX1. Vysílaè pøipojíme k oddìlené
síti. Na desce pøijímaèe zasuneme propoj-
ku pro volbu napø. 5. okruhu. K vývodùm
J4 a J5 desky pøijímaèe pøipojíme sí�ovou
�òùru a pøijímaè pøipojíme k oddìlené síti.
Na pøijímaèi se musí zelenì rozsvítit dioda
D10. Voltmetrem zkontrolujeme napájecí
napìtí okolo 22 V na vstupu stabilizátoru
IO3 a výstupní napìtí 5 V na výstupu IO3.
Osciloskopem zkontrolujeme synchroni-
zaèní impulsy na kolektoru T2. Impulsy
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jsou kladné a mají velikost 5 V, �iroké jsou
okolo 1 ms a jejich perioda je 10 ms.

Je-li v�e v poøádku, naladíme cívku L1.
Jako zdroj zku�ebního signálu pou�ijeme
programovatelný vysílaè. Vysílání signálu
dosáhneme stisknutím tlaèítka OKR. ZAP.
Bìhem vysílání signálu blikají dvì LED in-

dikující den v týdnu. Vysílání signálu je pøe-
ru�ované a krátké, av�ak pro naladìní L1
je postaèující. Opìtovné vysílání vf sig-
nálu zajistíme dal�ím stiskáním tlaèítka
OKR. ZAP. podle návodu k pou�ití vysíla-
èe. Trimrem P1 na desce sí�ové èásti na-
stavíme co nejslab�í, av�ak nikoliv nulový

(mìøíme pøípravkem MVFT) vysílaný vf sig-
nál. Osciloskopem zobrazujeme vf signál
na kolektoru T4 a otáèením jádra L1 bì-
hem vysílání nastavíme jeho nejvìt�í veli-
kost. Pro ladìní L1 musí být vf signál ze-
slaben proto, aby se neotevíral tranzistor
T5, který by tlumil rezonanèní obvod a la-

Obr. 13.
Schéma
zapojení
pøijímaèe

s termostatem

Obr. 14. Deska s plo�nými spoji
pøijímaèe
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dìní by nebylo ostré. Po naladìní L1 na-
stavíme trimrem P1 ve vysílaèi nazpìt
správnou velikost vf signálu.

Po naladìní vyzkou�íme správný pøí-
jem ovládacího signálu. Pøijímaè uvedeme
do poèáteèního stavu krátkodobým odpoje-
ním od sítì. Po pøipojení k síti svítí zelená
LED. Po stisknutí tlaèítka OKR. ZAP. se po
chvilce rozsvítí èervená LED. Po stisknutí
tlaèítek OKR. ZAP. a VYP. se po chvilce
rozsvítí opìt zelená LED.

Pracuje-li pøenos povelu, seøídíme ter-
mostat. Pøi seøizování musí svítit zelená
LED. Potenciometr P1 na desce pøijímaèe
natoèíme do støední polohy (odpovídající
volbì teploty 10 °C). Do pájecích dírek pro
èidlo teploty R25 zasuneme rezistor, který
má odpor rovný odporu èidla pøi 10 °C, tj.
1783 W. Rezistor slo�íme z nìkolika rezis-
torù s bì�nými odpory. Trimrem P2 otáèí-
me a� do bodu, kdy relé RE1 sepne nebo
vypne. Jemným pohybem bì�ce trimru
okolo tohoto bodu dosáhneme zapínání a
vypínání relé. Vzhledem k hysterezi termo-
statu nejsou body zapnutí a vypnutí relé
toto�né. Správné nastavení bì�ce P2 je
uprostøed mezi body zapnutí a vypnutí relé.

Sestavení pøijímaèe

Pøijímaè je vestavìn do skøíòky vytvo-
øené spojením dvou hlubokých elektro-
instalaèních krabic s oblými rohy o rozmì-
rech 80 x 80 x 28 mm, urèených pro li�tové
rozvody sítì. V horní krabici je umístìna
deska pøijímaèe, v dolní krabici je tzv. malý
vìneèek (ètyøi svorky po tøech �roubech),
který umo�òuje pohodlné zapojení pøijíma-
èe do rozvodu sítì.

Elektroinstalaèní krabice jsou spojeny
tak, �e nálitek pro pøi�roubování vìneèku
je v horní krabici nahoøe a v dolní dole. Do
stìn oddìlujících krabice vypilujeme upro-
støed zahloubení �iroké 20 mm a hluboké
6 mm pro vodièe spojující desku pøijímaèe
s vìneèkem. Do oblých hran krabic vyfré-
zujeme nebo vyøe�eme (nìkolika na sebe
pøilo�enými listy pilky na kov) po ètyøech
vìtracích �tìrbinách, �irokých 2 mm, s roz-
teèí os 6 mm. �tìrbiny jsou rovnobì�né se
dnem krabic a zasahují asi 10 mm do boè-
ních stìn. Do pravé boèní stìny horní kra-
bice vyvrtáme díru pro potenciometr P1.
Díra má prùmìr 10,5 mm a její støed je
vzdálen 23,5 mm od vnìj�í plochy horní

stìny a 15,5 mm od vnìj�í plochy dna kra-
bice.

Krabice jsou spojeny dvìma zapu�tì-
nými �roubky M3 x 8 mm, hlavy �roubù
jsou v horní krabici. Otvory pro �rouby jsou
umístìny symetricky okolo svislé osy
skøíòky na rozteèi 50 mm, asi 8 mm ode
dna. Do víèka horní krabice vyvrtáme pod-
le obr. 10 dvì díry o prùmìru 3 mm pro dio-
dy LED. Na vnìj�í stranu horního víèka
nalepíme �títek H0101 s oznaèením pøijí-
maèe, na vnitøní stranu tého� víèka nalepí-
me �títek H0103 s popisem nastavení pro-
pojek pro volbu okruhù (obr. 12). Na vnitøní
stranu dolního víèka nalepíme �títek H0104
se schématem zapojení silových vodièù
(dolní èást obr. 15). Okolo díry pro poten-
ciometr na horní krabici nalepíme �títek
H0102 se stupnicí termostatu (obr. 16).
Pùlkulatým jehlovým pilníèkem zhotovíme
do �títku díru pro potenciometr.

K vìtracím otvorùm v levém dolním
rohu dolní krabice pøilepíme termolepidlem
teplotní èidlo R25 a jeho vývody prodlou�í-
me tenkými lanky na délku asi 200 mm.
Lanka pøipájíme ze strany pájení do pøí-
slu�ných dírek o�ivené desky pøijímaèe.

Do horní krabice vlo�íme desku pøijí-
maèe (lanka od èidla teploty naskládáme
pod desku) a pøipevníme ji samoøezným
�roubem 2,9 x 8 mm s válcovou hlavou.
�típacími kle�tìmi pøimìøenì zkrátíme høí-
del potenciometru a pøi�roubujeme na ni
ovládací knoflík. Vodièe vycházející z des-
ky vytvarujeme, aby procházely prohlubní
v pøepá�ce do dolní krabice a podél pøe-
pá�ky k jejímu dnu. Do dolní krabice zasu-
neme vìneèek a pøi�roubujeme ho sa-
moøezným �roubem 2,9 x 12 mm. Vodièe
z desky pøijímaèe zapojíme do svorek vì-
neèku podle obr. 15. Nezapomeneme
kouskem tlust�ího vodièe propojit obì dolní
nulové svorky.

Na krabice pøi�roubujeme obì víèka a
zkontrolujeme celkový vzhled. Nyní máme
pøijímaè sestavený a pøipravený k instalaci.

Instalace pøijímaèe
s termostatem

Jak ji� napovídá název, pøijímaè je vy-
baven termostatem. Proto zále�í na místì
montá�e a na poloze pøijímaèe. Pøijímaè
s termostatem montujeme obvykle na stì-
nu místnosti do vý�ky 20 a� 150 cm od
zemì. Poloha pøijímaèe mù�e být svislá
nebo vodorovná (knoflík pro regulaci teplo-
ty vpravo nebo nahoøe). 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, stejnì jako na místa, kde náhodnì
proudí vzduch.

Pøed montá�í od�roubujeme ze skøíòky
pøijímaèe obì víèka. Podle obrázku na hor-
ním víèku nastavíme propojkami na desce
pøijímaèe zvolený okruh. V místech pøívodu
sí�ového napìtí odstraníme z boèních stìn
nebo ze dna dolní krabice plastový mate-
riál. Do krabice protáhneme sí�ové pøívody
a pøívody k elektrickým vyhøívacím tìlesùm
a dolní krabici pøipevníme dvìma �rouby
ke stìnì místnosti. Rozteèe pøipevòova-
cích �roubù a místa pøívodu sí�ového na-
pìtí jsou zobrazeny na obr. 17. Sí�ové vo-
dièe pøipojíme na svorky vìneèku podle
obrázku na dolním víèku. Po pøipevnìní a
zapojení pøijímaèe pøi�roubujeme krycí víè-
ka.

Seznam souèástek

Rezistory
R1(varistor) ERZC10DK391
R2 220 W/2 W, METAL
R4 3,9 kW, METAL
R9, R24 39 kW, METAL
R5 8,2 kW, METAL
R6 180 kW, METAL
R7, R15,
R19 a� R22 100 kW, METAL
R8 560 W, METAL
R10 68 kW, METAL
R11 680 W, METAL
R12, R14 15 kW, METAL
R25 KTY81-220
R26 33 kW, METAL
R27, R28 1 kW, METAL
P1 10 kW, LIN, PC16ML
P2 500 W, PT10V+

Kondenzátory
C1, C14 330 nF/275 V, CFAC
C2, C5 3,3 nF, CF2
C3 1 nF, keram.
C6 100 µF/25 V, RAD
C7 1 µF/50 V, RAD
C8 10 µF/16 V, RAD
C9 10 nF, CF2
C12 10 nF, keram.
C10, C11 33 pF, keram.
C13 1 µF, CF1

Polovodièové souèástky
D1 a� D6 1N4007
D7 BZX85/22V
D9 LED 3MM G
D10 LED 3 MM RG, 2 mA
D11 LED 3MM Y, 2 mA
IO1 PIC16C54
IO2 CM555
IO3 78L05
T1 BC337-25
T2 a� T6 BC546B

Ostatní souèástky
JP1 a� JP4 S2G8
JUMPER JUMP-SW
L1 viz text
RE1 RELE3206L24V
X1 4,0 MHz
deska s plo�nými spoji H010
�títek na víèko H0101
�títek potenciometru H0102
�títek nastavení propojek H0103
�títek zapojení silové èásti H0104
knoflík P-S8879 na høídel 6 mm
li�tová krabice 80 x 80 x 28 mm, upravená
víèko k li�tové krabici 80 x 80 mm
elektroinstalaèní vìneèek malý (6303-13)

Obr. 15. Zapojení sí�ových vodièù

Obr. 16. Stupnice termostatu

�

��

��

Obr. 17. Rozteè upevòovacích �roubù      (Dokonèení pøí�tì)

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

Ceny: PIC H007 (k SSS-TX1) 899 Kè,
PIC H010 (k SSS-RX1) 299 Kè (s DPH).
Desky s plo�nými spoji lze dodat po doho-
dì s výrobcem.
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Rád bych se zde je�tì zmínil o tom,
jak snadno doplnit pasivní i klasický
pøevodník D/A o pøevod A/D s postup-
nou aproximací. Staèí k tomu vícemé-
nì libovolný operaèní zesilovaè nebo
pøímo integrovaný komparátor (LM311
apod.), který porovnává napìtí mìøe-
né s napìtím pøevodníku D/A. Výstup
komparátoru pøivedeme na libovolný
vstupní bit portu LPT. Pou�ijeme-li ope-
raèní zesilovaè, je nutno jeho výstupní
saturaèní napìtí upravit na TTL úroveò
napø. omezovaèem s rezistorem a Ze-
nerovou diodou 3,3 a� 4,7 V, aby se
nepo�kodil vstup portu LPT. Podle sta-
vu komparace, èteného z registru STA-
TUS, nastavujeme na výstupu portu
LPT postupnou aproximací srovnáva-
cí napìtí do shody s mìøeným napì-
tím. Program i zapojení jsou jednodu-
ché, ale nejsou pøedmìtem tohoto
pøíspìvku.

Výstup na portu COM

Celkové zapojení sériového rozhra-
ní, asynchronní pøenos, formát dat a
popis registrù adaptéru portu COM
v PC zde ji� nebudeme uvádìt � ète-
náøe odkazuji na literaturu, napø. [1],
[2] a [3]. Pøipomeòme, �e port COM má
3 výstupy v úrovních RS-232C s vý-
stupním napìtím naprázdno mezi -13
a� -9 V pro úroveò log. 1 a +9 a�
+13 V pro log. 0. Nejèastìji je výstup-
ní napìtí pøibli�nì ±11 V. Porty note-
bookù mají napìtí spí�e ni��í, nebo�
patrnì nepou�ívají stejné integrované
obvody sériového rozhraní jako poèí-
taèe stolní, které jim svým zdrojem po-
skytují napájecí napìtí ±12 V. Obvody
rozhraní s integrovaným dvojitým mì-
nièem napìtí toti� napájecí napìtí
+5 V pouze zdvojují.

Signály rozhraní RS-232C jsou tedy
v negativní logice, nicménì vnitøní ne-
gace nìkterých bitù v registrech vede
k tomu, �e úroveò log. 1 mù�e opìt
znamenat kladné napìtí. Obì napì�o-
vé úrovnì výstupních signálù pøiroze-
nì nejsou zcela symetrické, záporná
bývá (v absolutní hodnotì) men�í.
Vnitøní odpor výstupù je nelineární a
je pøibli�nì 0,5 kΩ pøi zatí�ení, které
se je�tì neblí�í zkratu. Zkratový proud
bývá mezi 8 a 20 mA.

Dva výstupy portu COM � signály
RTS a DTR � jsou pomocné, pro øíze-

ní pøenosu dat po sériové lince (hand-
shaking), resp. pro pøepínaní modemu,
smìru toku dat apod. S úspìchem se
té� pou�ívají pro napájení pøipojených
obvodù, mají-li malý odbìr (napø. my�,
ménì èasté hardwareové klíèe, viz té�
[2]), nebo pro napájení optoelektronic-
kých oddìlovaèù (napø. pøevodníky
RS-232C ↔ RS-485, multimetry ME-
TEX i jiné). Úroveò tìchto signálù se
nastavuje v registru øízení modemu
MCR. Výstup TxD je vlastní výstup
asynchronních dat, v klidovém stavu
v úrovni log. 1 (tj. záporné napìtí).
Mo�ná je ménì známo, �e mù�e být
trvale nastaven do úrovnì log. 0 bitem
�øízení pøetr�ení povoleno� � jedná se
o 6. bit registru øízení linky LCR.

Samotný asynchronní signál TxD
mù�e mít rùzný prùbìh s tím omeze-
ním, �e ka�dých 10 bitù (pøi 8 datových
bitech a 1 stop bitu) se vyskytuje ales-
poò jeden impuls s úrovní log. 0 (start
bit) a alespoò jeden impuls s úrovní
log. 1 (stop bit). Pokud se trvale vysí-
lají napø. datové bajty 55h (ASCII kód
znaku �U�), generuje výstup TxD sig-
nál se støídou 1:1 (viz obr. 2) a s kmito-
ètem daným polovinou nastavené pøe-
nosové (baudové) rychlosti COM portu,
tj. nejvíce 115 200 Bd/2 = 57 600 Hz.

Podmínkou vysílání ustáleného,
resp. jednoznaènì definovaného sig-
nálu je, �e dal�í znak (bajt) je do vysí-
lacího vyrovnávacího registru TXR
adaptéru zapsán døíve, ne� se dokon-
èí vyslání pøedchozího znaku � jinak
by se mezi znaky objevily mezery
s úrovní log. 1. Tuto podmínku nejlé-
pe zabezpeèí zápis do registru TXR
v obslu�né rutinì, spu�tìné pod pøe-
ru�ením. Událost �výstupní vyrovná-

vací registr prázdný� je jednou ze 4
mo�ných událostí, vyvolaných COM
adaptérem, které mohou aktivovat �á-
dost o pøeru�ení hlavního programu.
Pokud by v�ak obsluhy �ádostí o pøe-
ru�ení s vy��í prioritou (napø. od sys-
témového èasovaèe nebo klávesnice),
ne� má aktuální COM adaptér (stan-
dardnì IRQ3 nebo IRQ4), trvaly témìø
tak dlouho jako doba vyslání znaku,
poru�í se plynulost výstupního signá-
lu. Pøímé vyu�ití pøeru�ení je pochopi-
telnì mo�né pouze v DOSu, a� u� ve
verzi 7 z Windows 95, v nìjaké pøed-
chozí verzi nebo na pøíkazovém øádku
DOSovského okna Windows.

Sériový D/A pøevod
s promìnnou hustotou impulsù

Kromì sériového pøevodu D/A
s impulsní �íøkovou modulací PWM,
popsaného minule, se hojnì pou�ívá
modulace hustotou impulsù PDM (Pul-
se Density Modulation). Impulsy o
délce jednoho základního èasového in-
tervalu (interval rozli�ení) jsou gene-
rovány tak èasto, aby støední hodnota
výstupního signálu (napø. napìtí) za ur-
èitý del�í èasový interval (perioda pøe-
vodu) opìt odpovídala digitálnímu údaji
na vstupu pøevodníku D/A. Délka �prù-
mìrovacího� intervalu (periody pøevo-
du) je dána po�adovaným rozli�ením,
pro N-bitový pøevod tedy trvá nejménì
n = 2N základních èasových intervalù.
Impulsy, které následují bezprostøed-
nì za sebou, mohou mít mezi sebou
mezery nebo mohou být spojeny (�sli-
ty� k sobì). Rozdíl je jednak ve spekt-
ru signálu, jednak v nárocích na sho-
du nábì�né a sestupné hrany impulsu
z hlediska mo�né nelinearity. Na èaso-
vé ose jsou impulsy rozmístìny co nej-
více rovnomìrnì - to je rozdíl od PWM,
kde jsou intervaly se shodnou úrovní
�soustøedìny� bez mezer za sebou. Na
obr. 1 je porovnání PWM a obou typù
PDM signálù pro hodnotu 5 s rozli�e-
ním 3 bity, tj. 8 intervalù.

Výhodou pøevodu D/A s PDM je, �e
skoková zmìna èíselného údaje se
projeví na výstupu okam�itì (bìhem in-
tervalu rozli�ení), zatímco u PWM se
èeká na nový interval pøevodu. Úroveò
støídavé slo�ky signálu se základním
kmitoètem, odpovídajícím periodì pøe-
vodu, je u PDM øádovì ni��í (pro nì-
která vstupní data dokonce nulová) ne�

Pøevodníky D/A
pro PC II

Ing. Ivan Dole�al

V pøedchozích dílech pøíspìvku (PE 2 a 3/98 [4]) jsme se zabývali èísli-
covì analogovými pøevodníky, pøipojenými na LPT port PC. Jednalo se jak
o paralelní, tak o sériový princip pøevodu D/A. Tato èást se zabývá sério-
vým pøevodem D/A s modulací hustotou impulsù (PDM), které jsou pod
pøeru�ením generovány na výstupu TxD portu COM.

PWM

PDM1

PDM2

Obr. 1.  Porovnání PWM a PDM signálù
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u PWM, tak�e následující dolní propust
mù�e být jednodu��í. Hardwareová re-
alizace PDM je naopak slo�itìj�í � vy-
�aduje sèítaèku místo pouhých èítaèù.

Odhlédneme-li od nezbytných im-
pulsù start a stop bitu, bylo by mo�no
generovat na TxD výstupu COM adap-
téru té� PWM signál, tj. pøíslu�nou
dobu samé bajty 0FFh, pak 1 bajt
pøechodový (vytváøející ve správném
okam�iku pøechod z úrovnì log. 1 na
log. 0) z mno�iny 01h, 03h,  ... 3Fh, 7Fh
a na doplnìní periody pøevodu nulové
bajty.

Programovì výhodnìj�í je pou�ití
PDM. K rozmís�ování impulsù na èa-
sové ose slou�í jednoduchý interpolaè-
ní algoritmus, který se pou�ívá také
napø. pøi vykreslování �ikmo natoèe-
ných úseèek do pixelù displeje. Je-li m
pøíslu�ná hodnota a n délka periody,
generuje se impuls pøi ka�dém pøeno-
su (pøeteèení), který nastane pøi sèítá-
ní a = (a + m) mod n, tj. pøièítání do po-
mocné promìnné a (na poèátku je
a = 0) modulo n, tedy vlastnì sèítání
v èíselné soustavì se základem n.
Zpravidla je n mocninou dvou, ale není
to podmínkou.

Start a stop bit zpùsobí, �e støední
výstupní signál nemù�e nabýt hodno-
ty klidové kladné èi záporné úrovnì -
je mo�no dosáhnout jen 80 %, jak ply-
ne z pomìru 8 datových (promìnných)
bitù k celkovým 10 bitùm jednoho zna-
ku. Na obr. 2 jsou znázornìny signály
PDM na TxD výstupu pro minimální,
maximální a støední signál.

V tab. 1 je uveden komentovaný
podprogram obsluhy pøeru�ení od vy-
prázdnìní vysílacího vyrovnávacího
registru COM adaptéru, který vytvoøí a
vy�le 8 impulsù (tj. 1 znak) PDM sig-
nálu. Je napsán v inline asembleru pøe-
kladaèe Borland C++ (verze 3.1, ale
to není podstatné) jednak z dùvodu
docílení krátkého a rychlého kódu, jed-
nak proto, �e pøeteèení celých èísel
není ve vy��ích programovacích jazy-
cích vùbec registrováno. Smyèka vlast-
ní interpolace je velmi krátká vyu�itím
registrù a posunem C pøíznaku (carry
= pøenos) do registru AL, kde se tvoøí
výstupní znak. Pøevod má 16bitové
rozli�ení. Pøed ukonèením podprogra-
mu pøeru�ení se signalizuje øadièi pøe-
ru�ení 8259, �e �ádost o pøeru�ení ji�

byla akceptována. Úschovu registrù v
úvodu a obnovení jejich obsahu na
konci, jako� i instrukci iret doplní pøe-
kladaè. Nìkolik zbyteèných instrukcí
podprogramu (úschova a obnova SI a
DI) bychom mohli u�etøit, pokud by-
chom vlastnoruènì napsali prolog a
epilogu v asembleru, ale úspora doby
provádìní kódu by byla zanedbatelná.

Nastavení systému pøeru�ení od
COM adaptéru, uchování starého vek-
toru pøeru�ení (standardnì ukazující-
ho na podprogram, který v podstatì nic
nedìlá) a instalace nové rutiny pøeru-
�ení (zde com_dac_int) podprogramy

setportpar a com_on a pak opìtovná de-
instalace a deaktivace pøeru�ení pod-
programem com_off ji� byly vysvìtleny
v [2] vèetnì komentovaného výpisu
programu. Zde bych pouze upozornil
na zmìny a doplnìní.

V proceduøe com_on se v registru
povolení pøeru�ení IER vybírá jako
zdroj pøeru�ení zápisem konstanty
TX_INT = 02h vysílaè linky. Na konci
procedury se vy�le první znak, aby se
urèitì poprvé aktivovala obslu�ná ruti-
na com_dac_int.

V tab. 2 je uvedena funkce set-
baudrate, která nastavuje pøenosovou
rychlost (baud rate) COM portu na li-
bovolnou mo�nou, tj. i nestandardní
hodnotu podle parametru divisor. Bau-
dová rychlost je dána vztahem
1,8432.106 / (16 . divisor) (Bd), tj. mù�e
být 1,76 a� 115 200 Bd se znaènì stup-
òovitou volbou u velkých rychlostí.
Registry dìlièe kmitoètu DLL a DLH
mají shodné adresy s registry TXR
(=RXR) a IER, rozli�ují se v�ak bitem
DLAB v registru øízení linky LCR. Mak-
ra BLO a BHI byla uvedena v minulém
èlánku.

Po spu�tìní obsluhy pøeru�ení zbý-
vá ji� jen nastavovat v hlavním progra-
mu podle potøeby promìnnou value.

(Dokonèení v pøí�tím èísle)

maximum (FFh)

minimum (00h)

støed (55h)

start bit stop bit

Obr. 2.  PDM signály mezních hodnot na TxD

Tab. 1.  Podprogram obsluhy pøeru�ení

void interrupt com_dac_int()
{
asm {

 mov dx,(value) // pøevádìná hodnota -> DX
 mov bx,(acc) // BX = støadaè
 xor ax,ax // nulování AX
 mov cx,8} // èítaè cyklu (8 bitù)

nextbit:  asm{
 add bx,dx // souèet modulo 2^16
 rcr al,1 // posun bitu pøenosu C -> 7. bit AL
 loop nextbit // test CX a opakování cyklu
 mov (acc),bx // uchování stavu støadaèe
 mov dx,(portbase) // adresa portu TXR -> DX
 out dx,al // výstup znaku do vysílacího registru
 mov al,EOI // kód konce obsluhy pøeru�ení (20h)
 out ICR,al // ... do øadièe 8259 (adr. 20h)
 }

}

Tab. 2.  Podprogram nastavení pøenosové rychlosti

void setbaudrate(unsigned int divisor)
{
char  c;
if (divisor == 0)

divisor = 1; // o�etøení nuly
disable();
c = inportb(portbase + LCR); // uchování pùvodního stavu
outportb(portbase + LCR, (c | 0x80)); // nastavení DLAB
outportb(portbase + DLL, BLO(divisor)); // zápis ni��ího bajtu
outportb(portbase + DLH, BHI(divisor)); // zápis vy��ího bajtu
outportb(portbase + LCR, c); // nulování DLAB
enable();
return;
}

Tab. 3.  Doba trvání obsluhy pøeru�ení

Podprogram pøeru�ení Pentium 150 [µs] 386SX/33 [µs]
com_int_dac() 5,5 ±0,5 74 ±2

pøeru�ení syst. èasovaèe 17 ±2 167 ±4
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Stavíme reproduktorové
soustavy (X)

RNDr. Bohumil Sýkora

Obr. 1.

Obr. 2.

Výhybky jsou velice vdìèným tématem
pro teoretický výzkum i praktické experi-
mentování. Pokud se nìkde hovoøí o �ladì-
ní� reproduktorových soustav, rozumí se
tím zpravidla nastavování výhybek tak, aby
výsledek splòoval po�adavky nebo pøed-
stavy konstruktéra a, co� je mo�ná je�tì
dùle�itìj�í, jeho spolupracovníkù, pøátel,
pøíbuzných, a ov�em kritikù. Ve�keré s tím
spojené pachtìní má samozøejmì nadìji
na úspìch pouze za pøedpokladu, �e vý-
chozí koncept výhybky byl zvolen správnì.
Zatím jsme si v konkrétnìj�í podobì pro-
brali nejjednodu��í mo�nou výhybku, dvou-
cestnou se strmostí 6 dB na oktávu. I na té
se lze dost vyøádit - mù�eme mìnit mezní
kmitoèty jednotlivých vìtví (a tím i dìlicí
kmitoèet), mù�eme kompenzovat impe-
danèní charakteristiky reproduktorù a vy-
rovnávat rozdíly citlivostí mìnièù. Ta pravá
zábava v�ak nastane, zaèneme-li pracovat
s výhybkami slo�itìj�ími, s vìt�í strmostí,
pøípadnì vìt�ím poètem pásem. Nejprve
se podíváme, jak je to s tìmi strmostmi.

Nejbli��í vy��í typ výhybky je varianta
se strmostí 12 dB na oktávu v obou vìt-
vích. Je mo�né a nìkdy i úèelné kombino-
vat v rùzných vìtvích rùzné strmosti, touto
vymo�eností se v�ak zatím nebudeme za-
bývat. Podíváme se rovnou, jak vypadá za-
pojení takové výhybky - jeho nejjednodu��í
varianta je na obr. 1. V ka�dé vìtvi je po
jednom kondenzátoru a jedné tlumivce,
tak�e tvoøí horní a dolní propust druhého
stupnì. Pøedpokládáme, �e zátì�e v obou
vìtvích jsou odporové a mají shodné odpo-
ry R. Dolní i horní propust tohoto typu je
charakterizována mezní frekvencí, která je
dána vzorcem:
f0 = 1/2pÖLC, pøípadnì w0 =  1/ÖLC.

Pokud vám tento vzorec pøipomíná vý-
raz pro rezonanèní kmitoèet obvodu LC, a�
ji� sériového èi paralelního, nemýlíte se.
Napì�ový pøenos propusti mù�eme - po-
dobnì jako v pøedchozí èásti - vyjádøit
s vyu�itím w0 v symbolicko-komplexní po-
dobì pomìrnì jednodu�e vzorcem:
dolní propust
T(w) = 1/(1 + (jw/Q w0) - w2/w0

2)
horní propust
T(w) =  - (w2/w0

2)/(1 + (jw/Qw0) - w2/w0
2)

Já vím, ono to zas tak jednodu�e nevy-
padá, ale z toho si nic nedìlejte, pro ménì
zasvìcené jsou ty vzoreèky uvedeny hlav-
nì proto, aby bylo vidìt, �e kromì mezní
frekvence se v nich vyskytuje je�tì jeden
parametr, a to èinitel jakosti Q. U obvodù
podle obr. 1 (pøedpokládáme stejné mezní

frekvence u dolní i horní propusti) je jeho
velikost dána výrazem:

Q = R . Ö(C/L)
Vliv èinitele jakosti na amplitudovou

charakteristiku ukazuje obr. 2, na kterém
jsou tøi takové charakteristiky pro dolní
propust s mezním kmitoètem 1 kHz, a
s èiniteli jakosti 0,5, 0,71 a 1. Horní propust
by mìla charakteristiky stejné, jen zrcadlo-
vì obrácené kolem souøadnicové èáry pro
1 kHz. Vliv èinitele jakosti nás ov�em hlav-
nì zajímá, pokud jde o vlastnosti výsledné
výhybky, a z tohoto hlediska jsou podstat-
né dvì varianty - varianta s Q = 1/2 a va-
rianta s Q = 1/Ö2 (co� je pøibli�nì 0,71).
Pro první pøípad lze ukázat (matematiku u�
necháme stranou), �e u pøíslu�né výhybky
je konstantní, tj. na kmitoètu nezávislá
amplituda rozdílu výstupních napìtí.
V druhém pøípadì je konstantní souèet
druhých mocnin amplitud na obou výstu-
pech, a jeliko� druhé mocninì amplitudy
napìtí na odporové zátì�i je úmìrný pøíkon
do této zátì�e, znamená to, �e v tomto pøí-
padì je konstantní celkový pøíkon.

Co to prakticky znamená, pou�ijeme-li
ten èi onen typ výhybky v reproduktorové
soustavì? Pøedpokládejme, �e akustické
tlaky produkované mìnièi v jisté vzdále-
nosti jsou pøímo úmìrné napìtím na nì pøi-
vedeným a konstanty úmìrnosti jsou pro
oba mìnièe shodné (máme tedy dva ideál-
ní mìnièe se shodnými citlivostmi). Pøed-
pokládejme dále, �e výsledný akustický
tlak je v celém prostoru dán jako souèet
dílèích akustických tlakù z obou mìnièù (to
dostateènì pøesnì platí, pokud je vzdále-
nost mezi mìnièi men�í ne� desetina vlno-
vé délky vyzaøovaného zvuku). Pak, pou�i-
jeme-li variantu výhybky s èinitelem jakosti
1/2, pøièem� mìnièe zapojíme s navzájem
opaènými polaritami, bude amplituda vý-
sledného akustického tlaku kmitoètovì ne-
závislá.

Opaèné pólování je nutné proto, �e na
elektrické stranì je zachovávána konstant-
ní amplituda rozdílu napìtí, tak�e musíme
polaritu jedné vìtve obrátit, abychom do-
stali také rozdíl akustických tlakù. Výhybka
tohoto typu se v literatuøe nìkdy oznaèuje
jako typ Linkwitz - Riley. Mimochodem,
o amplitudì stále hovoøíme proto, �e pro
úplný popis bychom vlastnì potøebovali
znát èasový prùbìh, co� obcházíme sym-
bolicko-komplexním vyjádøením. V nìm je
napìtí popsáno amplitudou a fází a o nìja-
ké �konstantnosti� fáze u výhybky druhého

stupnì nemù�e být ani øeè (i kdy� leckteøí
výrobci se lecèíms takovým chlubí).

Pokud není splnìna podmínka dosta-
teènì malé vzdálenosti mìnièù, sèítají (pøí-
padnì odeèítají) se pøesnì akustické tlaky
jen v nìkterých místech, mimo jiné na rovi-
nì symetrie dvojice mìnièù (a tím také na
ose kolmé k èelní stìnì pøípadné repro-
duktorové soustavy). Z hlediska poslecho-
vé praxe to není pøíli� pøíznivé, proto�e
pøesnì na ose èi rovinì symetrie se po-
slouchá málokdy.

Pøi poslechu v obecném bodì a dosta-
teènì velké vzdálenosti od soustavy se na
celkovém dojmu podstatnou mìrou podílí
zvuk, který se k uchu dostává prostøednic-
tvím odrazù. Odrazy v poslechovém pro-
storu vytváøejí tzv. difúzní pole, jeho�
intenzita v závislosti na kmitoètu je dána
pøevá�nì celkovým vyzáøeným výkonem.
Pokud chceme, aby tato intenzita byla na
kmitoètu nezávislá, musíme za popsaných
okolností volit spí�e výhybku s èiniteli ja-
kosti 1/Ö2. (Tento typ se oznaèuje jako But-
terworth.) U ní je konstantní celkový pøí-
kon, co� u kombinace vzdálených mìnièù
znamená i konstantní celkový výkon. Am-
plitudová charakteristika na ose sice nebu-
de rovná, bude vykazovat pøevý�ení 3 dB
na dìlicí frekvenci, to v�ak mù�e být men�í
zlo. Je také mo�né volit èinitel jakosti nì-
kde mezi 0,5 a 0,71 a nalézt tak kompro-
mis mezi vyrovnáním charakteristiky osové
a výkonové. Podotknìme je�tì, �e pøi
dostateènì malé vzdálenosti mìnièù ze
splnìní podmínky konstantní amplitudy vy-
plývá automaticky splnìní po�adavku kon-
stantního výkonu, tak�e pak kompromisy
hledati netøeba.

Zbývá je�tì uvést vzorce, podle kterých
vypoèítáme souèástky výhybky pro mezní
frekvenci filtru f0. Pøi èiniteli jakosti 0,5 pla-
tí:

L = R/pf0
C = 1/pf0.R
Pro èinitel jakosti 1/Ö2 pak musíme po-

u�ít souèástky o hodnotách:
L = R/(pf0.Ö2)
C = Ö2/pf0.R
Vzorce platí pro obì vìtve filtru ve

stejném tvaru, tak�e hodnoty souèástek
v obou vìtvích jsou stejné, pokud jsou pro
obì vìtve stejné mezní frekvence a èinitele
jakosti. Pokud bychom potøebovali nastavit
vìtve na rùzné mezní frekvence nebo èini-
tele jakosti, pou�ijeme vzorce s tím, �e do-
sadíme hodnoty konstant a frekvence pro
pøíslu�nou vìtev a vypoètené L a C pak sa-
mozøejmì pou�ijeme jen pro tuto vìtev.

Obdobnì by se postupovalo v pøípadì,
�e by zatì�ovací impedance v obou vìt-
vích nebyly shodné. Pro reálné reproduktory
s kmitoètovì závislou impedancí je samo-
zøejmì nutné hodnoty souèástek zkorigo-
vat podle mìøení, pøípadnì výhybku doplnit
o kompenzaèní obvody.

                          (Pokraèování pøí�tì)



UKV a cm antény
v programech pro PC

Ing. M. Procházka, CSc.

Obr. 1.

 VII. Plo�ná øada anténních
prvkù

Výpoèet diagramu záøení
Pro zlep�ení smìrovosti záøení

(pøíjmu) antén se vyu�ívá efektu vek-
torového sèítání záøení jednotlivých an-
ténních prvkù øazením prvkù do �an-
ténních øad�. Tyto øady dìlíme na øady
�lineární� (prvky jsou uspoøádány na
pøímce), na øady plo�né (prvky jsou
uspoøádány na rovinné plo�e) a na
øady prostorové (prvky jsou uspoøádá-
ny v omezeném prostoru).

V praxi známe také urèité varianty
tìchto uspoøádání: napø. kruhová øada,
plo�ná øada na køivém povrchu apod.
Jednotlivé prvky mohou být napájeny
s urèitou fází i amplitudou, pøièem�
obojí (zejména fáze) se mù�e mìnit
v èase (napø. elektronicky rozmítaný ant.
diagram v radiolokaci) i prvek od prvku.

Teorie anténních øad tvoøí samo-
statnou èást teorie antén a je uvádìna
v ka�dé základní odborné publikaci
o anténách [1, 2, 3, 4].

Dále bude popsán program pro vý-
poèet záøení plo�né anténní øady, který
pøedpokládá nulovou vzájemnou vazbu
mezi ant. prvky. Uvedený pøedpoklad
znamená znaèné zjednodu�ení výpoètu,
av�ak také omezení jeho pøesnosti.

Vzájemná vazba mezi jednotlivými
prvky anténních øad existuje v�dy a
má za následek dílèí zmìny fáze i am-
plitudy prvkù oproti fázi a amplitudì
urèené vnuceným napájením.

Odchylky se projeví zejména oproti
vypoèítanému tvaru a rozlo�ení postran-
ních lalokù diagramu záøení. Je tøeba
pøipomenout, �e pøesné zmìøení vzájem-
né vazby anténních prvkù v øadì je dosti
obtí�né a nároèné na mìøicí aparaturu.

Uvedený program poslou�í tedy
pro první informaci o chování té které
anténní øady a zejména pøi názorném
zobrazení vlivu jednotlivých konstrukè-
ních parametrù øady na tvar diagramu.

 Program plrada

FIP, FIK: poèáteèní a koneèný úhel øezù prosto-
rového diagramu /stp./.
KROK: krokování øezù /stp./.
CP: parametr pro volbu amplitudového oblo�ení
øady CP = 1 pro homogenní oblo�ení, CP < 1
pro cosinové oblo�ení.
STEP: krok kresby diagramu ³ 0,1 /stp./.
Ti: parametr pro volbu zobrazení diagramu, Ti = 1
tisk na tiskárnì, Ti = 0 zobrazení na obrazovce.

Tímto programem jsme ukonèili
sérii �anténáøských� programù publi-
kovaných v Praktické elektronice. Pro-
gramy, a� na dva poslední, byly jed-
noduché a mìly slou�it tìm, kteøí
vlastní PC a chtìjí se podívat na to,
jak se chovají základní typy antén pøi
zmìnì hlavních parametrù.

Program �prpar� slou�í v podstatì
pro profesionální pou�ití, i kdy� s urèi-
tým malým omezením. Programy ne-
byly �super moderní�, nebyly opatøeny
programovou �bi�uterií�, tj. barevnými
okny. To v�ak podle autora neubírá na
jejich pou�itelnosti. V�emo�ným do-
plòkùm se meze nekladou a progra-
mátoøi si mohou pohrát.

V úvodním èlánku byla zmínka
o tom, �e je mo�né si u autora zajistit
diskety s programy - to platí i nadále
(adresa: Ing. M. Procházka, CSc., Se-
verovýchodní II/48, 141 00 Praha 4).
Autor doufá, �e alespoò trochu pøispìl
k o�ivení zájmu o anténní techniku
u nás a pøeje v�em �anténáøùm� hodnì
zábavy i u�itku z poèítání.

Literatura
[1] Caha, Vl; Procházka, M.: Antény.
SNTL, Praha 1956.
[2] Prokop, J; Vokurka, J.: �íøení elek-
tromagnetických vln a antény. SNTL-
ALFA, Praha 1980.
[3] Silver, S.: Microwave antenna theo-
ry and design. Mc.Graw - Hill Co. New
York 1949.
[4] Mailloux, R. J.: Phased array antenna
handbook. Artech House, Londýn 1990.

Pøi výpoètu se pøedpokládá nulová
fáze mezi prvky - tedy soufázové napá-
jení záøièù a nulová vzájemná vazba.
Výsledný diagram je zobrazen na obra-
zovce nebo na jehlièkové tiskárnì.

Vzhledem k tomu, �e pøedpokládá-
me nulovou vzájemnou vazbu mezi
prvky øady, je mo�né poèítat té� dia-
gramy jednoduché lineární øady tak,
�e zadáme prvky uspoøádané kolem
jedné z os (x nebo y) s tím, �e �pøitisk-
neme� sousední �ne�ádoucí� prvky ke
zvolené ose zmen�ením vzájemné
vzdálenosti (na pomìrnì malou, niko-
liv v�ak nulovou vzdálenost).

Na obr. 1a je vyznaèen souøadný
systém s orientací úhlù THETA FI. Vi-
díme, �e podle zvoleného úhlu FI pøí-
padnì FIP, FIK a KROK je mo�né po-
èítat i øezy prostorovým diagramem.

Algoritmus programu vychází z ma-
tematické formulace problému, pøed-
pokládaje vektorový souèet pøíspìvkù
záøení jednotlivých záøièù v dané sou-
øadné soustavì. Pole ve vzdálené
zónì v bodì P je vyjádøeno vztahem:
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kde jn = Xn sinQ cosf + Yn sinQ sinf,
k = 2 p/l,
En - amplituda pøíspìvku n-tého prvku.

Pro praktické úèely potøebujeme
znát absolutní hodnotu vektoru elek-
tromagnetického pole v místì P, tak�e
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Informace o zadávání vstupních
dat se objeví na obrazovce pøi spu�tì-
ní programu. Pro úplnost textu uvede-
me pøehled vstupních dat.
VLNA: vlnová délka (rozmìr je stejný jako pro
vzájemné vzdálenosti mezi prvky XK, YK).
IPZ: parametr pro volbu mezi lichým (IPZ = 1) a
sudým (IPZ = 2) poètem prvkù.
XK,YK: vzájemná vzdálenost mezi prvky na ose
x a y.
NJ, NI: polovina poètu prvkù v ose x a ose y
(pozn.: pøi lichém celkovém poètu prvkù v jedné
øadì nebo sloupci, napøíklad 7, zadáme NI (NJ)
= = 3, tedy celé èíslo).
IS: parametr pro volbu mezi isotropickým záøièem
(IS = 1) a záøièem s diagramem cosexp (IS = 2).
EX: exponent exp.
THEP, THEK: poèáteèní a koneèný úhel, ve kte-
rém poèítáme diagram (max. ±50 °) /stp./.

Program øe�í výpoèet diagramu
plo�né, pravoúhlé øady isotropických
záøièù nebo záøièù s vlastním diagra-
mem podle funkce cosexp. Je mo�né
volit mezi lichým a sudým poètem prvkù
v lineární øadì. Volbou koeficientu CP
(viz obr. 1b) je mo�né zadat urèité am-
plitudové oblo�ení celé øady v ose x i y.
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Pred èasom sa mi do rúk dostala do-
kumentácia od walkmana znaèky SAM-
SUNG, kde bol v prijímacej èasti pou-
�itý jednoèipový stereofónny prijímaè
AM//FM s obvodom SAMSUNG
KIA8127F. �ia¾, podrobné technické
údaje neboli uverejnené, iba tie, èo sa
be�ne týkali walkmana (vlnové rozsa-
hy, frekvenèný rozsah nf èasti, výstup-
ný výkon atï..), ale schéma obsaho-
vala nákres vnútorného blokového
zapojenia tohto obvodu a tak som si
tuto schému obkreslil. Po podrobnej-
�om preskúmaní zapojenia som zjistil,
�e sa jedná o podobný obvod, aký po-
u�il pán Stanislav Semanko vo svoj-
om �Vreckovom prijímaèi VKV� (ARA
8/95) - obvod TOSHIBA TA8122N.

Zapojenie prijímaèa s obvodom
KIA8127F je na obr. 1. Èo sa týka popi-
su obvodu, zaènem èas�ou urèenou pre
príjem na VKV. Anténou je u walkma-
novských prijímaèov v�dy prívodná �nú-
ra k slúchadlám a preto je treba bra�
oh¾ad aj na jej då�ku. Ak je prívodná
�núra príli� krátka, napr. menej ne�
60 cm, tak je príjem väè�inou o pozna-
nie hor�í ako pri be�nej 80 a� 90 cm

dlhej �núre. U� som sa stretol s walkma-
nom SONY, ktorý mal práve takúto krat-
�iu anténu. Vf signál sa z antény pri-
vádza na vstupný ��irokopásmový�
ladený obvod, naladený do stredu pás-
ma CCIR. Tento obvod sa dá vypusti�,
tak ako to urobil aj pán Semanko vo
svojom zapojení. Zvý�i sa síce o nieèo
citlivos� prijímaèa, ale zhor�í potlaèe-
nie postranných pásiem � hlavne nad
108 MHz, èo sa mô�e v kritických mo-
mentoch nepriaznivo prejavi�. Vf signál
je potom ïalej privedený na vstup vf
predzosilòovaèa - vývod è. 1.

Výstup vf predzosilòovaèa je vyve-
dený na vývod è. 23 a je na òom pripo-
jený ladený obvod, ktorý je prelaïova-
ný ladiacim kondenzátorom, alebo
mô�eme pou�i� aj varikapy. Zapojenie
integrovaného obvodu pou�íva kladný
pól ako spoloèný a preto sa ladený
obvod zapája studeným koncom na
kladný pól, èo je mo�no trochu nezvy-
èajné, ale je to pravdepodobne spôso-
bené výhodnej�ou technológiou výro-
by obvodu. Na vývode è. 23 sa
nachádza ïalej aj vstup zmie�avaèa a
na vývode è. 3 je potom jeho výstup.

K nemu je pripojený ladený obvod -
medzifrekvenèný transformátor pre
lep�ie prispôsobenie k nasledujúcemu
keramickému filtru 10,7 MHz. Transfor-
mátor nie je v�ak nutné pou�i�, ak
chceme napríklad zmen�i� rozmery
zapojenia. Ladený obvod oscilátoru je
pripojený na vývod è. 21 a pre jeho do-
laïovanie sa pou�íva varikap. Ak pou-
�ijeme na ladenie prijímaèa varikapy,
tak je lep�ie dolaïova� v�etky ladené
obvody a nielen obvod oscilátoru. Ako
je zo zapojenia patrné, tak z dôvodu
zabezpeèenia lep�ej stability zapoje-
nia je v prívode napájania k vf lade-
ným obvodom zaradená na filtráciu
tlmivka 10 µH. Mf signál sa z keramic-
kého filtra ïalej privádza na vstup mf
zosilòovaèa, vývod è. 8. Na vývod è.12
sa potom pripája fázovací obvod koin-
cidenèného detektoru. Na tomto mies-
te sa pri obdobných zapojeniach zvyk-
ne pou�íva� �peciálny rezonátor, ale
z praktických skúseností sa mi pou�i-
tie klasického ladeného obvodu LC javí
výhodnej�ie. Ladený obvod je síce väè-
�í, ale dáva lep�ie výsledky. Mf zosil-
òovaè e�te obsahuje prahový spínaè,
ktorý cez obvod AVC (AGC) potom
ovláda spínaè indikátoru naladenia
(LED), vyvedeného na vývod è. 10.
Demodulovaný nf signál je vyvedený
na vývod è. 19, èo je spoloèný výstup
spolu s AM detektorom. Jednosmerná
zlo�ka napätia na tomto výstupe sa
pou�íva na automatické dolaïovanie
frekvencie oscilátoru VKV. Demodulo-
vaný signál sa cez odde¾ovací konden-
zátor potom privádza na vstup stereo-

Jednoèipové
prijímaèe AM/FM

Miroslav Drozda

Obr. 1. Zapojenie prijímaèa s obvodom KIA8127F
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dekóderu, vývod è. 18. Na vývod è. 17
je pripojený èlen RC dolnej prepuste
PLL a jeho �uzemnením� cez odpor sa
prepína stereodekóder do monofónne-
ho re�imu. Na vývod è. 16 je pripojený
filtraèný kondenzátor dolnej prepuste
a tento vývod sa pou�íva zároveò aj
pre prepínanie re�imov AM/FM pri
�uzemnení� sa prijímaè prepne na AM.
Na vývod è. 15 je potom ïalej pripoje-
ný èlen RC oscilátora stereodekóderu
VCO. Odporovým trimrom sa nastavuje
jeho frekvencia. No a na vývode è. 14
je výstup ¾avého a na vývode è. 13 pra-
vého kanálu, pripojené kondenzátory
zabezpeèujú potrebnú deemfázu sig-
nálu. Indikácia zasynchronizovania sa
stereodekóderu je vyvedená cez spí-
naè LED na vývod è. 11.

Èo sa týka èasti AM, tak kon�truk-
téri pri navrhovaní tohoto zapojenia po-
u�ili na vstupe pre výhodnej�ie pome-
ry ako impedanèný prevodník medzi
vstupným ladeným obvodom - ferito-
vou anténou a vstupom integrované-
ho obvodu emitorový sledovaè s JFET,
a nie ako to býva zvykom, ïal�ie se-
kundárne vinutie ladeného obvodu.

Vf signál sa privádza na vývod è. 24
na vstup riadeného vf predzosilòova-
èa, z ktorého signál potom pokraèuje
do zmie�avaèa. Výstup zmie�avaèa je
na vývode è. 4 � k nemu je pripojený
mf ladený obvod 455 kHz pre prispô-
sobenie výstupu k nasledujúcemu ke-
ramickému filtru. Oscilátorový obvod
èasti AM je pripojený na vývod è. 20. Z
keramického filtra sa medzifrekvenè-
ný signál privádza na vstup riadeného
mf zosilòovaèa � vývod è. 7, z ktorého
sa signál privádza do detektoru. Na-
pätím z detektora je tie� riadený ob-
vod AVC (AGC), ktorý má na vývode
è. 5 pripojený filtraèný kondenzátor.

Obvod AVC riadi zisk vf predzosilòova-
èa a mf zosilòovaèa. Demodulovaný
signál je potom vyvedený na vývod è.
19, na ktorý sa pri príjme AM prepína-
èom pripája väè�í filtraèný kondenzá-
tor. Na napájanie prijímaèa sa pou�íva
pomerne malé napájacie napätie � ob-
vod pracuje u� asi od 2,5 V. Pri praktic-
kom pou�ití je výhodné pou�i� aspoò
4,5 V kvôli väè�ej napä�ovej rezerve
batérií.

Ïal�ím, ve¾mi podobným IO, je ob-
vod Toshiba TA2003P (ekviv. Samsung
KA2297), jedná sa o jednoèipový mo-

nofónny prijímaè AM/FM. Základné za-
pojenie prijímaèa s týmto obvodom je
na obr. 2.

Nako¾ko je jeho funkèné zapojenie
je v podstate �identické� s predchádza-
júcim obvodom (a� na vypustený ste-
reodekóder), tak sa o òom zmienim len
velmi struène a hlavne z praktického
h¾adiska. Na VKV je v porovnaní s ob-
vodmi rady TDA7000 pou�itie tohoto
obvodu rozhodne výhodnej�ie. Dáva o
poznanie lep�ie výsledky pri príjme a
pritom zapojenie nie je ove¾a kompli-
kovanej�ie a jeho nastavenie je mo�né

Obr. 3. Upravené zapojenie prijímaèa FM s TA2003P

Obr. 2. Zapojenie prijímaèa s obvodom TA2003P

tie� bez �peciálnych meracích
prístrojov. Zapojenie sa svojimi
vlastnos�ami vyrovná typickému
zapojeniu, ktoré sa vyskytuje
v rôznych obmenách so známym
obvodom A283D (TDA1083)
s dvojtranzistorovou vstupnou
jednotkou so samokmitajúcim
zmie�avaèom. Pre tých, èo radi
�vylep�ujú� zapojenia, preto�e sa
nespokoja s tým èo poskytuje
be�né doporuèené zapojenie, tak
ako ho pou�ívajú �tandartne vý-
robcovia, mô�u si vyskú�a� upra-
vené zapojenie tohto obvodu do-
plnené o ladený vf predzosilòovaè
s tranzistorom KF982. Zapojenie
(obr. 3) dosahuje oproti pôvodné-
mu podstatne lep�ích výsledkov.
Zlep�í sa nielen citlivos�, ale aj po-
tlaèenie zrkadlových frekvencií,
podmienkou pri úprave je v�ak
dobré odtienenie cievok L1 a L2.
Treba ich umiestni� kolmo na
seba a navinú� s opaèným zmys-
lom vinutia, aby sa nerozkmitala
vstupná èas�. Na ladenie sú pou-
�ité varikapy v protitaktnom zapo-
jení. Ladiace napätie je od 0 do
3 V. Na napájanie prijímaèa je  po-
u�ité napájacie napätie 6 V.
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Vertikální anténa ve vìtru
Velké mno�ství vertikálních antén ohnutých vìtrem, které hyzdí støechy na-

�ich radioamatérských domovù, mne inspirovalo k napsání tohoto èlánku. Èlá-
nek slou�í k výpoètu pevnosti amatérsky zhotovených antén, ale i ke kontrole
antén prùmyslovì vyrábìných, kde získáme pøedstavu o pravdivosti výrobcem
udávaných parametrù.

Abychom zjistili, jak silný vítr snese
na�e anténa, potøebujeme znát, jakou si-
lou F pùsobí proudící vzduch na jednotli-
vé prvky antény. Tato síla je pøímo úmìr-
ná bezrozmìrnému souèiniteli odporu
prvku, polovièní hustotì vzduchu, prùmì-
tu plochy prvku do roviny kolmé na smìr
proudìní S a ètverci rychlosti vìtru v. Sou-
èinitel odporu silnì závisí na bezrozmìr-
ném Reynoldsovì èísle, které je pro trub-
ky dáno souèinem prùmìru, rychlosti vìtru
a pøevrácené hodnoty kinematické visko-
zity vzduchu. Velmi nám zjednodu�í vý-
poèet okolnost, �e v rozmezí tohoto èísla
od 10 000 do 150 000 je souèinitel odpo-
ru témìø konstantní a s dostateènou pøes-
ností roven 1,2. Do tohoto rozmezí Rey-
noldsova èísla se �vejdou� rychlosti vìtru
od 24 do 50 m/s a prùmìry trubek od 6 do
43 mm, co� je pro ná� úèel rozsah zcela
dostaèující.

Po dosazení konstantních hodnot na-
bude výraz pro odpor trubky ve vìtru tva-
ru:

F = 0,74 . S. v2  [N, m, s]               [1].

Pro výpoèet je dále nutno znát pru�ný
ohybový model odporu prùøezu trubky:

W = 0,1 . D3 (1 - a4)     [cm3],

pøípadnì plastický ohybový modul od-
poru, kdy kritické napìtí materiálu se roz-
�íøí ji� po celém prùøezu a dochází k trva-
lému maximálnímu pøetvoøení, pøípadnì
zlomu:

WPL = 0,17 . D3 (1 - a)     [cm3].

lém prùøezu pøi WPL = 0,1393 cm3 by vy-
�la rychlost 41,8 m/s, kdy by se anténa
trvale maximálnì ohnula, pøípadnì zlomi-
la v prùøezu B.

V materiálových listech ÈSN jsou uve-
deny minimální hodnoty meze kluzu, to
znamená, �e ve skuteènosti bývají vìt�í,
co� by ponìkud zvý�ilo mezní rychlost
vìtru.

Stejným zpùsobem se mù�e postupo-
vat i u mnohem slo�itìj�ích, a nejen verti-
kálních antén. Pro lep�í pøehlednost bude
výhodné výpoèty uvádìt ve formì tabul-
ky.

Nepøíznivým vlivem na pevnost anté-
ny pøípadného rozkmitání se nemusíme
zabývat, proto�e vzhledem k nízké frek-
venci vlastních kmitù a k malým pru�ným
vratným silám staèí tøení vzduchu pøi kri-
tických rychlostech kmity potlaèit.

Také krátkodobé zvý�ení rychlosti vì-
tru øádu zlomku vteøiny zpùsobené pøí-
zemní turbulencí podstatnì neovlivní pev-
nost, proto�e setrvaènost antény nedovolí
znatelné zvìt�ení prùhybu.

Zdenìk Koráb
Lektoroval Jindra Macoun,  OK1VR

Pokud má nìkdo z ètenáøù k dispozici do-
kumentaci nebo alespoò èitelné schéma CB
TRX �CLEAN TONE�, prosím velice o zapùj-
èení prostøednictvím redakce; ihned vrátím.

OK1ACP

Zde a je pomìr vnitøního a vnìj�ího
prùmìru trubky d/D.

Namáhání s v kontrolovaném prùøezu
je pak dáno souètem ohybových momen-
tù SF.l (to jest souètem souèinù sil F a je-

(obvodové i mechanické øe�ení je prak-
ticky shodné  se stanicí ALINCO DR-130,
známou právì kvalitou vf èásti a homolo-
govanou i pro profesionální provoz) a
v�echny obvyklé funkce - skenování, pri-
oritu, TOT timer, 30 pamìtí, odskoky 0 a�
16 MHz, v�echny kroky ladìní, ,nahazo-
vací� kmitoèet 1750 Hz atd. Velmi pøíjem-
ná je skuteènost, �e ke stanici se dodává
originální modul kodéru i enkodéru systé-
mu TSQ - CTCSS s mo�ností volby ze
v�ech 50 normalizovaných kmitoètù od 67
do 254,1 Hz. Tato vlastnost je nezbytná
k �otevírání� nìkterých pøevádìèù atd. Na
stanici je jednou z nejzajímavìj�ích vlast-
ností asi cena - v prodejnách firmy ELIX
se prodává za 7990 Kè vèetnì DPH a
modulu CTCSS.

DRAGON SY-130 - levná a výkonná FM VKV radiostanice
Známý korejský výrobce DRAGON

zastoupený na na�em trhu firmou ELIX
uvedl na trh novou vozidlovou VKV FM
radiostanici pro pásmo 2 m. Radiostani-
ce je témeø pøesnou kopií známé radio-
stanice ALINCO - DR-130. Jak napovídá

i oznaèení  typu, výrobce se s pøíbuzností
nijak netají. Radiostanice má výkon 50 W
(skuteèný namìøený výkon na vzorcích byl
okolo 58 W) s mo�ností sní�ení na 5 W,
roz�íøený kmitoètový rozsah od 136 do
174 MHz, pøekvapivì dobré vf parametry

OK1XVV

Obr. 1.

jich vzdáleností l od kontrolovaného prù-
øezu), který dìlíme modulem odporu W:

s = SF . l/W                              [2].

Proto�e síla F je úmìrná plo�e S, sta-
èí pro ka�dý kritický prùøez vypoèítat hod-
notu SS . l/W a najít prùøez, kde je tato
hodnota nejvìt�í, a pro tento prùøez vy-
poèítat kritickou rychlost vìtru. Ostatní
prùøezy není nutno dále sledovat, proto-
�e jsou ménì namáhány. Ideální by bylo,
kdyby tyto hodnoty byly v ka�dém kritic-
kém prùøezu stejné.Tím by se dosáhlo
maximálního vyu�ití pevnosti a úspory
materiálu. Z konstrukèních dùvodù je to
v�ak málokdy mo�né, ale mìla by být sna-
ha navrhnout anténu tak, aby se tato èís-
la co nejménì li�ila.

Pøi kritickém stavu dosáhne ohybové
napìtí hodnoty meze kluzu pou�itého
materiálu R. Pak výraz [2] za pou�ití vzta-
hu [1] nabude tvaru:

R . W = SF .  l = 0,74. v2  SS . l.

Z tohoto úpravou dostaneme výraz pro
hledanou kritickou rychlost vìtru:

v =1,16 Ö R . W/SS . l        [3]
v [m/s];  R [N/cm3];  W [cm3]; S [m2]; l [cm].

Pro názornost uvádím výpoèet jedno-
duché prutové antény slo�ené ze dvou tru-
bek podle obr. 1 za pou�ití materiálu dle
ÈSN 424415.35 s mezí kluzu R = 265 MPa
= 26 500 N/cm2.

Z vypoèítaných hodnot na obrázku je
patrno, �e nejvíce je namáhán prùøez B.
Dosazením do vztahu [3] vyjde, �e rych-
lost vìtru, pøi které by je�tì nedo�lo k tr-
valému ohybu, se rovná 24,7 m/s - to je
125 km/h. Pøekraèováním této rychlosti by
se objevovaly zvìt�ující se trvalé defor-
mace a pøi roz�íøení meze kluzu po ce-
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SUPERMEMO
�Opakování je matkou uèení� (Repetitio mater studiorum est) øíká staré latinské úsloví a je tak dùkazem,

�e ji� na samém poèátku historie studia si na�i pøedkové uvìdomovali nevyhnutelnost zapomínání. Za-
pomínání je v�ak, i kdy� se to na první pohled nezdá, velice u�iteèným mechanismem, který udr�uje v na-
�em centrálním nervovém systému pøednì ta spojení, která jsou pro ka�dodenní �ivot nejdùle�itìj�í. Metoda
SuperMemo øe�í problém zapomínání tak, �e redukuje mno�ství èasu potøebného k udr�ování po�adova-
ného studovaného materiálu v lidském mozku. Tvoøí tzv. optimální èasové intervaly mezi opakováním
uèiva v procesu optimálního uèení se.

 Základní motivací, která mì pøi-
vedla k výzkumu, vývoji a propa-
gaci softwaru pro rychlé uèení,
byla vize nového svìta � svìta,
kde vzdìlávání je potì�ením a po-
skytuje �irokou základnu pro na�i
lep�í budoucnost.

dr. P. A. Wozniak

SuperMemo nepatøí k èetným jed-
noduchým mechanickým opakovacím
systémùm. Díky vìdeckému výzkumu,
z kterého vychází, a pou�itým algorit-
mùm, vás po nìkolika týdnech (nut-
ných k tomu, aby se výsledky mohly za-
èít projevovat) výraznì pøekvapí svojí
úèinností. Autor systému, polský biolog
dr. P. A. Wozniak, pracuje na jeho vý-
voji ji� deset let a produkt sám ji� získal
nìkolik mezinárodních ocenìní.

SuperMemo je poèítaèový nástroj
pro pomoc pøi uèení. Umo�ní zapama-
tovat si rychle a spolehlivì velké mno�-
ství informací. Vy�aduje v�ak, aby ho
u�ivatel pou�íval pravidelnì a syste-
maticky, staèí i pouhých 20 minut den-

nì. �ádný systém vás samozøejmì nic
nenauèí bez va�eho vlastního úsilí,
systém SuperMemo v�ak podle tvrzení
jeho autorù zvy�uje rychlost uèení 10
a� 50x s tím, �e si úspì�nì zapamatu-
jete bì�nì a� 95% polo�ek.

Poznatky, které je zapotøebí se nau-
èit (zapamatovat), jsou rozdìleny do co
nejmen�ích �kouskù�, nazývaných po-
lo�ky (items). Ka�dá z tìchto polo�ek,
formulovaných obvykle jako otázka
a odpovìï, je objektem opakování v in-
tervalech, které jsou dány jednak vlast-
nostmi polo�ky samotné (slo�itost, ob-
tí�nost ap.), jednak schopnostmi stu-
denta. Efektivnost takového procesu je
velmi pøekvapující.

K udr�ení poznatkù v pamìti je pak
zapotøebí samozøejmì opakování, nic-
ménì tato metoda opakování v optima-
lizovaných intervalech spotøebuje o-
proti bì�nému uèení se pøekvapivì
málo èasu.
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Jak SuperMemo pracuje:
l Látka je rozdìlena do co nejmen�ích informací nazývaných polo�ky.
l Polo�ky jsou formulovány jako otázky a odpovìdi.
l Polo�ky se uèíte vyøazovací technikou ve vlastním tempu, tj. odpoví-

dáte na dané otázky tak dlouho, dokud nejsou v�echny odpovìdi správné.
l Po zapamatování polo�ky je první opakování naplánováno v intervalu

stejném pro v�echny polo�ky, odpovídajícím nastavenému indexu zapomí-
nání (standardnì 10%).
l První interval je vypoèítán pro prùmìrného studenta a prùmìrnou da-

tabázi. Jakmile se ale zaènou poèítané hodnoty indexu zapomínání odchy-
lovat od po�adované hodnoty, délka intervalù je modifikována.
l Po ka�dé odpovìdi zadává student (po srovnání se správnou odpovìdí)

tlaèítkem kvalitu této odpovìdi (jak pøesná a snadná odpovìï byla).
l Na bázi tohoto �známkování� jsou polo�ky roztøídìny podle obtí�nosti.
l Pro polo�ky rùzné obtí�nosti jsou pou�ity rùzné intervaly opakování.
l Rùzné intervaly opakování jsou dále aplikovány na polo�ky s rùzným

poètem opakování.
l Funkce, urèující optimální interval opakování pro danou obtí�nost po-

lo�ky je trvale modifikována tak, aby produkovala po�adovaný (nastavený)
index zapomínání.
l V�echny sledované a vypoèítané hodnoty jsou dostupné v tabulkách

i v pøehledných grafech.

Dominující slo�kou produktu Super-
Memo 8.0 (dva CD-ROM) je databáze
Advanced English 97, tedy ucelený
a promy�lený systém k výuce anglièti-
ny, obsahující asi 40 000 polo�ek (jako
dvojic otázka/odpovìï). SuperMemo
umo�òuje vkládání obrázkù, zvukù i vi-
deosekvencí a Advanced English 97 je
vybavena kompletní výslovností (jeden
samostatný plný CD-ROM), namluve-
nou rodilou Amerièankou (obsahuje ale
jak americké, tak britské verze jazyka).
Mù�ete si nahrávat i vlastní výslovnost
a bezprostøednì ji porovnávat s tou
�správnou�. V�echny polo�ky jsou roz-
tøídìny do kategorií podle témat, ze
kterých si mù�ete vybírat. Do systému
lze doplòovat i dal�í vlastní polo�ky.
Kromì Advanced English jsou dále na
CD-ROM databáze pro procvièování
anglické gramatiky (asi 3000 polo�ek),
pro porozumìní mluvenému slovu, pro
procvièování výslovnosti obtí�ných
slov a pro procvièování pravopisu ob-
tí�ných slov. Firma nabízí na své webo-
vé stránce i dal�í databáze, nìkteré
z nich i k volnému sta�ení.

Ve stínu Advanced English  zùstává
vlastní výukový systém, který je u�iva-
teli plnì pøístupný a umo�òuje tvorbu
libovolných vlastních databází. Vzhle-
dem k multimediálním mo�nostem lze
napø. otázku realizovat obrázkem nebo
zvukem, odpovìï lze napø. i vybírat
z více pøedlo�ených variant. Vzhledem
k tìmto mo�nostem, vìdeckému zpù-
sobu uèení a dokonalému zpùsobu vy-
hodnocování jde o vynikající nástroj
k uèení se prakticky èehokoliv, co je
zapotøebí si zapamatovat.

Program je lokalizován (nejen) do
èe�tiny a pro pøípad potøeby (pro za-
èáteèníky) umí pøelo�it v�echny polo�-
ky do èe�tiny - staèí nad anglický text
najet my�í a objeví se jeho èeský pøe-
klad. Máte-li zájem, projevte ho u firmy
ELK, Generála Píky 3, 613 00 Brno
(elk.losik@telecom.cz).

Toto je
základní okno

SuperMemo
pro uèení se -

otázka,
odpovìï,
pøehrání

popø. i nahrání
výslovnosti

V�echny statistické
údaje lze zobrazit

i v pøehledných
grafech

Látku lze pøehlednì uspoøá-
dat ve stromové struktuøe

Podrobnosti a aktuální informace o programu SuperMemo
získáte na webových stránkách www.supermemo.com,

popø. www.supermemo.cz

K dispozici jsou úplné
statistické údaje
o prùbìhu va�eho uèení
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INTERNET
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU SPINET

�BASTLÍØE�
Internet  pro

K INTERNETU VÁS PØIPOJÍ

Je milé zjistit, �e i v dobì moderních tech-
nologií poøád je�tì existuje dost lidí, zabýva-
jících se elektronikou i pro své potì�ení, kteøí
vymý�lejí a realizují nejrùznìj�í zajímavá za-
øízení. A rádi to co udìlají sdílejí s ostatními
a od ostatních zase èerpají námìty a informa-
ce pro dal�í práci. Pou�ívají k tomu nejen èa-
sopisy, jako je ten ná�, ale v poslední dobì
i Internet. Na Internetu mù�ete najít nejen
stránky obsahem podobné tomuto èasopisu
- s rùznými konsktrukèními návody, schématy
a plo�nými spoji, ale i mnoho velice cenných
informací pro konstruktéry - podrobné katalo-
gy konektorù, integrovaných obvodù a dal-
�ích souèástek, popisy nejrùznìj�ích rozhra-
ní, parametry kabelù, vodièù ap. A samozøej-
mì i mno�ství softwaru, obvykle volnì �íøené-
ho, pro výpoèty v�eho mo�ného (antén, repro-
duktorových soustav ap.), pro návrh plo�ných
spojù, pro simulaci navr�ených elektrických
obvodù atd.

Dnes vám proto v rubrice Internet pøiná�íme nì-
kolik ukázek, tipù a adres z této oblasti. Na Internetu
se situace rychle vyvíjí a neustále promìòuje, tak�e
se mù�e stát, �e nìkterá místa ji� zanikla nebo zmì-
nila adresu a jiná nová zase mezitím vznikla. A je
jich tolik, �e se nelze pokou�et o pøehled, ale pouze

nabízet zajímavé tipy bez ná-
roku na jakoukoliv úplnost
pøedkládaných informací.

Popis konektoru
z Hardware Book na
fsg.mobil.cz/hwb/
hwb.html

Chip Directory obsahuje
katalogové údaje
velkého mno�ství
integrovaných obvodù
(www.chipdir.com)
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Knihovna zajímavých zapojení na adrese
www.darkportal.com/cc/library.htm
obsahuje k 31. 5. 1998 asi 150 rùzných schémat
roztøídìných do 15 kategorií. Ke ka�dému schématu
je podrobný rozpis souèástek
a ke v�em pou�itým polovodièovým prvkùm
jsou k dispozici katalogové listy (ve formátu PDF).

Jako ukázku z této knihovny jsme vybrali zapojení
mìøièe výkonu a ÈSV
a miniaturního vysílaèe pøeru�ovaného signálu

Popis aktivní antény
je ze stránek
www.ee.washington.edu/eeca/cicuits

www.paranoia.com/~filipg/HTML/LINK/Fils_FAQ.html - otázky
a odpovìdi ohlednì elektroniky  l www.paranoia.com/~filipg -
informace a odkazy l ftp://nyquist.ee.ualberta.ca/pub/cookbook,
ftp://nyquist.ee.ualberta.ca/pub/electrical  - archívy elektroniky
University of Alberta l ftp://nyquist.ee.ualberta.ca/pub/motoro-
la  - cenné informace a software l www.ee.washington.edu/eeca/
index.html -  informace z elektroniky University of Washing-
ton l webhome.idirect.com/~jadams/electronics/ - prùvodce elek-
tronikou pro zaèáteèníky i pokroèilé l www.geocities.com/Sili-
conValley/9504/ -  obsáhlé elektronické stránky S. Rymenanta
l www.trip.net/~jimpy/tronics.html - schémata, software, doda-
vatelé, informace l ftp://ieee.cas.uc.edu/pub/electronics/mirrors
- zrcadla elektronických archívù nìkterých známých ftp ser-
verù l www.ba-karlsruhe.de/automation/home.html - námìty
z oboru automatizace a øízení procesù l www.hitex.com/chip-
dir, www.civil.mtu.edu/chipdir, www.leg.ufrj.br/chipdir, www.xs4all.nl/~ganswijk/chipdir  - chip directory � rùzné katalogy  IO l www.ardem.com/  -
popis a analýzy analogových elektronických zapojení l ftp://ftp.armory.com/pub/user/rstevew/ -  bohatý zdroj informací l www.phys.uni-sofia.bg/
rfe/emohome.html - návody a volnì �íøený software l www.cistron.nl/~nctnico - konstrukèní návody a dal�í odkazy l www.darkportal.com/cc/index.htm
- schémata a návody l www.web-span.com/pjohnson/schematics.htm  - odkazy na mnoho rùzných schémat a zapojení l cal003109.student.utwente.nl/
stefan -  informace, aplikace a dal�í materiál z elektroniky l www3.sympatico.ca/lsb/  - mno�ství pìkných elektronických projektù l www.hut.fi/
~then/  - známé stránky Tomiho Engdahla s mnoha dal�ími odkazy l www.cs.columbia.edu/robotics/people/paul.html  - archívní zdroje l www.x86.org/
- mno�ství dùle�itých mnohdy utajovaných informací o procesorech Intel 80x86 l ftp://ftp.psyber.com/dibsed/CIRCATS/ -  adresáø schémat
a jednoduchých zapojení l ftp://ftp.psyber.com/tcj/faqs/  - odpovìdi na èasté otázky z elektroniky l members.aol.com/jorman/index.html  - Digital
Music Zone  se schématy a softwarem vztahujícími se k hudbì l www.intrlink.com/~hwallace/aqd4.htm - mnoho námìtù pro konstruktéry
l www.DesignInfo.com/HomePage.html - katalogy pro konstruktéry s vyhledáváním l www.hp.com/info/college_lab -  vzdìlávací koutek firmy
Hewlett-Packard l www.rfmicrowave.com/  - mno�ství materiálù z radiotechniky l microship.ucsd.edu -  námìty a návody l www.engr.unl.edu/ee/
eeshop/miscinfo.html  - nejrùznìj�í dokumenty z realizovaných elektronických projektù l www.engr.unl.edu/ee/eeshop/proto.html  - tipy pro vývoj
prototypù l ro.com/~bebopbb/bbboog.htm  - nekonvenèní prùvodce elektronikou od C. R. Maxfielda l www.questlink.com/index.html -  informace
o tisících integrovaných obvodù l www.SemiDex.com/ SemiDex - databáze více ne� 60 000 pamìtí a pamì�ových desek.

DAL�Í ADRESY:
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FORMULÁØElektronický
V TEXTOVÉM EDITORU MICROSOFT WORD

Formuláøové pole je objekt, který
usnadòuje vkládání informací do for-
muláøe. Formuláøové pole pouze vlo-
�íte do �ablony dokumentu a zabez-
peèíte je - u�ivatel pak mù�e tvoøit dal-
�í nové dokumenty na bázi této �ablo-
ny. Jsou-li formuláøe zabezpeèené,
u�ivatelé do nich mohou pouze vklá-
dat informace (ani� by mohli na formu-
láøi jinak cokoliv upravovat) - a to jim
usnadòují formuláøová pole (form
fields). Výsledné vyplnìné formuláøe
jsou pak vzhledovì i obsahovì kon-
zistentní.

Word nabízí tøi typy formuláøových
polí - pole pro text, od�krtávací ètve-
reèky (check box) a rozbalovací se-
znam (dropdown list ). Ka�dý z tìchto
typù je vhodný pro vkládání jiného dru-
hu informace. Textová pole poskytují
místo pro vepsání informace, od�krtá-
vací ètvereèky dávají mo�nost zvolit
nìkteré z uvedených polo�ek a rozba-
lovací seznamy umo�òují vybrat jednu
mo�nost ze seznamu.

Formuláøová pole se tvoøí a pou�í-
vají velice snadno a nejlépe je proto
ukázat jejich mo�nosti na pøíkladech.

Pøíklad:
�ádanka o dovolenou
Na obr. 1 je pøíklad formuláøe - �á-

danka o dovolenou. Na první pohled
vypadá jednoduchý. Ale je v nìm ukry-
to více, ne� je na pohled patrno. For-
muláø jsme vybavili nìkolika políèky,
které usmìrní typ a úpravu zadávané
informace.

Postup je následující:
1. Zvolte New (Nový) z nabídky File

(Soubor), oznaète Template (�ablona)
a odklepnìte OK.

2. Do záhlaví �ablony napi�te �á-
danka o dovolenou a stisknìte Enter.

3. Naformátujte nadpis - zvolte pís-
mo Times New Roman bold 18 bodù
s mezerou 6 bodù za odstavcem.

4. Umístìte kursor na odstavec za
nadpisem, zvolte Insert Table (Vlo�it
tabulku) a vytvoøte dva sloupce a pìt
øádkù.

5. Oznaète první sloupec a z nabíd-
ky Table (Tabulka) vyberte Cell Height
and Width... (�íøka a vý�ka políèka).

Obr.1. Jako pøíklad
elektronického for-

muláøe, vytvoøeného
v textovém editoru

Microsoft Word,
jsme zvolili �ádanku

o dovolenou

Zvolte �íøku prvního sloupce 20 mm
a �íøku druhého sloupce 80 mm.

6. Pøíslu�ným tlaèítkem zobrazte
nástrojový pruh Borders (Okraje), oz-
naète druhý sloupec tabulky a �uknìte
na tlaèítka Inside Border (Vnitøní okra-
je) a Outside Border (Vnìj�í okraje) to-
hoto nástrojového pruhu.

7. Do políèek prvního sloupce na-
pi�te Jméno, Termín, Dùvod, Poznám-
ka a Vedoucí, potom oznaète celý slou-
pec a zmìòte písmo na Bold (tuèné).

8. Umístìte kursor do druhého po-
líèka tøetí øádky (vpravo od nadpisu Dù-
vod) a zvolte Split Cells� (Rozdìl po-
líèko) z nabídky Table (Tabulka) - na-
stavte poèet sloupcù 3 a odklepnìte
OK.

9. Oznaète ètvrtý øádek, zvolte z na-
bídky Table (Tabulka) Cell Height and
Width... (�íøka a vý�ka políèka), zvolte

Row (Øádek) a nastavte vý�ku øádku
na 72 z rozbalovací nabídky.

  Pokud si chcete zkusit vytvoøit �a-
blonu formuláøe podle obr. 1, postupuj-
te podle vý�e uvedených bodù. Pokud
se tím nechcete teï zabývat, mù�ete
umístit formuláøová pole kamkoliv na
stránku - mìjte pøi tom ale na pamìti,
�e v�dy, kdy� budete chtít vytvoøit nìja-
ký formuláø, musíte nejdøíve sestavit
potøebnou �ablonu.

Je�tì jedna poznámka - Word musí
být nastaven tak, aby zobrazoval ob-
sah polí a ne jejich kódy (tato dvì zo-
brazení lze pøepnout napø. stiskem klá-
ves Alt + F9).

Vkládání formuláøových polí
Pro vkládání formuláøových polí je

výhodné zobrazit si soubor nástrojù
Forms (Formuláøe) (viz obr. 2). Tlaèít-
ka na tomto nástrojovém pruhu vám
mohou pøi tvorbì formuláøe u�etøit
mno�ství èasu (zvolíte Toolbars v na-
bídce View a oznaèíte Forms).

Je u�iteèné, je-li aktivována funkce
(tlaèítko) Form Field Shading. Snáze
tak ve formuláøi rozeznáte, co je a co
není formuláøové pole. Naopak nesmí
být aktivována funkce (tlaèítko) Protect
Form, abyste mohli formuláø libovolnì
upravovat.

První pole, které do formuláøe vlo�í-
me, bude pole textové. Umístìte kur-
sor do prvního políèka druhého sloup-
ce tabulky (vpravo od nadpisu Jméno)
a pou�ijte tlaèítko Text Form Field.
Word zobrazí �edivý obdélník, znázor-
òující umístìní pole.

Nyní mù�ete nastavit formát textu,
který pøijde do tohoto pole (volba Op-

Obr. 2.Tlaèítka na nástrojovém pruhu pro
tvorbu formuláøù vám návrh formuláøe

usnadní a zrychlí

Souèasné textové editory jsou ji� dávno schopny umo�òovat mnohem více ne� jen psaní dopisù a dal-
�ích textù. Umo�òují i jejich dokonalou tiskovou úpravu, doplòování obrázky a grafikou, vyznaèování
a evidování korektur, vkládání poznámek, automatickou korekci pravopisných chyb a pøeklepù atd.
Umo�òují i tvorbu elektronických formuláøù, které plnì nahrazují své papírové pøedchùdce, �etøí na�e
lesy a výraznì usnadòují zpracování získaných údajù. Tvorba elektronických formuláøù v textovém editoru
Microsoft Word je postavena na tzv. formuláøových polích.
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tions - Mo�nosti, nebo snáze prostým
dvojkliknutím na pøíslu�ném políèku).
Word zobrazí pøíslu�né dialogové okno
(viz obr. 3).

Prohlédnìme si toto dialogové ok-
no. Rozbalovací nabídka pod názvem
Type (Typ) vám umo�ní vybrat, jaký
druh informace se bude do formuláøo-
vého pole vkládat. Na výbìr máte Re-
gular Text (standardní text), Number
(èíslo), Date (datum), Current Date
(dne�ní datum), Current Time (momen-
tální èas) a Calculation (výpoèet). Ka�-
dý z tìchto typù textu má své vlastní
mo�nosti formátování.

 Zvolíte-li Regular Text (základní
volba), Word vám nabídne formáty Up-
percase (velká písmena), Title Case
(velká zaèáteèní písmena) ap. Pøi vol-
bì Number (èíslo) nebo Calculation
(výpoèet) budete volit poèet desetin-
ných míst a zpùsob zobrazení èísla,
zatímco pøi volbì Date, Current Date
a Current Time (datum popø. èas) to bu-
dou mo�nosti typu MM/DD/YY ap.

Kromì volby typu textu popø. i jeho
formátu mù�ete vybrat i základní ob-
sah pole. Word vlo�í tento text do pole
automaticky - u�ivatel ho pak ponechá
pokud vyhovuje, jinak ho pøepí�e. Mù-
�ete rovnì� limitovat poèet znakù, kte-
ré se smí do pole vepsat (max. 255).

Textové pole, které jsme vlo�ili do
na�eho pokusného formuláøe, bude
obsahovat jméno osoby vyplòující for-
muláø, tak�e typ textu je Regular Text.
Aby bylo jméno správnì napsáno,
z formátovací nabídky zvolte Title Ca-
se (velká zaèáteèní písmena). Maxi-
mální délku vlo�eného textu nebudeme
omezovat, proto�e je nepravdìpodob-
né, �e by jméno mohlo být nepøípust-
nì dlouhé. Po ukonèení v�ech voleb
stisknìte OK.

Nyní nastavíme dal�í èást formulá-
øe. Kursor posuneme do druhého políè-
ka druhého sloupce tabulky, vpravo od
nadpisu Termín. Opìt zobrazíme dialo-
gové okno nastavování vlastností for-
muláøového pole. Tentokrát nastavíme
Date (datum) a formát DD/MM/YYYY.
Stiskneme OK.

Po vlo�ení druhého formuláøového
pole posuòte kursor o políèko ní�, na-
pi�te slovo Osobní následované meze-
rou a �uknìte na tlaèítko Check Box
(od�krtávací ètvereèek) mezi nástroji
pro formuláøe. Word vlo�í formuláøové
pole v podobì od�krtávacího ètvereè-
ku, viz obr. 4.

I tento objekt, od�krtávací ètvere-
èek, má mo�nosti nastavení (formá-

Obr. 3. Toto dialogové okno pou�ijete pro
nastavení parametrù formuláøového pole

pro vkládání textu

tování) - není jich samozøejmì tolik,
jako u volného textu. Zvolíme je po
otevøení pøíslu�ného dialogového okna
tlaèítkem Form Field Options (obr. 5).

Máte vlastnì jen dvì mo�nosti vý-
bìru - zvolit velikost za�krtávacího
ètvereèku (v bodech, points) a zvolit,

zda jeho základní nastavení (default )
bude za�krtnut nebo neza�krtnut.

V na�em pøípadì mù�eme pone-
chat v obou pøípadech základní nasta-
vení a odklepnout OK pro návrat do
formuláøe. Do øádku nadepsaného Dù-
vod nyní vlo�íme dal�í za�krtávací
ètvereèky -s nápisem Nemoc a Dovo-
lená.

Nyní pøesuneme kursor do druhého
políèka ve ètvrtém øádku (vpravo vedle
nadpisu Poznámky) a vlo�íme zde (tla-
èítkem Text Form Field) textové pole.
Nastavíme jeho vlastnosti stejným po-
stupem, jako u prvního textového pole
pro jméno. Abychom zabránili dlouhým
komentáøùm, omezíme zde délku tex-
tu na 150 znakù.

Obr. 5. I od�krtávací ètvereèek má volitel-
né vlastnosti - v tomto dialogovém oknì

K dokonèení formuláøe musíme je�-
tì vlo�it rozbalovací seznam se jmény
v�ech �éfù, zodpovìdných za dohled
nad výkazy nepøítomnosti na pracovi�-
ti. Pøesuòte kursor do druhého sloupce
v posledním øádku (vpravo od nadpisu
Vedoucí) a stiskem tlaèítka Drop-Down
Form Field vlo�te objekt rozbalovací
seznam. Seznam nyní musíte samo-
zøejmì vytvoøit. Jména zodpovìdných
�éfù vyplníte v dialogovém oknì pro
vlastnosti tohoto objektu (Form Field
Options), viz obr. 6.

Obr. 6. Dialogové okno pro volbu vlast-
ností rozbalovacího seznamu

Obr. 7. Po pøidání roz-
balovacího seznamu
vypadá vá� zku�ební

formuláø takto

Proces pøidávání jmen je velice
snadný. Do pøíslu�ného políèka Drop-
Down Item prostì napí�ete jméno
a stisknete Add (pøidat). Chcete-li zmì-
nit poøadí v seznamu, oznaèíte pøíslu�-
ný záznam (øádek) a pomocí tlaèítek
Nahoru a Dolù upravte seznam podle
svých pøedstav. Kteroukoliv polo�ku
seznamu mù�ete také zcela zru�it tla-
èítkem Delete. V na�em pokusném
pøípadì pøidáme tøi jména - Josef No-
vák, Jan Kladívko a Vilém Husa.

Obr. 4. �uknete-li na
tlaèítko Check Box

Form Field, Word
vlo�í do formuláøe

za�krtávací
ètvereèek
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Ochrana formuláøe
Po vlo�ení v�ech potøebných formu-

láøových polí do va�í �ablony ji mù�ete
zabezpeèit. Nejsnáze to uèiníte tlaèít-
kem Protect Form (Ochrana formulá-
øe). Zabezpeèením �ablony zajistíte
zároveò i ochranu v�ech dokumentù,
které budou na jejím základì vytvoøe-
ny. Word zabezpeèuje obsah chránì-
ného dokumentu omezením akcí, které
s dokumentem lze vykonat. Mù�ete
napø. pøesouvat kursor pouze od jedno-
ho pole k dal�ímu, nemù�ete mazat ani
upravovat �ádné texty ve formuláøi
(kromì vámi vyplòovaných) ap. Pøi
tvorbì �ablony budete asi èasto
ochranu zapínat a vypínat, abyste vidì-
li, zda v�echno správnì funguje, ale
mohli to pøitom rùznì dolaïovat a upra-
vovat.

I kdy� pou�ití tlaèítka Protect Form
poskytuje potøebnou ochranu ve vìt�i-
nì pøípadù, mù�ete vyu�ít i dal�ích
mo�ností, napø. volbu Protect Docu-
ment (Ochrana dokumentu) z nabídky
Tools (Nástroje) - dialogové okno, kte-
ré se vám otevøe, je na obr. 8.

mù�ete chránit jen nìkteré a ostatní
ponechat nechránìné (viz obr. 9). To
se mù�e hodit tehdy, potøebujete-li
napø. umo�nit editování nìkterých èástí
textu formuláøe.

Obr. 8. Zvolíte-li Protect Document
z nabídky Tools, otevøe se vám

toto dialogové okno

Obr. 9. V dokumentech s více sekcemi
mù�ete chránit jen nìkteré sekce

do dal�ího formuláøového pole. Pokud
jste nesprávnì pou�ili malá nebo velká
písmena, Word zápis automaticky
opraví. Nyní máte vlo�it datum. Mù�ete
pou�ít rùzné formáty data - pokud vá�
zápis Word rozpozná jako datum, sám
jej upraví do pøedvolené podoby. Po-
kud vá� zápis neidentifikuje jako da-
tum, zobrazí se hlá�ení A valid date or
time is required (Vlo�te platné datum
nebo èas). Po vlo�ení data stisknete
opìt klávesu Tab, Word upraví formát
vlo�eného data a pøemístí kursor k prv-
nímu za�krtávacímu ètvereèku. Mù�e-
te ho aktivovat mezerníkem (Space)
nebo kursorem my�i. Dal�í dva ètve-
reèky nechte prázdné (pøejdete k nim
opìt stiskem Tab nebo my�í), dal�ím
stiskem Tab pøejdete do formuláøového
pole Poznámky. Zde mù�ete vlo�it text
vysvìtlující va�i �ádost o dovolenou -
pokud byste pøekroèili povolených 150
znakù, Word vám zabrání v dal�ím
psaní. Po vyplnìní poznámky pøejde-
te do dal�ího formuláøového pole a zde
z rozbalovacího seznamu vyberete
jméno va�eho �éfa (obr. 10). Tím je
formuláø vyplnìn.

Jak vidíte, vytvoøit elektronický for-
muláø je snadné a rychlé a zaji��uje
vám to získání homogenních informa-
cí od v�ech, kdo jej vyplní.

(Zpracováno podle materiálù firmy
Microsoft)

Zvolíte-li z nabídky Forms (Formu-
láøe), Word zabezpeèí formuláø stejnì,
jakobyste pou�ili tlaèítko Protect Form
(viz vý�e). Dialogové okno vám ale na-
víc umo�òuje napø. pou�ít heslo - napí-
�ete ho do pøíslu�ného políèka, pøi-
èem� ka�dý jeho znak bude na obra-
zovce znázornìn hvìzdièkou. Po od-
klepnutí OK budete po�ádáni o jeho
opìtné vlo�ení pro kontrolu správnos-
ti (pozor na malá a velká písmena).
Obsahuje-li vá� formuláø více sekcí,

Obr. 10. Pøi vyplòo-
vání políèka Vedoucí
vyberete jeho jméno

z rozbalovacího
seznamu

Vyplòování formuláøe
Pokud pova�ujete �ablonu formu-

láøe ji� za definitivní, ulo�te ji na pevný
disk s koncovkou .DOT, napø. pod náz-
vem �ádanka.dot.

Formuláø na bázi této �ablony nyní
vytvoøíte velice snadno - z nabídky File
(Soubor) zvolíte New (Nový) a v otevøe-
ném dialogovém oknì zvolíte �ablonu
(template) �ádanka.dot. Word vytvoøí
nový dokument, který vypadá a chová
se pøesnì tak, jako va�e �ablona. Pro-
to�e je chránìný, bude kursor v prvním
formuláøovém poli � textovém poli pro
vepsání jména. Vepí�ete jméno a stisk-
nete klávesu Tab. Kursor se pøemístí

Nejnovìj�í informace o textovém editoru Microsoft Word a rùzné doplòky a konvertory najdete na Internetu na adresách
www.microsoft.com/products/prodref/188_ov.htm a www.microsoft.com/word
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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

Ètete tu a tam o zajímavých a pìkných volnì �í-
øených programech a utilitkách? Nemáte Internet
a nevíte, jak jednotlivé programy sehnat? Pak je pro
vás øe�ením Winárna 2 - dvì cédéèka s opravdu kva-
litními sharewarovými programy pro Windows ze
v�ech oblastí. Více vám øekne výèet kategorií, do
kterých jsou programy zaøazeny:

Animace: Téma obsahuje výbìr programù urèených ke zpra-
cování animací nejrùznìj�ích druhù i formátù a také nìkolik
ukázkových animací. Antivirové programy: Bojíte se virù ? U�
nemusíte. Sharewarové verze známých antivirových programù
vám pomohou s jejich detekcí i odstranìním. Fonty: Zde nalez-
nete nìkolik set fontù ve formátu True Type a také pár programù
pro práci s nimi. Grafika: Velmi pestrá paleta programù, zasa-
hujících svým zamìøením do oblasti poèítaèové grafiky. Prohlí-
�eèe, editory, prezentace, utility... Hudba, zvuk: Tento adresáø
obsahuje spoustu sharewaru, zabývajícího se prací se zvuko-
vými soubory (wav, mid, mp3). Ikony: Mno�ství utilit pro práci
s ikonami a samozøejmì mnoho ikon a kurzorù. Ovladaèe: Ak-

tuální ovladaèe pøedev�ím k tiskárnám, grafickým kartám a mul-
timediálním zaøízením. Pracovní plocha: U�iteèná sada utili-
tek k obohacení pracovní plochy a Windows 95 vùbec. �etøièe
obrazovky: Originální �etøièe obrazovky s mnoha rùznými
námìty. Je vhodné je kopírovat pøímo do adresáøe Windows.
Themes: Stopadesát rùzných témat prostøedí (zvuky, kurzory,
ikony, pozadí) pro Windows 95. Instalace themes: Zde nal-
eznete nìkolik u�iteèných programù, které vám pomohou bez
problémù nainstalovat pøedchozí témata. CD pøehrávaèe:
Posloucháte-li rádi na svém poèítaèi zvuková CD, jistì vám pøi-
jde vhod nìkolik kvalitních pøehrávaèù. Diskové utility: Tato
kategorie obsahuje nìkolik velmi u�iteèných programù, pøede-
v�ím k úspoøe místa na pevných discích. Pro volný èas: Zde

objevíte pestrou smìs programù vìt�inou urèených k nahléd-
nutí do jiných oborù ne� jsou poèítaèe... astrologie, geografie,
chemie, astronomie  atd. Hry pro Windows 95: Pro odreagování
po práci je zde mno�ství her i høíèek z mnoha �ánrù. Internet:
Pro fanou�ky Internetu výbìr tìch nejlep�ích a nejoblíbenìj�ích
programù. Pakovaèe: Nové verze oblíbených  komprimaèních
a archivaèních programù a také nìkteré novinky v tomto oboru.
Náhrady loga Windows: Pokud vás ji� omrzelo tradièní logo
Windows 95 pøi spu�tìní nebo ukonèení práce s poèítaèem, pak
zde naleznete mnoho alternativních návrhù na jeho náhradu.
Instalátory loga pro W95: Zde se nacházejí programy pro velice

snadnou zmìnu loga Windows 95 (viz pøedchozí kategorie).
Testy: Mnoho softwaru pro testování a diagnostiku va�eho
poèítaèe. Zvuky WAV: Nìkolik zvukových nahrávek ve formá-
tu WAV. Midi: Zde najdete soubory MIDI, vhodné k poslechu
èi k otestování právì nainstalovaných aplikací. Virtuální zvíøát-
ka: V duchu Tamagoèi se mù�ete stát �poèítaèovým chovate-
lem�. Ostatní: V�echno ostatní co se nedá zaøadit do �ádné
�katulky.

Softwarový syntetizér SMoRPhi

Morpher for Windows 95

Dokonale vybavený
pøehrávaè souborù
MIDI - MidiArt Player
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�pidla
Data Processing

S tímto kupónem získáte u firmy

Nad stránìmi 4545, 760 05 Zlín 5

Softwarový expres

na CD-ROM  slevu 5%

= SHAREWARE

Softwarový expres
Jaro 98 pøiná�í

pøes 150
nových programù

Nejnovìj�í Softwarový expres
(Jaro 98) obsahuje pøes 150 no-
vých volnì �íøených programù,
rozdìlených do �esti kategorií -
Èeské programy, Internet, Aplika-
ce, Utility, Vìdìní, Zábava a hry.

Èeské programy
CZConv, FAR v1.50, Èeská liga �97

v1.3, Looker, Pøehled o platbì pojist-
ného, Svátky, PONG, Servant Sala-
mander v1.51, Tarantule, Windows
Commander.

Internet
AddWeb, AddWeb Pro, Coast Web

Master for Win95/NT, CoolCat, Cyber
Snoop, DNEWS News Server, GDIdb,
CyberSpyder Link Test, Internet Cont-
rol Center (32-bit), NetContact (Ear-
thonline - 32-bit), NetScanTools, Net-
Shift, Netscape Communicator for
Win3.1/Win95/NT, Odyssey Internet

Automation Tool, QuotesNow!, Trans-
Form, uFTi (32-bit), Voice Power for
Internet Browsing.

Aplikace
Advanced Disk Catalog, CD-Run-

ner SL, Meeting Tools, Desk Pad 98,
Microsoft DirectX Drivers, DOS Reform
for Windows 95/NT, Dr Solomon�s
FindVirus for Win 3.1/Win 95, Easy-
Lock, Edit++, FilePeek, F-PROT Pro
for Windows NT Server, F-Secure Anti-
Virus Macro Control, F-Secure Anti-Vi-
rus Gatekeeper, Gravity - Beta (Micro-
Planet), IconEdit Pro (32-bit), PC Re-
seller System, PageGenie 98, RenderIt
3D! SDK, Rix2k, Schedule Insight,
SchizoSigz!, Stretch Break, Trak-It Pro,
HJ-TreePad, Excel VFR Flight Planner,
Video Store, VIP Light, Voice Power for
Microsoft PowerPoint, WinZip Internet
Browser Support, Yamp.

Utility
Absolute Security Standard, AC�s

Dual95, AtNow, Auto Care Center,
Black Boo/Address Book, Book-It, Cali-
fornia Beach Girls Screen Saver,
Calc98, Chess Ballet Screen Saver,
CD-Quick Cache for Windows 95, Clip-

Cache, Code Storage, cPager, Copy-
Paste, Card File �98, Desert Designs
Screen Saver 12, DeskLock 97, Dia-
Log (32-bit), DLL Show for Windows
95, Dancing Leaves, Dropit (16 bit, 32-
bit), EMC CD Player, Emergency Re-

covery System Pro, GWD Text Editor
(16-bit, 32-bit), Home Budget (32-bit),
Hurricane WebPromo, JumpToReg-
Key, ClipTrakker, LBE Helpdesk for
Windows 3.x, LockOut for Windows 95,
Screen Loupe for Win95, Mega Ver-
mont Screen Saver, MomLogo, My
Personal Diary (32-bit), Materialize
3D!, Multimedia Manager, Names 97,
NeverForget Personal Reminder Soft-
ware, Numerit, Password Keeper for
Windows 95/NT, Idyle Phone Book 97,
PowerBar, Recipe Keeper Plus, Roll
Call, Report Interface Designer, Shred-
der95, Showcase, Sound-Proof for
Excel 97, Space Screen Saver 50+,
Space Screen Saver 12, Sticky for
Windows 95, Screen Saver Toolkit,
VCalc, Visual Copy, VAR Grade for
Windows 3.1, Verbal Mouse and
Launch Pad, Without a Trace, Word-
ware, Beacon Wizard.

Vìdìní
Professional Bartender, Cross Trai-

ner, Computer Diet Analyzer, Record-
er Teacher, TypingMaster 98.

Zábava a hry
Agent BlackJack, Agent Master-

Mind, Agent Poker, Ballstat, Baseball
Mogul, Big 8 Solitaire, CATrain, Cute
X Doll, Diamond Scheduler, Examak-
er, Flabbergasted, inVision Golf Opti-
mizer, Hexplore, Chub Gam 3D Direc-
tor�s Cut, Longbow 2, Math Dash, Qua-
keOn, Quest for Glory V: Dragon Fire,
Redline Racer, Solitaire City, Strate-
gram, Triple Play �99, WarBreeds.

Plnì konfigurovatelná kalkulaèka Calc98

Softwarové Tamagoèi Cute X Doll

Pøehrávaè zvukových souborù YAMP
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Prijímaè RR 10

Talianske vojenské rádiostanice

Dodatoène sa nám podarilo obstara� fotografiu vojnového talianskeho prijímaèa -
vysielaèa typu R 2. Informovali sme o òom v rubrike Rádio �Nostalgie� v PE-AR 9/97

Obr. 2. Schéma zapojenia prijímaèa RR 10

l Pøi prohlí�ení prosincového èísla
(1997) nìmeckého èasopisu FUNK mne
zaujala úvodní slova k popisu SSB adap-
téru SB-10 firmy Heathkit, který byl kdysi
snadno zhotovitelný i jednoduchými ama-
térskými prostøedky a prodáván i jako sta-
vebnice. V tehdej�ím Západním Nìmec-
ku byla tato slova platná kolem roku 1955.
V souèasné dobì, pokud ov�em uva�uje-
me ty nejlacinìj�í transceivery, platí asi
toté� u nás a pí�e se o 44 let více. Jen-
�e... nemáme ty laciné stavebnice a vìt-
�ina zaèínajících by si dnes ani nedoká-
zala nìjaký ten AM/CW vysílaè sama
postavit. Volný pøeklad je asi tento:

V dobì zaèínajícího SSB-boomu mìla
vìt�ina radioamatérù AM/CW vysílaè.
Tehdy byl pøechod na SSB provoz z fi-
nanèního hlediska velmi problematický,
nebo� první pøístroje pro SSB provoz, kte-
ré pøicházely z USA, byly neuvìøitelnì dra-
hé a pøedstavovaly asi polovièní celoroè-
ní pøíjem... Laciné východisko v�ak tehdy
pøinesla stavebnice SB-10 firmy Heathkit...

2QX

pou�ívaný, zrkadlová selektivi-
ta nebola príli� zaujímavá.
Taktie� citlivos� bola z dne�ného po-
h¾adu pomerne nízka. Vstupný signál
s úrovòou 10 µV modulovaný 1 kHz do
håbky 30 % dal na výstupe za�a�enom
4000 W 1 V u�itoèného signálu. Prijí-
maèov v�ak bolo pravdepodobne vyro-
bené pomerne ve¾ké mno�stvo najmä
pre potrebu námorníctva a po vojne boli
upravované amatérmi pre pou�itie
v pásme 144 MHz, najmä zú�ením la-
diaceho rozsahu a úpravami na zvý�e-
nie selektivity, ktorá bola v pôvodnom
prevedení s prakticky jediným mf lade-
ným obvodom (L5, C14 + vnútorné ka-
pacity V4 a V5) úbohá. Najväè�ím plu-

Ïal�ím prijímaèom z talianskej pro-
dukcie bol prijímaè RR 10. Tento bol
skon�truovaný v roku 1943 firmou Mag-
neti Marelli ako prijímaè na príjem im-
pulzných, radarových signálov protivní-
ka v pásme 165 a� 272 MHz. Opä� �lo
o kon�trukciu vyu�ívajúcu be�né po-
znatky rádioelektroniky tej doby. Z dne�-
ného poh¾adu je zaujímavej�í vlastne
iba vstupný zosilòovaè v symetrickom
zapojení s elektrónkami V1 a V2.
Zmie�avanie prebiehalo v osciláto-
rovom obvode. Aby nedochádzalo
k ve¾kým stratám vplyvom príli� roz-
dielnych frekvencií, bola pou�itá �nízka
mf� 450 kHz, èo sa spolu s jediným la-
deným obvodom na vstupe podpísalo
na malej odolnosti voèi príjmu na zrka-
dlovej frekvencii. Keï�e prijímaè mal
slú�i� hlavne na indikáciu pou�itia ra-
daru, v dobe, kedy bol tento prijímaè

Obr. 1. Poh¾ad na predný
panel talianskeho prijímaèa

RR 10

som tohto prijímaèa boli rozmery 240 x
175 x 150 mm a jeho hmotnos� 3,5 kg.
Napájaný bol zo samostatného zdroja
so striedavým napätím 6,3 V/1,05 A a
jednosmerným napätím 200 V/50 mA.

Literatúra

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

Miro, OM3CKU
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Vrá�a, ZK1KTT, na vedlej�ím pracovi�ti (v pozadí pracovi�tì ZK1TNN s PA 1 kW) Hlavní pacovi�tì ZK1KTT a ZK1TNN

Slavomír Zeler, OK1TN

Expedice Pacific �98 pro nás exotické místo jsme procházeli za ran-
ního rozbøesku a sbírali první moøské mu�le a
nasávali atmosféru Pacifiku. Ráno bylo velice
zvlá�tní i tím, �e na bøehu Tichého oceánu hned
vedle dìla z druhé svìtové války se nacházel
malý høbitov ze stejného období a restaurace
s noèním provozem se v�ím, co k takovému
baru pøíslu�í.

Po nezbytných hodinách èekání jsme za-
hájili diplomatická jednání o váze na�ich zava-
zadel pro pøepravu na ostrov Aitutaki v souos-
troví Ji�ních Cookových ostrovù, co� je
pomìrnì vzácná ostrovní zemì pro získání
diplomu IOTA. Po dohodì a zaplacení poplatkù
za nadváhu jsme nastoupili do letadélka ten-
tokrát bez stevardek, jídla a pøíkazu vypnout
elektronické pøístroje. Vzhledem k letové vý-
�ce kolem tøí kilometrù jsme mìli mo�nost po-
prvé shlédnout krásu a tøpyt Tichého oceánu a
chomáèkù bílých oblakù, které jsou nositeli pit-
né vody pro mno�ství tichomoøských ostrovù.
V kamerách nám pøibývaly první minuty zábìrù
a v hlavách jsme neustále pøemílali: �Jak to
tam bude vypadat? Nebude v cestì na Evropu
nìjaký kopec? Bude tam stále 220 V?��

Pøivítání na ostrovì polonahými taneènice-
mi se nekonalo, a tak jsme usedli do klimati-
zovaného minibusu a odjeli do hotelu Rapae,
který se mìl stát na�ím doèasným domovem
s operátorskou místností a kuchyní.

Po instalaci antén jsme ihned zaèali vysílat,
proto�e Aitutaki (ZK1) je vzácnost vzácností.
Po prvním náporu jsme dovybalili ostatní náèiní
a vylep�ovali postupnì na�e pracovi�tì, které
sestávalo ze dvou vysílaèù, které jsme pøi vhod-
né kombinaci pásem mohli pou�ívat souèas-
nì. Zájem o spojení s námi byl obrovský, ale
ná� cíl vìnovat se hlavnì evropským stanicím
se podaøilo uskuteènit a� druhý den, kdy jsme
zjistili chybu ve smìrování na�ich antén. Také
podmínky �íøení nebyly díky ionosféøe v tu dobu
optimální. Pøesto jsme s Evropou navázali
nìkolik tisíc spojení.

Pøi pøíletu nás sice krásné taneènice
nepøivítaly, ale jednoho veèera v hotelu Rapae
probíhala slavnost, pøi které se podávala
speciálnì upravená krmì a na vylep�ení jsme
shlédli nezapomenutelné vystoupení poly-
néských taneènic. Po osmi dnech a 8900 spo-
jeních jsme stejnou cestou a za vìt�í poplatek
za nadváhu vyrazili zpìt na Rarotongu. Po
nìkolika hodinách èekání jsme nastoupili do
letadla a po opravì elektronické závady mo-
toru jsme odletìli na pøestupní bod v Pacifiku,
do Nadi na Fid�i. Tu noc byla tak velká vlhkost
vzduchu, �e jsme se nemuseli ani koupat.

Realizaci projektu, jakým expedice Paci-
fic �98 byla, pøedcházelo sbírání zku�eností pøi
výpravách, které jsme podnikli ihned po zalo�ení
radioamatérské nadace OK DX Foundation
v roce 1994.

První na�e expedice smìøovala do Albánie
v dobì, kdy tam byl relativnì klid. Zøejmì klid
pøed bouøí, která v této tì�ce zkou�ené zemi
zuøí dodnes. Z této radioamatérsky vzácné
zemì jsme pracovali jako první Èe�i po nìko-
lik desítek let trvající odmlce od vysílání na-
�ich cestovatelù Hanzelky a Zikmunda. Pro tuto
expedici jsme získali doposud nepou�ívanou
radioamatérskou znaèku ZA9A.

Dal�í zkou�kou aktivity OK DX Foundation
byla náv�tìva Ji�ní Afriky (ZS6) a krátké
vysílání z Lesotha (7P8) a Svazijska (3DA0).
Následovaly testy a stavby antén v Polsku
(SP), úèast v mezinárodním závodì z Pantel-
lerie (IH9) a úspì�ná mezinárodní expedice do
Tunisu, kde jsme pod jedinou tamní pro ci-
zince dosa�itelnou znaèkou 3V8BB navázali
témìø 13 000 spojení. Souèástí týmu tuniské
expedice byly první �eny, které kdy z Tunisu
vysílaly - Ruth, IT9ESZ, a Renata, OK1GB.

Po skonèení tuniské výpravy nastal èas
pøipravit expedici do oblasti pro Evropany v�dy
velmi pøita�livé - do Tichého oceánu. Vzhle-
dem ke vzdálenostem a tedy i nákladùm, spo-
jeným s takovou akcí, jsme trpìlivì vysvìtlovali
pøípadným sponzorùm, o jak dùle�itou vìc se
jedná. Nakonec jsme finanèní zá�titu získali
díky firmì ALCATEL-Czech, která je svým
zamìøením na�emu hobby pøíbuzná.

Shánìní sponzorù nebylo v�ak nièím proti
tomu, co jsme mìli teprve pøed sebou. Museli
jsme zkoumat trasy, po kterých se budeme
v dalekém Pacifiku pohybovat, telefonicky, fa-
xovì a internetovým spojením zaji��ovat pøe-
pravu a ubytování, podstoupit rùzná ménì
pøíjemná a nepøíjemná oèkování, zjistit ceny
v�ech mo�ných nákladù� Zhruba v polovinì
roku jsme mìli pomìrnì konkrétní pøedstavu o
trase expedice a získali jsme první koncese pro
radioamatérské vysílání z Fid�i pod znaèkami
3D2KT a 3D2TN.

Tento první vìt�í úspìch nám dodal odva-
hu pokusit se v prùbìhu cesty o náv�tìvu vzác-
nìj�ích ostrovù. Bohu�el i v závìru pøíprav nám
chybìlo mno�ství informací, a proto jsme se
rozhodli celou expedici pojmout jako prùzkum
bojem za úèelem získání co nejvíce zku�enos-
tí pro pøí�tí expedici na vzácnìj�í ostrovy. Pøes-

to ná� zámìr nav�tívit ostrovy Tahiti (FO8),
Západní Samou (5W), Tonga (A35), Ji�ní
Cookovy ostrovy (ZK1), Fid�i (3D2), Rotumu
(3D2/R), a - pokud èas a finance dovolí - také
Americkou Samou (KH8) byl zpeèetìn, a tak
jsme podnikli konkrétní kroky v �ádostech o
víza, licence pro vysílání a podobnì.

Den �D� byl stanoven na 18. únor 1998, kdy
by mìla zaèít první svého druhu a v historii
èeských radioamatérù ojedinìlá expedice do
oblasti Tichého oceánu s konkrétní trasou USA
Los Angeles - Tahiti - Ji�ní Cookovy ostrovy -
Fid�i - Tonga - Západní Samoa a Americká Sa-
moa.

První zastávku jsme vyu�ili k aklimatizaci.
V Los Angeles se nás ujal Hank, KN6DI. Po-
mohl nám doøe�it zapùjèení koncového zesi-
lovaèe a umo�nil nám nav�tívit známá místa
jako Hollywood a Beverly Hills, ale také své
soukromé muzeum radioamatérských zaøízení.
Jeho sbírka èítá nìkolik desítek unikátních
pøístrojù, které byly vesmìs funkèní a s kom-
pletní technickou dokumentací. Podle na�eho
odhadu mìly vìt�í cenu ne� jeho prostorný
dùm. Po náv�tìvì radioamatérského obchodu,
kde jsme utratili nìkolik dolarù, jsme pøijali poz-
vání na popovídání si s radioamatéry jihokali-
fornského klubu. Bylo to v dobì vítìzství na-
�ich hokejistù v Naganu, a tak bylo o èem
povídat i mimo obvyklá radioamatérská téma-
ta. Prezident klubu nám popøál hodnì zdaru
na cestách, sobì a ostatním spojení na v�ech
pásmech a po dvou pøíjemných dnech mezi
svými jsme vzlétli do zemì, kde je mnoho
obchodù pojmenováno po malíøi, který na svých
obrazech zvìènil krásu tahitských �en a tahit-
ské pøírody.

Pou�ívali jsme znaèky FO0 lomené na�imi
volacími znaky, tedy FO0/OK5DX, co� je znaè-
ka na�í OK DX nadace. Ètyøi dny, kdy jsme
srovnali èasové rozdíly, jsme vysílali s omeze-
ným výkonem a i tak se v na�ich denících ob-
jevilo prvních 3800 spojení. Natoèili jsme první
zábìry kouzelného oceánu a �umìní palem,
výlov ryb místními rybáøi vèetnì pojídání syro-
vých úlovkù. Ne� jsme stihli utratit trochu fran-
couzských penìz, ji� jsme sundávali provizornì
nainstalovanou anténu windomku a z Papeete
mávali na rozlouèenou rybáøùm, vyjí�dìjícím
na noèní rybolov.

Po nìkolika hodinách letu se spoleèností
Air New Zealand jsme pøistáli na leti�ti Ji�ních
Cookových ostrovù jménem Rarotonga. Toto

Foto TNX OK1KT.

(Dokonèení pøí�tì)
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Kalendáø závodù na srpen

1.8. BBT, UKW-Field Day (DL) 1,3 GHz 07.00-09.30
1.8. BBT, UKW-Field Day 2,3-5,7 GHz 09.30-12.00
1.-2.8. Summer Contest (F6BCH) 14.00-14.00

144 MHz a vý�e
2.8. ALPE ADRIA VHF Cont. 2) 144 MHz 07.00-17.00
2.8. BBT, UKW Fieldday 432 MHz 07.00-09.30
2.8. QRP závod 1) 144 MHz 08.00-14.00
2.8. BBT, UKW Field Day 144 MHz 09.30-12.00
4.8. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00
11.8. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00
16.8. Trophy F8TD 1,3 GHz a vý�e 04.00-11.00
16.8. AGGH Activity 07.00-10.00

432 MHz-76 GHz
16.8. OE Activity 432 MHz-10 GHz 07.00-12.00
16.8. Provozní aktiv 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00
23.8. Field Day Sicilia (I) 144 MHz 07.00-17.00
25.8. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00
30.8. Field Day Sicilia 50 MHz 07.00-17.00

1) Podmínky viz AR-A 7/95, AMA 3/96, de-
níky na OK1MG;
2) podmínky viz AR-A 7/95 a AMA 3/95.
V�eobecné podmínky pro závody na VKV
viz PE-AR 8-9/96.

OK1MG

Hanáckého poháru je redakce èasopi-
su Praktická elektronika A Radio. Pøí�-
tí roèník Hanáckého poháru se koná
v sobotu 24. dubna 1999.

radioklub, Praha, Magnet-Press 1995) na
str. 53!

Struèné podmínky nìkterých závodù

TOEC Grid Contest je sou-
tì� o nejvìt�í poèet spojení
s rùznými ètverci WW lokáto-
ru. Èást SSB v�dy druhý víkend
v èervnu, od soboty 12.00 do
nedìle 12.00 UTC. Èást CW 4.
víkend v srpnu ve stejném èa-
sovém úseku. V závodì je po-
voleno pro v�echny kategorie
vyu�ívat DX clusteru. Podmínky jsou èás-
teènì zmìnìné pro døívìj�ím. Kategorie:
1. jeden op. a) all band, b) single band, c)
low power - jen all band, max. 100 W vý-
kon; 2. více op. a) all band, zmìna pás-
ma min. po 10 minutách provozu. Je do-
voleno na jiném pásmu spojení s novým
násobièem, b) multi TX - zaøízení  v okru-
hu max 500 m; 3. mobilní provoz, jeden
operátor, all band. Pásma: 160-10 m, vy-
jma WARC. Mobilní stanice dávají /m
nebo /mm. Kód je RS(T) plus znaèka
�pole� - napø. 599 JN. Bodování: Spojení
s jiným kontinentem 3 body, s vlastním
(vèetnì vlastní zemì) 1 bod. Spojení s mo-
bilními stanicemi 3 body bez ohledu na
kontinenty. Násobièem je ka�dé pole
(napø. JN, JP, EP, atp.) na ka�dém pás-
mu zvlá�t. S mobilní stanicí, pokud zmìní
bìhem závodu pole, je mo�né navázat
dal�í spojení. Deníky nejlépe na disketách
ve formátu DOS/ASCII, CT nebo N6TR
s pøilo�eným sumáøem, který je vlastno-
ruènì podepsán, datový soubor musí být
pojmenován <volacka>.log. do 30 dnù po
závodì na: TOEC, P. O. Box 2063, S-831
02 Ostersund, Sweden, nebo E-mail na:
I.j.silvegran@telub.se.

Závod k výroèí SNP (po-
zor, nové podmínky!) je tele-
grafní závod v pásmu 80 m,
poøádaný ka�doroènì posled-
ní sobotu v srpnu od 03.00 do
05.00 UTC. Závod je rozdìlen
na ètyøi 30minutové etapy.
Spojení se navazují pouze
s OM a OK stanicemi, v ka�-
dé etapì je mo�né navázat
jedno spojení s ka�dou stanicí. Kmitoèty
3520-3560 kHz. Kategorie: jeden operá-
tor - (doporuèeno max. 100 W); jeden op.
- QRP (max 5 W output); posluchaèi. Ka-
tegorie bude vyhodnocena za pøedpokla-
du, �e se zúèastní alespoò 5 stanic. Vy-
mìòuje se kód slo�ený z RST a okresního
znaku. Bodování - ka�dé spojení jeden
bod. Násobièi jsou jednotlivé slovenské
okresy bez ohledu na etapy. Deníky se
zasílají do 14 dnù po závodì na adresu:
Robert Hnátek, Podháj 49, 97405 Banská
Bystrica.

Výsledky Hanáckého poháru 1998

Leto�ního roèníku Hanáckého poháru
(25. 4. 1998) se zúèastnilo 101 stanic.
V kategorii MIX zvítìzil Ing. Milo� Kopec,
OM5ZM, z Preselan. Jako prémii za ví-
tìzství získal pøedplatné na jeden rok èa-
sopisù Praktická elektronika A Radio, Kon-
strukèní elektronika A Radio a Stavebnice
a konstrukce A Radio. V kategorii CW zví-
tìzil Vojtìch Zeman, OK2ZU, z Jihlavy a
jako cenu dostal 400 bianco QSL lístkù
�Czech Radio Amateur on the Road�. Ka�-
dý úèastník závodu obdr�el barevný di-
plom. Sponzorem a spolupoøadatelem

Kalendáø závodù
na èervenec a srpen

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. Venezuelan DX Contest CW 00.00-24.00
25.-26.7. Russian WW Contest RTTY 00.00-24.00
25.7. Diplom Sverige Contest SSB 07.00-12.00
25.-26.7. RSGB IOTA Contest SSB 12.00-12.00
26.7. Diplom Sverige Contest CW 07.00-12.00
1.8. SSB liga SSB 04.00-06.00
1.8. Europ. SW Champ.    SSB/CW 12.00-24.00
1.-2.8. YO DX Contest MIX 20.00-16.00
3.8. Aktivita 160 SSB 19.00-21.00
2.8. SARL Contest SSB 13.00-16.00
2.8. Provozní aktiv KV CW 04.00-06.00
8.8. OM ActivityCW/SSB 04.00-06.00
8.-9.8. Europ. Cont. (WAEDC) CW 00.00-24.00
10.8. Aktivita 160 CW 19.00-21.00
15.-16.8. SEANET Contest SSB 00.00-24.00
15.-16.8. Keymen�s Club (KCJ) CW CW 12.00-12.00
16.8. SARL Contest CW 13.00-16.00
22.-23.8. TOEC Grid Contest CW 12.00-12.00
29.8. Závod k výroèí SNP CW 03.00-05.00

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, SEANET AR 6/95, HK
Contest a Russian RTTY viz PE-AR 6/97,
Venezuelan Contest a RSGB IOTA viz mi-
nulé èíslo PE-AR, European Champion-
ship PE-AR 6/96, YO-DX PE-AR 7/96,
SARL a KCJ PE-AR 8/96.

Upozornìní pro úèastníky All Asia
Contestu: pokud chcete za�ádat o diplo-
my za spojení navázaná v tomto závodì
(3. víkend v èervnu byla telegrafní, 1. ví-
kend v záøí bude SSB èást), JARL nás
upozornila, �e byly zvý�eny poplatky za
v�echny JARL diplomy na 12 IRC nebo
16 $, kromì diplomu JARL 70, u kterého
je poplatek za vydání 6 IRC nebo 8 $ (TNX
OK1AKF!). Opravte si tyto údaje i v knize
Radioamatérské diplomy (vydal Èeský

l Krátkovlnný soutì�ní odbor RSGB se
omlouvá v�em radioamatérùm za chyby
zveøejnìné v pøehledu závodù na leto�ní
rok, kde termíny závodù 1,8 MHz CW
Contest a 7 MHz DX Contest byly hlá�e-
ny o týden døíve, ne� se konaly ve sku-
teènosti. (Bohu�el, i my jsme tyto nespráv-
né informace v kalendáøi na únor pøetiskli.
K tìmto nepøesnostem dochází obvykle,
kdy� první víkend v mìsíci není úplný -
tzn. první den pøipadne na nedìli.)
l Radioamatéøi v Singapuru mají povo-
leno v dobì od 18. 7. do 15. 11. 1998 po-
u�ívat prefix 9V8
l Ostrov Pitcairn zmìnil v kvìtnu t.r.
prefix VR6 va VP6.
l Belgickým QSL mana�erem je známý
John, ON4UN. Belgie má pøes 6000 kon-
cesionáøù, z toho je asi 2/3 aktivních.
l V souèasné dobì je nejobsáhlej�ím
bulletinem obsahujícím aktuální DX zprá-
vy �425 DX NEWS�. Nyní ji� pøekroèil 370
èísel (vychází týdnì) a v�echna èísla jsou
k dispozici v komprimovaných souborech
po 50 èíslech na adrese Internetu: http://
www-dx.seis.unibo.it/htdx/425/bulle-
tin.html
l Dne 27. bøezna zemøel velmi známý
novozélandský radioamatér - ZL3GQ,
Peter Watson.
l V leto�ním roce bylo povoleno klubo-
vé stanici �výcarské DX skupiny praco-
vat pod speciální znaèkou HB2CA (QSL
via HB9DLE pøes byro) a tato znaèka by
se mìla objevit ve v�ech svìtových závo-
dech.
l RSGB se stará o propagaci radioama-
térského hnutí mezi �irokou veøejností a
vydává volnì prodejný magazín �Ham
Radio Today�.
l Opravte si poèet zemí v seznamu
DXCC - ponìvad� byl od dubna t.r. Ji�ní
Súdán pøesunut do zemí zru�ených, ob-
sahuje souèasný seznam platných zemí
DXCC k 1. 4. 1998 328 polo�ek.
l Èasopis FUNK 12/97 pøinesl na dvou
stranách pomìrnì podrobný popis progra-
mù pro PR urèených Windows - WinGT a
Visual Packet.

Radioamatérské vysílání opìt
oficiálnì povoleno v Iránu

  Vysílání bylo pozastaveno bìhem vál-
ky Irán - Irák. Nyní se opìt úøady rozhod-
ly radioamatérské vysílání povolit. Pøed ro-
kem a pùl zaèaly první zkou�ky na získání
licence. Nìkolik  amatérù zkou�ky slo�i-
lo, mezi nimi napø. Hamidreza Rahimi,
EP3HR. Momentálnì Hamid pou�ívá Alin-
co DX-70 a Inverted V na 20 metrù. Ha-
mid pracuje jako pomocný mana�er pro
iránské telekomunikace. Jeho QSL infor-
mace  je: P. O. Box 158, 7155 Shiraz, Iran.

Aèkoliv zatím nebyla ustavena národ-
ní radioamatérská asociace, ministerstvo
komunikací poskytuje QSL slu�bu pro
iránské radioamatéry. Nová adresa byra
je: Iranian QSL Bureau, Directorate Ge-
neral of Telecommunications, Ministry of
PTT, Dr. Shariati Ave, P. O. Box 11365 -
931, 16314 Teheran, Iran.

OK2QX
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Pøedpovìï podmínek �íøení KV na èervenec
Prùmìrné èíslo skvrn za leto�ní duben bylo 53,3 a jeho vyhlazená hodnota

R12 za loòský øíjen dosáhla 31,9. Stav ionosféry odpovídal po vìt�inu mìsíce
hodnotám R12 okolo 60, v nejlep�ích dnech nad 60, na zaèátku mìsíce èíslùm
mezi 50 a 60 (na�e pøedpovìdi vycházely z R12=54). V èervenci budeme opìt o
krùèek blí�e maximu, a tak zkusíme pøipojené køivky spoèítat z optimistického
R12=77.

Sporadická vrstva E, která hraje významnou roli v ionosférickém �íøení ra-
diovln po celý rok, se v létì stává faktorem dominantním. Letos byl její nástup
mírnì opo�dìn (místo obvyklého kvìtna byla letní úroveò aktivity zaregistrová-
na a� poèátkem èervna). Vliv Es ale tentokrát patrnì nebude natolik intenzívní
jako vloni, co� lehce ochudí nabídku ménì standardních otevøení jak pásem
DX, tak i shortskipù na krat�ích krátkých a nejdel�ích velmi krátkých vlnách.
Relativnì pravidelnìji probíhající dìje v ionosférických oblastech F1, F2 a je�-
tì pravidelnìj�í v oblastech D a E nám naopak poskytnou mo�nosti z celého
roku nejslab�í, na del�ích pásmech je�tì okoøenìné zvìt�eným útlumem u�i-
teèných signálù v protikladu k takté� zvìt�ené hladinì atmosférikù. Ty nám
mohou znemo�nit zejména pøípadné podveèerní �ance na spojení dlouhou ces-
tou s ohledem na výrazný pokles hodnot MUF v závislosti na poètu skokù pro-
storové vlny. V pásmech DX budou na�e mo�nosti limitovány kombinací stále
je�tì nevelké sluneèní radiace s letními zmìnami, co� bude ve vìt�inì dnù
znamenat omezení MUF do okolí 18 MHz pøí smìrování podél rovnobì�ek,
resp. do okolí 21 MHz, budeme-li smìrovat spí�e k rovníku, a naopak ke
14 MHz pro trasy transpolární. Poka�dé ov�em budou moci øádnì zamíchat
karty vlivy poruch - a Es.

V pøehledu se nyní vìnujme leto�nímu dubnu, pro nás o to zajímavìj�ím,
�e pokraèovala první èeská expedice do Pacifiku. Jak se zdá, byla s ohledem
na vývoj podmínek skvìle naèasována, tak�e jsme ji mohli �udìlat� i na krat-
�ích pásmech - a� po 24 MHz. Zajímavým paradoxem bylo netypické zlep�ení
bìhem poruch magnetického pole Zemì 29. bøezna, ukonèené je�tì tý� den
polární záøí. Mechanismy pravidelných otevøení vy��ími zemìpisnými �íøkami
se obnovily od 31. bøezna. Mezi dal�í významnìj�í vlivy patøila erupce z 5. 4.,
naèe� 7. 4. (a také 10. 4.) zaznamenaly nejprve dru�ice a pak i pozemní obser-
vatoøe poruchy geomagnetického pole s dal�í slab�í aurorou. Náhlý rozvoj sku-
piny skvrn zpùsobil rùst radiace a vedl od 11. 4. k zlep�ování podmínek �íøení
- záhy procházel i signál havajského èasového normálu WWVH na 15 MHz.
15. 4. následovala mohutnìj�í série erupcí.

Poté Slunce pøestalo lámat rekordy v míøe aktivity a dokonce jsme zazna-
menali pokles. Pùsobil natolik nápadnì, �e jsme èekali v�echno jiné, ne� mo-
hutnìj�í sluneèní erupci. Byla pozorována 20. 4. v 10.21 UTC a o ètyøi hodiny
pozdìji byly energetické èástice sluneèního vìtru v okolí Zemì. Výskyt protonù
kulminoval 21. 4. spolu s výskytem anomálií v �íøení radiovln, zpùsobených
pøedev�ím vysokou koncentrací èástic a podpoøených poèínající sezónou spo-
radické vrstvy E. Navzdory poru�e a pøes zvìt�ený útlum v polární obasti k nám
opìt procházel signál WWVH na 15 MHz. Nevyhnutelné zhor�ení v globálním
mìøítku následovalo vzápìtí. Do konce mìsíce pak sice probìhly je�tì dvì
protonové erupce (23. 4. v 05.55 a 27. 4. v 09.45 UTC) a jedna výraznìj�í
støednì mohutná erupce (29. 4. v 16.37 UTC), tì�i�tì aktivity se ale pøevá�nì
nalézalo na východní polovinì sluneèního disku, a proto nebyly následovány
geomagnetickou poruchou. Geomagnetické bouøe 24.-26.4. zaèaly slu�nou
polární záøí, dokonce krátce probíhala aurora ji� ráno, co� svìdèí o mimoøádnì

velké vyvolávající energii, stejnì jako skuteènost, �e se znovu rozvinula odpo-
ledne. �e pøitom byly podmínky �íøení �patné a� podprùmìrné, není ani tøeba
dodávat. Naru�ené období skonèilo a� 28. 4., navzdory otevøení desítky odpo-
ledne 26. 4. do Afriky, Ji�ní Ameriky a okrajových státù Evropy a od 29. 4. byla
opìt pozorována otevøení do tichomoøské oblasti.

Majáky: pokraèovala aktivita na bezpeènìj�í místo pøesunutého 4S7B (mimo
18 MHz). A� na v�ech pìti pásmech byly snadno sly�itelné ZL6B, 5Z4B, ZS6DN,
4X6TU, LU4AA, OA4B a YV5B a podle podmínek na 1-4 pásmech 4U1UN,
ZL6B, VK6RBP, OA4B a OH2B. Z profesionálních majákù byl dobøe sly�et
VL8IPS (QTH Darwin) spolu s LN2A (QTH Stavanger) postupnì na 5471,8,
7871,8, 10 408,8, 14 406,8 a 20 496,8 kHz. VL8IPS je (od kvìtna) èasován
signály z GPS a zaèíná první ètyøminutový interval skuteènì v celou hodinu na
5471,8 kHz (LN2A na 14 406,8 kHz).

Závìrem obvyklý pøehled dvou nejvýsti�nìj�ích parametrù: prùmìrný slu-
neèní tok v dubnu byl 108,3, jako�to prùmìr denních hodnot 106, 103, 104,
110, 126, 133, 135, 141, 140, 130, 128, 117, 115, 112, 113, 106, 101, 99, 96,
98, 92, 88, 90, 91, 92, 91, 91, 98, 101 a 103 s.f.u. Geomagnetické pole: denní
indexy Ak z Wingstu: 3, 5, 8, 9, 3, 6, 8, 8, 8, 24, 12, 10, 6, 6, 4, 9, 16, 7, 9, 11, 8,
10, 18, 32, 30, 33, 13, 10, 6 a 16, prùmìr èinil 11,6.

OK1HH

O èem pí�í  jiné
radioamatérské èasopisy?

Jak pøedávat po�tu z amatérského zaøízení na In-
ternet. Transceiver FT-874 HF-V/UHF do 430 MHz,
v�echny druhy provozu. Jak snadno zhotovit rámo-
vou a smyèkovou anténu. Muzeální pøehled moder-
ních lineárních zesilovaèù. Dekodér digitálních sig-
nálù ARD2.

FUNKAMATEUR 5/1998, Berlin: Tøicet grafic-
kých karet a jejich mo�nosti. Zkou�ka v praxi: Trans-
ceiver Kachina 505 DSP, øízený poèítaèem. Pøed-
povìdi �íøení krátkých a støedních vln na Internetu.
Malý pøehled typù LNB (pro dru�icový pøíjem). Ná-
pady a rady pro síbíèkáøe (i zaèáteèníky). Linux -
cenovì výhodná alternativa ke komerèním provoz-
ním systémùm. AVR-AT90S1200, kurs programo-
vání (5. pokraèování). Dual-OTA jako analogový ná-
sobiè. Jednoduchá øízená pájeèka. AllPic2 -
programovací pøístroj pro mikrokontroléry PIC. Na-
bíjeèka baterií s IC od IC. Odposlechový útok - kon-
trolor naslouchá (3. pokraèování). Mìøicí pøístroje
a mìøicí postupy: Digitální èítaèe. Technické údaje
AT90S1200 a AT90S2313. Malá vertikální anténa
pro celý rozsah KV. Lineární zesilovaè pro 432 MHz
s výstupním výkonem 10 W. Vf clipper pro mluvené
slovo. Paket rádio: Syntezátorem øízený paket trans-
ceiver 9k6/70 cm.

pásmová propust pro pøijímaèe KV. Patent pøihlá-
�en: �irokopásmová smyèka na nízkých kmitoètech
(15-73 kHz). Software KyD I.OAfu k výpoètu bez-
peèné vzdálenosti pro ochranu osob pøed �kodli-
vým úèinkem elektromagnetického pole. Amatéøi a
Internet - Usenet. Øízení pøijímaèe programem Pro-
comm Plus ve Windows. QRP - úspìchy s malým
výkonem (19. pokraèování). Pod ji�ním slun-cem
(reportá� z cest, 10. pokraèování). SWL jako povo-
lání: Telegrafistou u vojenského letectva.

CQ HAM RADIO 3/1998, Tokio: Historie pøe-
nosného poèítaèe note book. Jak si vybrat vhodné
pøíslu�enství k miniaturnímu poèítaèi Libretto fy
Toshiba. Dùkladný návod, jak pou�ívat Libretta.
Spojení s vìtronìm NAVITRA na 430 MHz. Nejno-
vìj�í pøístroje pro mobilní provoz. 10 W zesilovaè
pro mobilní provoz na V/UHF. Elektronický klíè
s jednoèipovým PIC 16C84  a souèasnì pøístroj pro
trénink morseovky. Pokusy s pìtiprvkovou anténou
(zisk 11 dB) na 50 MHz. Transceiver Kenwood TS-
-570 G (KV). Magnetická kruhová anténa MFJ typ
Hi-Q Loop 1786 (10-30 MHz). Transceiver ICOM
IC-746 (KV+50+144 MHz). Stavíme digitální trans-
ceiver AD/DA. Jak jednodu�e zhotovit kryt na tele-
grafní klíè. Zkoumáme elektronkový lineární zesilo-
vaè. Propojení elektrických hodin s hodinami v po-
èítaèi. Letoun NAVITRA a GPS. Rubrika paket rádio:

 CQ AMATEUR RADIO 4/1998, Hicksville,
USA: Záhada i tajemství pásma 160 m (�íøení, II.
èást). Jiný pohled na anténu G5RV. Vf transceiver
PATCOM PC-16000 (160 m-10 m). Interference na
transatlantických cestách ESP (ESP = Extrasenso-
ry Perception). Vertikální antena MFJ model 1798
(KV). Nezdar pøi stavbì anténní vì�e. Letkynì Ame-
lia Earhartová a radioamatéøi (záhada jejího zmize-
ní nebyla dosud objasnìna). Zápisník paket rádia.
Nový vibroplex. Restrukturalizace amatérské slu�-
by. Cyklus 23 - jde to nahoru.

FUNK 4/1998, Baden-Baden, SRN: Standard
C710 (144, 430 a 1260 MHz). Loewe od HF-150
k HF-150E, Europa (pøijímaè 5 kHz-30 MHz). Presi-
dent Lincoln - pøístroj na zkoumání sluneèních skvrn.
Pøipojení paket kontroléru k transceiveru. Integro-
vaný operaèní zesilovaè se vstupem FET. Pøijímaè/
/vysílaè SEG 15 D z bývalého závodu VEB-Funk-
werk Köpenick (1600-11 999 kHz). Originální malý
vysílaè na UKV. Kompaktní FET-PA od DL9AH. La-
ditelný audio-CW filtr. Citlivý vf-voltmetr. Pøedzesi-
lovaè GaAs-FET s malým �umem pro 2 m. Horno- Ing. J. Dane�, OK1YG
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Trénovat morseovku
mù�e� zaèít teï hned

Pokud se v souèasné dobì nìkdo rozhodne nauèit se morseovku k radioamatérským úèelùm, má
vìt�inou jedinou mo�nost: nauèit se ji jako samouk. Po zku�enostech s dotazy, adresovanými na�í
redakci, to nevypadá, �e by se nìkde v OK mohl zájemce pøihlásit do nìjakého radioklubu nebo kursu,
kde by morseovku zvládl v dobré partì za pomoci kvalifikovaných instruktorù. Zato v�ak dnes existuje
nabídka mnoha softwarových programù pro výuku morseovky a odhadujeme, �e i vìt�ina zájemcù o
radioamatérství a elektroniku má k dispozici poèítaè. Nabídka výukových programù má dvì (pro nìko-
ho jistì zanedbatelné) nevýhody: ne ka�dá disketa èi CD s programem je zdarma a pokud nebydlíte
zrovna ve velkomìstì, musíte chvíli poèkat. Pøiná�íme vám program pro výuku morseovky, který tyto
nevýhody nemá, a trénovat pøíjem telegrafních znakù mù�ete zaèít tøeba hned (pozn. red.).

Program slou�í jako jednoduchá uèební pomùcka pro ty, kteøí se chtìjí nauèit �chytat� morseovku
(pùvodnì jsem ho napsal pro sebe). K jeho spu�tìní nepotøebujete �ádný výjimeèný software ani hard-
ware. Qbasic, ve kterém je program vytvoøen, je souèástí ka�dé novìj�í verze DOSu (Qbasic najdete
na C:\DOS\qbasic.exe). Program vyu�ívá jako výstupu obrazovku a PC speaker. Je nenároèný, fungu-
je i na PC 286.

Po spu�tìní souboru Qbasic.exe se uká�e na obrazovce rámeèek s otázkou, zda chcete pou�ít
HELP. Po zobrazení tohoto okna stisknìte ESC. Potom peèlivì opi�te program. Ulo�it ho mù�ete také
pøímo v Qbasicu stisknutím ALT+F a následným zvolením funkce SAVE. Program mù�ete spustit pøí-
mo z Qbasicu stlaèením klávesy F5. Nejprve si zvolíte telegrafní rychlost (1 je asi 35 zn/min, 2 asi 58
zn/min nebo 3 asi 85 zn/min). Po zvolení rychlosti se nabídne menu:

Písmena - p
Èíslice - c
Interpun - i
Nastavitelný poèet písmen - n

 Stisknìte klávesu podle va�eho výbìru (p, c, i, n). Pøi nácviku
abecedy se na obrazovku vypisují písmena a poèítaè je vysílá PC
speakerem. Pøi cvièení interpunkèních znamének a èíslic je to stej-
né. Pokud chcete cvièit ménì písmen (program umo�òuje postup-
ný nácvik 5, 10, 15, 20 písmen a celé abecedy), stisknìte v hlavním
menu �n�. Poèítaè vám nabídne mo�nosti: a) 5, b) 10, c) 15 a d) 20
písmen. Odpovìzte písmenem (a, b, c, d) a stlaète ENTER. Poté
zadejte písmena (libovolnì za sebou, bez mezer), pøi pìti napø. AB
XYZ a stlaète ENTER. Poèítaè bude náhodnì vybírat ze zadaných
písmen a vypisovat je na obrazovku. Upozoròuji, �e existují meto-
dické teorie, od kterých písmen pøi nácviku zaèínat - k tomu existuje
rozsáhlá literatura. Èíslice nebo interpunkèní znaménka se musíte
uèit v�echny najednou, ale tìch není tolik. Vytisknout vysílaný text
je mo�né klávesou �Print Screen� (vyti�tìní obrazovky).

pm = -1: x = 1: y = 8: e = -2
SCREEN 12
CLS
COLOR 11
INPUT �Rychlost (0.5 - 3)�; a
a = 3.5 - a
IF a < .5 THEN a = .5
IF a > 3 THEN a = 3
CLS : DO
LOCATE 2, 5
PRINT �Co cvicit?�
LOCATE 4, 5
PRINT �Pismena - p�
LOCATE 6, 5
PRINT �Cislice - c�
LOCATE 8, 5
PRINT �Interpun (.+, ...) - i�
LOCATE 10, 5
PRINT �Nastavitelny pocet pismen - n�
d$ = INKEY$
IF d$ = �p� THEN GOTO 100
IF d$ = �c� THEN GOTO 101
IF d$ = �i� THEN GOTO 113
IF d$ = �n� THEN GOTO 121
LOOP WHILE d$ <> �p�
100
o = 5: CLS
LOCATE 5, 11: COLOR 9
PRINT �Pismena:�
LINE (260, 10)-(260, 480), 12
1
e = e + 1: x = x + 1: pm = pm + 1
IF y = 30 THEN END
COLOR 10: LOCATE 10, 40
PRINT �Pocet pismen:�; pm
LOCATE 15, 40
PRINT �Konec - k�
IF e = 4 THEN SOUND 0, 7 * a

IF e = 5 THEN x = x + 1: e = 0
IF x = 33 THEN x = 3: y = y + 1
LOCATE y, x: COLOR 14: PRINT m$
IF INKEY$ = �k� THEN END
RANDOMIZE TIMER: b = RND(1)
IF b < .04 THEN GOTO 200
IF b < .08 THEN GOTO 201
IF b < .12 THEN GOTO 202
IF b < .16 THEN GOTO 203
IF b < .2 THEN GOTO 204
IF b < .24 THEN GOTO 205
IF b < .28 THEN GOTO 206
IF b < .32 THEN GOTO 207
IF b < .36 THEN GOTO 208
IF b < .4 THEN GOTO 209
IF b < .44 THEN GOTO 210
IF b < .48 THEN GOTO 211
IF b < .52 THEN GOTO 212
IF b < .56 THEN GOTO 213
IF b < .6 THEN GOTO 214
IF b < .64 THEN GOTO 215
IF b < .68 THEN GOTO 216
IF b < .72 THEN GOTO 217
IF b < .76 THEN GOTO 218
IF b < .8 THEN GOTO 219
IF b < .84 THEN GOTO 220
IF b < .88 THEN GOTO 221
IF b < .92 THEN GOTO 222
IF b < .96 THEN GOTO 223
IF b < .98 THEN GOTO 224
GOTO 225
101
CLS
LOCATE 5, 11: COLOR 9
PRINT �Cisla:�
LINE (260, 10)-(260, 480), 12
102
pm = pm + 1: e = e + 1: x = x + 1

IF y = 30 THEN END
COLOR 10
LOCATE 10, 40
PRINT �Pocet cisl ic:�; pm
LOCATE 15, 40
PRINT �Konec - k�
IF INKEY$ = �k� THEN END
IF e = 4 THEN SOUND 0, 7 * a
IF e = 5 THEN x = x + 1: e = 0
IF x = 33 THEN x = 3: y = y + 1
LOCATE y, x: COLOR 14: PRINT n$
RANDOMIZE TIMER: r = RND(1)
IF r < .1 THEN GOTO 103
IF r < .2 THEN GOTO 104
IF r < .3 THEN GOTO 105
IF r < .4 THEN GOTO 106
IF r < .5 THEN GOTO 107
IF r < .6 THEN GOTO 108
IF r < .7 THEN GOTO 109
IF r < .8 THEN GOTO 110
IF r < .9 THEN GOTO 111
GOTO 112
103
n$ = �1�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 102
104
n$ = �2�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 102

105
n$ = �3�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 102
106
n$ = �4�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 102
107
n$ = �5�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 102
108
n$ = �6�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 102
109
n$ = �7�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 102
110
n$ = �8�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 102
111
n$ = �9�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 102
112
n$ = �0�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 102
113
CLS
LOCATE 5, 11: COLOR 9
PRINT �Interpun:�
LINE (260, 10)-(260, 480), 12
114
pm = pm + 1: e = e + 1: x = x + 1
IF y = 30 THEN END
COLOR 10: LOCATE 10, 40
PRINT �Pocet interpun:�; pm
LOCATE 15, 40
PRINT �Konec - k�
IF INKEY$ = �k� THEN END
IF e = 4 THEN SOUND 0, 7 * a
IF e = 5 THEN x = x + 1: e = 0
IF x = 33 THEN x = 3: y = y + 1
LOCATE y, x: COLOR 14: PRINT n$
RANDOMIZE TIMER: r = RND(1)
IF r < .15 THEN GOTO 115
IF r < .32 THEN GOTO 116
IF r < .49 THEN GOTO 117
IF r < .63 THEN GOTO 118
IF r < .79 THEN GOTO 119
GOTO 120
115
n$ = �.�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a

Na obrázku je vynálezce tele-
grafní abecedy Samuel F. B.
Morse (1791 a� 1872). Jeho te-
legrafní abceda se od té dnes
pou�ívané znaènì li�ila. Auto-
rem námi pou�ívané verze mor-
seovky je nìmecký telegrafní
inspektor F. C. Gerke (1853) -
kresba pøevzata z QSL lístku

SI7SM
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GOTO 5
216
m$ = �Q�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
217
m$ = �R�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
218
m$ = �S�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
219
m$ = �T�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
220
m$ = �U�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
221
m$ = �V�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
222
m$ = �W�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
223
m$ = �X�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
224
m$ = �Y�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
225
m$ = �Z�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
5
IF o = 1 THEN GOTO 174
IF o = 2 THEN GOTO 226
IF o = 3 THEN GOTO 227
IF o = 4 THEN GOTO 228
IF o = 5 THEN GOTO 1
6
IF INKEY$ = �k� THEN END
IF a$ = �a� THEN GOTO 200
IF a$ = �b� THEN GOTO 201
IF a$ = �c� THEN GOTO 202
IF a$ = �d� THEN GOTO 203
IF a$ = �e� THEN GOTO 204
IF a$ = �f� THEN GOTO 205
IF a$ = �g� THEN GOTO 206
IF a$ = �h� THEN GOTO 207
IF a$ = �i� THEN GOTO 208
IF a$ = �j� THEN GOTO 209
IF a$ = �k� THEN GOTO 210
IF a$ = �l� THEN GOTO 211
IF a$ = �m� THEN GOTO 212
IF a$ = �n� THEN GOTO 213
IF a$ = �o� THEN GOTO 214
IF a$ = �p� THEN GOTO 215
IF a$ = �q� THEN GOTO 216
IF a$ = �r� THEN GOTO 217
IF a$ = �s� THEN GOTO 218
IF a$ = �t� THEN GOTO 219
IF a$ = �u� THEN GOTO 220
IF a$ = �v� THEN GOTO 221
IF a$ = �w� THEN GOTO 222
IF a$ = �x� THEN GOTO 223
IF a$ = �y� THEN GOTO 224
IF a$ = �z� THEN GOTO 225

PRINT �Pocet pismen:�; pm
LOCATE 15, 40: PRINT �Konec - k�
IF e = 4 THEN SOUND 0, 7 * a
IF e = 5 THEN x = x + 1: e = 0
IF x = 33 THEN x = 3: y = y + 1
LOCATE y, x: COLOR 14: PRINT m$
RANDOMIZE TIMER: r = RND(1)
IF r < .1 THEN t = 1: GOTO 230
IF r < .2 THEN t = 2: GOTO 230
IF r < .3 THEN t = 3: GOTO 230
IF r < .4 THEN t = 4: GOTO 230
IF r < .5 THEN t = 5: GOTO 230
IF r < .6 THEN t = 6: GOTO 230
IF r < .7 THEN t = 7: GOTO 230
IF r < .8 THEN t = 8: GOTO 230
IF r < .9 THEN t = 9: GOTO 230
t = 10
230
a$ = MID$(p$, t, 1)
GOTO 6
172
o = 3
INPUT �Zadej pismena (15 zasebou)�;p$
b$ = LCASE$(p$)
CLS
LOCATE 5, 11
COLOR 9
PRINT �Pismena:�
LINE (260, 10)-(260, 480), 12
227
e = e + 1: x = x + 1: pm = pm + 1
IF y = 30 THEN END
COLOR 10: LOCATE 10, 40
PRINT �Pocet pismen:�; pm
LOCATE 15, 40
PRINT �Konec - k�
IF e = 4 THEN SOUND 0, 7 * a
IF e = 5 THEN x = x + 1: e = 0
IF x = 33 THEN x = 3: y = y + 1
LOCATE y, x: COLOR 14: PRINT m$
RANDOMIZE TIMER: r = RND(1)
IF r < .06 THEN t = 1: GOTO 231
IF r < .12 THEN t = 2: GOTO 231
IF r < .18 THEN t = 3: GOTO 231
IF r < .24 THEN t = 4: GOTO 231
IF r < .3 THEN t = 5: GOTO 231
IF r < .36 THEN t = 6: GOTO 231
IF r < .43 THEN t = 7: GOTO 231
IF r < .49 THEN t = 8: GOTO 231
IF r < .56 THEN t = 9: GOTO 231
IF r < .62 THEN t = 10: GOTO 231
IF r < .69 THEN t = 11: GOTO 231
IF r < .75 THEN t = 12: GOTO 231
IF r < .82 THEN t = 13: GOTO 231
IF r < .88 THEN t = 14: GOTO 231
t = 15
231
a$ = MID$(p$, t, 1)
GOTO 6
173
o = 4
CLS
INPUT �Zadej pismena (20 za sebou)�;p$
b$ = LCASE$(p$)
CLS
LINE (260, 10)-(260, 480), 12
LOCATE 5, 11
COLOR 9
PRINT �Pismena:�
228
e = e + 1: x = x + 1: pm = pm + 1
IF y = 30 THEN END
COLOR 10: LOCATE 10, 40
PRINT �Pocet pismen:�; pm
LOCATE 15, 40
PRINT �Konec - k�
IF e = 4 THEN SOUND 0, 7 * a
IF e = 5 THEN x = x + 1: e = 0
IF x = 33 THEN x = 3: y = y + 1
LOCATE y, x: COLOR 14: PRINT m$
RANDOMIZE TIMER: r = RND(1)
IF r < .05 THEN t = 1: GOTO 232
IF r < .1 THEN t = 2: GOTO 232
IF r < .15 THEN t = 3: GOTO 232
IF r < .2 THEN t = 4: GOTO 232
IF r < .25 THEN t = 5: GOTO 232
IF r < .3 THEN t = 6: GOTO 232
IF r < .35 THEN t = 7: GOTO 232
IF r < .4 THEN t = 8: GOTO 232
IF r < .45 THEN t = 9: GOTO 232
IF r < .5 THEN t = 10: GOTO 232
IF r < .55 THEN t = 11: GOTO 232
IF r < .6 THEN t = 12: GOTO 232
IF r < .65 THEN t = 13: GOTO 232
IF r < .7 THEN t = 14: GOTO 232
IF r < .75 THEN t = 15: GOTO 232
IF r < .8 THEN t = 16: GOTO 232
IF r < .85 THEN t = 17: GOTO 232
IF r < .9 THEN t = 18: GOTO 232
IF r < .95 THEN t = 19: GOTO 232 Hynek, OK1RAR

SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 114
116
n$ = �!�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 114
117
n$ = �?�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 114
118
n$ = �+�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 114
119
n$ = �/�
SOUND 800, a * 3: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a * 3: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 114
120
n$ = �=�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 114
121 : CLS
COLOR 10
PRINT �Kolik pismen cvicit?�
PRINT �a) 5�
PRINT �b) 10�
PRINT �c) 15�
PRINT �d) 20�
INPUT �Odpoved�; a$
IF a$ = �a� THEN GOTO 170
IF a$ = �b� THEN GOTO 171
IF a$ = �c� THEN GOTO 172
IF a$ = �d� THEN GOTO 173
GOTO 121
170 : CLS : o = 1
INPUT �Zadej pismena (5 za sebou)�; p$
b$ = LCASE$(p$)
CLS
LOCATE 5, 11: COLOR 9
PRINT �Pismena:�
LINE (260, 10)-(260, 480), 12
174
e = e + 1: x = x + 1: pm = pm + 1
IF y = 30 THEN END
COLOR 10: LOCATE 10, 40
PRINT �Pocet pismen:�; pm
LOCATE 15, 40: PRINT �Konec - k�
IF e = 4 THEN SOUND 0, 7 * a
IF e = 5 THEN x = x + 1: e = 0
IF x = 33 THEN x = 3: y = y + 1
LOCATE y, x: COLOR 14: PRINT m$
RANDOMIZE TIMER: r = RND(1)
IF r < .2 THEN t = 1: GOTO 175
IF r < .4 THEN t = 2: GOTO 175
IF r < .6 THEN t = 3: GOTO 175
IF r < .8 THEN t = 4: GOTO 175
t = 5
175
a$ = MID$(p$, t, 1)
GOTO 6
171
CLS
o = 2
INPUT �Zadej pismena (10 za sebou)�; p$
b$ = LCASE$(p$)
CLS
LINE (260, 10)-(260, 480), 12
LOCATE 5, 11
COLOR 9
PRINT �Pismena:�
226
e = e + 1: x = x + 1: pm = pm + 1
IF y = 30 THEN END
COLOR 10: LOCATE 10, 40

t = 20
232
a$ = MID$(p$, t, 1)
GOTO 6
200
m$ = �A�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
201
m$ = �B�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
202
m$ = �C�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
203
m$ = �D�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
204
m$ = �E�
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
205
m$ = �F�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
206
m$ = �G�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a * 3: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
207
m$ = �H�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
208
m$ = �I�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
209
m$ = �J�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
210
m$ = �K�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
211
m$ = �L�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
212
m$ = �M�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
213
m$ = �N�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
214
m$ = �O�
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, 3 * a
GOTO 5
215
m$ = �P�
SOUND 800, a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, 3 * a: SOUND 0, a
SOUND 800, a: SOUND 0, 3 * a
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40 let elektroniky
v Lipníku nad Beèvou

V leto�ním roce oslaví Integro-
vaná støední �kola elektrotechnic-
ká (døíve Uèòovské støedisko,
Støední odborné uèili�tì MH) 40 let
trvání výuky slaboproudé elektro-
niky. �kola stála pøi zrodu nástupu
spotøební elektroniky v bývalém
Èeskoslovensku. Za dobu trvání
opustilo �kolní lavice nìkolik tisíc
absolventù radiomechanikù, tele-
vizních opraváøù a v poslední dobì
i poèítaèových odborníkù z celé
oblasti Moravy, Východních Èech
i Slovenska. �kola spolupracuje
s pøedními svìtovými výrobci spo-
ptøební elektroniky. Dále se stala
centrem vzdìlávání televizních
opraváøù z celé oblasti. Tyto v�ech-
ny okolnosti se odrá�ejí v kvalitì
výuky a znalostí vycházejících
elektronikù.

Pøi pøíle�itosti oslav se bude ko-
nat dne 5. záøí 1998 setkání v�ech
absolventù v prostorách �koly
v Lipníku n/B. Obracíme se na ty
absolventy, kteøí je�tì neobdr�eli
pozvánku napø. z dùvodù zmìny
adresy a mají zájem o setkání, aby
se neprodlenì ohlásili na øeditel-
ství IS�E Lipník n/B, Bratrská ul.
1114, tel.: (0641) 773 740.

ruje vydávání evropského YL diplomu (CQ
European YL Award) za 20 YL stanic
z Evropy (alespoò jedna musí být z Fran-
cie) od 15. 5. 1995. Nejedná se pøitom o
pøeklady z anglické verze; jak �panìlská,
tak francouzská verze pøejímá jen nìkte-
ré zásadní materiály (napø. výsledkové lis-
tiny závodù CQ a nìkteré významné tech-
nické èlánky), jinak mají své vlastní
pøispìvatele.

QX

l Co také nabízí svým èlenùm DARC:
Kromì obvyklých slu�eb (výmìna QSL,
jednání s úøady, které obhospodaøují kmi-
toètové spektrum, úèast ve skupinì navr-
hující normy odolnosti pøístrojù proti cizím
elektromagnetickým polím ap.) vede �iro-
kou osvìtu, pokud se týèe informací, jak
omezovat vzájemné vlivy elektronických
zaøízení. V jednotlivých distriktech mají vy-
�kolené odborníky, kteøí jsou vybaveni pro
mìøení síly pole. Plánuje se pro nejbli��í
dobu poøízení speciálních �odru�ovacích
kufrù�, které budou obsahovat pomùcky
nutné ke zji�tìní zdroje ru�ení a také
k vlastnímu odru�ení TVI a BCI. Takové-
to prostøedky napø. ná� radioklub vùbec
nevlastní a ani výhledovì (viz usnesení
sjezdu) nepøedpokládá zøízení technické
komise, která by se tìmito otázkami za-
bývala. Není to námìt pro radiokluby, aby
jejich delegáti na budoucím sjezdu na toto
téma také diskutovali?
l Izraelský radioklub plánuje moder-
nizaci celé sítì paket rádia na území Izra-
ele. Podle zprávy jejich èlenského èaso-
pisu HAGAL to bude za velké podpory
(finanèní i materiální) ministerstva pro ko-
munikace; celý projekt je vyèíslen na sumu
66 000 amerických dolarù.
l Èasopis CQ známe pøedev�ím v an-
glické a také �panìlské verzi. O tom, �e
se vydává i ve francouzské mutaci, jsme
se dozvìdìli a� pøi loòské náv�tìvì Fran-
cie. Francouzský èasopis napø. sponzo-

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

Koupím kondenzátory TC 181 1mF/160 V do 500
kusù. Nabídky s udáním ceny, stavu a poètu za�lete na
adr. VEDAS, B�any 52, 417 63 p. �alany.
Prodám digitální mìøicí pøístroj PU-184 za 10 500
Kè. Tel.: (0202) 80 39 30.
Potøebuji zhotovit tónový generátor od 20-999 Hz
s plynulým pøevodem s výstupem na reproduktor a èíta-
èem (displejem) za úèelem ladìní houslových desek.
Cena dohodou. Tel.: (02)  90 04 37 94 ateliér, (02) 44 46
34 00 domù.
Prodám 6místný èítaè 3 a� 100 MHz (mìøí kmitoèet,
periodu, délku impulsu a støídu). Sestavený dle AR A5,
6/94. Cena 1000 Kè, tel. po 17. hod (0632) 501 323.
Men�í èeská firma vyrábìjící lékaøské pøístroje hle-
dá vývojáøe (V�-ÈVUT-elektro) do 35 let. Znalost digi-
tální, èásteènì analogové techniky, PC, èásteènì AJ,
ØP, nad�ení, pru�nost. Zajímavá práce, mladý kolektiv.
Tel.: (02) 333 555 84.
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