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s Ing. Milo�em Prosteckým, OK1MP,
pøedsedou Èeského radioklubu (dále
ÈRK) o èinnosti na�í radioamatérské
organizace.

V úvodu prosím o nìkolik základ-
ních informací o ÈRK, jak dlouho
existuje a komu je urèen?

Èeský radioklub vznikl v roce 1990 a je
organizací radioamatérù, která navazuje na
tradice a aktivity na�ich radioamatérských
pøedchùdcù ji� z dob pøedváleèných. Po
druhé svìtové válce byla v ÈSR obnovena
radioamatérská orgnizace pod názvem Èes-
kosloven�tí amatéøi vysílaèi (ÈAV), která
byla po nìkolika letech zaèlenìna do Svazu
pro spolupráci s armádou (Svazarm). Po
rozpadu Svazarmu v roce 1990 se stal Èes-
ký radioklub jednou z jeho nástupnických
organizací.

V souèasné dobì sdru�uje ÈRK asi 3500
èlenù, jejich� spoleèným zájmem je radio-
technika a radioamatérské vysílání (na roz-
díl od Svazarmu dnes nejsou èleny ÈRK zá-
jemci o rádiový orientaèní bìh, kteøí mají svùj
vlastní spolek).

Øeknìte nám nìco z historie ra-
dioamatérské organizace u nás.

Zájem o radioamatérské vysílání byl
v na�í zemi a� do nedávna v�dycky spí�e
jenom trpìn, ne� podporován. U� v pøedvá-
leèné ÈSR tehdej�í úøady kladly amatérské-
mu vysílání v�emo�né pøeká�ky. Bìhem dru-
hé svìtové války bylo amatérské vysílání
zcela zakázáno. Ale mnoho na�ich radioa-
matérù vìnovalo svoje znalosti a schop-
nosti národnímu odboji, za co� bylo mnoho
z nich popraveno a vìznìno.

Po roce 1948 byl ka�dý radioamatér
ostøe sledován, nebo� amatérské vysílání
umo�òuje komunikaci s celým svìtem bez
ohledu na zemìpisné nebo ideologické hra-
nice. Tehdej�í pøísné sledování radioamaté-
rù by se dalo spí�e nazvat dùkladnou per-
zekucí, nebo� na poèátku 50. let bylo zru�eno
na 500 radioamatérských vysílacích kon-
cesí z pøibli�nì 600 po druhé svìtové válce
obnovených nebo novì vydaných. Od po-
èátku 60. let se situace zlep�ila, ale pøesto
ne ka�dý zájemce koncesi dostal, i kdy�
odborné podmínky splòoval. Druhá vlna (ji�
ne v tak velkém rozsahu) odebírání vysíla-
cích koncesí pøi�la �logicky� po roce 1968.

Od prvopoèátkù radioamatérství u nás
a� do sametové revoluce platilo, �e kdo chce
mít radioamatérskou koncesi, musí být èle-
nem radioamatérské organizace. To mìlo
svoje nevýhody, ale dnes po desetiletých
zku�enostech vidíme, �e i své výhody. Èlen-
ství v organizaci má toti� na chování radio-
amatéra velmi pozitivní vliv. Proto�e poslá-
ním radioamatérství není pouze ovládnutí
radiotechniky a rádiového provozu, nýbr�
také �íøení pøátelství, tolerance a vzájemné
pomoci mezi radioamatéry na celém svìtì a
pota�mo tak mezi v�emi lidmi. Tomuto duchu
sou�ití radioamatéøi øíkají hamspirit. Jistì
chápete, �e tyto hodnoty v dne�ní dobì pøi-
padají mnohým jako zbyteèný balast. Spol-
ková èinnost v�ak umo�òuje tradice ham-
spiritu uchovávat a pøedávat mladé
radioamatérské generaci.

Jak to bylo se zru�ením Svazar-
mu a se vznikem jeho nástupnic-
kých organizací?

Zru�it Svazarm v roce 1990 bylo celkem
jednoduché a nutnì to vyplynulo z vývoje
událostí, av�ak vzhledem k jeho rozsáhlé
pùsobnosti i velkému majetku bylo nutno or-

ganizaènì zabezpeèit pøevod majetku i kom-
petencí na nové vzniklé zájmové organiza-
ce (asi dvì desítky novì vzniklých spolkù:
radioamatéøi, støelci, letci atd.). Za tím úèe-
lem bylo vytvoøeno Sdru�ení technických
sportù a èinností (STSÈ), které má v pod-
statì pouze dvojí poslání: 1) dokonèit roz-
dìlení majetku bývalého Svazarmu a 2) zpro-
støedkovávat finanèní dotace státních
orgánù na zájmovou èinnost mláde�e.

S jakými dal�ími organizacemi
spolupracujete?

Jak vyplynulo z toho, co jsme ji� øekli, je
radioamatérství koníèkem bez hranic a
vzhledem k tomu je nutné, aby bylo celo-
svìtovì i v jednotlivých zemích organizo-
váno (uvìdomme si jenom potí�e, vznikající
pøi vyu�ívání kmitoètového spektra v na�em
nejbli��ím okolí). ÈRK jako�to nejvìt�í radio-
amatérská organizace v ÈR je èlenem celo-
svìtové Mezinárodní radioamatérské orga-
nizace IARU, která hájí zájmy radioamatérù
na celém svìtì. To je velmi dùle�ité, nebo�
stále vzrùstající komerèní zájmy výrobcù,
podnikatelù a provozovatelù slu�eb v�eho
druhu vedou ke snahám omezovat a vytla-
èovat radioamatéry z jejich  kmitoètových
pásem.

Ka�dá zemì mù�e být v IARU zastoupe-
na jen jednou radioamatérskou organizací,
a proto ÈRK musí zabezpeèovat zájmy i ji-
ných na�ich radioamatérských spolkù, ja-
kými jsou napøíklad Svaz moravskoslez-
ských radioamatérù (SMSR) nebo Asociace
rádiového orientaèního bìhu (AROB). Nì-
komu mù�e existence více radioamatér-
ských spolkù v tak malé zemi, jakou je ÈR,
pøipadat ponìkud zbyteèná a komplikovaná
vzhledem k tomu, �e IARU je organizací jed-
notnou (sdru�uje zájemce o KV, VKV, ROB,
PR, dru�ice...) a také v mnoha zemích kolem
nás existují jednotné a dobøe fungující radi-
oamatérské organizace. Ale na svornost
v Èechách a na Moravì si budeme muset
je�tì poèkat.

U nás je tedy drobných radioamatér-
ských spolkù více a se v�emi ÈRK udr�uje
spolupráci, hlavnì pokud se týèe legislativ-
ního uspoøádání radioamatérské èinnosti, pøi
zabezpeèování reprezentace ÈR a znaèky
OK, pøi fungování QSL-slu�by aj.

Jaké výhody vyplývají z èlenství
v ÈRK a co va�im èlenùm nabízí-
te?

Na�í hlavní slu�bou je to, �e hájíme zá-
jmy radioamatérù jak ve svìtì, tak v na�í
zemi. Pravda je, �e tato na�e slu�ba mù�e
zùstat nìkým nepov�imnuta, co� v�ak nic
neubírá na jejím významu.

Jednou z dal�ích významných slu�eb
na�im radioamatérùm, která je doslova hma-
tatelná a vìt�inou radioamatérù s potì�e-
ním pøijímaná, je zprostøedkovávat rozesílá-
ní radioamatérských QSL-lístkù v rámci
celosvìtové QSL-slu�by. Je to pomìrnì
drahá a komplikovaná zále�itost, kdy� si
uvìdomíme, �e radioamatérské QSL-lístky
putují do nejodlehlej�ích koutù zemìkoule a
jaké jsou ceny po�tovného. Pro dokreslení

Ing. Milo� Prostecký, OK1MP
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uvádím èísla: roènì je vypraveno z ÈR do
celého svìta pøes milión QSL-lístkù a radio-
amatérùm v ÈR doruèeno pøibli�nì stejné
mno�ství QSL-lístkù do�lých ze zahranièí.
QSL-slu�ba je hrazena z èásti z èlenských
pøíspìvkù pro ÈRK, neèlenové ÈRK mají rùz-
né mo�nosti úhrady.

ÈRK vyvíjí také publikaèní èinnost, její�
produkty jsou urèeny hlavnì èlenùm. Ka�-
dý èlen ÈRK dostává 6x do roka klubovní
èasopis, kromì toho vydáváme rùzné radi-
oamatérské pøíruèky a uèebnice. Napø. uèeb-
nice ke zkou�kám na radioamatérskou kon-
cesi, nazvaná �Po�adavky ke zkou�kám
operátorù amatérských rádiových stanic�
vy�la od roku 1993 v nìkolika vydáních ji�
nákladem 10 000 výtiskù. Z tohoto èísla je
patrno, �e o na�i literaturu mají zájem i ne-
èlenové ÈRK.

Jaké jsou hlavní obory radioama-
térské èinnosti?

Spoleèným základem zájmu v�ech radi-
oamatérù je amatérské vysílání. To má ov�em
mnoho rùzných zpùsobù, které bychom
mohli rozdìlit podle toho, na jakých vlno-
vých délkách se vysílá, a dále podle toho,
jakou formou a kudy jsou informace pøená-
�eny (telegrafie, telefonie, obraz, data; pøe-
nos rádiových vln pøímo, odrazem, pøes dru-
�ice atd.).

Pøed 2. svìtovou válkou vysílali radioa-
matéøi hlavnì na KV, které jim byly pøidìleny
jako vlny pro komerèní úèely nepou�itelné.
Jakmile v�ak radioamatéøi zjistili a prokázali,
�e jsou to vlny pro dálkové spojení velmi
vhodné, zaèali je komerèní slu�by vytlaèo-
vat jinam. Na tomto starém, leè stále aktuál-
ním pøíkladu mù�eme dokumentovat, jaký
pøínos mají radioamatéøi pro technický po-
krok. Dnes jsou radioamatérùm pøidìleny
úzké kmitoètové segmenty od dlouhých vln
(137 kHz), pøes KV a VKV a� po vlny ultra-
krátké (241 GHz, tedy rádiové vlny o délce
asi 1,2 mm!). �e je technika, kterou radioa-
matéøi vyu�ívají, skuteènì na úrovni a srov-
natelná s moderní profesionální telekomuni-
kaèní technikou, o tom svìdèí desítky
radioamatérských telekomunikaèních dru-
�ic, které obíhaly nebo obíhají kolem na�í
Zemì a zprostøedkovávají spojení mezi ra-
dioamatéry na rùzných kontinentech v pás-
mech, kde to pøímé �íøení vln neumo�òuje.

Za posledních 20 let vybudovali radioa-
matéøi v ÈR (stejnì jako na celém svìtì) sí�
radioamatérských pøevádìèù v pásmech
VKV, které - umístìny na vysokých kopcích
- umo�òují s jednoduchým zaøízením a
s malým výkonem navazovat radiotelefonní
spojení na pomìrnì rozsáhlém území. Kro-
mì komunikace mezi radioamatéry slou�í sí�
pøevádìèù jako velmi dobrý telekomunikaè-
ní prostøedek v pøípadech rùzných nenadá-
lých situací, ne�tìstí apod.

Do roku 1990 byl v ÈSSR potlaèován
jeden z moderních radioamatérských oborù
- paket rádio. Jedná se o digitální pøenos dat
opìt prostøednictvím rádiové pøevádìèové
sítì, slou�ící radioamatérùm k výmìnì in-
formací. Dùvod byl prostý: kontrolní orgány
tehdy nebyly vybaveny potøebnou techni-
kou a podezøívavost byla témìø pìstována.
Paketová sí� je dnes ji� díky pracovitosti a
péèi radioamatérù celosvìtovì propojena a
dala by se charakterizovat jako takový malý
radioamatérský Internet.

O radioamatérství se èasto hovoøí
jako o radioamatérském sportu.
V èem tedy radioamatéøi soutì�í
nebo závodí?

Pro lep�í motivaci a pro zpestøení radio-
amatérské èinnosti jsou na celém svìtì vy-
hla�ovány nejrùznìj�í soutì�e dlouhodobé,
krátkodobé i jednorázové. Napøíklad pøi fot-
balovém mistrovství svìta ve Francii uspo-
øádali francouz�tí radioamatéøi soutì� o
pamìtní diplom za spojení s radioamatér-
skými stanicemi z mìst, na jejich� stadió-
nech se mistrovství svìta odehrávalo.

Nejslavnìj�ím radioamatérským diplo-
mem za dlouhodobou aktivitu je americký
diplom DXCC za navázání spojení s rùznými
zemìmi svìta, pøièem� radioamatérská kri-
téria pro samostatnou zemi jsou ponìkud
odli�ná od kritérií politických. Celkem je na
zemìkouli 328 radioamatérských zemí a
v nejbli��í dobì k nim pøibudou 3 nové, a
sice ostrovy Australs a Markézy, doposud
posuzované jako souèást Francouzské Po-
lynésie, a èást �alamounových ostrovù,
zvaná Temotu.

ÈRK se ka�doroènì v èervenci zùèast-
òuje mezinárodní radioamatérské soutì�e
na KV pásmech, nazvané IARU HF Champi-
onship. Soutì� trvá 24 hodin a úkolem je
navázat bìhem této doby co nejvíce radio-
amatérských spojení. ÈRK pro tuto soutì�
zaji��uje ve spolupráci s dal�ími organiza-
cemi i jednotlivci reprezentaèní vysílací pra-
covi�tì, letos s volací znaèkou OL8HQ (he-
adquarters). Kromì této reprezentaèní
stanice se samozøejmì soutì�e mù�ou zú-
èastnit v�ichni na�i koncesovaní radioama-
téøi.

Velmi populární radioamatérskou soutì-
�í je Polní den, kdy se rovnì� závodí o to,
kdo navá�e nejvíce a nejdel�ích radioama-
térských spojení, ov�em v pásmech VKV,
kde se rádiové vlny �íøí podle jiných zákoni-
tostí ne� KV. Proto radioamatéøi pøi Polním
dnu ka�doroènì první víkend v èervenci ob-
sazují vrcholky na�ich hor a kopcù.

Na památku Pavla Homoly, OK1RO, kte-
rý se v dobì 2. svìtové války stejnì jako
mnoho dal�ích na�ich radioamatérù podílel
na protifa�istickém odboji, ka�doroènì po-
øádáme tøetí sobotu v dubnu dvouhodinový
telegrafní závod Memoriál Pavla Homoly.

Zmínil jste se o dotacích na èin-
nost mláde�e. K jakému úèelu
jsou vyu�ívany a jak se na tom
podílí ÈRK?

ÈRK poøádá ka�dým rokem o prázdni-
nách kursy pro dìti, mláde� a také pro �eny.
Tím sledujeme roz�íøení na�eho velmi u�i-
teèného hobby jednak mezi dorùstající ge-
neraci, jednak mezi nì�né pohlaví, které má
k radiotechnice a k technice vùbec pøece
jenom trochu opatrný vztah. Mimochodem,
o tyto kursy v poslední dobì projevují zájem
i dospìlí, a� postar�í pánové (a to nikoliv
pro zmínìnou úèast nì�ného pohlaví) . Opro-
ti individuální pøípravì má toti� forma spo-
leèných kursù tu výhodu, �e se uchazeèi o
koncesi z úst zku�ených lektorù nauèí teorii
a techniku radioamatérského provozu mno-
hem rychleji a snáze, co� si snad ka�dý pøi
individuálním �prokousávání se� uèebnice-
mi brzy uvìdomí. Kromì toho jsou frekven-
tanti na�ich kursù vedeni k tomu, aby po-
chopili, �e radioamatérské hobby není
pouhým druhem rádiové komunikace, nýbr�
prostøedkem sebevzdìlávání v elektronice,
zemìpisu, astronomii a v cizích jazycích.

Ve spolupráci s Institutem dìtí a mláde-
�e Ministerstva �kolství, mláde�e a tìlový-
chovy poøádá ÈRK ka�doroènì postupové
(od okresních kol a� po mistrovství ÈR) sou-
tì�e dìtí a mláde�e v elektronice. Jak to pøi
takové soutì�i vypadá, to si mù�ete pro-
hlédnout na snímcích na vedlej�í stranì. Dìti
v nìkolika vìkových kategoriích prokazují
formou testù svoje znalosti z elektroniky,
v praktické èásti soutì�e zhotovují ze sta-
vebnice zadaný výrobek a porota rovnì�
posuzuje pøístroje, které si dìti zhotovily
doma.

Doslechl jsem se, �e ÈRK vyvinul
mimoøádnou aktivitu, aby umo�-
nil získání radioamatérské kon-
cese na�im handicapovaným
spoluobèanùm.

Ano, pøed rokem jsme navázali spolu-
práci se Sjednocenou organizací nevido-
mých a slabozrakých. A ji� v kvìtnu leto�ní-
ho roku jsme lektorsky zabezpeèili pøípravný
kurs pro zájemce o radioamatérskou kon-

cesi z této organizace. ÈRK poskytl podkla-
dy v poèítaèové formì pro výrobu speciální
uèebnice ke zkou�kám pro nevidomé a sla-
bozraké. S velkým pochopením vy�li vstøíc i
zku�ební komisaøi Èeského telekomunikaè-
ního úøadu, nebo� zkou�ky pochopitelnì
nemohly probíhat obvyklým zpùsobem for-
mou písemných testù. Výsledkem jsou tedy
radioamatérské vysílací koncese pro zra-
kovì posti�ené. Je to jen malá tro�ka do
mlýna a myslím si, �e na�e spoleènost zù-
stává na�im handicapovaným spoluobèa-
nùm dosti dlu�na; v zahranièí jsou podobné
aktivity bì�né.

V dùsledku privatizace pozbyla
vìt�ina radioklubù svoje klubov-
ny. Klubovní èinnost pøitom po-
va�ujete za velmi prospì�nou.
Jak tedy dál v tomto ohledu?

V nìkterých zemích, napøíklad v Nìmec-
ku jsou zájmové radioamatérské krou�ky or-
ganizovány ve �kolách. Je to celkem logic-
ké, nebo� - jak ji� bylo zdùraznìno -
radioamatérské hobby slou�í k sebevzdì-
lávání a ve �kolách se pøi dobré vùli mohou
najít i vhodné prostory k této èinnosti. ÈRK
v tomto smìru vyvíjí rùzné iniciativy, ale za-
tím jenom málo úspì�né. Setkali jsme se nì-
kolikrát s tím, �e vedení �koly nemá o takový
krou�ek zájem, pøesto�e by byl zabezpe-
èen instruktory z øad na�ich radioamatérù;
na nìkterých �kolách dokonce po�adují
peníze za pronájem místa pro èinnost radio-
amatérského krou�ku.

Pøitom musím je�tì jednou zmínit podíl ra-
dioamatérského hobby na vìdeckotechnic-
kém pokroku u nás. Vzpomeòme zásluhy
radioamatéra Ing. Alexandra Kolesnikova,
OK1KW, na vývoji televize v 50. letech a Dr.
Jiøího Mrázka, OK1GM, na výzkumu iono-
sféry a na popularizaci kosmonautiky a elek-
troniky.

Dal�í mo�nosti jsou ve spolupráci s domy
dìtí a mláde�e, s organizací skautù aj.

Po pøeètení tohoto zajímavého
rozhovoru se jistì najdou zájem-
ci o získání radioamatérské kon-
cese a o èlenství v ÈRK. Jak mají
postupovat?

Pøedpokladem získání rádioamatérské
koncese je slo�ení zkou�ek, které organi-
zuje Èeský telekomunikaèní úøad. Po�ado-
vaná témata jsou shrnuta v uèebnici �Po�a-
davky ke zkou�kám operátorù amatérských
rádiových stanic�.

Výbornou pøípravou pro získání radioa-
matérské koncese je sledování (poslouchá-
ní) rádiového provozu. Tìm, kdo se zabý-
vají touto èinností, se øíká rádioví posluchaèi
a tìm ÈRK rovnì� nabízí èlenství a svoje
slu�by. ÈRK pøidìluje bezplatnì rádiovým
posluchaèùm (bez ohledu na èlenství
 ÈRK) tzv. posluchaèské èíslo, tvoøené po-
dobnì jako volací znaèky radioamatérù vy-
sílaèù prefixem OK1, OK2 a identifikaèním
èíslem, pod ním� mù�e rádiový posluchaè
korespondovat prostøednictvím QSL-slu�-
by se stanicemi na celém svìtì.

Èlenem ÈRK se mù�e stát ka�dý zájem-
ce o radioamatérskou èinnost bez ohledu
na to, zda má nebo nemá vysílací koncesi.
Staèí vyplnit pøihlá�ku a doruèit ji na adresu:
ÈRK, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7,
tel.: (02) 87 22 240. V souèasné dobì jsou
èlenské pøíspìvky 200 Kè roènì, pro senio-
ry a mláde� do 18 let 100 Kè. Tento pøíspì-
vek opravòuje èlena k vyu�ívání QSL-slu�-
by a k odbìru klubovního dvoumìsíèníku.
Musím v�ak pøedeslat, �e vý�i tìchto pøí-
spìvkù pova�uji za nedostateènou vzhle-
dem k cenám materiálu i slu�eb, které potøe-
bujeme, vyu�íváme i na druhé stranì
poskytujeme.

Dal�í informace o ÈRK mù�ete najít na
internetové stránce http://crk.mlp.cz

Dìkuji za rozhovor.
Rozmlouval Petr Havli�, OK1PFM.

ð
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chemická èidla pro indikace rùzných látek
(napø. uhlovodíkù) apod., výkonové mìnièe
energie a tranzistory IGBT. Tyto principy pøi-
spívají té� k rozvoji mìøicí techniky, kde
roste výkon, rychlost a pøesnost mìøicích
operací pomocí digitalizace (16bitové pøe-
vodníky A/D, 1000 ètení za 1 s). V praxi
ov�em rozhoduje o výbìru pøístroje opti-
mální pomìr výkonu k cenì, v mìøicích sys-
témech øídí postup poèítaè (PC) pomocí rùz-
ných interface a software, vèetnì analýzy
a vyhodnocení dat a indikace abnormalit,
co� v�echno urychluje výzkum a vývoj.

Elektronika v dopravì zaji��uje v prv-
ní øadì bezpeènost. V letecké dopravì se
zdokonalily systémy EGPS (zlep�ený va-
rovný systém blízkosti zemì, hor apod.) a
navigaèní systém GPS-I2, který umo�òuje
pøistávání naslepo, bez viditelnosti a urèení
polohy letadla s pøesností nìkolika metrù.
Systém GPS slou�í i �eleznicím ke kontrole
pohybu vlakù. Urychluje se vývoj elektro-
mobilù - kapacita niklmetalhydridových
akumulátorù (NiMH) umo�òuje dojezd 200
a� 400 km, palivové èlánky Zn-vzduch po-
dobnì, ale lépe se prosazuje kombinace elek-
trického pohonu s benzínovým motorem
(Toyota, Daimler-Benz, Chrysler atd.).

Vojenská a kosmická technika vyu-
�ívá elektroniku hlavnì k dálkovému mìøení
a pøenosu informací z experimentálních a
dálkovì ovládaných letadel, sond a vozidel
bez lidské posádky. Nejlep�ím pøíkladem je
sonda Cassini-Huygens, která letí k Satur-
nu a má odtamtud v r. 2004 ze vzdálenosti
10 miliard km k nám vysílat barevné obrazy
a telemetrická data ze saturnových prsten-
cù a dru�ic. K tomu úèelu byly vyvinuty nové
systémy kódování odolné vùèi �umu a ru-
�ení, úspìch v�ak závisí i na odolnosti a
spolehlivosti celé optické, televizní a radio-
elektronické aparatury, na neporu�enosti
antén atd. V záøí t.r. bude sonda Global Sur-
veyor na obì�né dráze kolem Marsu a bude
mapovat jeho povrch. Sonda Huygens-Cas-
sini pøelétává v kvìtnu kolem Venu�e.

Elektronická telemetrie v�ak pomáhá té�
pøi vývoji ultrarychlých raketoplánù Ventu-
re Star X 33, 34 a 38, které mají v r. 1999
dosáhnout rychlosti Mach 13 s nosností
9 tun, nebo na druhé stranì k vývoji velmi
pomalého stratosférického monitorovacího
letadla Pathfinder, které má pøi rychlosti
30 km/h z vý�ky 25 km monitorovat a dálko-
vì mìøit parametry velkých ploch a objektù
zemského povrchu (zorné pole má pøes
1000 km2). Vá�í pouze 218 kg a vydr�í pra-
covat 96 hodin, startuje a pøistává bez pilo-
ta.

Na základì nových zku�eností a mo�-
ností se znovu o�ivují projekty dálkových
rychlých dopravních letadel (2500 km/h),
Boeing spolupracuje s Tupolevem, probíhají
zkou�ky na TU-144, které mají odstraòovat
jeho nedostatky. O�ily té� projekty protiba-
listické ochrany ABM-SDI pomocí výkono-
vých dálkových laserù.

�ivotní prostøedí se stále rostoucími
problémy se stává zákonitì �irokým polem
pro aplikace elektroniky. Mìøicí a varovné
systémy, ultrazvukové i mikrovlnné a infra-
èervené analyzátory, tøídicí automaty, auto-
matická neutralizaèní zaøízení pro zne�kod-
nìní kyselin, zásaditých látek i jedù ve vodì,
ionizaèní a ultrafialové èistièe, elektrolytic-
ké absorbery tì�kých kovù z pùdy atd., to
jsou pøíklady oblastí rozvoje pro pøí�tí stole-
tí, které jsou dnes zatím povìt�inì v labora-
toøích. Tady je stále je�tì velké pole pùsob-
nosti pro výzkum a vývoj, komplikace v�ak
pùsobí nedostateèná informovanost veøej-
nosti a pøíli� úzké zájmy politikù a ekonomù.

Novinky elektroniky 1998
Hlavním motorem rozvoje elektroniky zù-

stává ji� po øadu let pokraèující vývoj tech-
nologií ve výrobì integrovaných obvodù,
který se té� oznaèuje termínem �nanotech-
nologie�, ponìvad� umo�òuje zmen�it roz-
mìry funkèních èástí tranzistorù a� do na-
nometrové oblasti (1 nanometr = miliardtina
metru). Souèasné rozmìry tìchto èástí se
pohybují v øádu 200 a� 500 nm, perspektiva
do r. 2010 pøedpokládá 50 nm, co� umo�ní
umístit 1 bilión tranzistorù na 1 èip rozmìru
5 x 5 mm, zvý�it jejich pracovní kmitoèet na
10 GHz a vytvoøit pamìti DRAM s kapacitou
256 MB, dosud dosa�itelnou jen na pev-
ných discích. Fotolitografický pøenos obraz-
cù funkèních struktur na køemíkový plátek
ji� pøe�el od viditelného svìtla na ultrafialo-
vé (jódové spektrální èáry 196 nm) a pøe-
chází dále na rtg záøení a na elektronové a
iontové záøení. Souèasnì s tímto posunem
stoupají nároky na èistotu prostøedí i pou�i-
tých materiálù, na rafinaèní a filtraèní pro-
cesy, na podmínky vývoje monokrystalù,
øezání plátkù, vakuových procesù atd.

Výsledkem jsou ji� dnes mikroproceso-
ry Intel Pentium II, X 86EPIC s paralelní archi-
tekturou, Motorola M-Core (RISC, 1,8 V,
20 mW) a pamìtí Flash se 2 bity na 1 prvek
(4 úrovnì náboje). Stále platí Mooreùv �zá-
kon� - výkon tìchto prvkù stoupá na dvoj-
násobek ka�dých 18 mìsícù. To pak umo�-
òuje stálý proud inovací v poèítaèích i
v telekomunikacích.

V oboru telekomunikací se rychle �íøí
mobilní telefony (v USA je jich v provozu asi
50 miliónù) v digitálním systému modulace
GSM-CDMA (Code Division Multiple Access),
frekvence kolem 1 GHz. Rozrùstají se i dru-
�icové systémy globální komunikace, vzá-
jemnì se propojují rùzné dru�icové systé-
my geosynchronní (GEO), systémy dru�ic
s nízkou a støední obìhovou dráhou (LEO,
MEO), vzniká dru�icový subsystém Inter-
netu (SAC) pod øízením Mezinárodní  tele-
komunikaèní unie (ITU).

Svìtová sí� Internetu rychle roste, a�
o 50 % poètu základních center za rok, po-
èet úèastníkù pøekroèil 20 miliónù v r. 1997,
vznikají specializované sítì vìdecké, ob-
chodní, technické atd. i rùzné zájmové krou�-
ky (poèet pøes 20 tisíc), ale do obsahu pro-
nikají i skupiny protizákonné (pedofilové,
extrémisté, anarchisté, neonacisté), snahy
o kontrolu jsou zatím bezvýsledné. Vznikají
dal�í specializované sítì s kontrolovatelným
pøístupem: I2 pro vládní instituce a výzkum,
GPP-Gigabit Points of Presence pro 100
univerzit, Overnet pro prùmysl, ve stádiu
projektu je Multimedia Net a Super-Internet,
Digital Library atd. Pro pøístup k Internetu
potøebuje bì�ný osobní poèítaè pouze mo-
dem a linku k nejbli��ímu poskytovateli slu�-
by (provideru): pracuje pak pomocí soft-
ware Microsoft nebo Netscape, které
soutì�í navzájem.

V oblasti poèítaèù rostou výkony zá-
sluhou ji� zmínìných mikroprocesorù a pa-
mìtí. Vedle bì�ných monitorù s obrazov-
kou se objevují barevné displeje s tekutými
krystaly LCD, zejména u notebookù a palm-
topù, ale jsou zatím pro bì�né rozmìry (12
a 14 �) trojnásobnì dra��í ne� obrazovky.
Zvý�ené výkony poèítaèù umo�òují té� vý-
voj dokonalej�ích operaèních systémù (Win-
dows 98, Rhapsody pro APPLE) a databá-
zových systémù s analytickými algoritmy
(Oracle, Java Connectivity) i rozsáhlých

programù výukových, jejich� obrat dosáhl
10 miliard. Nìkteré objektovì orientované
programy jsou dosa�itelné i na Internetu,
napø. AsTeR - ètecí systém pro slepce. Ma-
tematické programy (Mattab) se zlevòují, ale
jsou nároèné na hardware i pro u�ivatele.
Nové programy nejsou èasto kompatibilní se
star�ími systémy.

Spotøební elektronika pøiná�í novin-
ky, na které je trh málo pøipraven. Televize
HDTV s velkou rozli�ovací schopností (1200
øádkù) s digitálním pøenosem je sice srov-
natelná s velmi dobrým filmem, ale �íøí se
pomalu, v r. 1999 má být ve 30 % domác-
ností, ale trh je nejistý, pøijímaèe jsou za 3500
a� 6000 $. Pro bì�né TV pøijímaèe jsou ur-
èeny Internet-adaptéry, pro záznam signá-
lu jsou digitální videodisky DVD. Digitální fo-
toaparáty s pamìtí na nìkolik snímkù se
postupnì zlevòují, perspektivnì a� na
250 $.

Lékaøská elektronika proniká záslu-
hou miniaturizace do neurologie. Sonda o
prùmìru 1 mm zavedená do mozku pacien-
ta mù�e pomocí malého stimulátoru pùsobit
proti tøesení rukou (Parkinson), bøi�ní stimu-
látory mohou ovládat èinnost støev, moèo-
vého mìchýøe a dokonce i erekci po úra-
zech páteøe. Laserové impulsy zavedené
do srdeèního svalu mohou stimulovat zlep-
�ení prokrvení a zabraòovat infarktu.

V energetice pokraèuje svìtový trend
rozvoje alternativních zdrojù energie, ze-
jména vyu�ití vodních tokù nejvìt�ích øek
v Asii, Africe i v Latinské Americe. To ov�em
dìlá starosti ekologùm, ponìvad� jde o vel-
ké zásahy do pøírody. V Èínì se staví na
horním toku �luté øeky pøehrada délky 3 km
o vý�ce 200 m s výkonem 18 000 GW
(Alsthom, ABB, Siemens), v Indii pod Himá-
lajemi se pøipravuje pøehrada s elektrárnou
2,4 GW, v Laosu na Kalimantanu se plánuje
také 2,4 GW, v turecké Anatolii asi 19 men-
�ích pøehrad atd. Stavba a provoz nukleár-
ních elektráren vycházejí v�ude dra��í, ne�
je vyu�ití zemního plynu, který je ekologicky
pøijatelný. USA øe�í problémy èistého vzdu-
chu; je zji�tìno, �e zachycení 1 tuny NOx

v elektrárnì stojí 1700 $, ale u automobilù
3100 $, zachycení 1 tuny CO2 stojí 100 $.
Tato opatøení vyvolávají zdra�ení benzínu o
necelé 3 centy/galon, zdra�ení elektrické
energie o 2 c/kWh.

Katalyzátory XONON pro zemní plyn
mohou v elektrárnì zmen�it obsah NOx na
3 ppm, CO na 5 ppm (milióntinu objemu spa-
lin). Pøekvapením je, �e firma Westinghouse
prodala v listopadu 1997 svou divizi nukle-
árních elektráren firmì Siemens, co� se
mù�e projevit i u nás (Temelín).

Prùmyslová elektronika pøiná�í roz-
voj robotiky po stránce kvantity i diferencia-
ce aplikací. Poèet prùmyslových robotù roste
o 14 % roènì, a to zejména pro sváøení,
lakování, inspekce potrubí, ale i pro výrobu
hraèek, pro zdravotnické slu�by i zábavní
parky. Celkový poèet prùmyslových robotù
ve svìtì se odhaduje na 700 000 kusù, ro-
boti pùsobí v kosmickém výzkumu Sojour-
ner na Marsu. Roboti v podobì èlovìka vy-
vinutí v USA a Japonsku chodí a nosí
bøemena i po schodech a vá�í 100 kg. Exis-
tují speciální typy pro toxické a radioaktivní
prostøedí, pro transportní operace i pro sta-
vební práce. Jsou aplikovány nové funkèní
principy, napø. magnetické emulze s øiditel-
nou viskozitou pro tlumièe vibrací, elektro-

Doc. Ing. Jiøí Vackáø
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SEZNAMUJEME VÁS

Celkový popis

Tento mìøicí pøístroj je v principu
obdobou známého mìøièe s názvem
Megmet. Jeho pou�ití je v�ak podstat-
nì �ir�í, konstrukce modernìj�í a údaj
pøesnìj�í (pokud ov�em pøesnost
údaje v takovém pøípadì vy�aduje-
me).

Pøístroj umo�òuje mìøit odpor v roz-
mezí 10 kW a� 1000 MW, dále jím lze
mìøit støídavá napìtí a� do 750 V a
lze jej té� pou�ít jako indikátor uzavøe-
ného obvodu, kdy v pøípadì, �e kont-
rolovaný objekt má men�í odpor ne�
asi 20 W, se ozývá akustický signál.
Pro mìøení velkých odporù má pøístroj
vestavìn zdroj, který produkuje stej-
nosmìrné napìtí asi 500 V. Toto na-
pìtí je v�ak na dotyk zcela bezpeèné,
nebo� pou�itý zdroj je zámìrnì velmi
�mìkký�.

V�echny funkce pøístroje jsou ovlá-
dány devíti tlaèítky. Osm základních
tlaèítek je na pravém boku pøístroje.
Prvním tlaèítkem shora se pøístroj za-
píná nebo vypíná. Druhým tlaèítkem
se aktivuje mìøení malého odporu (do
200 W) se souèasnou akustickou indi-
kací odporu men�ího ne� 20 W. Tøetí
a ètvrté tlaèítko volí mìøení støídavých
napìtí  (rozsah 200 nebo 750 V) a pá-
tým a� osmým tlaèítkem nastavujeme
mìøicí rozsahy pøi mìøení velkého od-
poru. Zmìøené údaje jsou indikovány
na 3,5místném displeji s vý�kou èíslic
asi 12 mm. Pod displejem je je�tì de-
váté tlaèítko, kterým se zapíná nebo
vypíná zdroj vysokého napìtí, které je
nezbytné pøi mìøení velkého odporu.
Pøi mìøení malého odporu nebo pøi
mìøení napìtí se vyøazuje tento zdroj
z èinnosti.

K napájení pøístroje slou�í �est tu�-
kových èlánkù, které se vkládají do
prostoru pod víèkem na spodní stìnì
pøístroje. Jestli�e jsou ji� napájecí
èlánky vyèerpány, zobrazuje se na
displeji pøíslu�né upozornìní, vyjádøe-
né zkratkou �BT�.

Pøístroj je dodáván v mìkkém plas-
tovém pouzdru, se �esti tu�kovými na-
pájecími èlánky a je doplnìn i mìøicí-
mi �òùrami.

Technické údaje podle výrobce

Mìøení malého odporu nebo prùchod-
nosti obvodu:

Rozsah: 0 a� 199 W.
Pøesnost údaje: ±1 %.
Akustický signál:

pøi odporu men�ím ne� 20 W.

Mìøení velkého odporu:
Rozsah 2 MW: 10 kW a� 1,999 MW.
Rozsah 20 MW:

100 kW a� 19,99 MW.
Rozsah 200 MW:

1 MW a� 199,9 MW.
Rozsah 2000 MW:

10 MW a� 1999 MW.
Pøesnost: ±2 %.

Mìøení napìtí:
Rozsahy: do 200 V, do 750 V.
Pøesnost: ±1 %.
Napájení:          9 V (6 x AA).
Rozmìry:
              19,5 x 10 x 4,7 cm.
Hmotnost:             asi 0,6 kg.

Funkce pøístroje

Zkontroloval jsem v�ech-
ny funkce tohoto pøístroje
a mohu øíci, �e splnil vcelku
v�e, co výrobce udával. Od-
por do 200 W mù�eme mì-
øit pouze na svorkách, ozna-
èených �COM� a �V/W � ,
v�dy v�ak bez pøítomnosti
vysokého napìtí. Jestli�e
v�ak je tento mìøený odpor
men�í ne� 20 W, ozývá se
pøi mìøení akustický sig-
nál.

Vìt�í odpory je tøeba
mìøit mezi svorkami ozna-
èenými �E� a �L� a to jen se
zapnutým zdrojem vysoké-
ho napìtí. Pak lze zvolit je-
den ze ètyø rozsahù, které
jsou k dispozici. Zde bych
chtìl upozornit na to, �e
úroveò tohoto mìøicího na-
pìtí je pøibli�nì 500 V a po-
chopitelnì se zmen�uje tím
více, èím men�í odpor mezi
tyto svorky pøipojíme. Toto
napìtí není v �ádném pøí-
padì �ivotu nebezpeèné,
proto�e zkratový proud ne-
pøesahuje asi 1,5 mA; do-
tkneme-li se v�ak souèas-
nì obou mìøicích hrotù,
poci�ujeme zøetelné brnì-
ní.

V èeském pøedbì�ném pracovním
(nikoli vyti�tìném) návodu, který jsem
mìl k dispozici, jsem se doèetl zajíma-
vou vìtu: �jestli�e jsou mìøicí hroty pøi
mìøení pøíli� blízko u sebe, èlánky se
rychleji vybíjejí�. Nebylo mi jasné, co
mìla tato (v principu zcela nesmyslná)
vìta znamenat, av�ak napadlo mì, �e
tím autor pravdìpodobnì chtìl øíci,
�e se pøi zkratovaných svorkách �E�
a �L� �ivotnost napájecích èlánkù
zkracuje.

K mìøení malého odporu a støí-
davých napìtí na svorkách �COM� a
�V/W� nemám �ádné pøipomínky.
Snad jen tu malièkost, �e pøi mìøení
odporu, který je men�í ne� 20 W ,
nás v�dy doprovází akustický sig-
nál.

Závìr

Tento pøístroj nabízí firma GM
electronic v Praze za 3250 Kè (vèetnì
DPH). Pro toho, kdo potøebuje mìøit
èastìji izolaèní odpor nebo rezistory
s nadmìrnì velkým odporem, je tento
pøístroj jistì výhodný.

Adrien Hofhans

Mìøiè izolaèního
odporu DI-2000M



Praktická elektronika A Radio - 8/98

Velmi èasto se operaèní zasilovaèe
pou�ívají v obvodech slou�ících k ma-
tematickým výpoètùm - napø. pro inte-
graci, sèítání, násobení konstantou
nebo derivaci. My se na stránkách na-
�eho èasopisu setkáváme s uplatnì-
ním v jednodu��ích aplikacích.
Invertor (invertující zesilovaè). OZ je
doplnìn dvìma rezistory a zapojen
podle schématu na obr. 94. Pokud je
splnìna podmínka R1 = R2, pak bude
výstupní napìtí stejnì velké, jako je na-
pìtí vstupní, ale s opaènou polaritou
(viz pøíklad na obr. 95). Pokud nejsou
rezistory R1 a R2 shodné, bude zesí-
lení (zeslabení) signálu na výstupu
v pomìru odporù tìchto rezistorù:

R2A = - �� .
R1

Obr. 94. Operaèní zesilovaè zapojený
jako invertor

Obr. 95. Vstupní a výstupní napìtí
invertoru

Neinvertující zesilovaè. Zapojení je
na obr. 96. Oproti pøedchozímu zapo-
jení má mnohem vìt�í vstupní odpor �
� ten je v podstatì urèen jen vstupním
odporem OZ. Výstupní napìtí má stej-
nou polaritu jako napìtí na vstupu.
Zesilovaè má zesílení v�dy vìt�í ne� 1:

R2A = �� + 1.
R1

Obr. 96. Neinvertující zesilovaè s OZ

Napì�ový sledovaè vznikne úpravou
pøedchozího zapojení, kdy R1 bude mít
nekoneèný odpor (vypustíme jej) a R2

AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
Základy

elektrotechniky
(Pokraèování)

Seriál pro PE pøipravuje Ing. Jiøí Peèek, OK2QX

bude mít odpor nulový. Toto zapojení
má velký vstupní a malý výstupní od-
por. Pou�ívá se k oddìlení elektronic-
kých obvodù, podobnì jako emitorový
sledovaè s tranzistorem. Napì�ové ze-
sílení je rovno 1.

A = 1

Obr. 97. Napì�ový sledovaè s OZ

Komparátor. V radioamatérských apli-
kacích se také èasto vyu�ívá OZ jako
komparátor. Pak je na jeden vstup pøi-
pojeno referenèní napìtí, na druhý sle-
dovaný signál. OZ v tomto pøípadì
nemá zapojenu �ádnou zpìtnou vaz-
bu a vyu�ívá se jeho velkého zesílení.
Pokud napìtí na invertujícícm vstupu
v zapojení na obr. 98 je men�í ne� re-
ferenèní, je na výstupu OZ trvale ma-
ximální kladné napìtí. Jestli�e napìtí
U1 na invertujícím vstupu pøekroèí na-
pìtí referenèní, napìtí na výstupu se
skokovì zmìní na záporné. Jako pøí-
klad si mù�eme uvést pøípad, kdy ze
vstupního sinusového napìtí získáme
výstupní napìtí s obdélníkovým prùbì-
hem (obr. 99).

Obr. 98. Komparátor s OZ

Obr. 99. Tvarování signálu kompará-
torem

Operaèní zesilovaè se ponìkud vy-
myká bì�nému chápání analogových
obvodù, které jsou zpravidla zamìøe-
ny na jednu nebo nìkolik málo funkcí.
Operaèní zesilovaè je stejnì univerzál-
ní souèástka jako napø. obyèejný tran-
zistor. Proto jej najdeme v zapojeních
kvalitních pøedzesilovaèù, koncových
zesilovaèù, nejrùznìj�ích filtrù, v mì-
øicích pøístrojích, ve stabilizátorech na-
pìtí, u pøevodníkù proud-napìtí, pøe-
vodníkù digitálnì analogových atd.
Speciální typy jsou schopny pracovat
ji� pøi napìtí od 0,9 V, pøípadnì na kmi-
toètech stovek MHz, pøi napájecím
proudu nìkolika µA nebo naopak
s výstupními proudy nìkolika ampérù.

Logické obvody

Je nejvý� pravdìpodobné, �e jste se
ji� setkali s informací, �e vývoj mate-
matických strojù zapoèal ji� v 17. sto-
letí, kdy geniální matematik Leibnitz
zkonstruoval svùj prvý fungující mate-
matický stroj na èistì mechanickém
principu. Dne�ní moderní poèítaèe mají
své pøedchùdce ve velkých monstrech,
kde hlavním spínacím prvkem rozli�u-
jícím dva stavy - sepnuto a vypnuto
(tedy ano a ne) - byl kontakt relé. Relé
byla nahrazena postupnì elektronka-
mi a to byla éra velkých sálových poèí-
taèù, jejich� výkonnost v mnohém ne-
dosahovala dne�ních pøenosných PC
notebookù. Elektronky byly postupnì
nahrazeny polovodièovými diodami a
tranzistory a s vývojem integrovaných
obvodù se objevily speciální obvody
tzv. logiky TTL, základní stavební prv-
ky moderní výpoèetní techniky. Jejich
dal�í vývoj smìøoval a� k dne�ním mi-
kroprocesorovým obvodùm, které jsou
obsa�eny v ka�dém poèítaèi PC.
Obecnì logické obvody jsou takové
systémy, kde jednotlivé mìnící se ve-
lièiny mají v ustáleném stavu pouze
dvì hodnoty � logickou nulu a logic-
kou jednièku. Na absolutní velikosti
této velièiny tolik nezále�í, ale u bì�nì
pou�ívaných obvodù øady 74.. je logic-
ká nula napìtí men�í ne� 0,4 V, o lo-
gické jednièce mluvíme v pøípadì na-
pìtí vìt�ího jak 2,4 V (maximálnì
5,25 V). Logické obvody CMOS mohou
pracovat s napájecím napìtím 3 a�
15 V. Logická nula je pro nì definová-
na od 0 do 30 % napájecího napìtí,
logická 1 od 70 do 100 %.

Boolova algebra

U jednoduché TTL logiky (zkratka
z transistor - transistor - logic), event.
DTL logiky (diode - tranzistor - logic)
se vychází z matematického vyjádøení
tzv. Boolovy (èti búlovy) algebry. Pro
reléové a logické obvody je charakte-
ristické, �e mohou být pouze v roze-
pnutém, nebo sepnutém stavu. Na je-
jich výstupu buï signál je, nebo není,
v závislosti na existenci signálu na je-
jich (obvykle dvou nebo více) vstupech.
Logická promìnná tady mù�e nabývat
pouze dvou hodnot, mìní se skokem,
nikoliv spojitì. Pokud tuto promìnnou
oznaèíme X, platí, �e

X = 0, pokud je X jiné ne� 1 a
X = 1, pokud je X jiné ne� 0

a) logická nula;
obvodem nemù�e
procházet proud

b) logická jednièka;
proud mù�e procházet

Obr. 100. Logická �nula� a �jednièka�
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V nìkterých textech se mù�ete se-
tkat s jiným oznaèením logických sta-
vù. V pozitivní logice (bì�né obvody
TTL, DTL a CMOS) vyjadøuje úroveò
H logickou 1 a úroveò L logickou 0.

Základní logické operace Boolovy
algebry jsou logický souèet, logický
souèin a logická negace.

Logický souèet
Paralelní zapojení kontaktù relé a,

b, event. dal�ích pøedstavuje funkci
NEBO (anglicky OR), která se nazývá
logický souèet. Podíváme-li se na obr.
101, vidíme, �e obvodem bude proté-
kat proud jen tehdy, kdy� sepne kon-
takt a, nebo kontakt b (nebo oba). Ma-
tematicky to lze vyjádøit vztahem

X = a + b
(pozor, jsme stále v Boolovì algebøe!)

Tuto rovnici èteme: Obvodem pro-
chází proud, sepne-li kontakt a nebo b
(pro jednoduchost nejsou kresleny
dal�í prvky v obvodu a zdroj napìtí).
Lze to vyjádøit i tzv. pravdivostní tabul-
kou:

a b X

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

Obr. 101. Logický souèet

Logický souèin
Podobnì jako v pøedchozím odstav-

ci máme kontakty relé a a b, tentokrát
v�ak øazeny nikoliv paralelnì, ale v sérii.
Matematické vyjádøení je rovnicí

X = a . b
a èteme je: Obvodem mù�e prochá-

zet proud, kdy� kontakty a i b jsou se-
pnuty. Jedná se o funkci AND (èti end).

Vyjádøeme si toté� opìt pravdivost-
ní tabulkou:

a b X

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Obr. 102. Logický souèin

Logická negace
je dal�í funkcí Boolovy algebry. Re-

alizuje se prakticky invertorem a ma-
tematicky se vyjádøí vodorovnou èár-
kou nad negovanou promìnnou:
negace X = a. Obvyklé �reléové� zná-
zornìní vidíme na obr. 103. Obvod pra-
cuje tak, �e v pøípadì, existuje-li sig-

nál na vstupu (relé sepnuto), chybí na
výstupu (je pou�it rozpínací kontakt) a
obrácenì.

Obr. 103. Logická negace s relé
s rozpínacím kontaktem

Vyu�itím mo�ností Booleovy algeb-
ry se znaènì zjednodu�í návrh velmi
slo�itých logických obvodù. Ponìvad�
tato oblast má význam jen pro návrhy
obvodù a nikoliv pro jejich aplikace, ne-
budeme se jí dále podrobnìji zabývat.

Nejjednodu��í logické obvody øady
74.. sdru�ují funkci AND a negaci,
event. OR a negaci - proto se oznaèují
nikoliv prostým AND èi OR ale NAND
(èti nend) nebo NOR.

Vidíme to napø. na schématu jed-
noduchého zapojení hradla NAND na
obr. 104.

Obr. 104. Logický obvod realizující
funkci NAND sestavený z diskrétních

souèástek

Funkce logického souèinu a.b.c je
zde negována na a.b.c. Je to dáno
technicky tím, �e u diodové logiky se
musí napì�ové ztráty na diodách kom-
penzovat tranzistorovým zesilovaèem,
který pøedchozí výslednou funkci ne-
guje. To je nakonec i výhodné, ponì-
vad� z hradel NAND nebo NOR je mo�-
né sestavit v�echny mo�né dal�í
logické kombinace. Ve schématu dio-
dy Dp kompenzují úbytek napìtí na dio-
dách D1 a� D3.

Skuteèné zapojení hradla NAND
v logickém obvodu TTL a CMOS je na
obr. 105 a 106.

Obr. 105. Skuteèné vnitøní zapojení
obvodu TTL (7420)

Závìr
Po zakonèení základù radiotechni-

ky, které skonèily prakticky kapitolami
o anténách a napajeèích, jsme doslo-
va �prolétli� pøes klopné obvody, ope-
raèní zesilovaèe a� k základùm logic-
kých obvodù. Mo�ná namítnete, �e
oblast operaèních zesilovaèù právì

sem nepatøí, ov�em jejich vyu�ití ve vý-
poèetní technice a regulaèní technice
je vìt�í ne� kdekoliv jinde. Dùle�ité je,
�e alespoò èásteènì jim byla vìnová-
na pozornost. Zcela urèitì pøíli�ná rych-
lost ve výkladu základù radiotechniky
a dal�ích kapitol byla èásteènì na úkor
srozumitelnosti, o mnoha oblastech
jsme se bohu�el vùbec nezmínili.

K radiotechnice doporuèuji zakou-
pit si dal�í literaturu - výborné jsou kní�-
ky od Václava Maliny �Poznáváme
elektroniku�, které uèí na stavbì jed-
noduchých pøístrojù a ji� vy�ly tøi díly,
u veøejnosti je nepøíli� známá kniha
s ponìkud neobvyklým názvem na
uèebnici � �Po�adavky ke zkou�kám
operátorù amatérských rádiových sta-
nic�, kde je základùm radiotechniky vì-
nováno 130 z celkových 230 stran a
výklad je velmi srozumitelný. Mimo teo-
rie radiotechniky se tam dozvíte je�tì
spoustu zajímavých vìcí o radioama-
térech. Kní�ku si mù�ete objednat na
Èeském radioklubu (U Pergamenky 3,
170 00 Praha 7). Pro podrobnìj�í stu-
dium posledních partií doporuèuji pro-
studovat knihu �Od logických obvodù
k mikroprocesorùm�, která snad nejpo-
pulárnìj�í mo�nou formou (i kdy� vel-
mi preciznì a �vìdecky�) podává vý-
klad od základních logických obvodù
pøes pamì�ové èleny, registry, èitaèe
a� k mikroprocesorùm. Prvé vydání
vy�lo ve ètyøech samostatných kní�-
kách, ve druhém vydání, které vy�lo
v roce 1988 v SNTL, jsou v�echny èty-
øi díly slouèeny do jedné knihy. Bývá
èasto na pultech antikvariátù, kam v�ak
rozhodnì nepatøí.

Od pøí�tího èísla jsme pro vás pøi-
pravili kurs vìnovaný pøímo poèítaèùm,
který vás jistì zaujme také - navíc bude
zakonèen popisem stavby vlastního
osobního poèítaèe z jednotlivých dílù,
který bude i pro ty ménì majetné pøí-
stupný, a v�echny potøebné popisova-
né díly si budete moci objednat na jed-
né adrese. Pokud se týèe dotazù, které
doposud k seriálu �základù elektroni-
ky� do�ly, mám ji� pøipraveno nìkolik
èlánkù s tematikou, která by mohla za-
jímat i �ir�í okruh ètenáøù a pro kterou
v tomto kursu nebylo dosti prostoru.
Nìkterým ètenáøùm jsem na dotazy
odpovídal písemnì.

Vzhledem k ohlasùm, které celý se-
riál vzbudil, pøedpokládám, �e splnil
svùj úèel, a v�em, kteøí zaslali nìjaké
pøipomínky, dìkuji. Ing. Jiøí Peèek

Obr. 106. Hradlo NAND v logickém
obvodu CMOS
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Jednoduchá zapojení
pro volný èas

 Zdroj VN 10 kV
Zdroj najde vyu�ití v elektrickém

filtru mikroèástic, v lapaèi létajícího
hmyzu, v ionizátoru vzduchu, ve hle-
daèi trhlin ve støe�ních krytinách atd.

Ne, to není humor, v�e, co potøe-
bujete ke zhotovení zdroje, najdete
v èernobílém televizoru TESLA øady
Olympia nebo Capella, který právì
hodláte vyhodit do kontejneru. Navíc
potøebujete jenom zvonkové trafo a
plastovou krabièku. Ze schématu na
obr. 1 je zøejmé, �e jde o blokovací os-
cilátor s kmitoètem okolo 14 kHz. Za-
pojení vývodù VN trafa z televizoru
Olympia je na obr. 2. Pøi napájení ze
zvonkového trafa lze velikostí konden-
zátoru C1 v rozmezí od 50 do 1000 µF
mìnit výstupní napìtí od 5 do 15 kV.

Kondenzátor C4 je slo�en ze tøí
kusù kondenzátorù o kapacitì 100 pF
na napìtí 10 kV, získaných z VN ná-
sobièe televizoru Junos�. Tato filtra-
ce se ukázala jako nezbytná pøi po-
u�ití zdroje k filtraci mikroèástic.
Tranzistor T1 je umístìn na hliníko-
vém plechu, ale hlavním zdrojem
tepla je rezistor R1.

Obr. 1. Zdroj VN 10 kV

Nyní nìkolik poznámek k pou�ití
zdroje VN.

Filtrování vzduchu je dnes více
ne� módní zále�itostí. K filtraci se ob-
vykle pou�ívají textilní filtry, které ale
nezachytí mikroèásteèky. Pokud
ov�em jako poslední èlánek zaøadíme
dvì kovové sí�ky vzájemnì izolované,
pøipojené k obìma pólùm výstupu

obvykle dr�í vlhkost, i kdy� je okolí su-
ché, a to se projeví místním výbojem,
který je indikován jako zvìt�ená vý-
chylka miliampérmetru (na schématu
oznaèeného jako mA).

Lubo� Matyásek, OK1ACP

jako zesilovaè, slo�ený ze dvou inver-
torù IO1A a IO1B typu 4011, ze které-
ho je vytvoøen BKO zavedením kladné
zpìtné vazby rezistorem R2 z výstupu
4 IO1B na vstupy 1, 2 IO1A.

Obr. 2. Zapojení vývodù VN trafa
Olympia

Prístroj na registráciu
hovorov v snoch

Sú dva hlavné typy snov. Mohli by
sme ich nazva� �duchovnými� a �teles-
nými�. �Duchovné� sny sú sprostred-
kované duchovnými bytos�ami, resp.
pod¾a Biblie anjelami. (Èo sa týka
snov, v Biblii sú príklady, tak v Starom
ako aj v Novom zákone.)

�Duchovný� sen mô�e vzniknú� aj
tak, �e duch vystúpi z tela, prejde do
inej dimenzie (alebo iného sveta), tam
pre�ije nejaký dej a potom sa znova
vráti do tela. Pri pomto type sna sa
¾udská du�a mô�e za pomerne krátky
èas vznies� na iné planéty (svety).

Èo sa týka �telesného� sna, mohli
by me ho zatriedit do troch kategórií:

- sny, ktoré vznikajú priamo v mysli
èloveka,

- sny, ktoré prichádzajú odniekadi-
a¾ z ná�eho pozemského sveta (tele-
paticky),

- sny, ktoré prichádzajú z kozmu,
èi�e nie z pozemského, ale z mimo-
zemských svetov (tie� telepaticky).

Sú ¾udia, ktorí zo sna rozprávajú,
ale keï sa zobudia, málo alebo vôbec
niè si nevedia zapamäta� z toho, èo sa
im snívalo, o èem vo sne hovorili.
Mô�e sa sta�, �e pre niektorých ¾udí je
ich sen, prípadnì hovor zo sna neja-
kým odkazom z iného sveta a mô�e to
by� aj ve¾mi dôle�itá informácia pre
celé ¾udstvo. Práve pre záznam hovo-
rov zo sna som zostrojil prístroj, ktorý
ïalej uvádzam.

Podstata prístroja spoèíva v tom, �e
elektrický signál, získaný snímaním ho-
voru cez mikrofón sa dostatoène zosil-

zdroje VN a vzdálené tak, aby nedo-
cházelo k samovolným výbojùm, nabi-
jí se mikroèásteèky pøi prùletu mezi
møí�kami a jsou pøita�eny elektrodou
s opaèným nábojem. Pøi praktickém
ovìøování principu byl do elektrického
filtru ze vzdálenosti 20 cm vydechová-
n cigaretový kouø a ten u� se za sí�ky
nedostal.

Pokud upravíme sí�ky tak, aby jed-
nu sí�ku tvoøily svislé vodièe a druhou
vodorovné a mezery mezi vodièi zvolí-
me takové, aby mohl proletovat hmyz,
stane se filtr hubièem létajícího hmyzu.

Zdroj je také vhodný k rùzným ji�
døíve popsaným pøístrojùm pro ioniza-
ci vzduchu a to pøedev�ím proto, �e
lze snadno nastavit potøebné výstupní
napìtí.

Zaøízení, kterým lze odhalovat trh-
liny v krytinách plochých støech bylo
ji� také publikováno. I pro tento úèel
lze pou�ít popisovaný zdroj pøi napá-
jení z motocyklové baterie 12 V. Jede-
n vývod VN se pøipojí na hromosvod-
nou soustavu a druhý, umístìný na
izolované tyèi, je jako elektroda po-
souván v dostateèné vzdálenosti nad
sledovanou plochou. V trhlinách se

Výstup 4 IO1B je souèasnì výstu-
pem logického signálu Q celého BKO.
Z výstupu 3 IO1A je pøes rezistor R1
nabíjen kondenzátor C1 tak, �e vývod
C1, spojený s tlaèítkem S1,  je v�dy
v opaèné logické úrovni ne� vstup
1, 2 IO1A. Stisknutím tlaèítka S1 se
pøenese opaèná úroveò z C1 na vstup
IO1A a BKO se pøeklopí. Pøi opakova-
ném stiskávání S1 se tak na výstupu
Q BKO støídají obì logické úrovnì.
Zapojení pracuje spolehlivì v plném
rozmezí napájecího napìtí IO1 od 3
do 15 V.

Zdenìk Hájek

Obr. 3. Bistabilní klopný obvod
ovládaný tlaèítkem

Bistabilní klopný obvod
ovládaný tlaèítkem

Zasílám vám schéma bistabilního
klopného obvodu, který se støídavì
pøeklápí pomocí jediného tlaèítka.
V minulosti jsem se setkal s nìkolika
variantami tohoto obvodu, osazeného
rùznými typy integrovaných obvodù,
ale nikdy jsem se nesetkal s pou�itím
IO CMOS 4011. Proto jsem si aplikaci
tohoto IO v obvodu ovìøil.

Schéma bistabilního klopného ob-
vodu (BKO), ovládaného jedním tla-
èítkem, je na obr. 3. Zapojení pracuje
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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 Laser Focus World se zabývá pokroky v opti-
ce, elektrooptice a optoelektronice. V recenzovaném ukáz-
kovém èísle èasopisu jsou mj. èlánky informující o projekè-
ním zobrazovaèi tvoøeném laserovými pixly, o vláknových
laserech pro vytváøení znaèek v prùmyslu, o optoelektric-
kých pøijímaèích, o interferometrickém mìøení vzdáleností
a o mnoha dal�ích zajímavých tématech.

Èasopis je mìsíèník (v prosinci vycházejí dvì èísla) for-
mátu A4, má prùmìrnì 340 stran a je ti�tìn barevnì na
køídovém papíøe. Pøedplatné pro Evropu na jeden rok je
244 US dolarù, jedno èíslo stojí v USA 10 dolarù.

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

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

Obr. 5. Detektor vyzvánìcího signálu
telefonu

ní, usmerní a ovláda relé, ktoré spú��a
magnetofón pre záznam hovoru.

Schéma prístroja je na obr. 4. Ho-
vor sa sníma dynamickým mikrofó-
nom MI1. Tranzistor T1 pracuje ako
predzosilòovaè, IO1 ako zosilòovaè.
Diódy D1 a D2 s príslu�nými súèiast-
kami tvoria usmeròovaè, resp. zdvojo-
vaè napätia nf signálu. Usmerneným
napätím se nabíja kondenzátor C9  a
ovládajú tranzistory T2 a T3, T3 spína
relé RE1. Kontakty relé spínajú napá-
jacie napätie pre magnetofón.

Potenciometrem P1 nastavujeme
úroveò nf signálu pre záznam na mag-
netofón. Potenciometerm P2 nastavu-
jeme úroveò nf signálu pre IO1, èi�e
citlivos� spínania relé. Potenciomet-
rom P3 zase mô�eme nastavi� vybíja-

ciu dobu èasovacieho kondenzátora
C9, resp. dobu zapnutia magnetofó-
nu. Táto doba je nastavite¾ná pro pre-
klenutie pauzy v hovore v rozmedzí
7 a� 60 sekúnd.

Németh Tibor st.

Detektor vyzvánìcího
signálu telefonu

Schéma detektoru je na obr. 5. De-
tektor se pøipojuje na telefonní vedení,
pøièem� nezále�í na poøadí vodièù.

Doutnavka NE1, zapojená na vstu-
pu detektoru, musí mít zápalné napìtí
asi 90 V. V klidu je mezi vodièi telefon-
ní linky  stejnosmìrné napìtí asi 48 V,
doutnavka je zhasnutá a detektor ne-
pøedstavuje pro telefonní linku �ádnou
zátì�. Pøi vyzvánìní pøekroèí napìtí
mezi vodièi linky velikost zápalného
napìtí doutnavky a ta zapálí. Vyzvá-
nìcí proud teèe doutnavkou a omezo-
vacími rezistory R1 a R3, je usmìrnìn
mùstkem z diod D1 a� D4 a na zatì-
�ovacím rezistoru R2 vytvoøí takový
úbytek napìtí, �e sepne tyristor TY1.
Sepnutý tyristor umo�ní prùtok proudu
z baterie B1 pøes omezovací rezistor
R4 do svítivé diody D5, která se roz-
svítí a indikuje tak vyzvánìcí signál.
Tyristor pracuje jako pamì� a zùstane
sepnutý i po ukonèení vyzvánìní. Indi-
kaci je proto nutné ukonèit vypnutím a

opìtovným sepnutím spínaèe baterie
S1. Pou�itý tyristor 2N5060 má para-
metry 30 V/0,8 A a lze jej nahradit do-
stupnìj�ím typem BRX44.

Detektor je napájen napìtím 9 V
z destièkové baterie. Pøi zhasnuté D1
je odbìr proudu z baterie nulový, bì-
hem indikace je baterie zatí�ena prou-
dem asi 4 mA. Pou�itím citlivìj�í LED
diody D1 a zvìt�ením odporu rezisto-
ru R4 lze odbìr proudu z baterie dále
sní�it. Napájení detektoru ze sí�ového
adaptéru není pøíli� vhodné, proto�e
nìkteré �patnì konstruované adapté-
ry mohou vná�et do telefonní linky ne-
�ádoucí sí�ový brum.

Popular Electronics, July 1998, s. 52

Obr. 4. Prístroj na
registráciu hovoroch

v snoch

Vá�ení ètenáøi,
máte-li k dispozici pomùc-

ky èi pøípravky a pøístroje, je-
jich� popis by byl vhodný
k uveøejnìní v této rubrice,
neváhejte a za�lete je na ad-
resu redakce - dobrých a
krátkých èlánkù je stálý ne-
dostatek.

Pomù�ete tak tvoøit zají-
mavý èasopis i pro skupinu
ètenáøù s men�ími zku�e-
nostmi v elektronice.

Redakce
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Technické údaje

Napájecí napìtí: 12 a�14 V.
Odbìr proudu: 80 mA RX/ 550 mA TX.
Kmitoètový rozsah: 430 a� 440 MHz.
Modulace: FSK (9600 Bd G3RUH).
Pøijímaè: superheterodyn s dvojím smì-
�ováním.
Mezifrekvence: 10,7 MHz, 455 kHz/30 kHz.
Výkon vysílaèe: min 1 W / 13,5 V.

Úvod

Poèítaèe se v dne�ní dobì hojnì u�ívají i
mezi radioamatéry. Jedním z provozù, který
doznal v poslední dobì velkého rozmachu,
je paket rádio. Paket rádio (dále jen PR) je
vlastnì bezdrátový pøenos dat celosvìto-
vou digitální sítí. Je to velmi u�iteèná pomùc-
ka. V síti tzv. BBSek najdete mno�ství infor-
mací, novinek z oboru, výsledkù závodù,
rùzných programù apod. Øada u�ivatelù
v�ak pova�uje PR za vìc okrajovou a pod-
øadnou, nemající nic spoleèného s �poøád-
nou� radioamatérskou èinností. To je ov�em
velký omyl. Technika PR skýtá mnoho zají-
mavého a zvlá�tì budování sítí s vy��ími
modulaèními rychlostmi (ne 1200 Bd) vy�a-
duje pomìrnì hluboké znalosti digitální i vy-
sokofrekvenèní techniky.

Souèasný stav na�í sítì PR není ideální,
av�ak máme sí� hustìj�í a spolehlivìj�í ne�
napøíklad v Rakousku. Takté� spolupráce
jednotlivých sysopù je na dobré úrovni. Pøe-
vládají linky v pásmu 430 MHz s rychlostmi
od 1200 Bd do 14 400 Bd, pøibývají linky
v pásmu 1,2 GHz s rychlostmi od 9600 do
38 400 Bd. Hlavní a nejvytí�enìj�í linky pra-
cují dnes minimální rychlostí 9600 Bd. U�i-
vatelské vstupy (oznaèované jako USERy)
jsou pøevá�nì v pásmu 144 MHz a pracují
rychlostí 1200 nebo 2400 Bd. Objevilo se
nìkolik vstupù v pásmu 430 MHz, ale vìt�i-
nou pracují rychlostí 1200 Bd. Pouze nìko-
lik jich vyu�ívá rychlost 9600 Bd.

Zku�enost ukazuje, �e s rostoucím po-
ètem u�ivatelù se stává rychlost 1200 Bd
naprosto nedostaèující. Pracuje-li na jednom
kmitoètu 5 a více stanic, stává se provoz
velmi pomalým a nepøíjemným. Pokud navíc
nìkdo ète dlouhý výpis èi si nahrává pro-
gram, je situace neúnosná a øada u�ivatelù
radìji vyèká na noèní hodinu, kdy je provoz
men�í. Øe�ení této situace je známé - za-
hu�tìní sítì nódù a zvý�ení pøístupové rych-
losti na minimálnì 9600 Bd.

Pro provoz rychlostí 9600 Bd nelze pou-
�ít bì�né ruèní transceivery. Na transcei-
ver (dále jen TRX) jsou kladeny nároènìj�í
po�adavky hlavnì na �íøku pásma, na za-
vádìní modulace, na výstup signálu èi na
rychlost pøepínání pøíjem/vysílání. Na trhu
jsou dostupné i TRXy renomovaných firem
schopné provozu 9600 Bd, ale jsou mobilní-
ho èi stolního provedení a jejich cena je do-
sti vysoká. Navíc v�echny tyto TRXy mají
spoustu dal�ích funkcí, tlaèítek a displejù,
které se pøi provozu PR neuplatní. Drahé a
kvalitní zaøízení je tak vlastnì degradováno.
Ne v�echny TRXy oznaèené �9600 PR� na-
víc fungují bez problémù.

Ideální by tedy byl malý jednoúèelový
TRX, který by splòoval v�echny technické
po�adavky, byl jednoduchý a levný. Byl by
trvale pøipojený k modemu a k poèítaèi. Od-
padla by èastá manipulace s kabelá�í a u�et-
øený profi TRX by mohl slou�it jiným úèelùm.
Proto jsme se pokusili takový TRX postavit.
Výsledek na�í práce vám pøedkládáme
v následujícím èlánku.

Evropa a my

My�lenka malého jednoúèelového TRXu
není nièím novým. V Nìmecku vzniklo nìko-
lik konstrukcí, av�ak byly na ná� vkus po-
mìrnì slo�ité. Skládaly se z nìkolika hustì
osazených desek a byly v nich pou�ity rùz-
né �nepøíjemné� souèástky jako semi-rigid
kabel èi ,15 W hybrid� ve vysílaèi.

V zemi, která je dnes s PR nejdále, ve
Slovinsku, vznikl také jednoduchý TRX pro
38 400 Bd PR. Vyu�ívá ale �irokopásmové
modulace a pro uvedenou pøenosovou rych-
lost je zapotøebí 200kHz pásma. Samotná
konstrukce je jednoduchá, ale pro úzkopás-
movou FSK ji nelze pou�ít. Navíc v ní autor
pou�ívá staré souèástky, které ji� nelze
èasto zakoupit. Pøi jejich náhradì novými se
stává zapojení nestabilním a chvíli trvá, ne�
se je podaøí umravnit.

V souèasné dobì se u nás v síti PR vy-
u�ívá témìø 100% hardware i software
z Nìmecka. Napøíklad mohu uvést øídicí SW
nódù (FlexNet), BBS (BayCom BBS), z HW
jsou to potom linkové TRXy LinkTRX1, 3 nebo
HW nódu RMNC FlexNet. V�echny linky a
USERy tedy vyu�ívají pro pøenos co neju��í
pásmo (cca 20 kHz pro 9600 Bd G3RUH).

Jak jsme uvedli, ve Slovinsku úspì�nì apli-
kovali systém �irokopásmový a dnes bì�-
nì vyu�ívají rychlostí 38 kBd. Díky malé roz-
loze Slovinska pracují v�echny u�ivatelské
vstupy na jednom kmitoètu (v pásmu
430 MHz) a zaberou tak právì 200 kHz.
Nódy jsou na vysokých kopcích a bez pro-
blémù pokryjí celé území.

U nás není mo�né tento systém apliko-
vat z nìkolika dùvodù. Tím prvním je geo-
grafické uspoøádání na�í zemì, která je vel-
mi èlenitá a má vìt�í rozlohu. Díky tomu je
pro pokrytí signálem potøeba více nódù a tím
i kmitoètù. S tím souvisí druhý problém - ne-
dostatek volných kmitoètù v pásmu 430 MHz.
Situace v tomto pásmu je v na�í republice
dosti nepøehledná. Nachází se v nìm vedle
radioamatérù také velké mno�ství rùzných
profislu�eb, datových pojítek a dálkových
ovládání èehokoliv. Pro pøíklad mù�eme
uvést pøípad Brna, kde na downlinku japon-
ské radioamatérské dru�ice pracuje oficiál-
nì schválený datový spoj s velkým výko-
nem. Na vysokém kopci tak u� nelze najít
v radioamatérském digitálním segmentu �ád-
ný volný kmitoèet. Proto musíme s pásmem
zacházet �etrnì a tudí� nemù�eme pro u�i-
vatelské vstupy v pásmu 430 MHz vyu�ívat
jednoduchý slovinský systém. Na vy��ích
pásmech je na�tìstí situace jiná a slovinské
TRXy ji� pracují na nìkterých linkách. Jejich
výhodou je nízká cena, jednoduchost a spo-
lehlivost.

Øe�ení pro rychlý a levný pøístup u�iva-
telù do sítì PR, splòující po�adavek vyu�ití
co neju��ího pásma pro pøenos, opìt po-
chází z Nìmecka. Henning, DF9IC, a Johan-
nes, DG3RBU, nabízejí velmi jednoduchý
modem PICPAR pro 9600 Bd PR, který se
pøipojuje pøímo na paralelní port poèítaèe a
který je jako stvoøený k pou�ití s dále po-
psaným TRXem. Podrobnìji bylo o mode-
mech 9k6 psáno v PE-AR 4/98.

Jen tak na okraj: ve Slovinsku ji� instalo-
vali na vìt�inu hlavních linek TRXy pro
1,2 MBit/s  v pásmu 2400 MHz a podobný
TRX v pásmu 23 cm pou�ívají pro u�ivatel-
ský pøístup.

Koncepce TRXu

Pøi návrhu zapojení TRXu jsme se sna�ili
dr�et následujících bodù:

Minitransceiver
pro pøenos dat �erák

Ing. Radek Václavík, OK2XDX, Ing. Pavel Laj�ner, OK2UCX

Digitální provoz paket rádio (PR) pøitahuje stále více
radioamatérù. Je to zpùsobeno nízkou cenou jak výpo-
èetní techniky, tak i rùzných profesionálních radiostanic,
které ale umo�nují pouze pomalý provoz rychlostí 1200
nebo 2400 bitù/s. Pro zvý�ení pøenosové rychlosti na stan-
dardních 9600 bitù/s je potøeba pou�ít speciální k tomu
urèené radiostanice. Návod na stavbu takové jednodu-
ché radiostanice najdete v následujícím èlánku. Bli��í in-
formace o problematice PR mù�e ètenáø najít v knize
�Packet radio od A a� do Z�, kterou vydal BEN Technická
literatura v srpnu 1996.

Pohled na pøední pa-
nel minitransceiveru

 �erák

ð
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l TRX musí být maximálnì jednoduchý,
aby si ho mohl ka�dý zájemce postavit, nej-
lépe bìhem de�tivého víkendu;
l aby si jej koupil skromný èeský radioa-
matér, nesmí být drahý;
l musí být dobøe reprodukovatelný;
l jeho nastavování a o�ivování nesmí být
pøíli� slo�ité;
l ani jedna z vý�e uvedených zásad ne-
smí velkou mìrou ovlivnit technické para-
metry zaøízení.

Zdánlivì nejjednodu��í by byla mo�nost
pou�ít nìkterý z moderních syntezátoro-
vých integrovaných obvodù, které pracují
pøes 1 GHz a stojí kolem 100 Kè. K tomu
malý mikroprocesor a je to. �ádné parazitní
produkty (mimo harmonických), snadné o�i-
vení, mo�nost volby kmitoètu apod. I proce-
sor by bylo mo�no vypustit a celý TRX by
se snadno ovládal pøímo z poèítaèe.

Nesprávné vyu�ití PLL syntezátorù pro
datové pøenosy mù�e celé zaøízení degra-
dovat. U bì�ných TRXù se vyu�ívá nìkoli-
ka zpùsobù zavádìní modulace do smyèky
PLL (viz obr. 1). V tom prvním se zavádí
modulaèní signál do referenèního osciláto-
ru. Zde musí být celá smyèka tak rychlá,
aby sledovala modulaèní prùbìh. Je-li smyè-
ka rychlá, mù�e být potencionálnì nestabil-
ní, sni�uje se potlaèení parazitních produk-
tù apod. Ve druhém pøípadì se superponuje
modulaèní napìtí pøímo k ladicímu napìtí.
V tomto pøípadì musí být smyèka naopak
tak pomalá, aby nesledovala prùbìh modu-
laèního napìtí. Potom ale trvá mnohem déle
zavì�ení smyèky pøi zmìnì kmitoètu èi za-
klíèování.

Tento parametr nehraje pøi bì�ném fo-
nickém provozu �ádný význam. U�ivateli je
celkem jedno, jestli se od stisknutí tlaèítka
PTT (Push To Talk) zavìsí smyèka za 20 èi
200 ms. Jen�e pøi rychlém datovém pøeno-
su se dá za dobu 180 ms pøenést spousta
informací. Je tedy snahou konstruovat da-
tový TRX s co nejkrat�í dobou pøepínání pøí-
jem/vysílání (TXD - TX Delay).

Nectnost vysoké hodnoty TXD má i øada
komerènì vyrábìných TRXù renomovaných
firem - Kenwood, Alinco, ICOM aj. s ozna-
èením �9600 PR ready�! V profesionálních
datových TRXech se proto vyu�ívá pøímé
modulace krystalového oscilátoru, ze kte-
rého je signál buï pøímo násoben na vý-
sledný kmitoèet (obr. 2), nebo je smì�ován
se signálem z oscilátoru na vysokém kmito-
ètu (ten ji� mù�e být øízen PLL, nebo� nemá
vliv na modulaci), viz. obr.3.

U první varianty TRXu �erák jsme zvolili
nejjednodu��í øe�ení s krystalovým oscilá-
torem pracujícím na 1/27 po�adovaného kmi-
toètu (pro pásmo 430 MHz vychází krystal
kolem 16 MHz), který se v øetìzci násobièù
násobil na výsledný kmitoèet. Po dùkladném
testování prvního prototypu jsme se ale roz-
hodli toto zapojení zavrhnout pro nìkteré
jeho nectnosti. Volnì vinuté cívky mají znaè-
né rozptylové pole, které vadilo zvlá�tì
vstupnímu pøedzesilovaèi pøijímaèe, èistota
výstupního spektra nebyla dobrá a TRX se
obèas choval nestabilnì. Navíc se tì�ko re-
gulovala správná injekce signálu do první-
ho smì�ovaèe pøijímaèe.

V poslední variantì zapojení vyu�íváme
zavádìní modulace pøímo do referenèního
oscilátoru syntezátoru PLL. Díky vysokému
porovnávacímu kmitoètu ve fázovém detek-
toru pou�itého obvodu Motorola MC13176
(zde asi 13 MHz) neèiní pøenos modulaèní-
ho signálu do 10 kHz �ádné problémy. Vý-
robce udává maximální �íøku pásma pøená-
�eného signálu 5 MHz. Vysílaè i pøijímaè je
opìt øízen krystalem, nevýhodou je tedy ne-
mo�nost snadného pøelaïování TRXu.

Je nutné si v�ak uvìdomit, �e TRX je
urèený pro domácí vyu�ití, kdy provozuji PR
pøes nejbli��í nód 70 cm/9600 Bd a nemu-
sím hledat po pásmu ménì vytí�ený nód.
Pokud se chystám na cesty a rád bych mìl
s sebou PR, vezmu si stejnì svoji �ruèku�
do kapsy a jednoduchý modem 1200 Bd.
U�ivatelské vstupy pracující rychlostí
1200 Bd v pásmu 144 èi 430 MHz nevymizí,
zùstanou právì pro tyto úèely a pro pøístup
u�ivatelùm, kterým tato rychlost dostaèuje.
TRX je konstruován kombinovanou techno-
logií, jsou zde pou�ity souèástky klasické i
pro povrchovou montá�. V SMD provedení
jsou oba syntezátory, pøijímaèový èip a pa-
sivní souèástky na exponovaných místech
(blokování, vazby...) zapojení.

konu (èeho� je vyu�ito v pøijímaèi), dále am-
plitudovou modulaci (AM) èi ASK apod. Pro
podrobnìj�í informace doporuèuji nahléd-
nout do originálních katalogových listù. CCO
kmitá s externí cívkou L1, paralelní rezo-
nanèní kapacita je souèástí obvodu. Uvnitø
je signál dìlen 32 a pøiveden do fázového
detektoru, kde se porovnává s referenèním
signálem odvozeným z krystalu X1. Výstup
detektoru je veden pøes aktivní filtr tvoøený
T1 do øízení CCO. Filtr smyèky, který ovliv-
òuje parametry PLL, tvoøí hlavnì R3, R4 a
C1. C40 potlaèuje parazitní produkty vzdá-
lené o kmitoèet krystalu X1 od nosné. Dosa-
�ené potlaèení je lep�í ne� 50 dB. Filtr smyèky
je navr�en tak, aby staèil sledovat modulaci
zavádìnou do referenèního oscilátoru.  C2,
C3 tvoøí kapacitní dìliè referenèního oscilá-
toru, R2 a R1 zaji��ují napájení obvodu, C48,
C49 a C50 jsou blokovací kondenzátory SMD
umístìné ze strany spojù. Modulace se pøi-
vádí pøes R10 na varikapy D1 a D1' (BB409)
a pøes vazební kondenzátor C5 rozlaïuje
krystal. Jemnì se dá kmitoèet krystalu re-
gulovat pøedpìtím varikapu trimrem P1.

Krystal v uvedném zapojení kmitá na
paralelní rezonanci a na ni je potøebné si
nechat krystal vyrobit. Zatì�ovací kapacita
se dá snadno vypoèítat sérioparalelním øa-
zením kondenzátorù C2, C3, C5 a kapacity
pou�itých varikapù pro dané pøedpìtí. Pro
pøedpìtí 6 V je podle katalogu kapacita vari-
kapu BB409 C = 15 pF. Pøi pou�ití s konkrét-
ním modemem je potøeba nastavit optimální
zdvih a ne v�echny typy modemù mohou
dodávat potøebné modulaèní napìtí. Krystal
je  rozlaïován zmìnou kapacity paralelnì
pøipojeného kondenzátoru. Je tedy zøejmé,
�e zdvih bude zále�et také na momentálním
nastavení P1, na C5, D1, D1, C2 a C3. Pokud
se nepodaøí dosáhnout po�adovaného zdvi-
hu s danými hodnotami souèástek, staèí
zmìnit správným smìrem C5, C2 a C3 tak,
aby referenèní oscilátor stále kmital.

Výstup budièe IC1 by mìl v ideálním pøí-
padì pracovat do selektivní zátì�e a pro

Obr. 1. Zpùsoby za-
vádìní modulace do

 smyèky PLL

Obr. 3. Kombinace modulovaného
krystalového oscilátoru a fázového

závìsu

Obr. 2. Vyu�ití modulace krystalového
oscilátoru a øetìzcù násobièù

Obr. 4. Graf závis-
losti výstupního vý-
konu na vstupním
výkonu a napáje-
cím napìtí tranzis-

toru MRF 555

ð

Zapojení TRXu

Schéma zapojení transceiveru
�erák a deska s plo�nými spoji budou
zveøejnìny v pøí�tím èísle PE-AR.

Základ vysílaèe tvoøí jednokanálový syn-
tezátor MC13176 (IC1). V nìm je slouèen
proudem øízený oscilátor (CCO) , referenè-
ní oscilátor, pevný pøeddìliè 32 (nebo 8 u
MC13175), fázový komparátor, budièe a
podpùrné obvody. Výstupní výkon je a�
10 dBm, kmitoètový rozsah do 900 MHz.
Obvod umo�nuje i regulaci výstupního vý-
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nesymetrický výstup by mìl být symetrizo-
ván napøíklad balunem. Z dùvodu co nejvìt-
�í jednoduchosti jsme ponechali zátì� re-
zistivní a vyu�íváme jen polovinu budièe.
R12 a R21 zaji��ují pøes tlumivku TL1 napá-
jení koncových tranzistorù obvodu. Výstupní
signál je veden pøes C14 do dvou zesilova-
èù s T2 a T3 (BFR96S nebo TS). Rezistory
R13 a� R16 zaji��ují nastavení pracovních
bodù tranzistorù, R17 omezuje proud T3.
Pøes ladìný obvod C10, C11 a L2 je signál
veden do koncového tranzistoru. Ten pra-
cuje pro maximální zjednodu�ení a úèinnost
ve tøídì C (R20). Koncový tranzistor MRF555
firmy Motorola má zisk kolem 13 dB a vý-
stupní výkon 1,5 W (obr. 4). V�e v malém
plastovém pouzdøe podobném tranzistorùm
BF981 èi BFR91 (obr 5). Vývod kolektoru
tvoøí 3,5 mm �iroký pásek, kterým se odvádí
teplo z vlastního èipu. Teplo se tak rozptýlí a
vyzáøí deskou s plo�nými spoji. Pro provoz
9k6 PR, kdy je pomìr pøíjem/vysílání vyso-
ký, tranzistor nepotøebuje �ádný pøídavný
chladiè. Pro ostatní pøípady je vhodné na
desku pøi�roubovat nebo pøipájet pásek mì-
dìného plechu pro zlep�ení odvodu tepla.

Výstupní výkon se pohybuje od 1 W do
1,5 W pøi napájení 13,5 V. S výbìrem vhod-
ného koncového tranzistoru byly velké pro-
blémy. Katalogy renomovaných firem nabí-
zejí øadu vhodných typù, ale tuzem�tí
dovozci nejsou ochotni dovézt u levnìj�ích
typù øádovì desítky kusù. Balicí jednotky
tvoøí vìt�inou 100 a� 1000 kusù, co� je pro
experimentování nepøijatelné. Koncový tran-
zistor tvoøí nejvìt�í finanèní polo�ku, proto
jsme se sna�ili najít co nejlevnìj�í typ. Tako-
vé tranzistory mají vìt�inou klasické pouz-
dro TO-39 (jako KF507). Pøi na�ich poku-
sech jsme vyzkou�eli rùzné typy tranzistorù,
jak pro pásmo 430 MHz, tak i pro 144 MHz,
ale MRF555 se jevil jako nepøekonatelný. Na-
konec se nám jej podaøilo zajistit jen díky
ochotì pracovníkù firmy GES-ELECTRONIC
Plzeò. Ostatní dodavatelé se spokojili s kon-
statováním, �e se jedná o �...zastaralý typ�,
pøitom katalogové listy jsou z roku 1995 a
jedná se o souèástku preferovanou firmou
Motorola.

Výstupní signál je veden pøes L3, C13,
D3 do antény. Anténní pøepínaè vyu�ívá
vlastností diod PIN, které mají v otevøeném
stavu (stejnosmìrným proudem) malý vy-
sokofrekvenèní odpor. Pøi vysílání je otevøe-
na dioda D3 (+12 V TX - D3  - R33), dioda
D2 má anodu uzemnìnu pøes TL2 a T8, tu-
dí� se signál nedostane na vstup pøijímaèe.
Pøi pøíjmu se otevøe dioda D2 (+12 V - R34 -
TL2 - D2 - R33) a signál z antény je veden
do pøijímaèe.

Dále je signál z anténního pøepínaèe ve-
den do pøedzesilovaèe s T9. Vstupní tran-
zistor jsme pou�ili typu AT41586, díky jeho
výborným parametrùm a cenì. Pøes ladìný

obvod F3 typu Helix je signál veden do prv-
ního smì�ovaèe v IC4. Tento filtr vyrábí fir-
ma NEOSID a dá se zakoupit v cenách ko-
lem 15 DM. Je to sice témìø nejdra��í polo�ka
v celém zaøízení, ale nelze ji jednodu�e zho-
tovit doma.

Pøi ladìní pøijímaèe oceníte tu skuteènost,
�e filtr ladí tam, kde má, a není do nìj potøe-
ba zasahovat. Navíc je celý stínìný a za-
braòuje tak pronikání ne�ádoucích produk-
tù z okolí, zmen�uje se vazba mezi vstupem
a výstupem pøedzesilovaèe apod. R37 a�
R41 zaji��ují napájení pøedzesilovaèe, ZD1
stabilizuje napájení 9 V. Obvod MC3362 fir-
my Motorola je urèen pro FM pøijímaèe do
200 MHz, ale s externí injekcí do prvního
smì�ovaèe se dá pou�ít a� do 450 MHz.
Jak jsme praktickým odzkou�ením a zmìøe-
ním zjistili, je to za cenu ztráty zisku prvního
smì�ovaèe, který je na 430 MHz pouze ko-
lem 6 dB.

Nìkolikrát jsme se rozhodovali, zda ne-
pou�ít jiné øe�ení s externím smì�ovaèem,
napøíklad s tranzistorem. Nakonec jsme ale
zapojení ponechali v pùvodní podobì a smí-
øili se s hor�í citlivostí, která ov�em nemusí
vadit (viz dále). Znaènou výhodou zùstává
jednoduchost zapojení pøijímaèe, díky SMD
provedení také malé rozmìry.

Po�adovaný signál pro první smì�ování
se získává opìt z MC13176 (IC2), který je
zapojen pouze s pasivním filtrem smyèky
R30, R42, C26. Symetrický výstup je pøes
oddìlovací kondenzátory C28, C29 pøive-
den do prvního oscilátoru IC4. Úroveò injek-
ce je øízena rezistorem R28; C4, C16 a C41
jsou opìt blokovací kondenzátory SMD. Re-
ferenèní oscilátor kmitá s X3 o mezifrek-
venèní kmitoèet (10,7 MHz) ní�e, ne� je pøi-
jímací kmitoèet. Jemnì se dá doladit zmìnou
trimru C38. O jeho parametrech platí stejné
podmínky jako u IC1. Signál o prvním mezi-
frekvenèním kmitoètu je filtrován v F2. Ten
tvoøí bì�ný filtr 10,7 MHz pro pou�ití ve VKV
FM pøijímaèích. Jeho �íøka se pohybuje ko-
lem 200 kHz. Výhodnìj�í by se jevilo pou�ití
u��ího filtru, napøíklad krystalového, ale
MC3362 je optimalizován pro pøipojení kera-
mických filtrù. Pou�ití filtru krystalového by
vy�adovalo dal�í pøizpùsobovací obvody.
Mezifrekvenèní signál je dále smì�ován se
signálem o kmitoètu 10,245 MHz (X2, C17,
C18) a filtrován v F1. Ten je opìt keramický,
455 kHz, �íøka pásma 30 kHz (oznaèení B),
25 kHz (oznaèení C) nebo 20 kHz (oznaèe-
ní D).

Dále je signál veden pøes zesilovaè do
demodulátoru s L5, C23. R22 je potøeba zvolit
tak, aby byla lineární èást demodulátoru �iro-
ká nejménì 20 kHz. Demodulaèní cívka, pøes-
nìji øeèeno rezonanèní obvod, se u nás dají
zakoupit u firmy EMGO nebo Conrad, v tom
pøípadì pak není nutné osadit C23 (je sou-
èástí rezonanèního obvodu). Demodulova-

ný signál je pøes jednoduchou dolní propust
R25, C22 a emitorový sledovaè (T7) vyve-
den na konektor. Jeliko� pøijímaè nemá nf
zesilovaè pro pøíposlech a nedá se tak urèit
pøítomnost signálu �uchem�, je vyveden in-
dikátor vstupního signálu. Vyu�ívá S-metru
a komparátoru v IC4. Úroveò sepnutí T5 (spí-
ná LED D4 na pøedním panelu) se nastavuje
trimrem  P2. Stabilizaci napájení 5 V pro syn-
tezátory a pøijímaè zaji��ují tøíbodové stabi-
lizátory 78L05 IC3 a IC5, tranzistor T8 pøepí-
ná napájecí napìtí pro vysílaè a je ovládáný
signálem PTT z modemu. Pro pøíznivce bli-
kání v�eho druhu jsou zapojeny LED D7 a
D8 oznaèující pøíjem èi vysílání.

Pozn.: Obvody øady MC3362, MC13135
mohu vøele doporuèit pro stavbu nejrùznìj-
�ích jednokanálových, krystalem øízených
pøijímaèù v�eho mo�ného. Obvody vy�a-
dují pouze minimální mno�ství externích sou-
èástek a pracují na první zapojení. Tyto ob-
vody jsou bì�nì k dostání napøíklad u firmy
GES-ELECTRONICS apod. Podrobné kata-
logové listy lze najít na Internetu [5].

Provoz PR 9k6 a TRX �erák

Vý�e popsaný TRX je schopen provozu
9600 Bd FSK podle standardu G3RUH. Pù-
vodní modem Jamese Millera, G3RUH, byl
nìkolikrát upravován a zjednodu�ován.
Vzniklo tak nìkolik variant modemu, vesmìs
jednodu��ích ne� originál, ale v�echny jsou
plnì kompatibilní. Mezi nejznámìj�í patøí mo-
difikace od Henninga, DF9IC (DF9IC nebo
PICPAR) èi Güntera, DK7WJ (RMNC Flex-
Net). Tento standard se pou�ívá pro provoz
na linkách i USERech i v Èeské republice.
Pro pøenos rychlostí 9600 Bd potøebuje pøi
zdvihu 3 kHz pøibli�nì �íøku pásma 20 kHz,
pro provoz rychlostí 19 200 Bd potom kolem
30 kHz, co� TRX bez problémù splòuje. Pro
minimalizaci vzájemného ru�ení nìkolika
TRXù na nódu se pou�ívá provoz half-du-
plex, co� znamená, �e TRX vysílá na jed-
nom kmitoètu a pøijímá na druhém. Rozdíl
mezi tìmito frekvencemi se nazývá �shift� a
nejèastìji bývá 7,6 MHz nebo 6 MHz. TRX
ov�em nemù�e zárovìò pøijímat i vysílat.
TRX umo�nuje provoz s libovolným shiftem,
staèí vhodnì zvolit krystaly v oscilátorech.
Pro �vysílací� krystal platí jednoduchý vztah

fXTX=fTX/32,
pro �pøijímací� pak
fXRX=(fRX -10,7 MHz)/32.

Obr. 5. Pouzdro Power Macro tranzistoru
 MRF 555

           Obr. 6. Zmìøená charakteristika vstupních obvodù (dvojnásobný helix filtr)

ð

Dal�í parametry krystalù jsou uvedeny
v seznamu souèástek. TRX má vzhledem
ke své jednoduchosti i nìkolik slab�ích míst,
o kterých je dobré vìdìt. Tím prvním je níz-
ká 1. mezifrekvence, která by správnì mìla
být volena tak vysoká, aby vstupní obvody
spolehlivì potlaèily parazitní zrcadlový pøí-
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jem. V souèasné dobì se u nás bohu�el
nedá zakoupit keramický filtr na vy��í kmi-
toèet ne� 10,7 MHz. Renomované firmy na-
bízejí napøíklad keramické filtry na kmitoèet
21,4 MHz, který by byl pro tento úèel ideální.
Pou�ití krystalového filtru na tomto kmitoètu
by pøineslo zeslo�itìní konstrukce o pøizpù-
sobovací obvody mezi filtrem a IC4 (2 LC
obvody navíc). Zmìøená charakteristika
vstupních obvodù je na obr. 6.

Ov�em TRX je urèen pro bì�ného u�i-
vatele PR, který nebydlí na 1000 m vysokém
kopci, kde je velké ru�ení po celém pásmu
70 cm. Ve velké vìt�inì pøípadù je na pás-
mu 70 cm u �u�ivatele v údolí� klid. Podle
na�eho monitorování je na radioamatérském
pásmu 430 MHz velmi malý provoz. Proto
nepokládáme men�í odolnost TRXu za zá-
va�nou èi problémovou. Citlivost pøijímaèe
se pohybuje  kolem 2 µV, co� lze vzhledem
k jednoduchosti zapojení pova�ovat za dob-
ré. Výpoètem mù�eme zjistit úroveò signálu
na anténì na modelovém pøíkladu. Uva�uj-
me PR spojení mezi u�ivatelem a nódem
s tìmito parametry:
l vysílaè nódu: výkon 10 W (40 dBm), zisk
antény 3dB;
l u�ivatel: vzdálenost od vysílaèe (nódu)
20 km, zisk antény 8 dB.

Ztráty �íøením ve volném prostoru lze
urèit ze vztahu:

�í útlumy, které mohou na trase vzniknout
(ty se dají postihnout právì vý�e uvedenou
20dB rezervou). Pro 20 km vychází hodno-
ta 1,4 mV, pro 30 km 890 µV a pro 40 km
700 µV na svorkách antény, vèetnì 20dB
rezervy. To je hodnota stále vysoko nad cit-
livostí pøijímaèe.

Pokud se nìkomu pøece jen bude zdát
citlivost malá stejnì tak jako výstupní vý-
kon, mù�e si postavit malý externí modul
s anténním pøedzesilovaèem s filtrem a vý-
konovým zesilovaèem. K výpoètu profilu
mezi dvìma místy v Èeské a Slovenské re-
publice existuje speciální software. Po za-
dání pøesných souøadnic obou míst vykreslí
pøesný (po 100 m) obrázek trasy. Z nìj je
okam�itì vidìt, zda jsou v cestì nìjaké pøí-
rodní pøeká�ky, a dá se odhadnout útlum
signálu. Je to velký pomocník pøi plánovaní
nových linek sítì PR, nebo� se lze vyhnout
podrobnému hledání v mapì èi zkou�kám
s radiostanicemi. Lze jej pou�ít i pro pøed-
bì�né posouzení trasy u�ivatel-nód, viz obr.
7.

Zdùrazòujeme, �e nemá cenu se
sna�it o provoz PR 9k6 pøes vzdálený
nód, jeho� signál je slabý èi dokonce
s úniky. Má smysl pracovat pøes nód
do 40 a� 50 km, nejlépe s pøímou vidi-
telností. Øádnou rozvahou svých pod-
mínek si mù�ete u�etøit zklamání a
spoustu èasu. Pokud nemáte v této
vzdálenosti nód s 9600 Bd 70cm vstu-
pem, zkuste se zamyslet nad mo�nos-
tí postavit vlastní nód. Ve va�ich poèá-
teèních úvahách vám rád pomù�e
ka�dý sysop okolního nódu.

Do míst s hor�ími podmínkami je mo�né
pou�ít nìkterou z pøestavìných pou�itých
profesionálních radiostanic, které se obèas
objeví. Jejich parametry jsou rùznorodé, vý-
hodná je jejich robustní konstrukce, obvo-
dové øe�ení, výstupní výkon a hlavnì cena.

Naladìné radiostanice je mo�no sehnat od
3500 Kè. Aktuální nabídku rád sdìlí Radek,
OK2XDX@OK0PBB na po�ádání. Je to tudí�
vhodné øe�ení i pro zájemce, kteøí nemají
alespoò základní zku�enosti z vysokofrek-
venèní techniky nebo kteøí by rádi zaèali pro-
vozovat 9k6 PR metodou �plug and play�.
Pro provoz v místech s velkým rádiovým
smogem nebo pro pou�ití na 70cm vstupu
nódu doporuèuji pou�ít jednokanálový TRX
firmy TEKK. TRX se dodává kompletní, není
nutné jej nastavovat. Bli��í informace podá
Vláïa, OK2WX.

Stavba a o�ivení

Úplnì na zaèátek bychom rádi zdùrazni-
li, �e se nejedná o zaøízení typu blikaèe LED
èi autoalarmu, tak�e se neobejde bez urèi-
tého nastavování, které vy�aduje alespoò
základní znalosti a zku�enosti z vf techniky.
Základním pøedpokladem úspìchu je peèli-
vá práce pøi osazování. Pokud se na stav-
bu necítíte a nemáte v okolí známého, který
by vám pøi o�ivování pomohl, radìji zkuste
nìco na�etøit a koupit si TRX hotový (viz
vý�e).

Nejprve zkontrolujeme vizuálnì i ohm-
metrem desku s plo�nými spoji. Jako první
osadíme v�echny souèástky zaji��ující pøe-
pínání napájení TRXu a stabilizátory 78L05
(T6, IC3, IC5 vèetnì pøíslu�ných rezistorù a
kondenzátorù). Voltmetrem zkontrolujeme
odpovídající napìtí a vyzkou�íme pøepínání
napájení aktivací signálu PTT (je aktivní
v �0�).

O�ivování zaèneme vysílaèem. Dále osa-
díme obvod IC1, souèástky kolem nìj. Po
zapnutí napájení a aktivaci PTT kontroluje-
me èítaèem za C14 kmitoèet a funkci PLL.
Ladìním cívky L1 se sna�íme zachytit syn-
tezátor. Pokud je výsledný kmitoèet pøíli�
vysoký, pou�ijeme k doladìní feritové jádro
N01P, v opaèném pøípadì jádro mosazné.
Snahou je dosáhnout správné funkce PLL
s cívkou co nejménì ovlivnìnou jádrem. Po-
kud je jádro hodnì za�roubované, doporu-
èuji korigovat poèet závitù. Konstrukci cív-
ky L1 (a také L6 v PLL pøijímaèe) je potøeba
vìnovat pozornost. Musí být stínìna kovo-
vým krytem zapájeným po celém obvodu na
kostru TRXu (vrchní strana desky s plo�ný-
mi spoji), který minimalizuje ovlivòování PLL
signálem z vysílaèe. Doporuèují nastavit cív-
ku L1 bez krytu mìøením výstupního signálu
PLL kmitoètovì o nìco vý�e, ne� bude vý-
sledný kmitoèet. Pøidáním krytu se její indukè-
nost o nìco zmen�í (vzroste kmitoèet). Na-
stavovat se dá roztahováním èi stlaèováním
závitù v pøípadné kombinaci s jádrem. Na
závìr vinutí zajistíme zakápnutím voskem.
Pøipevníme kryt a jádro nastavíme dopro-
støed mezi obì krajní polohy zachycení a
rozpadení smyèky PLL. Jádro zajistíme kous-
kem gumy èi páskem PVC. Zmìnou trimru
P1 je mo�né jemnì korigovat výsledný kmi-
toèet.

Dále osadíme souèástky výkonového
stupnì (vèetnì tranzistorù T2 a� T4), v�ech-
ny souèástky anténního pøepínaèe (D3, D2,
T8), na výstup pøipojíme umìlou zátì� a vf
sondu, pøípadnì absorpèní wattmetr. Ladì-
ním trimrù C11 a C13 se sna�íme dosáhnout
maximálního výstupního výkonu. Zkontrolu-
jeme kolektorové proudy tranzistorù T2 a
T3 (mìøením napìtí na R14 a R17), které by
mìly být kolem 50 mA a nemìly by pøekroèit
70 mA. Zároveò kontrolujeme odbìr proudu
vysílaèe, který by se mìl pohybovat kolem
600 mA, a stabilitu kmitoètu. Tím je nastave-
ní vysílaèe ukonèeno (obr. 8).

Obr. 7. Pøíklad dobrého profilu trasy nód-u�ivatel

Obr. 8. Výstupní spektrum vysílaèe
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Pro vlnovou délku 0,7 m vychází v na-
�em pøípadì útlum pøibli�nì 100 dB. Výsled-
ná úroveò signálu -49 dBm odpovídá 12 µW,
co� odpovídá pøi impedanci antény 50 W
napìtí 25 mV. Pokud odeèteme 20 dB rezer-
vu, dostaneme se na hodnotu 2,5 mV. V té-
to úvaze nejsou samozøejmì zapoèítány dal-
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Stereofonní kazetový
pøehrávaè k PC

Jaroslav Belza

Pøed nedávnou dobou se v nabídce nìkterých firem objevil za pøíznivou
cenu záznamník programù XC12 k mikropoèítaèi ATARI. Proto�e pøedpoklá-
dám, �e majitelù aktivnì pou�ívajících tento mikropoèítaè ji� mnoho nebu-
de, nabízí se mo�nost pøestavìt záznamník na pøehrávaè audiokazet. Po-
psaný pøehrávaè je navr�en jako doplnìk k poèítaèi PC, vybavenému
zvukovou kartou. Nic v�ak nebrání pou�ít jej s bì�ným zesilovaèem nebo
druhým magnetofonem pøi kopírování audiokazet.

Nemyslel jsem si, �e se je�tì nìkdy
pustím do stavby magnetofonu. Uvedený
záznamník programù v�ak obsahuje bì�-
nou mechaniku kazetového magnetofonu,
vèetnì motoru s regulátorem, mazací
(stejnosmìrné) hlavy a univerzální stereo-
fonní hlavy. Mechanika je umístìna v plas-
tové krabièce pøíhodné velikosti, nemá
v�ak vlastní napájecí zdroj. Bylo zøejmé,
�e úprava si vy�ádá jen minimální mecha-
nické úpravy, a tak jsem neodolal. Kdy�
jsem se dozvìdìl, �e záznamníkù bylo do-
vezeno do ÈR nejménì nìkolik tisíc, roz-
hodl jsem se popsat úpravu v na�em èa-
sopise.

Z pùvodní desky elektroniky lze vy-
pájet mnoho zajímavých souèástek:
rezistory, kondenzátory, 6 tranzistorù
n-p-n, jeden p-n-p a ètyønásobný OZ (ekvi-
valent LM324). Elektroniku popisovaného
pøehrávaèe jsem navrhl tak, aby bylo mo�-
né vyu�ít co nejvíc pùvodních souèástek.

Popis zapojení

I kdy� pùvodní záznamník umo�òoval
nahrávání, zaøízení jsem od zaèátku kon-
cipoval pouze jako pøehrávaè.  Obvody pro
nahrávání signálu by toti� celý pøístroj
znaènì zkomplikovaly. Byl by nutný nejen
záznamový zesilovaè, ale také pøedmag-
netizaèní oscilátor, regulátor úrovnì na-
hrávaného signálu, indikátor vybuzení,
pøepínaè záznam/reprodukce, rùzné od-
laïovaèe atd... a stejnì vìt�ina z nás má
kazetový magnetofon, na nìm� si kazety
mù�e nahrát.

Pùvodnì jsem chtìl pro pøehrávaè po-
u�ít obvod TDA7335 (TDA7336D). Tento
obvod obsahuje kompletní stereofonní
snímací zesilovaè vèetnì potlaèovaèe
�umu Dolby B. Po dvou mìsících shánì-
ní zmínìného IO, marného i z �protekèní�
pozice redaktora PE, jsem navrhl zapoje-
ní z bì�nì dostupných souèástek. Sché-
ma zapojení pøehrávaèe je na obr. 1. Na
schématu je zakreslen jen jeden kanál
(levý) a souèástky spoleèné pro oba ka-
nály. Souèástky levého kanálu jsou èíslo-
vány od jedné, pravého kanálu od èísla
101 a spoleèné obvody od 201. Výjimkou
je IO1 a IO3, které jsou spoleèné pro oba
kanály.

Zapojení lze rozdìlit na nìkolik èástí,
které si popí�eme samostatnì. Nìkteré
tyto èásti (omezovaè �umu, výstupní ze-
silovaè) lze vypustit, èím� se zaøízení pod-
statnì zjednodu�í.

Snímací zesilovaè
je nejdùle�itìj�í èástí pøístroje. Signál

ze snímací hlavy prochází pøes oddìlo-
vací kondenzátor C2 na pøedzesilovaè
s T1, kde je asi 100x zesílen. Kondenzá-
tor C1 má dvojí funkci � za prvé omezuje
pronikání vysokofrekvenèního ru�ení na
vstup pøedzesilovaèe, za druhé tvoøí re-
zonanèní obvod s indukèností snímací
hlavy. Indukènost SH je standardnì 100
a� 120 mH. Proto má tento kondenzátor
kapacitu 680 pF u kvalitních pøístrojù
(men�í zdùraznìní signálu na rezonanè-
ním kmitoètu asi 18 kHz) a� 1,2 nF u tìch
ménì kvalitních (vìt�í zdùraznìní na

13 kHz). Kondenzátor C3 omezuje na vy�-
�ích kmitoètech zápornou zpìtnou vazbu
z kolektoru do báze T1. Tato zpìtná vaz-
ba je proudová a výraznì zmen�uje vstup-
ní odpor. Malý vstupní odpor by výraznì
omezil vy��í kmitoèty u�iteèného signálu.
Na nízkých kmitoètech má SH malou
impedanci, a tak malý vstupní odpor neva-
dí. Rezistory R2 a R3 je nastaven pracov-
ní bod tranzistoru T1 tak, aby na jeho ko-
lektoru bylo stejnosmìrné napìtí asi 3 V.

Za pøedzesilovaèem následuje korekè-
ní zesilovaè s IO1. Na tomto stupni je po-
u�it ménì známý dvojitý OZ typu MC4558.
Jeho �umové vlastnosti jsou srovnatelné
s oblíbeným NE5532 (který lze také pou-
�ít, je v�ak dra��í). Nevýhodou MC4558
je men�í rychlost pøebìhu a podivné cho-
vání obvodu, jsou-li vstupní napìtí OZ
mimo lineární rozsah. Obì tyto vlastnosti
zde nejsou na závadu � rychlost pøebìhu
je mnohem døíve omezena vybuditelností
pásku v kazetì na vysokých kmitoètech a
napìtí na kolektoru T1 je pomìrnì stabil-
ní. Známý obvod MA(LM)1458 má mno-
hem hor�í dynamické i �umové vlastnos-
ti, obvod LM358 se do audiozaøízení
nehodí vùbec (u� pøi kmitoètu 10 kHz má
malé zesílení a pøí�erné zkreslení).

Korekèní èlánek je zapojen ve zpìtné
vazbì IO1. Kondenzátor C5 a rezistor R7
tvoøí korekèní èlen s èasovou konstantou
t1 = 120 µs pro pásky typu Fe, paralelním
pøipojením R8 se èasová konstanta zmen-
�í na 72 µs (podle normy 70 µs) pro pás-
ky Cr a Me. Èasová kostanta t2 je urèena
R6 a C5 na asi 3300 µs (norma 3159 µs).
Av�ak proto�e je kmitoètová charakteris-
tika snímacího zesilovaèe pøi nízkých kmi-
toètech stejnì zvlnìná (vlivem opásání
snímací hlavy páskem), staèí ji dodr�et jen
pøibli�nì. K pøepínání typu pásku jsem
pou�il obyèejný dvojitý spínaè. Jakýkoli
elektronický pøepínaè by zapojení zkom-
plikoval.

Na výstupu IO1 je ji� pou�itelný nf sig-
nál s amplitudou asi 0,7 V. Chcete-li mít
pøehrávaè co nejjednodu��í, lze v�echny
následující obvody vynechat.

Pøi náhradì tranzistorù 2SC1815 bì�-
nými tranzistory BC... (napø. BC549) ne-
zapomeòte, �e mají jiné zapojení vývodù.

Potlaèovaè �umu
Zaøízení je vybaveno jednoduchým

potlaèovaèem �umu. Zdráhám se nazvat
jej DNL, proto�e obvod DNL (Dynamic

Obr. 1. Zapojení pøehrávaèe
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Noise Limiter), sestavený z diskrétních
souèástek napø. podle [1], pracoval ne-
srovnatelnì lépe. Zatímco DNL skuteènì
subjektivnì potlaèí �um v signálu, zde po-
psaný obvod odstraní �um pouze v pau-
zách mezi skladbami.

Jedinou výhodou potlaèovaèe �umu
s tuzemským obvodem MA151 je jeho jed-
noduchost a láce. K jeho sestavení staèí
jen nìkolik souèástek. Samotný IO lze
sehnat (podle prodejce) za cenu 3 a�
20 Kè.

Obvod MA151 je navr�en speciálnì pro
potlaèovaèe �umu. Obsahuje sledovaè
(mezi vývody 1 a 2), invertor (vývody 1 a
3) a zesilovaè s autoregulací zesílení (vý-
vody 7, 6, 5). Bli��í údaje naleznete v [2].
K obvodu MA151 se mi nepodaøilo sehnat
doporuèené zapojení. V [3] jsou uvedeny
jen parametry obvodu, a tak pøedpoklá-
dám, �e doporuèenému zapojení se nej-
víc blí�í asi potlaèovaè �umu podle [4].
Zde pou�itý omezovaè �umu je je�tì jed-
nodu��í. Pokud by nehrozilo ru�ení od spí-
naného zdroje poèítaèe, bylo by mo�né
nahradit R10 zkratem a C8 vypustit.

Signál ze snímacího zesilovaèe pro-
chází pøes C6 a sledovaè na vývod 2.
Následuje pásmová propust. Horní pro-
pust (C7 a vstupní odpor na vstupu 7 �
asi 50 kW) potlaèí nízké kmitoèty z hledis-
ka �umu nazajímavé, dolní propust (R10,
C8) kmitoèty nad 30 kHz, které mohou být
zpùsobené ru�ením.

Zesilovaè s øízením zisku je vyøe�en
dosti ne��astnì. Pøedpokládejme, �e
k vývodu 6 je pøipojena paralelní kombina-
ce rezistoru a kondenzátoru, v pøehrávaèi
R11 a C9. Zvìt�uje-li se signál na vstupu
7, pracuje zesilovaè nejdøíve se zesílením
asi 13. Pøi urèité úrovni signálu se zesíle-
ní rychle zmen�uje, a tak, i kdy� se ampli-
tuda signálu na vstupu zvìt�uje, na vý-
stupu se rychle zmen�í. Omezení zesílení
je velmi ostré a úroveò signálu, pøi které
se zaène zesílení zmen�ovat, závisí na
odporu rezistoru R11. V zapojení je kritic-
ká kapacita filtraèního kondenzátoru vnitø-
ního usmìròovaèe C9. Pøi malé kapacitì
(30 a� 100 nF) je signál znaènì zkreslen
a i pøi vìt�í kapacitì (1 µF) je omezení
zesílení tak ostré, �e zpùsobí nepøíjemné
pazvuky. Teprve pøi kapacitì 5 a� 10 µF
je omezení plynulé, bez pazvukù. Èaso-
vá konstanta usmìròovaèe je v�ak ji� tak
dlouhá, �e obvod zareaguje a� na del�í
pauzy � napø. mezi skladbami.

Na výstupu obvodu se slouèí signál
pøímé vìtve z invertoru na vývodu 3 a ��u-
mový� signál z pomocné vìtve z øízeného
zesilovaèe na vývodu 5. Pøi malých úrov-
ních prochází signál obìma vìtvemi. Pro-
to�e jsou tyto signály v protifázi, odeète

se signál ��umu� od pùvodního signálu.
Trimrem P1 nastavíme co nejvìt�í potla-
èení �umu pøi slabém signálu. Pøi silném
signálu je øízený zesilovaè zablokován a
signál prochází beze zmìny. Emitorový
sledovaè s T2 oddìluje následující obvo-
dy.

Pokud máte chu�, doporuèuji si
s obvodem MA151 zaexperimentovat.
Pokud se vám podaøí sestavit lépe fungu-
jící potlaèovaè �umu, rádi jej v na�em èa-
sopise otiskneme.

Výstupní zesilovaè
má zásluhu, �e se odstup ru�ivých

napìtí pøíli� nezhor�í, napájíme-li pøehrá-
vaè z PC. Pøi napájení z PC se toti� mù�e
snadno stát, �e zem napájení a zem sig-
nálová budou mít mírnì odli�né potenciá-
ly. Jak je to mo�né? Podívejte se na obr.
3, kde je zjednodu�enì naznaèeno napá-
jení jednotlivých èástí poèítaèe.

Pøedpokládejme, �e pøehrávaè je pøi-
pojen ke zvukové kartì, zasunuté ve slo-
tu základní desky poèítaèe. Odtud v�ak
jen obtí�nì vyvedeme napájecí napìtí
12 V. Mnohem jednodu��í je napojit se na
pøívod napájení k disku nebo mechanice
CD-ROM. Jak disk, tak základní deska po-
èítaèe mají pomìrnì znaèný odbìr ener-
gie, který v pøípadì disku mù�e být a� 2 A,
v pøípadì základní desky tøeba i 10 A. Ta-
kové napájecí proudy mohou vyvolat na
pøívodních vodièích ji� nezanedbatelné
úbytky napìtí. Tyto úbytky se navíc mo-
hou nepravidelnì mìnit podle zatí�ení pro-
cesoru a disku. Rozdíl potenciálù by� i jen
nìkolika milivoltù mù�e zpùsobit znaèné
znehodnocení nf signálu. Konstruktéøi nf
zesilovaèù dobøe znají �neodstranitelný�
brum, zpùsobený zemními smyèkami u
nevhodnì zapojeného pøístroje.

Výstupní zesilovaè je vlastnì diferenèní
zesilovaè, který nedìlá nic jiného, ne� �e
výstupní napìtí snímacího zesilovaèe,
vzta�ené k napájecí zemi, pøevede na
napìtí, vzta�ené k signálové zemi zvuko-
vé karty. I s nevybíranými �pìtiprocentní-
mi� rezistory bylo potlaèení ru�ivého sig-
nálu asi 30 dB. Proto�e spektrum ru�ivých
signálù mù�e být opravdu �iroké, pou�i-
jeme pro výstupní zesilovaè kvalitní OZ.

Dal�í obvody pøehrávaèe
Za výstupním zesilovaèem následuje

je�tì relé. To umo�òuje pou�ít linkový
vstup zvukové karty i pro jiné zdroje sig-
nálu. V klidu je zvuková karta pøipojena
pøes kontakty relé ke vstupu na pøehráva-
èi. Pøi zaøazené funkci PLAY relé sepne a
pøipojí vstup zvukové karty na snímací
zesilovaè.

Motor s regulátorem je pro napìtí 6 V.
Toto napìtí je získáno bì�ným stabilizá-
torem 7806. Do pøívodu k motoru je zaøa-
zen rezistor R204. Tato malá úprava zna-
telnì zmen�í ru�ení zpùsobené motorem.
Napìtí 6 V je, po vyfiltrování rezistorem
R201 a kondenzátorem C201, pou�ito
také pro napájení pøedzesilovaèe. Na zvl-
nìní napájecího napìtí je z ostatních ob-
vodù nejvíce citlivý potlaèovaè �umu
s MA151. Proto je jeho napájecí napìtí fil-
trováno je�tì R202 a C202.

Napájení z PC

Pøehrávaè mù�eme výhodnì napájet
pøímo z PC, kde jsou snadno k dispoziciObr. 3. Signálová a napájecí zem

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji a rozmístìní souèástek pøehrávaèe
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napìtí +5 a +12 V. Nejjednodu��í je od-
vìtvit napìtí stejnou propojkou, jaká se
pou�ívá k pøipojení ventilátoru na chladièi
procesoru. Propojka, kromì svého vlo�e-
ní do pøívodu napájení k disku nebo CD-
ROM, nevy�aduje �ádné dal�í úpravy po-
èítaèe. Napájecí napìtí pak mù�eme
vyvést na vhodný konektor, umístìný na
zadní stranì poèítaèe.

Tak jednoduché to zase není. Pøi ma-
nipulaci mù�eme vnìj�í vývod napìtí omy-
lem zkratovat. Aby takový zkrat nemìl vliv
na funkci poèítaèe, je do výstupu napìtí
zapojen jednoduchý obvod, omezující
zkratový proud. Zapojení tohoto obvodu
je na obr. 4.

Funkce obvodu je velmi jednoduchá.
L1 a C1 zlep�uje filtraci napìtí ze zdroje.
Máte-li mo�nost, pou�ijte na místì C1 typ
s malým sériovým odporem. Napìtí pak
prochází pøes rezistory R1a, R1b a zcela
otevøený tranzistor T1. Zvìt�í-li se výstup-
ní proud nad pøípustnou mez, otevøe úby-
tek napìtí na rezistorech R1a a R1b tran-
zistor T2. Tranzistor T1 se pøivøe a
výstupní proud se omezí. Zapojení rezis-
toru R4 zpùsobí, �e èím je výstupní napì-
tí men�í, tím je zkratový proud více ome-
zen. Bez rezistoru R4 je výstupní proud
omezen na 0,82 A. S rezistorem
R4 = 33 kW (27 kW) je výstupní proud
omezen na 0,8 A, pøi zkratu se zmen�í na
0,36 A (0,28 A).

Místo tranzistoru HEXFET s kanálem
P mù�ete beze zmìny ostatních souèás-
tek pou�ít na místì T1 mnohem levnìj�í
dvojici tranzistorù v Darlingtonovì zapo-
jení, napø. BD676. Pak je v�ak tøeba po-
èítat s úbytkem napìtí asi 0,7 V i na zcela
otevøeném tranzistoru.

Zjednodu�ení pøehrávaèe

V nìkterých pøípadech lze pøehrávaè
zjednodu�it. Nechceme-li potlaèovaè

�umu, pøipojíme konec rezistoru R13, pù-
vodnì pøipojený k emitoru T2 pøímo na
výstup IO1 � bez oddìlovacího konden-
zátoru. Vynecháme R10 a� R12, R202,
P1, C6 a� C10, C202, IO2 a spínaè DNL.

Není-li pøehrávaè napájen z PC, ale ze
samostatného zdroje, není nutný výstup-
ní zesilovaè. Pak neosadíme IO3, R15 a
R16. Rezistory R13 a R205 nahradíme
propojkou. Na místì neosazeného IO3
propojkou spojíme vývody 3 s 1 a 5 s 7.
Pak je kladný vývod C11 pøipojen pøímo
na emitor T2.

Nechceme-li umlèovaè �umu ani vý-
stupní zesilovaè, pøipojíme kladný pól kon-
denzátoru C11 pøímo na výstup IO1.

Relé mù�eme vypustit v pøípadì, �e
není tøeba pøepínat zdroj signálu, resp.
zcela umlèet �um pøehrávaèe v klidu.

Vynecháte-li umlèovaè �umu, lze vy-
pustit i stabilizátor a rezistor R9 a pøehrá-
vaè napájet ze zdroje 6 V.

Stavba a o�ivení

Elektronika pøehrávaèe je na desce
s plo�nými spoji podle obr. 2. Nìkteré
elektrolytické kondenzátory je tøeba pøipá-
jet nale�ato, proto�e nad deskou není
dostatek místa. Od hlav odpájejte v�ech-
ny vodièe. Stínìný kablík se dvìma �íla-
mi pøipájejte tak, aby ka�dá �íla byla pøi-
pájena k jednomu vinutí snímací hlavy,
druhé konce vinutí spojte se stínìním.
K pájecímu oèku na pohyblivé li�tì pøipá-
jejte kousek kablíku, jeho� druhý konec
pøipájejte na desce k bodu oznaèenému
�S�.

Na pøepínání korekcí a umlèovaèe
�umu jsem pou�il pøepínaèe obdobné typu
KNX1 a KNX2 (GM). Ty jsou pøi�roubo-
vány k subpanelu podle obr. 6. Subpanel
je vruty pøipevnìn k výstupkùm poblí� po-
èitadla. Pro jiné typy pøepínaèù je tøeba
jej upravit. Pro výstup signálu jsem pou�il
kablík od vadných sluchátek, zakonèený
stereokonektorem jack 3,5 mm. Napájení
je vyvedeno èerveno-èernou dvoulinkou.
Propojení desky, motoru, spínaèe motoru
a snímací hlavy je zøejmé ze schématu a
nemìlo by èinit problémy. Stabilizátor je
vhodné opatøit malým chladièem (napø.
D01 - GM)

Pøehrávaè by mìl pracovat na první
zapojení. Pøi pøípadné závadì sledujte
napìtí uvedená ve schématu. Pokud by
bylo tøeba upravit amplitudu výstupního
signálu, lze tak uèinit zmìnou R5.

Deska omezovaèe zkratového proudu
je na obr. 5. Na desku lze osadit dva ome-
zovaèe proudu, druhý je pøipraven pro
externí FM tuner. Pou�ijete-li pro výstup
napìtí konektor SCD-016 (znaèení GM)
oøíznìte desku na men�í rozmìr nazna-
èený èarou, pro jiný typ konektoru (pøi�rou-
bovaného k úhelníku) ponechte desku
vìt�í. Tranzistor T1 lze osadit v pouzdøe
TO220 nebo TO125 apod. (T1´). Na obr.
7 a 8 je úhelník pro pøichycení omezova-
èe k záslepce nebo k zadní stìnì PC
s otvorem pro konektor CANNON25.

K pou�itým souèástkám
Nìkteré souèástky lze vypájet z pùvod-

ní desky. V�echny rezistory jsou miniatur-
ní. Kondenzátory C2, C4, C6, C9, C11 a
C201 a� 203 jsou elektrolytické; C1, C5 a
C7 svitkové; ostatní keramické. Relé jsem
pou�il z vraku prastarého harddisku, roz-
mìrovì obdobný typ prodává napø. GM
pod oznaèením RELEM4-12H nebo dra��í
RELETFA212. Tranzistor T1 (T11) ome-
zovaèe proudu jsem pøi�rouboval
k chladièi V7131 (GM), tranzistory v pouz-
dru TO220 je v�ak tøeba trochu opilovat.
Záznamník dat XC12 lze objednat u firmy
AME spol. s r. o. (P. O. BOX 64, 500 02
Hradec Králové; tel.: 049 - 612 358) za
pouhých 122 Kè + po�tovné.

Literatura
[1] Vránièka, K.: Dynamický omezovaè

�umu. Amatérské radio è. 8/1975, s. 293.
[2] Meca, P.: Limiter z obvodu MA151.

Amatérské radio è. 11-12/1997, s. 68.
[3] Katalog elektronických souèástek, kon-

strukèních dílù, blokù a pøístrojù, díl 5 -
dodatky. TESLA ELTOS 1989, s. 48.

[4] Lustyk, P.: Omezovaè �umu ICNR.
Amatérské radio è. 6/1993, s. 22.

Obr. 4. Omezovaè zkratového proudu
(umístìn v PC)

Obr. 5. Deska s plo�nými spoji a rozmístìní souèástek omezovaèe proudu

Obr. 6. Subpanel pro pøepínaèe

Obr. 7 a 8. Úhelník pro pøipevnìní
omezovaèe zkratového proudu
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Vìt�ina vyrábìných zaøízení gene-
ruje podle [4] vysoký tón v kmitoèto-
vém rozsahu 5 a� 15 kHz s intenzitou,
postaèující pro odpuzení agresivních
samièek komárù, která v�ak není ni-
kde pøesnìji definována.

Proto�e akustický výkon je obecnì
omezen po�adavkem, aby zvuk ani pøi
dlouhodobém provozu neru�il pøítom-
né osoby a nemìl nepøíznivé úèinky
na jejich zdraví, nelze v pøístrojích po-
u�ít výkonové zesilovaèe a reproduk-
tory.

Známá provedení odpuzovaèù ko-
márù jsou urèena výluènì pro pou�ití
v pøevá�nì uzavøeném prostoru, niko-
liv k pùsobení ve volné pøírodì.

Pomùcka je urèena k zamezení
vnikání komárù do uzavøeného, av�ak
vìtraného prostoru (pokoj, stan, obyt-
ný pøívìs) zvukem vysokého kmitoètu
s intenzitou, která je odpuzuje. Pøi
dlouhodobém ovìøování zbavila u�i-
vatele nutnosti ka�dodennì veèer
v lo�nici zabíjet desítku komárù plá-
caèkou, av�ak nebyla zkou�ena v pod-
mínkách nadmìrného výskytu komárù.

Pro rùzné zpùsoby pou�ití jsou ur-
èeny dvì varianty: mobilní B napájená
z baterie a stacionární S se sí�ovým
zdrojem. Vzhledem ke dlouhodobosti
pou�ívání byla pomùcka øe�ena z hle-
diska maximální úspornosti provozu.
Pro jednoduchost zapojení obvodù
i konstrukce je pøístroj vhodný i pro
zaèínající amatéry.

Základní technické parametry

Varianta B:
Napájecí ss napìtí: 4,5 a� 4,8 V.

Odbìr proudu: 6 a� 7 mA.
Provozní kmitoèet: 8,6 a� 12,4 kHz.
Rozmìry krabièky U-K1:

 135 x 70 x 30 mm.
Hmotnost (vèetnì zdroje): 150 g.
Varianta S:
Napájecí stø. napìtí: 12 a� 20 V.
Odbìr proudu: 11 a� 12 mA.
Provozní kmitoèet: 7,2 a� 13,6 kHz.
Rozmìry krabièky U-KM:

 90 x 65 x 35 mm.
Hmotnost (vèetnì zdroje): 170 g.

Popis zapojení

Jádrem varianty B na schématu
(obr. 1) je astabilní multivibrátor s ús-
porným IO CMOS 555 v jednoduchém
zapojení podle [1], kde jsou uvedeny
jak základní výpoètové vztahy, tak
i nomogram pro volbu odporù rezisto-
ru R1, odporového trimru P a kapacity
kondenzátoru C1 (urèují pracovní kmi-
toèet). Rezistor R2 znemo�òuje pøímé
pøipojení vybíjecího výstupu 7 IO k na-
pájecímu napìtí pøi nulovém odporu
trimru P. Kondenzátor C2 blokuje po-
mocný vstup øídicího napìtí 5, kon-
denzátor C3 filtruje støídavé slo�ky
napìtí na vstupech 4 a 8 IO. Odpo-
rem rezistoru R3 je na potøebnou míru
omezen budicí proud spínacího tran-
zistoru T s kombinovanou kolektoro-
vou zátì�í. Rezistor R4 omezuje ma-
ximální mo�ný kolektorový proud. Na
tlumivce Tl1 vznikající napì�ové impul-
sy budí piezoakustický mìniè PM,
jeho� druhý vývod je pro støídavé
proudy uzemnìn kondenzátorem C4.

Varianta S na obr. 2. má shodné
zapojení astabilního multivibrátoru,

av�ak s obvodem NE555, na jeho� vý-
stup paralelnì k rezistoru R3 je pøi-
pojen piezoakustický mìniè PM.
Zdrojová èást vyu�ívá støídavé napìtí
(12 a� 20 V) z libovolného miniaturní-
ho transformátoru (není na schématu)
usmìrnìné mùstkem U a vyhlazené
kondenzátorem C6. Napì�ový stabili-
zátor s výstupním napìtím zvý�eným
indikaèní  LED D na asi 10,7 V zabez-
peèuje jmenovité napájecí napìtí pøi
pou�ití rozlièných sí�ových transfor-
mátorù. Kondenzátory C4, C5 zame-
zují ne�ádoucímu parazitnímu rozkmi-
tání stabilizátoru.

Sestavení a uvedení do chodu

Elektronický
odpuzovaè komárù

Ing. Emil Peòáz

K øe�ení problému nepøíjemného �típání komárù za letních veèe-
rù se kromì chemie sna�í pøispìt i elektronika konstrukcí pøístrojù
k jejich zapuzení. Na otázku úèinnosti tìchto zaøízení existují podle
[3] rozporné názory, proto�e pøes mnohá uskuteènìná mìøení se
k jednoznaèným závìrùm nepodaøilo dospìt. Tyto pøístroje jsou
v�ak nejen pøedmìtem výzkumù, patentù a zkou�ek, ale skuteènì
se komerènì vyrábìjí, prodávají a kupují. Podle èlánkù v denním
tisku mìly být také souèástí humanitární pomoci povodnìmi posti-
�eným oblastem.

Obr. 1. Schéma zapojení varianty B Obr. 2. Schéma zapojení varianty S

Øe�ení desky s plo�nými spoji a
rozmístìní souèástek varianty B
(obr. 3) umo�òuje pou�ití souèástek
rùzných typù (P = TP 095, PT6V; C1 =
= TKM, TGL; V = P-B1408, 12EO3).
Tlumivku FASTRON lze nahradit buïto
feritovým hrníèkem o prùmìru 12 mm
s cívkou plnì navinutou drátem CuL
0,07 nebo dlouhovlnnou cívkou ze
star�ího pøijímaèe nasunutou na feri-
tovou tyèinku. Souèástky se pøed pá-
jením zkontrolují.

Nejprve se do desky zapájejí vìt�í
souèástky: vypínaè, objímka IO, trimr
a tlumivka. Následnì se na desku
umístí rezistory, kondenzátory a tran-
zistor. Po kontrole, zda pøi pájení ne-
vznikly mezi spoji zkraty, lze pøipájet
pøívodní vodièe piezoakust ického
mìnièe a baterie. Po vlo�ení IO do
objímky ve správné poloze pøipojíme
baterii a pøi nastaveném maximálním
odporu trimru pøezkou�íme funkènost
zapojení poslechem.

Po zhotovení výøezù pro piezoa-
kustický mìniè a hmatník pøepínaèe
ve víku krabièky se destièka i mìniè
upevní dvojicemi �roubkù. Prostor pro
baterie dovoluje umístit v krabièce plo-
chou baterii, pouzdro se tøemi tu�ko-
vými èlánky nebo pouzdro se ètyømi
akumulátory NiCd (napø. N 720 AA).
Pøi nedostupnosti univerzální krabièky
K1 lze pøístroj bez problémù vestavìt
i s bateriemi do bì�né krabièky od mý-
dla rozmìrù 95 x 65 x 40 mm.

Rovnì� deska s plo�nými spoji a
rozmístìní souèástek varianty S podle
obr. 4 dovoluje zámìnu rùzných typù
souèástek (P = TP 012, PT10V; C1 =
= TKM, TGL; C6 = radiál, axiál; U =
= DIL6, B40).

Po pøezkou�ení souèástek je vhod-
né nejdøíve osadit souèástky usmìr-

V
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òovaèe a stabilizátoru. Pøi doèasném
pøipojení zatì�ovacího rezistoru 1,2 kW
mezi vývody kondenzátoru C3 by
vstupní stejnosmìrné napìtí pro stabi-
lizátor mìlo být v rozmezí 15 a� 30 V,
výstupní napìtí v závislosti na typu
pou�ité diody LED v rozmezí 10,7 a�
11,2 V. Po zapájení ostatních souèás-
tek a pøezkou�ení funkce se deska
pomocí dvojice �roubkù upevní do
pravé poloviny krabièky.

Volná polovina prostoru krabièky
umo�òuje pou�ít miniaturní sí�ové
transformátory rùzných rozmìrù a
typù, napø.:
22 x 23 x 15 mm - WL 112-1 /12 V,
29 mA, WL 115-1/15 V, 23 mA,
26 x 36 x 34 mm - 1PN66544/15 V,
50 mA, 9WN65441/12 V, 40 mA,
35 x 40 x 24 mm - 9WN67526/12 V,
60 mA.

Proto�e nìkteré miniaturní trans-
formátory nejsou z bezpeènostního
hlediska vhodné k trvalému pøipojení
na sí�, je v pøívodu sí�ového napìtí za-
øazen miniaturní vypínaè 1x 250 V/2 A
(není na schématu).

Závìr

Ka�dý, kdo si s vynalo�ením mini-
málních poøizovacích a provozních
nákladù nìkterou z uvedených pomù-
cek zhotoví, se sám pøesvìdèí o její
skuteèné úèinnosti v zapuzování ko-
márù, s jejich� zvìt�eným generaèním
výskytem lze poèítat i v tomto roce.

Seznam pou�ité literatury

[1] Hájek, Jan: Èasovaè 555 jako
astabilní multivibrátor, ST 6/1990, s.
226.
[2] Katalog: Souèástky pro elektroniku
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[3] Elektronický odpuzovaè komárù,
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[4] Elektronický zapuzovaè komárù,
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Seznam souèástek

Varianta B
R1 10 kW
R2 1,7 kW
R3 8,2 kW
R4 470 W
P 22 kW/TP 095

(25 kW/PT 6 V)
C1 4,7 nF, TKM, TGL
C2 10 nF, keramický
C3 100 µF/10 V
C4 220 nF, keramický
IO C555
T BC546C, BC337/40
Tl1 FASTRON 09P-333J
V jednopólový stranový pøepínaè P-B
1408-GM-E /12E03 - KTE
PM piezoelement o prùmìru 17 a�
22 mm - KPT 1540 W (KBI 2036 F)
objímka IO 2 x 4
kuprextit 30 x 50 mm
baterie - viz text
univerzální krabièka
K-1 135 x 70 x 30 mm

Obr. 4. Deska s plo�nými spoji a rozmístìní souèástek varianty S

Obr. 3. Deska s plo�nými spoji a rozmístìní souèástek varianty B

Varianta S
R1 10 kW
R2 1,7 kW
R3 10 kW
P 22 kW/TP 012

(25 kW/PT 10 V)
C1 4,7 nF, TKM, TGL
C2 10 nF, keramický
C3 100 µF/16 V
C4, C5 220 nF
C6 1000 µF/25 V
IO1 NE555
IO2 78L09
U B40C1500/B250C800
D HLMP3502
V jednopólový páèkový sí�ový vypínaè
PB 069 B
PM piezoelement o prùmìru 22 a�
27 mm - KPT 2040 W (KBI 2734)
objímky IO 2 x 4, 2 x 3
kuprextit 50 x 45 mm
sí�ový transformátor - viz text
univerzální krabièka U-KM35B 90 x 65 x
x 35 mm

Wirsum, S.: Abeceda nf techniky.
Vydalo nakladatelství BEN - tech-
nická literatura, 192 stran A5, obj.
èíslo 120886, 199 Kè.

Kniha seznamuje se základními pojmy
a souèástmi celého øetìzce nf techniky:
elektroakustikou, zdroji signálu, mikrofony
(i bedrátovými), nízkofrekvenèními zesilo-
vaèi, smì�ovacími pulty, pøedzesilovaèi a
smì�ovacími stupni, reproduktory, indukè-
ními smyèkami a dal�í problematikou mají-
cí vztah k nízkofrekvenèní technice.

Vrátil, Zdenìk: Postavte si PC. Vy-
dalo nakladatelství BEN - technická
literatura, 128 stran A5, obj. èíslo
111105, 149 Kè.

Tato pøíruèka je u nás unikátem. V mi-
nulosti vy�la sice nìkolikrát v podobì
skript, av�ak teprve a� nyní se ji podaøilo
uzpùsobit do kni�ní podoby. V podstatì ji
tvoøí rady a tipy jak si svépomocí sestavit
poèítaè. Problematika konstrukce PC je
probírána na nìkolika konkrétních varian-
tách hardware, av�ak výklad je natolik
obecný, �e je mo�né tuto publikaci pou�ít
jako konstrukèní návod i pro jiný hardware.

Je mo�né ji rozdìlit (podobnì jako pro-
ces stavby PC) na pìt èástí. První èást po-
pisuje problematiku volby vhodné konfigu-
race (mikroprocesor, taktovací frekvence,
kapacita pamìti, volba sbìrnice, �) a je
doplnìna orientaèními cenovými relacemi.
Druhá èást se zabývá konfigurací jednotli-
vých dílù (nastavení propojek apod.). Tøetí
èást publikace pokrývá problematiku vlast-
ní montá�e PC a jeho následné o�ivení.
Dal�í èást objasòuje konfiguraci systému
pomocí SETUP. Koneènì poslední èást
publikace je zamìøena na problematiku in-
stalace základního software (DOS, Win-
dows, Windows 95).

129e
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Knihy si mù�ete zakoupit nebo objed-
nat na dobírku v prodejnì technické litera-
tury BEN, Vì�ínova 5, 100 00 Praha 10,
tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27
75. Dal�í prodejní místa: Slovanská 19,
sady Pìtatøicátníkù 33, Plzeò; Cejl 51,
Brno. Adresa na Internetu: www.ben.cz.
Zásielková sl. na Slovensku: Bono, Ju�ná
trieda 48, 040 01 Ko�ice, tel. (095) 760430.
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Tøífázový filtr SSS-F1
Tøífázový filtr je nedílnou souèástí ka�-

dé instalace sí�ového spínacího systému
SSS-01. Filtr plní dva dùle�ité úkoly - brání
proniknutí ovládacích signálù mimo objekt,
ve kterém se ovládání pou�ívá, a pøedává
ovládací signál z fáze, na kterou je pøipojen
vysílaè ovládání, na ostatní fáze tøífázové-
ho rozvodu. Ttøífázový filtr nemusíme in-
stalovat pouze v pøípadì, kdy� je èást sítì,
po které se pøená�í vf ovládací signál, od-
dìlena od ostatní sítì oddìlovacím trans-
formátorem a kdy� je pro pøenos ovládací-
ho signálu pou�ito jen jedné fáze.

Základní technické parametry

Pøípojné napìtí: 3 x 230 V/400 V.
Rezonanèní frekvence: asi 120 kHz.
Pracovní poloha: libovolná.
Max. prùmìr vedení (1 fáze):

10 mm (pro feritové krou�ky).
Rozsah pracovních teplot: 0 a� 40 °C.
Maximální vlhkost: 80 % nekondenzující.

Popis zapojení

ètu signálu. Cívky i kondenzátory mají
z konstrukèních dùvodù pouze omezenou
velikost, která nestaèí pro dostateèné po-
tlaèení vf signálu. Proto je pou�ito triku,
který potlaèení vf signálu podstatnì zlep�í.

Namísto samotných kondenzátorù jsou
jako prvky dìlièù napìtí pou�ity sériové re-
zonanèní obvody, vytvoøené doplnìním
kondenzátorù o pomocné cívky (L1 a� L3).
Rezonanèní obvody jsou zhruba naladìny
na kmitoèet vf signálu, tj. na asi 120 kHz.
Proto�e sériový odpor obvodu v rezonanci
je podstanì men�í (Qkrát, kde Q je èinitel
jakosti rezonanèního obvodu, velikost Q je
øádovì 10) ne� reaktance samotného kon-
denzátoru na tomté� kmitoètu, je i dìlicí
pomìr dìlièe na tomto kmitoètu podstatnì
vìt�í. Øíkáme, �e filtr má na tomto kmitoètu
rejekci. Díky rejekcím je potlaèení vf ovláda-
cího signálu filtrem dostateèné (okolo 40 dB).

Sériové rezonanèní obvody jsou dopl-
nìny pojistkami F1 a� F3, které chrání filtr
v pøípadì prùrazu kondenzátoru. Pojistky
musí mít co nejmen�í odpor, proto jsou di-
menzovány na 10 A. V pøípadì nedostup-
nosti vyhoví i pojistky 6,3 A.

Cívky L4 a� L7 mají pøi nulovém sycení
indukènost okolo 11 mH. Z dùvodu snadné
instalace jsou realizovány navleèením tøí
feritových toroidù na ka�dý silový vodiè.
Toroidy mají prùmìr 12/20 mm a jsou
z materiálu H40. Prùtokem sí�ového prou-
du jsou feritová jádra sycena kolísavì, a
tím i indukènost cívek znaènì kolísá. Na
funkci filtru to v�ak nemá podstatný vliv.

Cívky L1 a� L3 mají indukènost asi
1,8 µH (s kapacitou 1 µF musí rezonovat
na 120 kHz). Ka�dou cívku tvoøí 1 prùchod
drátu CuS o prùmìru 0,8 mm feritovým to-
roidem o prùmìru 6/10 mm z materiálu
H40. Výhodnìj�í je navinout L1 a� L3 jako
válcové cívky na feritové jádro, proto�e pak

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

(Dokonèeni)

lze pøesnì nastavit rezonanèní kmitoèet
zmìnou poètu závitù.

Dal�ím úkolem filtru je pøenos vf ovlá-
dacího signálu z obvodu jednoho fázového
vodièe do obvodù ostatních fázových vodièù.
V tomto zapojení filtru nevzniká skuteèný
pøenos vf signálu mezi fázovými vodièi,
av�ak pøesto se vf signál, injektovaný ovláda-
cím vysílaèem mezi nulový a jeden fázový
vodiè, dostane i do pøijímaèù, zapojených
mezi nulový vodiè a ostatní fázové vodièe.

Pro úèel pøenosu signálu je filtr doplnìn
cívkou L7, zapojenou v nulovém vodièi
sítì. Tím se nulový vodiè stane v místì po-
u�ívání systému SSS z hlediska vf signálu
plovoucí (fázové vodièe jsou díky cívkám
L4 a� L6 také plovoucí). Vf signál z ovláda-
cího vysílaèe je pøipojen mezi nulový N a
jeden fázový vodiè, napø. L1. Proto�e jsou
N i L1 plovoucí a mají vùèi zemi øádovì
stejnou kapacitu, objeví se na N i L1 vùèi
zemi zhruba polovièní vf napìtí, ne� je
mezi N a L1 navzájem. Na ostatních fázo-
vých vodièích L2 a L3 není �ádný vf signál
a jsou z vf pohledu uzemnìné. Mezi N a L2
a mezi N a L3 je tedy stejné vf napìtí jako
mezi N a zemí. Na vstup pøijímaèe pøipoje-
ného mezi nulový vodiè a jiný fázový vodiè,
ne� ke kterému je pøipojen vysílaè, se tedy
díky plovoucímu N dostane vf signál, a to
zhruba polovièní, ne� jaký poskytuje vysílaè.

Z uvedeného principu pøenosu vf signá-
lu mezi fázemi vyplývá, �e nulový vodiè ne-
smí být v lokalitì pøenosu vf signálu pøímo
uzemnìn a �e ve�keré svodové odpory a
parazitní kapacity nulového vodièe vùèi
zemi zmen�ují velikost vf signálu, pøená�e-
ného do nebuzených fází. Vzhledem ke
znaèné citlivosti pøijímaèe vf signálu v�ak
není instalace sítì a ovládaných spotøebièù
pøíli� kritická.

Stavba a o�ivení

Z dùvodu snadné výroby a instalace je
filtr rozdìlen na dvì èásti - na skupinu cí-
vek L4 a� L7 a na tzv. rezonanèní obvod,
který sdru�uje zbývající souèástky tøífázo-
vého filtru.

Cívky L4 a� L7 jsou tvoøeny navleèe-
ním feritových toroidù na silové vodièe sítì
a realizují se pøi instalaci filtru.

Souèástky rezonanèního obvodu jsou
umístìny na desce s plo�nými spoji (obr. 19).

Po osazení desky vyzkou�íme, zda ob-
vody LC rezonují na kmitoètu 120 kHz. Pa-
ralelnì k vývodùm N a L1 pøipojíme pøes
odpor 1 kW sinusový signální generátor a
nf milivoltmetr nebo osciloskop. Zemní vo-
dièe mìøicích pøístrojù pøipojíme k vývodu
N. Generátor naladíme na minimální roz-
kmit signálu mezi svorkami N a L1. Kmito-
èet generátoru pak odpovídá rezonanèní-
mu kmitoètu obvodu L1, C1. Podobným
zpùsobem zjistíme rezonanèní kmitoèty
i ostatních obvodù LC. Pro dobrou funkci
filtru smí být odchylka rezonanèního kmitoètu
od kmitoètu 120 kHz nejvý�e 10 kHz. Po-
kud je odchylka vìt�í, musíme upravit pøíslu�-
né cívky výmìnou feritového toroidu (pøi
válcovém provedení zmìnou poètu závitù).

Na vyzkou�ené desce zakryjeme dr�á-
ky s pojistkami pojistkovými kryty, od kte-
rých od�típneme pøeènívající výstupky.
Kryty pøilepíme (nejlépe termolepidlem),
proto�e se nepøedpokládá výmìna pojistek.

Dokonèenou desku zasuneme do mo-
dulové krabièky WEB, která dovoluje upev-
nìní rezonanèního obvodu na li�tu DIN.

Instalace 3fázového filtru SSS-F1
Poloha a umístìní dílù filtru je libovolné.

Nedoporuèujeme v�ak montá� na místa,
kde mohou být i krátkodobì pøekroèeny
nìkteré velièiny uvádìné v základních
technických parametrech a dùle�ité pro
správnou funkci pøístroje

útlum (zprava doleva) 120 kHz asi 40 dB

elektromìr

ovládání SSS1

Obr. 18.
Schéma
zapojení

tøífázového
filtru a jeho

zaèlenìní do
sí�ového
rozvodu

Schéma zapojení tøífázového filtru a
jeho zaèlenìní do sí�ového rozvodu je na
obr. 18. Do sí�ových vodièù L1 a� N napra-
vo od cívek L4 a� L7 je zaveden vf ovláda-
cí signál systému SSS, sí� nalevo od L4 a�
L7 je �èistá�.

Filtr brání prùchodu vf signálu ze systé-
mu SSS do �èisté� sítì. Filtr je tvoøen tøemi
dolními propustmi LC (pro ka�dou fázi jed-
na) zapojenými jako dìlièe napìtí, slo�ené
z cívek (L4 a� L6) a kondenzátorù (C1 a�
C3). Dìlicí pomìr, urèující potlaèení signá-
lu pøená�eného dìlièem, je úmìrný kmito-

rezonanèní obvod
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Místo zapojení filtru do sí�ového rozvo-
du vyplývá z úèelu filtru - filtr má oddìlit
èást sítì, po které se pøená�í ovládací vf
signál od zbytku sítì. Pokud je rozvod sítì
spoleèný pro ovládané i neovládané spotøe-
bièe, musí být filtr nainstalován pøímo za
elektromìr do pojistkové skøínì. V pøípadì,
�e je pro ovládané spotøebièe instalováno
vlastní vedení (na které je pøipojen i vysílaè
ovládání), postaèuje zaøazení filtru pøed
toto vedení.

 Cívky L4 a� L7 realizujeme navleèe-
ním trojic feritových toroidù o prùmìru
12/20 mm na fázové a nulový vodiè vedou-
cí od elektromìru k pojistkové skøíòce. Re-
zonanèní obvod tøífázového filtru se pøipo-
juje paralelnì ke v�em fázím a nulovému
vodièi mezi feritovými krou�ky a elektromì-
rem - viz obr. 20. Rezonanèní obvod se pøi-
pojuje mìdìnými vodièi prùøezu 1,5 mm2

o délce max. 50 cm.

Seznam souèástek

C1, C2, C3 1 µF/275 V, CFAC 1M
F1, F2, F3 pojistka 20 mm F10A
dr�ák pojistky SHH1
kryt pojistky KS20SW-H
K1, K2 svorkovnice ARK 7101/2
L1 a� L7 viz text
deska s plo�nými spoji H016
otevøená modulová krabièka WEB 1002

O�ivení instalovaného systému

Pro správnou funkci systému a pro pre-
venci pozdìj�ích potí�í musí být v�dy nain-
stalován tøífázový filtr SSS-F1!

Jak vyplynulo z praktického vyu�ívání
systému, nejèastìj�í pøíèinou jeho �patné
funkce je pøíli� slabý vf signál v bodì pøipo-
jení pøijímaèe. I kdy� pøijímaèi staèí �ede-
sátkrát slab�í vf signál, ne� který do sítì in-
jektuje vysílaè, mù�e být skuteèná síla

signálu v místì pøijímaèe je�tì daleko
men�í. Nedostateènost signálu mù�e mít
dvì pøíèiny - malou vazbu mezi fází vysíla-
èe a ostatními fázemi a velký útlum sig-
nálu ostatními spotøebièi.

Pokud nìkteré pøijímaèe správnì ne-
pracují, je tøeba v místì jejich pøipojení
zmìøit napìtí vf signálu. Amplitudu vf na-
pìtí mìøíme nejlépe osciloskopem, proto�e
mù�eme souèasnì provìøit, �e signál není
zkreslený a �e není pøítomno silné ru�ení.
Mìøicí vstup osciloskopu pøipojíme k síti
pøes mìøicí vf transformátor (MVFT), jeho�
zhotovení je popsáno v èásti pøíspìvku
o vysílaèi. Osciloskopem také kontrolujeme,
�e pøípadné zásahy do sítì ve prospìch
signálu vedou skuteènì k jeho zesílení.

Malou vazbu mezi fázemi mù�e mít na
svìdomí absence filtru SSS-F1, nedosta-
teèná indukènost cívek L4 a� L7 filtru nebo
dodateèné uzemnìní nulového vodièe ve
filtrem oddìlené èásti sítì. Indukènost cí-
vek L4 a� L7 je vlivem jejich sycení sí�o-
vým proudem promìnná a to se projevuje
periodickým zeslabováním vf signálu
v okolí maxim sí�ového proudu. Pokud se
pøidají i dal�í vlivy, mù�e být toto zeslabo-
vání kritické. Indukènosti L4 a� L7 zvìt�í-
me zvý�ením poètu feritových krou�kù,
které je tvoøí. Dodateèným uzemnìním nu-
lového vodièe se svede do zemì vf signál,
který nulový vodiè pøená�í (jak je vysvìtle-
no v popisu filtru SSS-F1). Vf uzemnìní
zabráníme tím, �e na nulový vodiè vedoucí
ke spotøebièi navlékneme nìkolik ferito-
vých toroidù - oddìlovacích filtrù SSS-
OF1. Poèet krou�kù ovìøíme mìøením na-
pìtí vf signálu.

Signál se utlumí ostatními spotøebièi
tím, �e spotøebièe svojí malou impedancí,
pøedev�ím kapacitního charakteru, vlastnì
zkratují vf signál, který je mezi fázovým a
nulovým vodièem. Impedanci spotøebièù
lze zvìt�it pou�itím oddìlovacích filtrù
SSS-OF1. Pokud je vf signál slabý, odpojí-
me v�echny spotøebièe ze zásuvek a ovìøí-

me, �e se podstatnì zesílil. Pak jednotlivì
pøipojujeme spotøebièe a sledujeme, zda
se signál zeslabil. Takto odhalíme spotøe-
bièe, které potlaèují signál. Nejèastìji to
bývají spotøebièe s velkou kapacitou pøipo-
jenou k síti, obsa�enou napø. v odru�ova-
cím filtru. V pøípadì potøeby musíme zkont-
rolovat i spotøebièe pevnì spojené se sítí,
napø. záøivková osvìtlovací tìlesa apod.

Na pøívody (nejlépe nulové vodièe) ke
spotøebièùm, které nejvíce potlaèují signál,
navlékneme feritové krou�ky SSS-OF1.
Poèet krou�kù ovìøíme mìøením, nìkdy je
jich zapotøebí a� pìt i více kusù. Indukè-
nost filtru spolu s kapacitou spotøebièe tvoøí
sériový rezonanèní obvod, který, je-li naladìn
do blízkosti kmitoètu vf signálu 119 kHz,
mù�e potlaèovat signál více, ne� samotná
kapacita spotøebièe. Je proto nutné pou�ít
tak velkou indukènost filtru (tzn. vìt�í poèet
krou�kù), aby rezonanèní kmitoèet obvodu
byl dostateènì nízko pod kmitoètem signá-
lu. Krou�ky filtrù umístíme do krabic k zá-
suvkám, do kterých jsou zapojeny kritické
spotøebièe.

Pou�ití filtrù SSS-OF1 ilustruje obr. 20.
Zásuvka 1 je bez feritových krou�kù. Slou-
�í pro pøipojení lampy se �árovkou, pøídav-
ného topného tìlesa, fénu, rychlovarného
vaøièe a dal�ích spotøebièù bez sí�ových
kondenzátorù nebo se sí�ovými kondenzá-
tory malých kapacit (okolo 0,1 µF), jako
mají fény, vysavaèe apod. Zásuvka 2 má
dva feritové krou�ky. Slou�í pro pøipojení
spotøebièù se sí�ovými kondenzátory s vel-
kou kapacitou (>2 µF). Zásuvka 3 a 4 má
tøi nebo ètyøi feritové krou�ky. Slou�í pro
pøipojení spotøebièù se støední kapacitou
(okolo 1 µF) nebo pro pøipojení více spotøe-
bièù s men�í kapacitou do jedné zásuvky.
Mezi spotøebièe se støední kapacitou patøí
napøíklad záøivková tìlesa se sí�ovým kon-
denzátorem, nìkteré televizory se spína-
ným zdrojem (vìt�ina novìj�ích televizo-
rù), poèítaèe PC/AT a nìkteré modernìj�í
adaptéry a napájeèe pro elektroniku.

Závìr

V pøíspìvku je popsán sí�ový spínací
systém SSS-01 a jeho komponenty, urèe-
né pro øízení elektrického pøímotopného
vytápìní za úèelem dosa�ení maximálních
úspor elektrické energie. Význaèným ry-
sem systému je pøenos ovládacích povelù
impulsnì modulovaným vf signálem po sí-
�ovém rozvodu, co� podstatnì zjednodu�u-
je instalaci systému.

Obr. 19. Deska
s plo�nými spoji

rezonanèního obvodu

Obr. 20.
Instalace

tøífázového
filtru

SSS-F1

Obr. 21. Pou�ití
oddìlovacích filtrù

SSS-OF1

Bli��í informace: Holdys a. s., Teplic-
ká 95, 405 02 Dìèín 4, tel.: 0412/531 288.
Ceny hotovových výrobkù: SSS-TX1 -
5317 Kè, SSS-RX1 - 1262 Kè, SSS-F1 -
892 Kè.
Ceny PIC: H007 (k SSS-TX1) 899 Kè, PIC
H010 (k SSS-RX1) 299 Kè (ceny vèetnì
DPH).
Desky s plo�nými spoji lze dodat po do-
hodì s výrobcem.
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Antény s povrchovou vlnou tvoøí
samostatný oddíl v teorii antén a v mo-
derních zahranièních souhrnných pra-
cích o anténách jsou také tak pre-
zentovány, napø. [3]. V èeské odborné
literatuøe najde ètenáø informace ve
vysoko�kolských uèebnicích [4, 5],
pøípadnì v práci [6].

V následujícím bude uvedena zá-
kladní informace o anténách s povr-
chovou vlnou a potom bude popsána
èinnost jedné takové antény - doutní-
kové antény.

Nejprve, co je to povrchová vlna?
Tato vlna je elektromagnetická vlna,
která se �íøí podél povrchu rozhraní
dvou prostøedí - obvykle dielektrika a
vzduchu nebo dielektrika, vodièe a
vzduchu. Ka�dé elektromagnetické vl-
nìní lze charakterizovat tzv. vlnovým
èíslem k, co� je obecnì komplexní
èíslo. V obecném pøípadì podle obr. 1a
platí jednoduchý vztah:

kx
2+ kY

2 + kz
2 = k2 .

Dal�í pøípady rùzných prostøedí,
na kterých se mù�e �íøit povrchová
vlna, jsou na obr. 1b, c, d, e.

Vlnové èíslo napø. ve smìru osy x
bude dáno výrazem kx = bx - jax, kde bx

je tzv. fázová konstanta (radiány na

jednotku délky) a ax je útlum v nepe-
rech na jednotku délky.

Vlnové èíslo k je urèeno prostøe-
dím, ve kterém se vlnìní �íøí, tj.

k = wÖer mr,
kde w je úhlový kmitoèet 2pf, er je

permitivita, mr je permeabilita prostøe-
dí. Ve vzduchu je k èistì reálné a platí,
�e k = 2p /l0, nebo k = w/c, kde c je
rychlost �íøení svìtla a l0 je vlnová
délka ve vzduchu.

Podobnì fázová konstanta bz se
vztahuje k vlnové délce lz povrchové
vlny �íøící se ve smìru osy z vztahem
bz = 2p /lz, nebo k povrchové rychlosti
�íøení vz vztahem bz = w/vz, tak�e platí:

  bz/k = l0/lz = c/vz.
Pokud tento pomìr je vìt�í ne� 1,

jde o tzv. �pomalou� vlnu (pomalej�í,
ne� je rychlost svìtla), pokud je pomìr
men�í ne� 1, jde o tzv. �rychlou� vlnu.
Délka povrchové vlny lz (pomalé vlny)
je krat�í ne� vlnová délka ve vzduchu
l0 a naopak, délka rychlé vlny je del�í
(jak je tomu v kovových dutých vlno-
vodech).

Základní vlastností povrchové vlny
je, �e její amplituda se zmen�uje ve
smìru kolmém k povrchu prostøedí, tj.
�e bx = 0 a kx = -jax (ax je kladné). Na
obr. 2a jsou vyznaèeny èáry konstant-
ní fáze a konstantní amplitudy povr-
chové vlny �íøící se nad povrchem
podle obr. 1a. Pøipomeòme, �e èím
více se fázová rychlost povrchové

vlny pøibli�uje rychlosti svìtla, tím
men�í je útlumová konstanta ax a tím
více se roz�iøuje pole povrchové vlny
kolmo k povrchu prostøedí. Na tuto
skuteènost je tøeba pamatovat pøi ná-
vrhu anténních soustav s povrchovou
vlnou, pokud jednotlivé prvky chceme
øadit vedle sebe (vzájemná vazba).

V�echny slo�ky elektromagnetic-
kého pole povrchové vlny mají stejné
matematické vyjádøení. Napø. pro slo�-
ku Ez platí

Ez(x,z,t) = Ezexp(-ax x) exp(-bzz)exp(jwt).

Struktura pole dvou pøípadù povr-
chové vlny je na obr. 2a, b, c. Pøípad
podle obr. 2a platí pro vlnu typu TM
(pøíènì magnetická, Hz = 0). Slo�ky Ez

a Hz jsou ve fázi a slo�ky Ez a Ex jsou
fázovì posunuty o 90 °. Prvé dvì slo�-
ky pøená�ejí celý výkon povrchové
vlny, zatímco druhé slo�ky pøedstavují
pulsující pole. Pøípad z obr. 2c pøed-
stavuje rozlo�ení pole hybridní vlny
HE11 vytvoøené kolem axiálního válco-
vého povrchu - napø. dielektrického
roubíku nebo doutníkové antény.

Z pøede�lého je zøejmé, �e povr-
chová vlna �íøící se podél homogenní-
ho rozhraní pøená�í energii bez vyza-
øování, pokud - jak uvidíme dále - se
v její cestì neobjeví nìjaká zmìna
prostøedí - diskontinuita prostøedí.

Nejjednodu��í anténou s povrcho-
vou vlnou je dielektrický roubík - die-
lektrická anténa (obr. 3). Hlub�í studie
mechanismu vyzaøování této antény
ukázaly, �e v pøípadì, kdy dielektrický
roubík nemìní svùj prùmìr ani vlast-
nosti dielektrika, nastává vyzaøování
pouze na pøechodu mezi napájecím
vlnovodem a na konci antény. Vyzaøo-
vání z konce antény pokládáme za zá-
kladní, nebo� postupující povrchová
vlna s rovinnými fázoplochami vytváøí
na konci antény tzv. �efektivní� ústí
s rozlo�ením pole, které vytváøí jedno-
smìrný vyzaøovací diagram s maxi-
mem v ose antény. Vyzaøování v mís-
tì napájení je více èi ménì ne�ádoucí
a rùznì tvarované úpravy tohoto pøe-
chodu se sna�í toto vyzaøování ome-
zit, pøípadnì nastavit jeho vhodnou
fázi pro výsledný souèet obou vyzaøo-
vání. Výsledkem má být zmen�ení
úrovnì postranních lalokù diagramu
záøení, pøípadnì zvìt�ení zisku antény.

Doutníková anténa
Ing. M. Procházka, CSc.

Doutníková anténa (cigare - antenne) se v poslední dobì objevila
na øadì objektù jako souèást TV pøevádìèe v pásmu 2 GHz (MMDS).
Jde o pomìrnì starý typ antény s povrchovou vlnou, vyvinutý ve
Francii v letech 1950 a� 1954 [1, 2]. Pùvodnì byla anténa urèena pro
vojenské spojovací slu�by v pásmu 3 GHz. Pozdìji byla zkou�ena
i pro dálkový pøíjem TV.

Obr. 1. Geometrie �íøení povrchové vlny
podél dielektrických povrchù

(a - nekoneèná rovinná deska na kovové
desce, b - pravoúhlé korýtko, c - válcový

roubík, d - radiální deska na kovové
desce, e - válcová nebo kulová èepièka)

Obr. 2. Struktura povrchové vlny
 (a - slo�ky vlny TM na rovinném
povrchu, b - elektrické siloèáry
v intervalu jedné vlnové délky,
c - elektrické siloèáry vlny HE11

na dielektrickém roubíku)

 Obr. 3.
Dielektrický

roubík buzený
kruhovým
vlnovodem
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O dielektrických anténách existuje
velmi rozsáhlá odborná literatura, kte-
rá se zabývá optimalizací parametrù
tìchto antén [8].

Homogenní dielektrický roubík slou-
�í tedy jako vedení povrchové vlny od
napájeèe ke konci antény. Èást ener-
gie se na konci odrazí zpìt a zpùsobí
impedanèní nepøizpùsobení antény.

Pøitom smìrovost (neboli zisk) an-
tény nezávisí teoreticky na délce anté-
ny. Pøi �íøení povrchové vlny podél
dielektrika vznikají urèité ztráty v ma-
teriálu, tak�e délka roubíku nemù�e
být nekoneèná. Navíc existuje urèitý
vztah mezi �íøením povrchové vlny a
vlny ve volném prostoru, její� pùvod
je v místì napájení antény. Tento
rozdíl by nemìl být na konci antény
vìt�í ne� 180 ° (Hansen-Woodyardova
podmínka).

Pokud bychom zavedli na toto ve-
dení urèité diskontinuity, dá se pøed-
pokládat, �e budou vyzaøovat elek-
tromagnetickou energii a na konec
vedení se dostane pouze zlomek cel-
kové energie z napájeèe. Celou anté-
nu mù�eme pova�ovat za lineární
soustavu izolovaných záøièù napáje-
ných postupnou vlnou (end-fire). Po-
tom ov�em bude celkový zisk antény
závislý na její délce, tak�e mù�eme
zisk antény její délkou do urèité míry
ovlivòovat. Na tomto principu byla rea-
lizována øada antén tohoto typu (napø.
i �roubovicová anténa viz PE 2/98) a
také doutníková anténa.

Èinnost doutníkové antény je zalo-
�ena na zmìnì vlnové délky lz podél
vedení. Její zmìna je ovlivnìna zmì-
nou permitivity (dielektrické konstanty)
vedení - platí �e l z = lo/Öer. Pokud
bude zmìna permitivity periodická, vy-
tvoøí se soustava fiktivních zdrojù zá-
øení podél osy vedení.

Mìnit permitivitu v daném prostøedí
lze rùznì. Skokové zmìny bychom
dosáhli napø. øazením malých diskù

s rùznou permitivitou za sebou. Vý-
hodnìj�í je v�ak vyu�ít mo�nosti reali-
zovat tzv. umìlé dielektrikum.

Umìlé dielektrikum je prostøedí se-
stavené napø. z kovových prvkù, mezi
nimi� se �íøí rovinná vlna s fázovou
rychlostí rozdílnou od rychlosti ve
vzduchu. Pou�ití takových prostøedí je
dobøe známo napø. pøi konstrukci elek-
tromagnetických èoèek - èoèkových
antén v pásmu cm vln [7]. Pøi realizaci
èoèek s umìlým dielektrikem platí pro
umìlou permitivitu vztah:

kde eo je permitivita volného prostoru,
N je poèet prvkù na jednotku objemu,
a je koeficient tvaru daného vodivého
prvku, f0 je resonanèní kmitoèet prvku
a f je pracovní kmitoèet èoèky. Vidíme,
�e umìlá permitivita závisí do urèité
míry na pou�itém kmitoètu a rezonanè-
ním kmitoètu prvku daného prostøedí.
Pøipomeòme, �e umìlé dielektrikum
poskytuje øadu výhod oproti bì�ným
pevným dielektrickým materiálùm, tj.
tuhost, malé ztráty, malou hmotnost
a cenu. Tyto výhody se uplatní zejmé-
na pøi ni��ích kmitoètech, pøi kterých
by dielektrické antény byly rozmìrné a
tedy tì�ké.

Realizujme tedy vedení tvoøené
umìlým dielektrikem sestaveným z ko-
vových diskù rovnomìrnì rozlo�ených
podél nosné kovové tyèe (obr. 4). Dél-
ka povrchové vlny postupující podél
takovéto struktury je v prvém pøiblí�e-

ní funkcí vzájemné vzdálenosti diskù l
a �plnìní� d = (D - d). Jestli�e je pomìr
l/l0 malý, je vlnová délka lz podstatnì
men�í ne� l0 a vedení je jako smìro-
vá anténa nepou�itelné, proto�e maxi-
mum záøení není v ose struktury. Pro
antény s postupnou vlnou je výhodné,
aby pracovní vlnová délka lz se blí�ila
vlnové délce ve vzduchu l0, av�ak pøi
tom byla v�dy men�í.

Pro správnou èinnost antény platí:
l > 0,1 l0.

Je-li pomìr d/l0 malý, délka lz se
velmi málo odli�uje od délky l0, av�ak
je v�dy men�í. Jestli�e se pomìr d/l0

zvìt�uje, pomìr lz/l0 se zmen�uje.
Pøede�lé vztahy znázoròuje obr. 7.

Jak uvidíme dále, budicí systém an-
tény tvoøí kruhový vlnovod s videm
TE11, pro který platí, �e vnitøní prùmìr
vlnovodu by mìl být kolem 0,7lp (p -
pracovní vlnová délka). Prùmìr diskù
D pak musí být men�í ne� prùmìr ústí
vlnovodu 2a a tedy D < 0,7lp, obvykle
D = 0,35l p. Prùmìr nosné tyèe volí-
me potom tak, abychom dodr�eli po-
mìr l z/lp blízko 1.

Pøi volbì rozteèe diskù nesmíme
pøekroèit pomìr l/l0 = 0,5, proto�e po-
tom vedení ji� nepøená�í energii.

Podle obr. 7 je zøejmé, �e pøi kon-
strukci antény existuje dostateèná
vùle ve volbì parametrù. Je vìcí ex-
perimentální práce, abychom nastavili
takové rozmìry, které splní buï po�a-
davek na maximální zisk, nebo naopak
po�adavek na malé postranní laloky
diagramu.

V pøede�lém jsme uvedli, �e homo-
genní vedení s povrchovou vlnou vy-
zaøuje na diskontinuitách, tj. na konci
a na pøechodu mezi budicím zaøíze-
ním a vlastním vedením. V dal�ím si
uká�eme, jak realizovat diskontinuity
podél vedení a vytvoøit tak lineární
øadu zdrojù s podélným vyzaøováním.
Tohoto efektu dosáhneme, budeme-li
napø. mìnit podél vedení délku vlny
l z. Toho mù�eme dosáhnout dvìma
zpùsoby:
- Zmìna l z pøi pevné rozteèi l zmìnou
parametru d. Tehdy obdr�íme anténu
tvoøenou rovnomìrnì rozlo�enými disky,
av�ak s rozdílnými prùmìry D (obr. 5).
- Dodr�et pevný parametr d a mìnit
vzájemnou rozteè diskù l. Tehdy je an-

Obr. 4. Schéma dielektrické antény
s kovovými disky

Obr. 5. Schéma dielektrické antény se dvìma doutníkovými sekcemi

Obr. 6. Schéma dielektrické antény
s promìnnou vzájemnou vzdáleností diskù

Obr. 7.
Vzájemný
vztah mezi
parametry

e = eo + Na  ���,
f0

2

f0
2 - f 2



Praktická elektronika A Radio - 8/98

téna tvoøena disky se stejným prùmì-
rem, av�ak s rozdílnou rozteèí l (obr. 6).
Pozn.: V prvním pøípadì obrys diskù
je podobný doutníku, odtud také ná-
zev doutníková anténa. Obìma struk-
turám se také øíká struktury s modulací
tvaru, pøípadnì dielektrického prostøedí.

Druhé øe�ení podle obr. 6 má nì-
kdy pøednost pøed øe�ením prvním,
proto�e jeho provedení je snadnìj�í.
Pøitom je v�ak úroveò postranních la-
lokù diagramu záøení ponìkud vìt�í.
Aby se tento jev omezil, je tøeba aby
se prùmìr diskù postupnì zmen�o-
val smìrem ke konci antény - øíkáme,
�e je tøeba vytvoøit �taper� rozmìrù.

Uveïme pøíklad antény [1] sesta-
vený z 15 diskù, která pracuje v pás-
mu 10 cm (obr. 8). Napájení antény,
jak bylo uvedeno, je vhodné pomocí
kruhového vlnovodu (vid TE11). Polari-
zace pole je lineární podle orientace
elektrických siloèar ve vlnovodu. Po-
kud po�adujeme kruhovou polarizaci,
je tøeba pou�ít k vybuzení kruhového

vlnovodu napø. dvì sondy s fázovým
posuvem 90 °. Je mo�né té� pou�ít vl-
novod pravoúhlý, co� je v�ak ménì
obvyklé. Celková délka antény mù�e
být od nìkolika vlnových délek l 0 a�
k desítkám. Tím je mo�né øídit celkový
zisk antény.

Jak bylo ji� uvedeno, optimální na-
stavení rozmìrù je empirické, zejmé-
na pokud jde o rozlo�ení diskù. Maxi-
mum zisku je dáno pøibli�nì:

G = 10(1+ log L/l 0) [dB],

kde L je celková délka antény. V tom-
to pøípadì je �íøe 3 dB diagramu dána
pøibli�nì:

Q3dB = 57,3 Öl 0/L [°].

Pokud zmen�ujeme experimentál-
nì úroveò postranních lalokù diagra-
mu, musíme poèítat s malým zmen�e-
ním zisku. Impedanèní pøizpùsobení
závisí na zpùsobu napájení kruhové-
ho vlnovodu. Dá se èásteènì ovlivnit
polohou dvou prvních diskù. Pøená�e-

Obr. 8. Schéma praktického provedení dielektrické doutníkové antény
pro pásmo 3 GHz (vlnovod C 35 viz tab. 3.)

fs = 3,1 GHz, lo = 96,7 nm

né pracovní kmitoètové pásmo mù�e-
me oèekávat v okolí ±8 % s pøizpùso-
bením na ÈSV £ 1,5.

V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky
mìøení ètyø antén s rùznou délkou L
(seøízené na maximální zisk). Anténa
podle obr. 8 byla nastavena na mini-
mální postranní laloky a dosa�ení ma-
ximálního pracovního pásma. Výsled-
ky mìøení jsou v tab. 2.

Závìr

Doutníková anténa tvoøí pouze jed-
nu anténu z celé øady antén s povr-
chovou vlnou a nelze o ní øíci, �e má
podstatnì lep�í elektrické parametry
ne� ostatní antény. Její zásadní výho-
dou je snadná konstrukce a znaèná
vùle pøi experimentální práci s nasta-
vováním parametrù.

Uvedený pøíklad øe�ení antény pro
pásmo v okolí 3 GHz je výsledkem ex-
perimentálního nastavení rozmìrù a
ponìkud stírá základní tvar doutníku
jednoho prvku antény. Ten, kdo by se
chtìl pustit do návrhu této antény, by
mìl pamatovat na dobré vybavení la-
boratoøe, nejlépe by mìl mít k dispozi-
ci útlumovou komoru.

Na konec je tøeba pøipomenout, �e
èinnost antény s povrchovou vlnou je
závislá na poèasí - rozumìj sníh a ná-
mraza, které ohrozí správnou èinnost
antén tohoto typu. Po této stránce
dlouhé antény typu Yagi-Uda, které je
mo�né té� pova�ovat za antény s po-
vrchovou vlnou, jsou rozhodnì odol-
nìj�í vùèi uvedenému vlivu extrémní-
ho poèasí.

Ostatnì antény, které lze spatøit
u nás, mají vìt�inou stejnou rozteè
diskù a tedy patøí spí�e mezi klasické
antény s povrchovou vlnou s umìlým
dielektrikem, vyzaøující prostøednictvím
efektivního ústí na konci antény, ne�
mezi antény s diskrétními záøièi, tj. an-
ténní øady s podélným vyzaøováním.

Literatura

Typ 2a fp fkrit TE11 fkri TM01

[mm] [GHz] [GHz] [GHz]

C22 97,87 2,06 1,79 2,34
C25 83,62 2,42 2,10 2,74
C30 71,42 2,83 2,46 3,21
C35 61,04 3,32 2,88 3,76
C40 51,99 3,89 3,38 4,41

Kmitoèet I/l 0 Q3dB Q3dB ÈSV zisk
[MHz] E-rovina H-rovina [dB]

2850 3.15 27 33 1,28 15,1
3050 3.35 30 33 1,36 15,0
3250 3.55 30 30 1,36 15,4
3350 3.69 31 28 3,2 14,1

L/l 0 4 16 20 80
zisk [dB] 16 17,5 22 28
Q3dB [°] 27 23 10 7
Úroveò 1. postr.
laloku [dB] 12 12 15 17
Útlum zadního
záøení [dB] 30 30 30 30

Tab. 1.

Tab. 2.

Tab. 3. Rozmìry kruhových vlnovodù pro nìkteré kmitoèty kolem 3 GHz

[1] Simon, G.;Weill, G.: Un nouveau
type d`aérien à  rayonement longitudi-
nal. Annales de Radioélectricité, sv. 8.
Èervenec 1953.
[2] Simon, G.; Biggi,V.: Un nouveau
type d`aérien ces aplication à  la télévi-
sion à  grande distances. Onde électri-
que, sv. 34. Listopad 1954.
[3] Zucker, F. J.: Surface-Wave an-
tenna in Antenna Theory, èást 2.
McGraw-Hill Co. New York 1968.
[4] Caha, V.; Procházka, M.: Antény.
SNTL 1956.
[5] Prokop, J.; Vokurka, J.: �íøení elek-
tromagnetických vln a antény. SNTL
1980.
[6] Procházka, M.: Die Dielektrische
Horantenne, Hochfr. und Elakustik 3,
1959.
[7] Reynolds, D. K.; Lucke, W. S.: Co-
rrugated and-fire antennas. PROC.
NAT. ELEC. CONF. sv. 6. Záøí 1950.
[8] Johnson, R. C.; Jasik, H.: Antenna
Handbook, Mc Graw-Hill Co.1984.



Praktická elektronika A Radio - 8/98

Stavíme reproduktorové
soustavy (XI)

RNDr. Bohumil Sýkora

Zatím jsme - ov�em dosti zjednodu�enì -
probrali výhybky se strmostí 6 a 12 dB na oktá-
vu. Jistì bude u�iteèné, kdy� ponìkud upøesní-
me, co ty decibely na oktávu vlastnì znamena-
jí. Výhybka se chová jako soustava filtrù, které
v jistém kmitoètovém pásmu (propustném pás-
mu) signál propou�tìjí bez podstatných zmìn
(to se týká pøedev�ím amplitudy), a mimo toto
pásmo jej potlaèují. To potlaèení samozøejmì
neznamená, �e signál vùbec neprojde. Je pou-
ze utlumen, a to zpravidla tím více, èím je jeho
kmitoèet více vzdálen od propustného pásma,
pøípadnì jeho pøíslu�né hranièní frekvence.
U filtrù pou�ívaných ve výhybkách je vcelku
pravidlem, �e pøenos mimo propustné pásmo je
pøibli�nì pøímo nebo nepøímo úmìrný nìkteré
mocninì kmitoètu. U dolní propusti je úmìrnost
nepøímá, u horní pak pøímá a je obecnì splnì-
na tím pøesnìji, èím je dosa�ený pøenos men�í,
anebo, chcete-li, èím je vìt�í útlum. U ideálního
výhybkového filtru slo�eného z diskrétních sou-
èástek (filtr se soustøedìnými parametry) a zatí-
�eného odporem je mocnina kmitoètu v úmìr-
nosti v�dy celistvá a její stupeò vynásobený
�estkou dává poèet decibelù na oktávu. Stupeò
souèasnì udává i minimální poèet reaktivních
souèástek, tj. tlumivek nebo kondenzátorù, kte-
rých je pro realizaci pøíslu�ného filtru zapotøebí.
Napøíklad: dolní propust se strmostí 6 dB na
oktávu má pøenos mimo propustné pásmo pøi-
bli�nì nepøímo úmìrný kmitoètu (vlastnì 1.
mocninì kmitoètu) a pro její realizaci je nutná
nejménì jedna tlumivka nebo kondenzátor, pøi-
èem� v praxi pøichází v úvahu spí�e tlumivka.

Se stupnìm výhybky souvisí je�tì jedna
dùle�itá vìc. Dìlicí filtry, které tvoøí výhybku,
mají na mezní frekvenci jistý útlum. Pokud jsou
stejného druhu a mají spoleènou mezní (v tom-
to pøípadì dìlicí) frekvenci, tak�e jejich amplitu-
dové charakteristiky jsou podle této frekvence
zrcadlovì sdru�ené, mají oba na mezní frek-
venci útlum stejný a jejich amplitudové cha-
rakteristiky se zde protínají. Útlum na dìlicí
frekvenci je dùle�itým parametrem výhybky.
U základního provedení prvního stupnì je 3 dB
a pokud by byla zapotøebí jiná velikost, bylo by
nutné filtry rozladit, tedy nastavit dolní propust
na jinou frekvenci ne� horní propust. U výhybek
vy��ího stupnì ji� máme mo�nost útlum na dì-
licí frekvenci urèit i bez rozlaïování, napø. v mi-
nule popisované výhybce druhého stupnì vol-
bou èinitele jakosti, u výhybek vy��ího stupnì
pak volbou vhodné kombinace parametrù pøe-
nosové funkce. Teorie ukazuje, �e u výhy-
bek lichého stupnì, tedy se strmostí napø. 6
nebo 18 dB na oktávu, je nejvhodnìj�í, aby
útlum na dìlicí frekvenci byl právì 3 dB. Z teo-
rie dále vyplývá, �e u výhybek sudého stupnì,
vìt�inou tedy se strmostí 12 nebo 24 dB na ok-
távu, je úèelné volit tento útlum v rozmezí 3 a�
6 dB. Rozhodování mezi typem Butterworth
(3 dB) a Linkwitz-Riley (6 dB), o kterém byla øeè

v minulé èásti, je tudí� zále�itostí zcela obec-
nou. Nutné je pøitom zdùraznit, �e rozhodující
je výsledná charakteristika pøenosu z elektric-
kého vstupu na akustický výstup. Pøipomeòme
si, �e dynamický reproduktor se sám o sobì
chová jako horní propust se strmostí 12 dB na
oktávu, co� má na chování výsledné elektro-
akustické soustavy podstatný vliv. Vlastnì by
se v�dy mìlo hovoøit o elektrické a elektroakus-
tické èásti výhybky. Napø. vysokotónový repro-
duktor s elektrickou výhybkou o strmosti 6 dB
na oktávu tvoøí vlastnì hornopropustný filtr
s mezní strmostí 18 dB na oktávu.

Strmost výhybky (její elektrické èásti) je pa-
rametr velmi zásadního významu a jeho správná
volba je jedním z prvních úkolù, který je tøeba
pøi návrhu výhybky splnit. Z hlediska výsledné-
ho chování reproduktorové soustavy je strmost
podstatná hlavnì proto, �e v oblasti kolem dìli-
cího kmitoètu hrají oba reproduktory pøíslu�-
ných pásem se srovnatelnou úrovní a jejich
funkce se ne právì zanedbatelným zpùsobem
ovlivòují. Jedním z dùsledkù tohoto ovlivòování
je znaèná komplikovanost smìrové charakteris-
tiky výsledné dvojice záøièù, která je navíc kmi-
toètovì závislá a tím vìt�í, èím je vlnová délka
na dìlicí frekvenci men�í v porovnání se vzdále-
ností reproduktorù. To má hlavní význam u dì-
lení pro vý�kový reproduktor a na nìj navazují-
cí basový (u dvoupásmových soustav) nebo
støedový (u vícepásmových soustav). Oblast,
v ní� se mìnièe ovlivòují, je tím u��í, èím vìt�í
je strmost výhybky. Se zvìt�ováním strmosti
ov�em narùstá poèet souèástek a kritiènost je-
jich tolerancí. Také fázová charakteristika reali-
zované soustavy  záøièù je pøi vìt�í strmosti vý-
hybky �divoèej�í�. Proto se v praxi u�ívají
nejèastìji výhybky prvního a� tøetího stupnì,
tedy se strmostí 6 a� 18 dB na oktávu. Výhybky
se strmostí 24 dB najdeme v pasivních sousta-
vách spí�e výjimeènì a vìt�í strmosti se vysky-
tují u� jen v systémech s aktivními nevýkonový-
mi výhybkami.

U dìlicích filtrù vy��ího stupnì pøeva�ují
výhody nad pøípadnými nevýhodami hlavnì

tehdy, kdy� roli hraje zatí�ení reproduktorù, a
to platí pøedev�ím pro vysokotónové reproduk-
tory. U nich je zapotøebí, aby se maximální mì-
rou omezilo zatí�ení signály nízkých kmitoètù,
které by se pouze mìnily v teplo (nízkým kmito-
ètem v tomto pøípadì rozumíme signál o frek-
venci men�í, ne� je rezonanèní frekvence re-
produktoru). Tyto signály by navíc zbyteènì
mechanicky namáhaly kmitací systém repro-
duktoru.

Jak jsme si ji� døíve øekli, v oblasti nad rezo-
nanèní frekvencí je výchylka kmitacího systému
nepøímo úmìrná druhé mocninì frekvence sig-
nálu. To je nevyhnutelné zlo. Mezní frekvence
filtru pro vysokotónový reproduktor v�dy le�í
nad rezonanèní frekvencí a je úèelné volit str-
most tohoto filtru tak, aby se pod mezní frek-
vencí výchylka zbyteènì nezvìt�ovala. U filtru
druhého stupnì, tedy se strmostí 12 dB na ok-
távu, se pøirozený nárùst výchylky právì kom-
penzuje poklesem pøenosu filtru. Z tohoto hle-
diska je úèelné pro vysokotónový reproduktor
pou�ívat výhybku alespoò této strmosti. Men�í
strmost, tj. 6 dB na oktávu, je vhodná pouze
pro speciálnì konstruované mìnièe, pøípadnì
je omluvitelná u levných konstrukcí.

Uspoøádání výhybky se strmostí 18 dB na
oktávu je uvedeno na obr. 1. Hodnoty souèástek
jsou stanoveny pro po�adavek, aby pøenos filtrù
na mezní frekvenci byl -3 dB a amplitudová
charakteristika byla maximálnì plochá (pøeno-
sová funkce Butterworthova typu). Výhybka (filtr)
tøetího stupnì má toti� oproti výhybce druhého
stupnì dal�í stupeò volnosti a není tedy popsá-
na jen mezním kmitoètem, jak je tomu u první-
ho stupnì se strmostí 6 dB na oktávu, nebo
mezním kmitoètem a útlumem na dìlicím kmi-
toètu, pøípadnì èinitelem jakosti, jimi� je popsá-
na výhybka druhého stupnì (teoretické podrob-
nosti tentokrát vynecháme). To samozøejmì
poskytuje dal�í prostor pro �dolaïování� s ohle-
dem na specifické vlastnosti reproduktorù a sa-
mozøejmì také pro chyby. Optimalizace nasta-
vení výhybky tøetího stupnì je tudí� prakticky
nemo�ná bez prùbì�ného mìøení a jejím vý-
sledkem je takøka v�dy zapojení, jeho� hodnoty
se podstatnì li�í od vypoètených.

Pro ilustraci praktického provedení repro-
duktorové soustavy s ponìkud slo�itìj�í výhyb-
kou tentokrát pøedkládáme malou dvoupásmo-
vou soustavu EMBLA (opìt z konstrukèní dílny
firmy SEAS). Basová vìtev výhybky má strmost
6 dB na oktávu a kompenzaci indukènosti re-
produktoru, vý�ková vìtev má strmost 12 dB na
oktávu a je doplnìna odporem pro kompenzaci
vìt�í citlivosti vysokotónového mìnièe. Dìlicí
frekvence je pøibli�nì 3 kHz. O konstrukci sou-
stavy platí toté�, co jsme uvádìli u døíve publi-
kované stavebnice NJORD, snad jen s tou
zmìnou, �e vzhledem k men�ím rozmìrùm
skøínì není nutné vyztu�ování, pokud základní
materiál má tlou��ku alespoò 19 mm.

Reproduktory i souèástky pro výhybky si
mù�ete jednotlivì nebo jako stavebnici objed-
nat u firmy Besie (nebo jejích autorizovaných

prodejcù).
Adresa: Evropská 37, 160 00

Praha 6, tel.: (02) 24 31 13 36,
312 33 58, fax: 24 31 13 53. Viz
té� inzerce v PE 1/98 s. XV.

Obr. 1.

Obr. 4. Impedanèní a
amplitudová charakteristika

Obr. 3. Mechanický výkres
(tlumení - 50 mm syntetické

vaty na v�ech stìnách kromì
èelní stìny, bassreflex

Æ 48 mm, délka 100 mm)

Obr. 2.

           (Pokraèování pøí�tì)
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O�ivení

U varianty Easy propojte cínem
nebo drátem plo�ky u konektoru CON1
(obr. 18).

Nejèastìj�í chyby

- Nedopájené vývody SMD souèástí -
snadno pøehlédneme.
- Spojené vývody integrovaných obvo-
dù - zvlá�tì u tìch, mezi kterými pro-
chází spoj.
- Chybìjící propojka.
- Pozor na silové pùsobení na sou-
èástky SMD, popø. vìt�í ohýbání des-
ky. Pøi prasknutí souèásti SMD vzniká
rùznì vodivá mikrotrhlina, která není
patrná ani pøi pozorování zblízka - tì�-
ko se hledá.

Zdrojová èást

Doporuèujeme nevsazovat �ádné
integrované obvody do objímek pøed
kontrolou zdroje. Nejprve zkontroluje-
me, zda pracují správnì dva stabilizá-
tory, které vytváøejí jak kladné, tak
i záporné napájecí napìtí.

Pøipojíme ss zdroj 12 a� 14 V (nej-
lépe s proudovou ochranou 0,5 A) sé-

riovì s ampérmetrem, a mìøíme na-
pìtí digitální èásti - na ochranné Ze-
nerovì diodì D12. Mìlo by se po-
hybovat kolem 5 V. Pokud je v�e
v poøádku, zasuneme do objímek
v�echny integrované obvody - pozor
na správné natoèení!!! a rovnì�
také øídicí mikroprocesor na desce
ECHOPAN. Po zapnutí zdroje by spo-
tøeba nemìla pøesáhnout 300 mA.
Displej nejprve zobrazí podélnou èár-
ku - støední segment a pak by mìl
zobrazit èíslo nìkterého z programù.

Deska Echoclass - pouze
u varianty EchoTop Classic

Deska Echoclas musí být samo-
zøejmì nasunuta na konektor na ECHO-
DESK. Necháme nastavené echo 10
a mìøíme frekvenci na vstupu fázové-
ho detektoru - vývod 14 IC1 (4046).
Musí být stejná jako na mikroproceso-
ru na vývodu 7 - 1MHz. Na výstupu
z VCO (vývod 4 IC1) by mìla být stej-
ná frekvence.

Deska Echopot - pouze
u varianty EchoTop Caddilac

Deska rovnì� obsahuje fázový zá-
vìs s VCO (IC1) a mìøíme na stejných
vývodech jako u desky ECHOCLASS.
Tato deska obsahuje dal�í obvody,
jako multiplexery pro digitální poten-
ciometry, av�ak ty provìøíme a� poz-
dìji.

Digitální zpo�ïovací
linka - Echodesk

DIGITÁLNÍ STEREO ECHO/HALL
 ECHOTOP EASY, CLASSIC A CADILLAC

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

(Pokraèování)

Obr. 6. Rozmístìní souèástek SMD ECHODESK

Mikroprocesor - deska
ECHOPAN

Po pøipojení napájecího napìtí zmì-
øíme napìtí na vývodu 16 (reset) - mìlo
by být vìt�í ne� 4,5 V. Pokud je men�í
ne� 3 V, mikroprocesor se vùbec ne-
rozbìhne. Pak provìøíme funkci v�ech
tlaèítek a indikaèních LED. Tlaèítky
UP nebo DOWN navolíme program
ECHO 10 - nesmí svítit dioda LED
Echo/Hall. U tohoto echa budeme ná-
slednì mìøit. Zmìøíme frekvenci na
vývodu 7 IC2 (mìla by být pøesnì
1 MHz), je to hlavní frekvence, která
slou�í jako øídicí frekvence celé digi-
tální èást.

Na v�ech vývodech, komì napáje-
cích, IC18 by mìla být frekvence 1 MHz
(echo 10). Na výstupech multiplexerù
IC14, IC15 a IC16 se pøepínají rych-
lostí 1 MHz dvì frekvence - oscilosko-
pem nesmíte vidìt pouze jedinou, ale
jakýsi souèet obou - zobrazení signálu
je závislé na synchronizaci èasové zá-
kladny osciloskopu. Na výstupech
z IC16 (vývod 10, 11, 12) je to zvlá��
patrné - jedna frekvence do multiple-
xeru je kolem 1 Hz a vidíte pøepínání
multiplexeru. Pokud je na nìkterém
z výstupù multiplexeru trvale stav �L�
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Obr. 7. Rozmístìní souèástek ECHODESK

Obr. 8. Deska s plo�nými spoji ECHODESK
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nebo �H�, pøípadnì se vám zdají prù-
bìhy divné, zkontrolujte signály z vý-
stupù dìlièek IC11, IC12 a IC13,
vedoucí do multiplexerù. Snadno se
spojují cesty na sbìrnici u pamìtí -
IC19, IC20 a IC21. Je dobré proti sil-
nému svìtlu prohlédnout desku s plo�-
nými spoji - nechtìná propojení cínem
jsou snadno viditelná.

Pøi nastavení - DELAY è. 10 by
mìly být na výstupech dìlièek IC11,
IC12 a IC13 pøibli�nì tyto frekvence
(v�echny stupnì dìlièek IC11 a IC13
dìlí pøedcházející frekvenci dvìma,
av�ak celá dìlièka IC12 dìlí dohroma-
dy 15):

 IC11 - vývod 3 = 500 kHz
 IC11 - vývod 4 = 250 kHz
 IC11 - vývod 5 = 125 kHz
 IC11 - vývod 6 = 62,5 kHz
 IC11 - vývod 11 = 31,25 kHz
 IC11 - vývod 12 = 15,625 kHz
 IC11 - vývod 13 = 7,8125 kHz
 IC11 - vývod 14 = 3,906 kHz
 IC12 - vývod 7 = 2,083 kHz
 IC12 - vývod 9 = 1,042 kHz
 IC12 - vývod 15 = 520,8 Hz
 IC12 - vývod 3 = 260,4 Hz
 IC13 - vývod 4 = 130,2 Hz
 IC13 - vývod 5 = 65,1 Hz
 IC13 - vývod 6 = 32,5 Hz
 IC13 - vývod 11 = 16,27 Hz
 IC13 - vývod 12 = 8,13 Hz

 Vstupní èást - Echodesk

Pøipojíme signální generátor - frek-
venci nastavíme na 1 kHz a napìtí na
100 mV. Na Echopan by se mìla roz-
svítit alespoò jedna dioda LED indiká-
toru vybuzení, pokud pøidáváme zisk
vstupního zesilovaèe GAIN, rozsvítí
se postupnì v�echny, napìtí na výstu-
pu vstupního zesilovaèe by se mìlo
úmìrnì mìnit (vývod 1 IC1).

Napìtí na výstupu operaèního ze-
silovaèe IC1B vývod 7 by mìlo být
zhruba polovièní ne� na výstupu IC1A
vývod 1. Je to zpùsobené smì�o-
váním hlavního signálu se signálem
zpo�dìným (FEEDBACK).

Limitér - Echodesk

Necháme pøipojený signální gene-
rátor a natoèíme potenciometr citlivos-
ti do levé krajní polohy - na minimum.
Pøi zmìnì vstupního napìtí od 100 mV
do 1 V by se napìtí na výstupu limité-
ru (vývod 1 IC2) mìlo mìnit v rozsahu
od 0,6 do 0,8 V.

Pøevodník A/D
- Echodesk

Na výstupu z pøevodníku (IC4 vý-
vod 5) by mìla být �jakási oscilace�
frekvence v závislosti na vstupním
signálu.

Obr. 9. Rozmístìní souèástek SMD ECHOPAN

Obr. 10. Rozmístìní souèástek ECHOPAN

Obr. 11. Deska s plo�nými spoji ECHOPAN

Obr. 12. Rozmístìní souèástek
SMD ECHOCLAS

Obr. 13. Rozmístìní souèástek
ECHOCLAS

Obr. 14.
Deska s
plo�nými

spoji
ECHOCLAS
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Digitální posuvné registry -
Echodesk

Na vstupech a výstupech DRAM
pamìtí IC19, IC20 a IC21 by mìl být
podobný signál jako na výstupu z pøe-
vodníku.

Pøevodníky D/A - Echodesk

Na kondenzátorech C15, C16, C17,
C18 by mìl být namìøen ji� stejný
analogový signál, jaký je pøivádìn do
celého zaøízení ze signálního generá-
toru.

Spínací obvody - Echodesk

Pøi sepnutí tlaèítka ON/OFF - roz-
svícená dioda LED. ON - signál pro-
chází analogovými spínaèi v levém
i pravém kanále a dolní propustí. Zde
jsou potlaèeny frekvence nad 11 kHz.

Výstupní zesilovaè - Echodesk

Z filtrù prochází signál smì�ova-
cím obvodem (potenciometr P3 a re-
zistory kolem nìj) a vede do výstupního
zesilovaèe se zesílením pøibli�nì 3.

Pokud je v�e v poøádku, pøistoupí-
me ke zkou�ce celého zaøízení pomo-
cí signálu z mikrofonu, kytary atd.

Do vstupní zásuvky pøipojíme sig-
nál a výstup spojíme se zesilovaèem.
Pøi vybuzení by mìl indikátor zobra-
zovat velikost vstupního signálu. Po-
tenciometr citlivosti otoèíme na mini-
mum. Pokud máme variantu Classic
nebo Easy, nastavíme potenciometr
MIX a FEEDBACK do støední polohy a
zkusíme, zda signál ze vstupu pro-
chází celým efektem. Nakonec stisk-
neme tlaèítko ON a ve výstupním
signálu by se mìl objevit zpo�dìný

signál v závislosti na nastaveném
programu.

Dále vyzkou�íme limiter signálu
zapojený pøed zpo�ïovací linku. Po-
tenciometr MIX nastavíme do pravé
krajní polohy a zapneme efektové tla-
èítko ON. Pøi stejném vstupním signá-
lu a zmìnì citlivosti by mìl zpo�dìný
signál od urèité hladiny zùstat stejnì
silný, popø. se jen mírnì zvìt�ovat.
Pokud i toto je v poøádku, mù�eme
provìøit v�echny funkce, vèetnì ste-
reofonního výstupu, a zkusit progra-
movat podle návodu k mikroproce-
soru.

Obsluha - programování

Celé zaøízení se obsluhuje pìti tla-
èítky a tøemi, popø. jedním potencio-
metrem, stav zaøízení indikuje 1,5míst-
ný displej a 7 diod LED.

Ovládácí prvky
a indikaèní prvky (obr. 22.)

Obr. 15. Rozmístìní
souèástek SMD

ECHOPOT

Obr. 16. Rozmístìní
souèástek
ECHOPAN

Obr. 17. Deska
s plo�nými spoji

ECHOPAN
26,8 x 125 mm

     (Dokonèení 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).

1. Tlaèítko EFFECT ON/OFF - slou�í
k zapínání a vypínání efektu.
2. LED ON - svítí-li, efekt je aktivní
(zapnutý).
3. Tlaèítko ECHO/HALL - slou�í k vý-
bìru funkce efektu, buï Echo, nebo
Hall, v re�imu programování pak k vý-
bìru parametru.
4. LED HALL - svítí-li, efekt je v re�i-
mu Hall.
5. Tlaèítko UP v základním re�imu - vý-
bìr následujícího programu; pøi funkci
Hold - zvý�ení rychlosti pøehrávání;
v re�imu programování - zvìt�ení
hodnoty aktuálního parametru.
6. Tlaèítko DOWN: v základním re�i-
mu - výbìr pøedchozího programu; pøi
funkci Hold - sní�ení rychlosti pøehrá-

vání; v re�imu programování - zmen-
�ení hodnoty programovaného para-
metru.
7. Display: v základním re�imu spolu
s LED HALL zobrazuje aktuální pro-
gram; v re�imu prog. zobrazuje hod-
notu aktuálního parametru.
8. Tlaèítko HOLD: pøepínání mezi re�i-
my, krátký stisk - funkce HOLD, dlou-
hý stisk (del�í ne� 2,5 s) - vstup do re-
�imu programování.
9. LED HOLD - svítí-li, indikuje re�im
Hold.
10. Indikátor (4 diody LED) - v zákl. re�i-
mu indikátor vybuzení, v re�imu prog.
zobrazuje programovaný parametr.
11. Potenciometr GAIN - slou�í k na-
stavení optimálního vybuzení efektu.
12. Potenciometr FEEDBACK - (není
u Cadillac) nastavuje velikost signálu,
který se vrací z výstupu na vstup, jinak
øeèeno rychlost útlumu nebo poèet
opakování.
13. Potenciometr MIX - (není u Cadil-
lac) nastavuje pomìr mezi originálním
(vstupním) a efektovým (zpo�dìným)
signálem.

Param. Echo Param. Hall Bliká LED

             Zpo�dìní A
Stereo Typ B
Sampl. ef. Sèítání C
    Frekvence rozmítání D
      Èas. konst. rozm. C, D
   Zp. vazba (Feedback) B, C
   Mix orig./zpo�ï. signál A, B
              Ulo�ení A, D
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Zapojenie vytvára svetelný efekt
�KITT�, pri ktorom sa svetlo vysoko-
svietivých LED �pohybuje� od krajov
ku stredu a spä�. Hlavné výhody popi-
sovaného zariadenia sú: malá spotre-
ba, malé rozmery, vysoká svietivos�,
ni��ie zriaïovacie náklady v porovnaní
s komerènými výrobkami podobného
typu, ale tie� nenároèná mechanická
kon�trukcia, ktorá je u¾ahèená pou�i-
tím plastovej krabièky. Zapojenie na
obr. 1 je ve¾mi jednoduché.

Ako generátor impulzov je pou�itý
známy èasovaè 555 v prevedení CMOS.
Frekvenciu jeho kmitov urèujú R1, R2,
C1.

Impulzy sú privádzané na vstup in-
tegrovaného obvodu 4017, èo je pä�-
stupòový Johnsonov èítaè - dekóder.
Na osem z jeho desiatich výstupov, sú
pripojené LED v�dy po dve v sérii.
Vhodným usporiadaním LED vznikne

dojem �be�iaceho svetla�, èasto nazý-
vaného �KITT�. Výstup Q8 je zapojený
na vstup RESET, aby sa po skonèení
cyklus opä� zaèal. Celé zariadenie je
napájené �tyrmi tu�kovými èlánkami
typu �AA�. Ako spínaè treba pou�i� èo
najmen�í ��upátkový prepínaè�, kto-
rých je v predaji dostatok, ale sú k dis-
pozícii aj vo vyradených kazetových
magnetofónoch. Aby bol efekt výraz-
nej�í, treba pou�i� LED s vysokou
svietivos�ou. Vhodné typy od firiem
Hewlett Packard alebo Kingbright má
v predaji väè�ina firiem. V�etky sú-
èiastky sú osadené na obojstrannej
doske s plo�nými spojmi a celé zaria-
denie je umiestnené do plastovej kra-
bièky KM20 (v GM electronic), z ktorej
treba odstráni� prepá�ky a vlepi� kú-
sok èerveného plexiskla. Celkové
mechanické usporiadanie vidie� z fo-
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tografie. Dr�iak mo�no zhotovi� z oce-
¾ového plechu hrúbky 1 a� 2 mm, ka�-
dý pod¾a svojich mo�ností.

Zoznam súèiastok

R1 1 kW
R2 3,3 MW
C1 22 nF, ker
C2 10 nF, ker
D1 a� D10 LED 5 mm, vysoká svie-

tivos� (HER)
D11 a� D16 KA206 (1N4148)
IO1 CMOS 555
IO2 4017
S1 miniatúrny posuvný prepínaè
B1 a� B4 tu�kové èlánky AA 1,5 V
krabièka plastová KM20

Výstra�né
zariadenie na bicykel
Popisované efektové zariadenie má, ako u� názov uvádza,  upo-

zorni� vodièa automobilu na noèného cyklistu, ktorý má uvedený
�blikaè� na svojom bicykli.

Obr. 1. Schéma zapojenia

  Marian Takáè

Obr. 2. Doska s plo�nými spojmi
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Rubriku pøipravuje ing. Alek Myslík, INSPIRACE, alek@inspirace.cz, V Ol�inách 11, 100 00  Praha 10

PC HOBBY
INTERNET - CD-ROM - SOFTWARE - HARDWARE

WINDOWS 98 JSOU NA SVÌTÌ
Dlouho pøipravovaná nová verze operaèního systému Microsoft Windows pod názvem Windows 98

spatøila svìtlo svìta � byla oficiálnì uvedena na trh 25. èervna t. r. v americkém San Franciscu. Proto�e
jde o operaèní systém pro nej�ir�í vyu�ití se zamìøením na kvalitní podporu multimédií a komunikace,
pokusíme se vás s jeho vlastnostmi a funkcemi podrobnì seznámit. Popis rozdìlíme do pìti základních
oblastí � Práce se soubory a s Internetem, Multimédia, Komunikace, Zrychlení práce  a Nastavování poèítaèe.

Práce se soubory
a s Internetem

Práce se soubory a s dokumenty
v poèítaèi lze obvykle rozdìlit na práci
s dokumenty na vlastním poèítaèi nebo
vlastní poèítaèové síti a práci s doku-
menty na Internetu. Doposud se li�ily
nástroje i pøístup k obou tìmto katego-
riím dokumentù a souborù. Operaèní
systém Windows 98 v�e usnadòuje
a umo�òuje jednotný zpùsob pøístupu
k informacím, bez ohledu na to, kde se
nacházejí.

Webové u�ivatelské rozhraní
Díky internetovým technologiím ve

WIndows 98 se pøístup k Internetu stá-
vá organickou souèástí práce s poèí-
taèem. Není u� nutné pamatovat si rùz-
né postupy závislé na tom, kde se po-
�adovaná informace nachází.

Známý Explorer je nyní univerzální
- umo�ní vám prohlí�et cokoliv od do-
kumentù ve Wordu po webové stránky.
Uká�e vám obsah va�eho pevného
disku stejnì jako va�i sí�, stránky firem-
ního intranetu i WWW Internetu. A� se
svým poèítaèem �cestujete� kamkoliv,
máte v�dy k dispozici stejný nástrojo-
vý pruh se stejnými základními funkce-
mi na stejných místech. V�ude mù�ete
pou�ívat tlaèítka Forward a Back (Do-
pøedu a Zpìt) a vracet se tak nejen
k pøedchozím webovým stránkám, ale
i tøeba k textovému dokumentu ve Wor-
du nebo spreadsheetu v Excelu - v�e
ve stejném prohlí�eèi a ve stejném
oknì.

Pak je zde WebView. Usnadòuje
a zpøehledòuje práci s disky, adresáøi
a soubory na va�em poèítaèi. Ka�dý
adresáø mù�e být zobrazen jako we-
bová stránka � mù�e obsahovat obráz-
ky místo standardních ikon, rùzné do-

plòkové informace (napø. údaje o cel-
kové a volné kapacitì disku, o poètu
a velikosti souborù v adresáøi, zobrazí
náhled obrázku, na který uká�ete kur-
sorem atd.), mù�e mít libovolnou gra-
fickou úpravu. Poøád platí to, �e �uk-
nete-li na symbol nebo název souboru
nebo jiného adresáøe, otevøe se - celé
to ale mù�e být velice hezké, pøehled-

Celou událost uvedení Microsoft Windows 98
na trh sledovali nejen pøímí náv�tìvníci akce,

ale statisíce dal�ích ve velkých amerických
kinech a milióny na Internetu v pøímém pøeno-

su (videozáznam byl je�tì dlouho potom
na Internetu k dispozici)

Tlaèítka Forward a Back nyní mù�ete
pou�ívat nejen na webu
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né, pøíjemné. Pro konservativní u�iva-
tele zùstává samozøejmì zachována
mo�nost klasického adresáøového zo-
brazení. Windows 98 obsahují i v�ech-
ny nástroje potøebné k tvorbì tako-
výchto webových pohledù do va�eho
poèítaèe (jsou to vlastnì standardní
webové stránky, dokumenty HTML, tak
jak se pou�ívají na WWW Internetu).

Roz�íøená funkce a nabídka tlaèít-
ka Start dává mo�nost pøidávat do me-
nu dal�í funkce nebo dokumenty, od-
kazy na webové stránky, a to v�e velice
rychle pøetahováním my�í. Stejnì sna-
dno a rychle lze v�e kdykoliv pøeorgani-
zovat. V�echny informace, které potøe-
bujete, máte pak opravdu �na dosah
ruky� � na jediné �uknutí my�í.

Personalizovaný
pøísun informací

Windows 98 s Internet Explorerem
vám mohou dodávat po�adované infor-
mace z Internetu automaticky a� na ob-
razovku. Nemusíte ji� prohlí�et svá ob-
líbená místa na Internetu abyste zjisti-
li, zda se na nich nìco zmìnilo, webové
stránky si mù�ete �stáhnout� na svùj
poèítaè a po odpojení od Internetu si

Univerzální Explorer vám ve Windows 98 umo�ní prohlí�et v�echno - disky, adresáøe, WWW i jednotlivé dokumenty

WebView umo�òuje zobrazovat disky i adresáøe jako webové stránky s mnoha
doplòkovými informacemi

vám signalizuje malý èervený puntík
u pøíslu�né ikony v seznamu Favorites.
Systém umo�òuje i to, aby vám infor-
mace o zmìnì byla zaslána elektronic-
kou po�tou.

Proèítání webových stránek na In-
ternetu je obvykle zdlouhavé, ztrácíte
mnoho èasu èekáním na nahrávání
dal�ích a dal�ích stránek. A èasto tøe-
ba na cestách nemáte ani mo�nost se
k Internetu pøipojit. Windows 98 umo�-
òují nahrát si v�echny po�adované
stránky (i celou jejich strukturu) do své-
ho poèítaèe a proèítat si je v klidu po-
zdìji. Internet Explorer pøitom inteli-
gentnì nahrává pouze to, co se proti
minulému stavu zmìnilo.

Aktivní kanály pou�ívají nìkteøí po-
skytovatelé obsahu k tomu, aby vám

je v klidu prohlí�et, ani� by vám naska-
koval úèet za telefon.

�Subskripce� vám umo�òuje �pøed-
platit si� (nic se ale neplatí) jakékoliv
stránky z Internetu. Windows potom
automaticky sledují, zda se nemìní je-
jich obsah, a zmìny dodávají automa-
ticky do va�eho poèítaèe. Najdete-li na
webu stránku, která se vám líbí, pøidáte
ji snadno jedním �uknutím k va�im fa-
voritùm a Explorer se vás zeptá, zda
si pøejete být informováni o jakýchko-
liv zmìnách na této stránce a zda ji
chcete celou ulo�it do poèítaèe pro po-
zdìj�í studium. Podle va�ich odpovìdí
to pak automaticky udìlá. To, �e do�lo
na vámi vyu�ívané stránce ke zmìnì,

posílali personifikované informace, je
to velmi podobné Subskripci.

Pohodlné prohlí�ení Internetu
Prostøednictvím Internet Exploreru

nabízí Windows 98 nejmodernìj�í pro-
støedky k prohlí�ení Internetu a vyu�í-
vání jeho nabídek. Poskytuje maximál-
ní bezpeènost a pøísun maximálního
mno�ství informací v co nejkrat�ím
èase.

Zadávání adres usnadòuje funkce
AutoComplete, která rychle a pøesnì
doplní adresu URL, kterou jste zaèali
psát (stejnì tak ale doplní napø. cestu
k souboru do urèitého adresáøe). Tla-
èítka Forward a Back (je u nich i histo-
rie, rozbalovací seznam, z kterého si
vyberete, kam a� se napø. chcete vrátit)

Windows 98 umo�òují práci �off-line�

Search Bar se
vytvoøí v levé

èásti okna
a máte na nìm
trvale pøed oèi-

ma v�echny
vyhledané od-
kazy. V pravé
èásti okna pøi-
tom prohlí�íte

vyhledané
stránky
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a maximální vyu�ívání funkcí typu Drag
and Drop (pøesuò a pus�) rovnì� urych-
lí práci.

Kdy� na Internetu hledáte nìjakou
informaci, dostanete obvykle jako vý-
sledek obsáhlý seznam odkazù. Pro
snaz�í orientaci v nìm nabízí Internet
Explorer tzv. Search Bar (vyhledávací
pruh). Vyhledané výsledky se zobrazí
v levé èásti okna, zatímco v pravé èásti
se zobrazují cílové webové stránky,
podle toho, na který odkaz �uknete.
Máte tak stálý pøehled vámi prohledá-
vaných míst.

K rychlému vracení se do míst, kde
jste ji� dnes (vèera, tento týden) byli je
urèen History Bar (pruh nav�tívených
míst). Podle datumu jsou v nìm seøa-
zena v poøadí v�echna místa, která jste
v posledním období nav�tívili. Otvírá se
opìt v levé èásti okna a v pravé èásti
se zobrazují zvolené stránky.

Tøetí podobnou funkcí Exploreru je
Favorites Bar. Jsou zde v libovolné vá-
mi zvolené struktuøe uspoøádány odka-
zy na va�e oblíbené nebo èasto na-
v�tìvované stránky. Pouhým pøesou-
váním odkazù my�í je mù�ete pro pøe-
hlednost uspoøádat do libovolné hierar-
chické struktury. V�echny tøi tyto funk-
ce - Search Bar, History Bar a Favori-
tes Bar - jsou pøístupné pøes tlaèítka
trvale viditelná v ovládacím pruhu In-
ternet Exploreru.

Snadné pøipojování k Internetu
Proces pøipojování k Internetu a na-

stavování potøebných parametrù je
mnohdy slo�itý a nìkteré u�ivatele od-
razuje od práce s Internetem. Windows
98 se sna�í v tomto smìru vyjít svým
u�ivatelùm co nejvíce vstøíc. Internet
Connection Wizard je prùvodce, který
vás krok za krokem povede k úspì�-
nému vybudování spojení. Navíc ve
slo�ce Online Services je výbìr nejvìt-
�ích svìtových poskytovatelù pøipo-
jení, u kterých se vám spojení nain-
staluje automaticky pouze na jediné
�uknutí (to vám ale u nás pravdìpodob-
nì k nièemu nebude, leda�e by èeská
verze Windows 98 mìla tuto funkci
lokalizovánu na na�e pomìry).

Multimédia
Microsoft Windows 98 pøemìní

bì�ný poèítaè na moderní centrum
vzdìlání a zábavy. Podporuje stan-
dardy MMX, DirectX 5.0 a celou øadu
nejnovìj�ích periferních zaøízení. Díky
v�em nejnovìj�ím technologiím umo�-
òuje vá�nivým hráèùm podobné zá�it-
ky, jako pøi pou�ití specializovaných
herních konzolí a automatù.

Sledování televize na PC
Pokud pøidáte do poèítaèe kartu

s televizním tunerem, nabízí vám Win-
dows 98 softwarové vybavení ke kom-
fortnímu sledování standardního tele-
vizního vysílání na va�em poèítaèi.
Electronic Program Guide (EPG) je
software pro pøehled programù jednot-
livých stanic, mù�ete si v nìm napro-

gramovat, aby vás upozornil na zaèát-
ky vybraných poøadù a poskytl vám
o nich podrobnìj�í informace.

Mù�ete souèasnì pracovat a po oè-
ku v okénku (libovolnì velkém) sledo-
vat televizní vysílání, aby vám nic neu-
niklo. Nìkteré televizní stanice ji� za-
èínají vysílat i webové stránky a i na to
je nový operaèní systém ji� pøipraven.

Pøipojování
pøídavných zaøízení

Operaèní systém Windows 98 dále
pokroèil ve snaze o co nejjednodu��í
pøipojování jakýchkoliv vnìj�ích pøí-
davných zaøízení k poèítaèi.

Universal Serial Bus (USB)
Microsoft Windows 98 podporuje

nové moderní hardwarové rozhraní -
Universal Serial Bus (USB). Jsou jím
vybavovány ji� v�echny nové moderní
poèítaèové základní desky (mother-
boardy). Slou�í k pohodlnému a rych-
lému pøipojování bì�ných i jakýchko-
liv dal�ích periférií k poèítaèi - my�í,
joystickù, klávesnic, skenerù, video-
kamer ap.

jit k nim místo pøímo k poèítaèi (napø.
lze pak pøipojit my� ke klávesnici),
l automatická instalace - kdy� pøi-

pojíte zaøízení do konektoru, poèítaè si
automaticky sám nainstaluje a nakon-
figuruje potøebné ovladaèe a pøidìlí
systémové prostøedky. Obvykle není
zapotøebí samostatné napájení, zaøí-
zení jsou napájena pøímo z portu USB
a jsou tak pøipojena pouze jediným
kabelem,
l pøenos dat prostøednictvím USB

je asi 10x rychlej�í ne� pøes standard-
ní sériový port.

Do nynìj�ka bylo nutné zacházet se
�irokým spektrem nejrùznìj�ích ko-
nektorù a portù (sériové, paralelní,
SCSI, game ap.). Ka�dý má jiný tvar,
jiný poèet a typ vývodù. Tyto slo�itosti
èinily doposud z pøipojování pøídav-
ných zaøízení k poèítaèi vysoce odbor-
nou zále�itost, které se ka�dý radìji
vyhýbal. Proto se nìkolik nejvìt�ích
poèítaèových firem spojilo a vyvinulo
USB. Jedním z cílù bylo vyvinout tak
standardní a univerzální zpùsob pøipo-
jování, jako je napø. sí�ová zásuvka pro
napájení elektrických spotøebièù.

Pravdìpodobnì nejvìt�í pøedností
USB je mo�nost pøipojování zaøízení
k poèítaèi bez jeho vypnutí nebo restar-
tu. Práce s poèítaèem se tak stává
mnohem flexibilnìj�í. Mù�ete chvíli
pracovat se skenerem, potom pøipojit
místo nìj kameru, a nakonec tøeba ob-
razovou montá� vytisknout na barevné
tiskárnì, kterou si k poèítaèi na chvíli
pøipojíte. To v�e plynule, ani� byste
pøeru�ili práci, ani� byste museli neu-
stále vypínat a zapínat poèítat a èekat,
a� nabìhne operaèní systém.

Automatická instalace a konfigu-
race tyto výhody je�tì zvýrazòuje. Vy-
balíte z krabice napø. nový skener (pøi-
pojitelný na USB), pøipojíte ho k bì�í-
címu poèítaèi a hned skenujete. Ne-
musíte ani vypnout poèítaè, ani insta-
lovat nìjaké karty a zadávat parame-
try nutné k tomu, aby se zaøízení s va-
�ím poèítaèem �skamarádilo�. V�e pro-
bìhne zcela automaticky bez va�eho
zásahu.

Konektor USB

Nìkteré z výhod USB:
l jediný standardní typ konektoru

je shodný pro v�echna pøipojovaná
zaøízení,
l pøipojování a odpojování zaøízení

lze provádìt za provozu,
l pomocí rozboèovaèù mù�ete

k jednomu poèítaèi pøipojit a� 127 tako-
vých zaøízení,
l jednotlivá zaøízení lze zøetìzit -

pokud jsou vybavena pøíslu�ným ko-
nektorem, mù�ete dal�í zaøízení pøipo-

(Pokraèování pøí�tì)

History Bar (pruh
nav�tívených míst)

umo�òuje se snadno
a rychle vracet na

místa a  stránky,
které jste nav�tívili

dnes, vèera, minulý
týden ap. Pod ikonou

nav�tíveného místa
lze rozbalit

(nebo opìt schovat)
seznam v�ech

stránek na tomto
místì nav�tívených
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Videoprojekty  mají obvykle dvì
hlavní fáze - produkèní a post-produk-
èní. V produkèní fázi se poøizují zábìry
- obvykle na magnetický pásek (video-
kazety) - a vyhledávají a tvoøí dal�í po-
tøebné materiály (statické obrázky, gra-
fika, titulky, zvukové nahrávky). Po
shromá�dìní v�ech materiálù zaèíná
postprodukèní fáze - editování, kom-
ponování, vytváøení speciálních efek-
tù, pøidávání titulkù a doprovodného
zvuku.

Klasické analogové zpracování vi-
deozáznamu bývá nazýváno také line-
ární - zaèíná se od prvního obrázku ne-
bo titulku a postupuje se popoøadì a�
k závìreèné obrazovce. Pokud nìkde
nastane chyba, je nutné se vrátit k to-
muto místu, opravit ho a odtud znova
v�e udìlat. Na rozdíl od toho moderní
digitální zpracování je nazýváno také
nelineární, proto�e uchovává v�echny
pou�ité komponenty v digitální podo-
bì a s ka�dým z nich lze samostatnì
pracovat (i ho vymìnit), ani� by to ovliv-
nilo cokoliv jiného. Celá postprodukce
je tak velice flexibilní a omezujícím prv-
kem je jedinì vlastní pøedstavivost.

Digitální nelineární videosystém
pracuje v nìkolika postupných krocích,
zahrnujících výbìr a digitalizaci kom-
ponentù, jejich zpracování a kompozi-
ci a zkopírování výsledného videozá-
znamu ve standardním formátu na
transportní médium (pevný disk, video-
kazeta, CD-ROM, DVD).

K digitalizaci analogového zázna-
mu je zapotøebí speciální pøídavná vi-
deokarta do PC. K ní se �zvenku� pøipo-
jí videorekordér, kamera (kamkordér)
nebo televizor a karta pøevádí pøichá-
zející signál na digitální data a zazna-
menává je na pevný disk poèítaèe. Vìt-
�ina tìchto karet zároveò signál kom-
primuje, aby data zabrala na pevném
disku co nejménì místa.

Pøehled nìkterých videokaret firmy
Pinnacle (døíve Miro) jsme pro vás pøi-
pravili v Tabulce 1.

Jsou-li v�echny vstupní materiály
zdigitalizovány a ulo�eny na disk po-
èítaèe, zaèíná tvoøivá èást celého pro-
cesu - komponování výsledného poøa-
du nebo klipu. Od rùzných výrobcù exi-
stuje dostatek kvalitních softwarových
programù, které umo�òují velice po-
hodlné kombinování jednotlivých kom-
ponentù, vytváøení pøechodù a speciál-
ních efektù, tvorbù titulkù atd. Podob-

Tak jak postupnì roste výkon osobních poèítaèù a klesá jejich cena, rostou mo�nosti jejich vyu�ití
v oblastech døíve vyhrazených pouze drahým profesionálním pracovi�tím. V osmdesátých letech se tak
na stoly s osobními poèítaèi pøestìhovala z tiskáren sazba a pøíprava tisku, v posledních letech se tam
stìhuje zpracování videa.

nì lze zacházet i se zvukem a v mno-
ha nezávislých stopách mixovat origi-
nální zvuk s hudbou a doprovodným
slovem.

Technické vybavení malého
digitálního videostudia

Základem technického vybavení je
samozøejmì osobní poèítaè. I kdy� se
pou�ívají ve svìtì v této oblasti i poèí-
taèe Macintosh, u nás to bude pravdì-
podobnì klasické PC. Omezujícím prv-

snímek a klesá pak kvalita zobrazení
nebo záznamu. Doporuèuje se tedy
pou�ívat tak zvané AV disky (speciál-
nì vybírané pro videoaplikace) nebo
disková pole (viz dále). V�dy je vhod-
né mít samostatný pevný disk pro na-
hrávání videa, aby bylo mo�né nahrá-
vat data souvisle. Vhodná kapacita dis-
ku pro krat�í projekty je 1 a� 4 GB.

Operaèní pamìti není nikdy dost.
Na�tìstí v poslední dobì klesla její ce-
na natolik, �e ji� není problémem vyba-

Zpracováno ve spolupráci s firmou WME Data a. s.

kem pro kvalitní zpracování obrazo-
vých dat je schopnost pøedávat tato da-
ta mezi procesorem, pamìtí a pevným
diskem poèítaèe. Maximální dosa�itel-
ná rychlost pøenosu urèuje poèet ob-
rázkù za vteøinu a jejich velikost (rozli-
�ení).

Pøedpokladem je tedy procesor
Pentium, èím rychlej�í, tím lep�í (dnes
ji� vzhledem k pøíznivým cenám není
nutné uva�ovat procesor pomalej�í
ne� 200 MHz). Poèítaè musí být vyba-
ven videokartou pro digitalizaci analo-
gového videosignálu v provedení pro
sbìrnici PCI.

Velmi dùle�itým prvkem poèítaèe
pro zpracování videa je pevný disk.
Proto�e se na nìj zapisují a z nìj ètou
ve�kerá data, musí mít jednak dosta-
teènì velkou pamì�ovou kapacitu, ale
hlavnì dostateènou pøenosovou ry-
chlost, aby byl schopen �pøisouvat�
data dostateènì rychle pro jejich po�a-
dované zobrazování. Drobné mecha-
nické kazy, bì�né na standardnì pou-
�ívaných discích, v obyèejném provo-
zu nevadí, proto�e poèítaè je zjistí a da-
ta zapí�e nìkam jinam. Pøi záznamu
nebo pøehrávání obrazových dat z dis-
ku mù�e v�ak vyhledání náhradního
místa znamenat takovou èasovou ztrá-
tu, �e se �nestihne� dal�í pøená�ený

vit poèítaè dostateènou pamìtí. I kdy�
lze první pokusy dìlat i s 16 MB, rozum-
né minimum RAM je 32 a� 64 MB. Ale
i dal�í zdvojnásobení této kapacity na
128 MB pøijde na pouhých nìkolik tisíc
korun.

Jednodu��í grafické karty vy�adují
pro pøehrávání záznamu externí televi-
zor (televizní monitor). Dokonalej�í kar-
ty umo�òují i pøehrávání záznamu na
obrazovce poèítaèového monitoru, nic-
ménì u�iteèné mohou být i dva mo-
nitory (jedním z nich mù�e být televizní
pøijímaè), pøièem� na jednom se obslu-
huje editaèní software a na druhém
jsou vidìt výsledné obrázky.

Pokud jde o zaøízení k poøizování
zábìrù, pro domácí pou�ití vystaèí bì�-
né komerèní videokamery (Hi-8 nebo
VHS) a standardní videorekordér. Pro
vá�nìj�í práci je vhodné uva�ovat o ka-
meøe s více snímacími prvky (pro jed-
notlivé barvy) a poøídit si videorekordér
se vstupem a výstupem S-video nebo
v jednotlivých barvách.

K záznamu zvuku poslou�í kvalitní
zvuková karta, nìkteré videokarty mají
zabudováno i snímání a digitalizaci
zvuku. Taková kombinace dává obvyk-
le lep�í výsledky (lep�í synchronizaci)
ne� práce se samostatnou zvukovou
kartou.

repro

repro

TV monitor
PC monitor

PC

externí disky a pole

k videokartì

DAT

mgf 1½+ 3/4½

Beta SP/Hi8

VHS

prop. konektory

k mgf

POÈÍTAÈ A VIDEO
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miroVIDEO DC 50
ZORAN a 2x miroASIC

PCI bus mastering / PAL

PAL, NTSC, SECAM pouze pro vstup

Betacam, M2, Digital S, DVCPRO,
DVCam, S-VHS, Hi8, VHS, Video8

BNC (Y, R-Y, B-Y), kompozitní (BNC),
S-video (Y/C) pro vstup a výstup;
audio: stereo cinch jack; genlock pro
externí synchronizaci

v reálném èase
720 x 576 (PAL), 720 x 486 (NTSC);
4:2:2, pro ITU.R 601

16,7 mil. barev, 16/24/32 bit DIB,
24 bit MJPEG, oprava pomìrù stran;
S-Video dekodér 4:2:2,
S-VHS kvalita s 768 body
integrovaný digitální video encoder

jas, kontrast, sytost barev, filtry, kvalita
MJPEG, rychlost disku; úroveò Luma
a Chroma, synchronizace, videofiltry

hardwarová, MJPEG na desce,
720 x 576 / od 2,8:1 do 20:1 (PAL)

z/na pevný disk v reálném èase
PCI bus mastering (7 MB/s)
video výstup 720 x 576 (PAL)
nebo 720 x 486 (NTSC) pøi 50/59,94
snímcích za vteøinu ve studiové kvalitì

Video overlay pro grafické karty
podporující DirectDraw;
pøenos dat po PCI sbìrnici

kompatibilní s jakoukoli grafickou kar-
tou do rozli�ení 1600 x 1280 bodù
a barevné hloubky 24 bit;
nevy�aduje feature konektor

ADOBE Premiere 5.0, Photoshop LE,
ASYMETRIX 3D F/X, miroVIDEO
Pro Pack, miroVIDEO ovladaèe,
32 bit capture file

stereo v reálném èase CD kvalita
(16 bit, 44,1 nebo 48 kHz), 0 a� -20 dB

P200MMX, 64 MB RAM, WINDOWS
NT/95; jiný hard disk pro OS a soft-
ware a jiný pro data (EIDE nebo disko-
vé pole, AV disk Fast nebo Wide SCSI)
24 bit grafická karta s DirectDraw

90 999,- Kè

Procesor:

Sbìrnice/kvalita výstupu:

Video standardy:

Video systémy:

Konektory pro vstupy
a výstupy:

Digitalizace:

Kvalita digitalizovaného
signálu:

Nastavení:

MJPEG komprese
(8 kB zdroj. dat kompri-
movaných do 1 kB):

Nahrávání a pøehrávání:

Overlay okno:

Kompatibilita
s grafickou kartou:

Software a ovladaèe:

Audio:

Doporuèený minimální
systém:

Cena (bez DPH):

miroVIDEO DC 30+
ZORAN a 2x miroASIC

PCI bus mastering / PAL

PAL, NTSC, SECAM pouze pro vstup

S-VHS, Hi8, VHS, Video8

kompozitní (FBAS), S-video (Y/C)
pro vstup a výstup; dohromady
4 konektory na desce
audiokonektory: stereo cinch jack

v reálném èase
768 x 576 (PAL), 4:2:2
dle CCIR 601 v reálném èase

16,7 mil. barev, 16/24/32 bit DIB,
24 bit MJPEG, oprava pomìrù stran;
S-Video dekodér 4:2:2,
S-VHS kvalita s 768 body
integrovaný digitální video encoder

jas, kontrast, sytost barev, filtry,
kvalita MJPEG, rychlost disku

hardwarová, MJPEG na desce,
768 x 576 / 2,5:1, 768 x 288 / 2:1,
384 x 576 / 2:1, 384 x 288 / 1:1

z/na pevný disk v reálném èase
PCI bus mastering (7 MB/s), ètyøstup-
òové, video výstup 768 x 576 (PAL)
nebo 640 x 480 (NTSC) pøi 50/60
snímcích za vteøinu

Video overlay pro grafické karty
podporující DirectDraw;
pøenos dat po PCI sbìrnici

kompatibilní s jakoukoli grafickou kar-
tou do rozli�ení 1600 x 1280 bodù
a barevné hloubky 24 bit;
nevy�aduje feature konektor

ADOBE Premiere 5.0, Photoshop LE,
ASYMETRIX 3D F/X, miroVIDEO
Pro Pack, miroVIDEO ovladaèe,
32 bit capture file

stereo v reálném èase CD kvalita
(16 bit, 48 kHz), 0 a� -20 dB

P200MMX, 64 MB RAM, WINDOWS
NT/95; jiný hard disk pro OS a soft-
ware a jiný pro data (EIDE nebo disko-
vé pole, AV disk Fast nebo Wide SCSI)
24 bit grafická karta s DirectDraw

38 750,- Kè

miroVIDEO DC 30
ZORAN a 2x miroASIC

PCI bus mastering / PAL

PAL, NTSC, SECAM pouze pro vstup

S-VHS, Hi8, VHS, Video8

kompozitní (FBAS), S-video (Y/C)
pro vstup a výstup; dohromady
4 konektory na desce
audiokonektory: stereo cinch jack

v reálném èase
768 x 576 (PAL), 4:2:2
dle CCIR 601 v reálném èase

16,7 mil. barev, 16/24/32 bit DIB,
24 bit MJPEG, oprava pomìrù stran;
S-Video dekodér 4:2:2,
S-VHS kvalita s 768 body,
integrovaný digitální video encoder

jas, kontrast, sytost barev, filtry,
kvalita MJPEG, rychlost disku

hardwarová, MJPEG na desce,
768 x 576 / 3,5:1, 768 x 288 / 2:1,
384 x 576 / 2:1, 384 x 288 / 1:1

z/na pevný disk v reálném èase
PCI bus mastering (7 MB/s), ètyøstup-
òové, video výstup 768 x 576 (PAL)
nebo 640 x 480 (NTSC) pøi 50/60
snímcích za vteøinu

video overlay pro grafické karty
podporující DirectDraw;
pøenos dat po PCI sbìrnici

kompatibilní s jakoukoli grafickou kar-
tou do rozli�ení 1600 x 1280 bodù
a barevné hloubky 24 bit;
nevy�aduje feature konektor

ADOBE Premiere 5.0 LE, Photoshop LE,
ASYMETRIX 3D F/X,
miroVIDEO ovladaèe,
32 bit capture file

stereo v reálném èase CD kvalita
(16 bit, 48 kHz), 0 a� -20 dB

P200MMX, 64 MB RAM, WINDOWS
NT/95; jiný hard disk pro OS a soft-
ware a jiný pro data (EIDE nebo disko-
vé pole, AV disk Fast nebo Wide SCSI)
24 bit grafická karta s DirectDraw

26 490,- Kè

miroVIDEO DC 10
LSI Logic video procesor

PCI bus mastering / PAL

PAL, NTSC, SECAM pouze pro vstup

S-VHS, Hi8, VHS, Video8

kompozitní (FBAS), S-video (Y/C)
pro vstup a výstup; dohromady
4 konektory na desce

v reálném èase
384 x 576 (PAL), 4:2:2

16,7 mil. barev, 16/24/32 bit DIB,
24 bit MJPEG, oprava pomìrù stran;
S-Video dekodér 4:2:2,
S-VHS kvalita s 768 body,
integrovaný digitální video encoder

jas, kontrast, sytost barev, filtry,
kvalita MJPEG, rychlost disku

hardwarová, MJPEG na desce,
384 x 576 / 6:1, 384 x 288 / 3:1

z/na pevný disk v reálném èase,
dvojstupòové, video výstup 384 x 576
(PAL) nebo 320 x 480 (NTSC)

video overlay pro grafické karty
podporující DirectDraw;
pøenos dat po PCI sbìrnici

kompatibilní s jakoukoli grafickou kar-
tou do rozli�ení 1600 x 1280 bodù
a barevné hloubky 24 bit;
nevy�aduje feature konektor

Ulead Video Studio 2.5 VE, Kai�s
Power GOO, miroMEDIA Manager,
miroVIDEO ovladaèe,
32 bit capture file

Pentium, 32 MB RAM,  jiný hard disk
pro OS a software a jiný pro data;
WINDOWS 95
24 bit grafická karta s DirectDraw

9980,- Kè

Jako pøíklady konfigurací pro rùzná
vyu�ití uvádíme následující sestavy:

Home Video
Procesor Pentium 200 MHz MMX,

RAM 32 MB, videokarta DC10, disky 2
+ 4 (6, 8, 11) GB, monitor 14�, zvuková
karta, výstupy VHS a S-VHS 360x540/
6:1, cena od 46 000 Kè (bez DPH).

Standard Video
Procesor Pentium PII 233 MHz, pa-

mì� RAM 64  MB, videokarta DC30,
disk + pole (2 + 9 GB), monitor 17�, zvu-
ková karta, výstupy pro VHS a S-VHS
720x540/3,7:1, cena od 110 000 Kè.

VideoStudio
2x procesor Pentium PII 300 MHz,

pamì� RAM 128 MB, disk + pole 34GB,
videokarta DC30+, DV300, monitor
20�, zvuková karta, S-VHS, digital vi-
deo, cena od  200 000  Kè.

WME DATA a. s.
Na Kovárnì 1, Praha 10
tel. 71724316, fax 71721301

Disková pole

Pøi výbìru pevného disku pro video-
aplikace nelze vycházet z bì�nì udá-
vaných údajù, proto�e ty obvykle vy-
jadøují nejlep�í dosa�itelné parametry
- je ale zapotøebí, aby vysokým náro-
kùm vyhovìly i nejhor�í mo�né para-
metry. Co je platná vysoká rychlost pøi
zápisu na vnìj�í stopy disku, kdy� na-
konec ukládáme i na ty vnitøní, kde ry-
chlost prudce klesá (a� o 40%).

Disková pole (slo�ená z nejménì
dvou diskù) umo�òují vhodnì kombi-
novat zápis do vnìj�ích stop jednoho
disku a vnitøních stop druhého (Zone
Stripping Technology) a zaji��ují tak
vysoký a nemìnný datový tok bez ohle-
du na zaplnìnost diskového pole. Je
øe�en i ji� zmínìný problém po�koze-

Tabulka 1. Vlastnosti rùzných typù videokaret firmy Pinnacle (k vidìní na INVEXu pav. C1 stánek 136)

ných míst (clusterù) na disku - pomocí
tzv. Zone Mapping Technology je èást
a� 40% celkové kapacity pole, která
není výrobcem vyu�ita pro pøímý zápis,
pou�ívána pro náhradní zápis.

Na na�em trhu se objevila v posled-
ním roce disková pole Medea Video-
Raid, která øe�í problém záznamu pro
profesionální práci. Základní øada se
dodává v kapacitách 9, 17, 23 a 34 GB
s datovým tokem 7 a� 9 MB/s, nové
øady mají kapacitu a� 67 GB s roz�iøo-
vacími moduly a datovým tokem 15, 25
a 40 MB/s. Ceny zaèínají od 40 000 Kè.

INVEX 1998 - pav. C1, st. 136
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INTERNET
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU SPINET

K INTERNETU VÁS PØIPOJÍ

Po nakonfigurování systému po-
mocí CD SpiNet Internet Starter kit
modem hlásí: �Není oznamovací tón
(no dial tone).� Co mám dìlat?

Vlastníte modem, který není homo-
logovaný pro ÈR, a proto nerozpozná
oznamovací tón. Øe�ení : V ikonì Ten-
to poèítaè (My Computer) -> slo�ka
Ovládací panely (Control Panels) ->
ikona Modemy (Modems) vyberte typ
Va�eho modemu a v zálo�ce Vlastnosti

(Properties) zru�te volbu Pøed vytáèe-
ním poèkat na oznamovací tón (Wait
for a dial tone before dialing).

Modem mi vytoèí telefonní èíslo
a poté co se dovolá se mi objeví èer-
né terminálové okno, kam musím
poka�dé zadávat pøihla�ovací jméno
a heslo. Lze se tomuto kroku nìjak
vyhnout?

V ikonì Tento poèítaè -> slo�ka
Telefonické pøipojení sítì (Dial up net-
working) -> ikona SpiNet popø. SpiNet
Internet -> na tuto ikonu musíte kliknout

pravým tlaèítkem my�i a vybrat Vlast-
nosti (Properties) -> tlaèítko Nakonfigu-
rovat (Configure) -> poslední tøetí zá-
lo�ka Mo�nosti (Options) a zde zru�it
oznaèení volby Okno terminálu zobra-
zit po vytoèení èísla (Bring up a termi-
nal window after dialing). Po tomto kro-
ku ji� budete psát své pøihla�ovací jmé-
no a heslo pouze do okna pro vlastní
pøipojení.

ké pøipojení sítì (Dial-up networking) -
> kliknìte pravým tlaèítkem na ikonu
va�eho pøipojení a zvolte Vlastnosti
(Properties) -> tlaèítko Nakonfigurovat
(Configure) -> první slo�ka Obecné
(General) - zde zvolte nejvy��í pøeno-
sovou rychlost pou�ívaného modemu
na 19 200 kB/s.

Pozor: V �ádném pøípadì nezadá-
vejte v tomto oknì volbu Pøipojovat se
jen touto rychlostí (Connect only at this
speed).

Pøi pøipojování k va�emu serveru
se mi objeví hlá�ka �Mno�ina sí�o-
vých protokolù byla pro telefonické
pøipojení nesrozumitelná, zkontro-
lujte prosím konfiguraci sítì a zkus-
te se pøipojit je�tì jednou. Pokud
problémy pøetrvávají, kontaktujte
Va�eho poskytovatele�.

Øe�ení tohoto problému se nachází
v konfiguraci TCP-IP protokolu v síti.
Otevøte ikonu Tento poèítaè (My Com-
puter) -> slo�ka Ovládací panely (Con-
trol Panels) -> ikona Sí� (Network).

Máte-li pøi pøipojování k Inter-
netu technické problémy, je ka�-
dá pomoc a rada cenná. Na ser-
veru www.spinet.cz jsou popsá-
ny technické postupy instalací
pro Windows i odpovìdi na nej-
èastìj�í dotazy. Máte-li ale prob-
lém s pøipojením, tì�ko si je mù-
�ete pøeèíst. Proto nìkteré z tìch-
to informací zveøejòujeme v na�í
rubrice.

V tomto dialogovém oknì volíte, zda má
modem èekat na oznamovací tón

V tomto dialogovém oknì volíte, zda se
po vytoèení zobrazí terminálové okno

Velmi èasto se mi stává, �e po pøi-
pojení na Vá� uzel mi spojení �padá�
a je nestabilní. Èím je to?

Pravdìpodobnì nekvalitními tele-
fonními linkami které zpùsobí, �e pøi
modemovém pøenosu o vysokých ry-
chlostech spojení vìt�inou �spadne�.
Nejsnaz�ím øe�ením tohoto problému
je sní�it pøenosovou rychlost modemu
ze stávajících 115 200, 57 600 nebo
38 400 kB/s (co� je maximální pøenoso-
vá rychlost mezi modemem a portem)
na asi 19 200 kb/s. Provedete to násle-
dujícim zpùsobem: V ikonì Tento poèí-
taè (My Computer) -> slo�ka Telefonic-

Dialogové okno pro nastavení maximální
rychlosti pøipojování

Na serveru
www.spinet.cz
najdete mnoho
u�iteèných rad
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Kliknìte na TCP/IP -> pro Telefon-
ní adaptér (TCP/IP -> Dial up adapter)
a zvolte Vlastnosti (Properties). Otevøe
se Vám okno, které má �est zálo�ek.
První zálo�ka Adresa IP (IP adress) -
zde zvolíte Získat IP adresu ze serveru
DHCP. V zálo�ce Konfigurace DNS
(DNS Configuration) za�krtnìte Pou-
�ívat DNS (Enable DNS), jako Hostitel
(Hostname) zvolte Va�e internetové
pøihla�ovací (login) jméno (tj. jméno,
které máte pøed znakem @ ve Va�í e-
mail adrese). Doménu (Domain) zadej-
te login.cz a do poøadí hledání serverù
DNS vepi�te ètyøèíslí 193.86.200.10
a 193.85.3.50 ( Name server1 a Name
server2). Zálo�ky Brána (Gateway),
Upøesnìní (Advanced) a Vazby (Bind-
ings) necháte nastaveny standardnì.
V zálo�ce Konfigurace WINS (WINS
configuration) potom je�tì oznaète Bez
rozli�ení WINS (Disable WINS resolu-
tion).

AKTUÁLNÍ POLITICKÉ INFORMACE

Dialogová okna k nastavení konfigurace TCP-IP

V zajímavém a ru�ném politickém dì-
ní povolebního období je Internet zdro-
jem nejaktuálnìj�ích dostupných infor-
mací. Velmi pìkné profesionálnì pøipra-
vované stránky politických stran jsou
peèlivì udr�ovány a aktualizovány.

V dobì podpisování Smlouvy o vy-
tvoøení stabilního politického prostøedí
v ÈR mezi ÈSSD a ODS byl úplný text
smlouvy na Internetu k dispozici mno-
hem døíve, ne� v kterýchkoliv jiných mé-
diích. Samozøejmì jsou na Internetu
k dispozici i podrobné volební programy
politických stran a mù�ete se pøes Inter-
net do nìkterých stran dokonce i pøi-
hlásit.

Internetové prezentace
èeských parlamentních stran:

www.cssd.cz

www.ods.cz

www.kdu.cz

www.uniesvobody.cz

www.kscm.cz
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www.cd-rom.cz

Ze svých plánù na nejbli��í období prozrazuje
Media Trade na svých webových stránkách hned pìt

nových CD-ROM (dole)

Èe�tí a sloven�tí tvùrci volnì �íøených programù mají
mo�nost své výtvory nabízet v sharewarových kolekcích

Bìhem uplynulého roku jsme vám pøed-
stavili mnoho èeských CD-ROM od firmy Me-
dia Trade. Dnes vám pøedstavíme její webové
stránky, kde najdete pøehlednì uspoøádané
podrobné popisy v�ech CD-ROM a mù�ete si
je zde rovnou i objednat. Dozvíte se, co se
chystá za novinky, jak pøispìt svojí tro�kou
do mlýna a navíc se zde mù�ete seznámit
s produkty firmy Aver pro pøevod VGA signá-
lu na televizní (PAL nebo NTSC) a naopak.

Online
objednávka
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�pidla
Data Processing

S tímto kupónem získáte u firmy

Nad stránìmi 4545, 760 05 Zlín 5

Strá�ný andìl

na CD-ROM  slevu 5%

= SHAREWARE

Strá�ný andìl
obsahuje programy

pro zabezpeèení
va�eho poèítaèe

a souborù

Antivirové programy
AntiVirus Plus for Windows, Anyware

Antivirus Scanner, ARF AntiVirus, AVP,
Command AntiVirus with F-PROT Pro, F-
PROT, F-Prot Pro for Windows, F-Secure
Anti-Virus, Integrity Master, Norton AntiVi-
rus for Windows, PC-cillin Anti-Virus, Per-
forin, ScanPM, Sweep for Windows 95,
System Boot Areas Antivirus, Thunderbyte
Anti-Virus, Vet for, Virex, Virus Checking
Assistant, ViruSafe 95, VirusScan, Vshield.

Práce s hesly
007 for Win32 (rychlý zpùsob, jak chrá-

nit 32-bitové aplikace pro Windows hes-
lem), Password Pal (ukládá v�echna va�e
hesla), EasyPass 97 (objeví, vypne nebo
nastaví heslo v databázovém souboru typu
MDB), Excel-Pwd (generuje neobvyklá hes-
la, která byste mìli pou�ívat), Keeper (udr-
�uje seznam hesel pro online slu�by a jiné
chránìné programy), Password Bank (bì�-
ný zpùsob, jak uchovat, spravovat a vklá-
dat va�e hesla do programù a webovských
stránek), Password Book for Windows (na-
bízí jednoduchou sbírku v�ech va�ich he-
sel, pøístupových kódù a kombinací zám-
kù, abyste je nezapomnìli), Password Cre-
ator (generuje náhodná hesla), Password
Guardian (pamatování, ukládání a skrývání
hesel), Password Keeper (udr�ování se-
znamu hesel), Password Keeper for Win-
dows 95/NT (zredukuje pamatování hesel
na jediné heslo), Password Manager (kó-
dovaná databáze hesel), Password Protect
for Windows 95 (bezpeèný zpùsob, jak si
zaznamenat v�echna va�e hesla), Pass-
word Safe (depozitáø pro v�echna va�e hes-
la), Password Squirrel (udr�uje seznam
úètù a pøidru�ených hesel), Password Trac-
ker Deluxe (rùzná jména a hesla pro va�e
programy), Passwords Plus (utilitka pro
uchovávání hesel) ad.

Ochrana na  Internetu
ConSeal PC Firewall (chrání poèítaè

pøed zlomyslným po�kozením), Cyber Pa-
trol for Windows (mù�e kontrolovat pøístup
dìtí na Internet), CYBERsitter 97 (brání
u�ivatelùm pøistupovat na nevhodné strán-
ky na Internetu), DataSecure (bezpeènost-
ní aplikace), Lock & Key (pøidává kódování
PGP k Exploreru), MailPGP (shell pro PGP
pro mail ve Windows), RedHand (hlídá ak-
tivitu na PC), Remember Me! (ukládá pøi-
hla�ovací jména a hesla), WebChaperone
(seznam zobrazovacích voleb pro èleny
rodiny), WebScanX (ochrana McAfee do
WWW), WinPGP (shell pro PGP) ad.

Ochrana poèítaèe
BLACK.EXE (�zhá�eè� obrazovky chrá-

nìný heslem), CiAll (univerzální dekodér
zpráv), Clasp97 (zámek pracovní plochy),
CodeSafe (chrání spustitelné soubory
a DLL ve Windows 95/NT pøed spu�tìním),
Confidential (bezpeènostní kódovací sys-
tém pro Windows 95), Crowd Control (kom-
pletní kontrola nad pøístupem), Data Pro-
tector (chrání informace na disku proti neo-
právnìnému pøístupu), DControl (kontrola
pøístupu na disk), DeskLock 97 (pøístupová

práva), FearNot (zámek Windows 95),
GS98 Access Control Software (jednoduchý
pøístup k rozmanitým bezpeènostním funk-
cím ve Windows 95), GUI4PGP (dodá PGP
vzhled Windows 95), HardLock (program
pro ochranu heslem), Hide me (ochrana
citlivých nebo osobních informací), Invisid-
rive (zabraòuje Prùzkumníkovi pøistupovat
na disky), Li�l Password (ochrana heslem
pro DOS),  Netlock 98 (promìna poèítaèe
pod Windows 95 v kontrolovanou pracovní
stanici), Omniquad Desktop Surveillance 98
(monitoruje pou�ívání va�eho poèítaèe), PC
Lock 98 (omezení systému Windows 95),
PC Security (ochrana pracovní plochy),
PCBank (ochrana pøed neoprávnìným pøís-
tupem), PGP For Idiots (sám název napo-
vídá �), PGP WinFront (rozhraní PGP pro
Windows 95/NT), Puffer (kódování texto-
vých a binárních souborù), QuickLan 97
(sleduje pøihla�ování u�ivatelù k poèítaèi
s Windows 95), QuickLogin (automaticky
vlo�í pøihla�ovací informace pøi startu Win-
dows), Security Manager (nástroj na prohlí-
�ení a nastavení bezpeènostních informa-
cí), SecurPC (automatické kódování),
Smart Security for Windows NT (omezuje
pøístup k zaøízením), Stop�em (omezuje
pøístup k funkcím), System Monitor (hlídá
systém pøed zmìnami), WatchDog (kon-
troluje mno�ství èasu, které va�e dìti stráví
u PC), Wibble Control (omezuje pou�ití
poèítaèe), Wincode v2.7.3a (víceúèelový
kodér/dekodér pro Windows), Windows
Enforcer (kontroluje pøístup k programùm),
WinLock (blokuje na heslo vstup z kláves-
nice a my�i), Win-Secure-It (bezpeènostní
aplikace pro Windows 95), WinU (omezení
jiných u�ivatelù), YellowSun MiniLock (za-
myká pracovní plochu), ZDNet�s Child Proof
Cap Lite (systém menu pro Windows 95 s
bezpeènostními funkcemi) ad.

Ochrana souborù a dat
Absolute Security Standard (pøidává

ochrannou úroveò), Applock 95 (zabezpe-
èení aplikací pod Windows 95), BlackBox
Encryptor (kódovací program jako roz�íøení
Prùzkumníka), CryptCentral (zabezpeèí da-
ta), CRYPTD (program pro kódování sou-

borù v DOS), Cryptext for Windows 95/NT
(kódovací program), CryptKeeper (kóduje/
dekóduje soubory v DOS), Crypto (kódo-
vací program pro Windows 95/NT), DataS-
AFE (zabezpeèení dùle�itých dat), Destroy
a File (program pro mazání souborù),  En-
trust/Solo (program pro kódování veøejným
klíèem a pro digitální podpis), Filelock (bez-
peènost na systémech nebo sítích), File-
Safe 97 (patentovaná kódovací technika
UES - Uncrackable Encryption System),
Folder Guard (hlídá adresáøe), Global Se-
curity (kódovací program pro DOS), Norton
Secret Stuff (rozhraní pro pøemìnu souborù
v bezpeèné pøenosné kódované jednotky),
Protect (kódování textové zprávy), Safen-
Signed (pøidá digitální podpis k souborùm),
SandTiger (kóduje soubory a pøidává je do
archívu), Secure File Delete (bezpeènì
ma�e soubory),  S-Tools for Windows (za-
kódování textové zprávy do obrázku nebo
zvukové nahrávky), SynCrypt (bezpeènost-
ní aplikace na bázi nejnovìj�í kódovací
technologie), TattleTale (zablokuje pøístup
k urèitým typùm souborù), The Lock 98
(bezpeèný program na ochranu systému
pro Windows 95), TOPSECRET (kóduje
soubory na poèítaèi tak, �e nejsou vidìt),
TranScan (prohledávaè a pøevadìè sou-
borù), TSS OfficeLock (integruje PGP do
programù Microsoft Office), VB CodeSe-
cure (chrání spustitelné programy ve Visu-
al Basic), WbStego (steganografický ná-
stroj), WinWhatWhere for Families v1.0
(dohlí�í na poèítaèové aktivity dìtí) ad.

Strá�ný Andìl obsahuje boha-
tý výbìr sharewarových progra-
mù, které nìjak souvisejí s bez-
peèností va�eho poèítaèe, sítì
nebo souborù. V mno�ství antivi-
rových , blokovacích a zaji��ova-
cích programù a rùzných kodérù
a dekodérù obsahuje i nìkolik
unikátních zajímavých øe�ení.
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Vyjádøení autora èlánku �Kruhová an-
téna z koaxu�:

Díky za ka�dý ètenáøský ohlas. Ètenáø
z Prahy 5 nevìdomky odhalil malý zádrhel,
zpùsobený redakcí a neodhalený autorem
pøi korektuøe. V originále (rukopisu) jsem
v citaci pou�ité literatury prezentoval zdroj
jako Radio, a jeliko� jsem to nenapsal v az-
buce, pøípadnì nepoznamenal (SSSR), po-
jala to redakce vlastenecky jako Amatérské
radio. Divím se, �e to dosud nikdo neodhalil,
u� jen podle èísla stran. Abych se rehabili-
toval, uvádím je�tì dva zdroje, tentokrát
z opaèného zemìpisného smìru:
Killeen, J. R. A.: Compact HF antenna for
portable or base operation. Radio communi-
cation, sept. 1983,  s. 796-797.
Hagenbuchner, K.: Magnetische Antenen -
- ein Erfahnungbericht. QSP, nr. 7 1988, s.
28-31.

Nyní ke zmínìnému dotazu: Anténa byla
koncipována a v nìkolika exempláøích pro-
vedena jako stolní. Pou�ití zmínìného koa-
xu bylo vlastnì øe�ení náhradní, proto�e
pùvodní pramen pøedpokládá pou�ití mìdì-
né, nejlépe postøíbøené trubky o prùmìru 15
a� 20 mm, uvnitø s izolovaným vodièem prù-
øezu alespoò 8 mm2 . Vnìj�í plá�� tedy tvoøí
stínìní pro elektrickou slo�ku pole a také se
zásadnì podílí na velkém Q antény, které je
uvádìno v hodnotách kolem 200. S tím sou-
visí typická �íøka pásma 20 kHz, prakticky
ovìøená na CB pásmu 50 kHz. Smìrové
úèinky tohoto provedení jsou �ádoucí a prak-
tické pou�ití antény pøesvìdèí o správnosti
zámìru. Jestli�e by mìl být �pìkný nesmysl�
shánìt podobný kabel, bude stejný nesmy-
sl shánìt mìdìnou, nejlépe postøíbøenou
trubku a pota�mo lze pochybovat o smyslu-
plnosti zhotovení takové antény. K tomu u�
lze doporuèit jenom radu: dávat si hlínu na
prsa a èekat na konec svìta.

 Délka vazební smyèky je optimální
508 mm a na vyobrazení není chyba, zby-
tek kabelu od smyèky k vysílaèi zále�í na
místním uspoøádání a jeho rozmìr není strikt-
nì závazný. Na impedanci kabelu pøi tak
malých délkách nezále�í, lze pou�ít jak 50,
tak 70 W, pøitom se PSV pohybuje mezi
1 : 1,2 a� 1,5. (Prakticky se nemusíme mì-
øením PSV zabývat, staèí zaklíèovat vysílaè
a doladit anténu na maximum mìøièe síly pole
nebo pøi pøíjmu doladit anténu na maximální
údaj S-metru.) Samozøejmì, �e lze vyrobit
anténu bez stínìní elektrické slo�ky pole a
ladit pøímo trubkový rám, který nemusí mít
ani kruhový tvar. Takové antény jsou po-
psány v [1] a [2] a jsou urèeny pro práci
v oblasti 3 a� 18 MHz. Mám v dobré pamìti
spojení na 80 m se Stanem, OE1... a v dení-
ku jsem na�el datum 15. 6. 1979, kdy jsem
byl u vytr�ení z popisu jeho antény. Nechal
si u odborné firmy z mìdìné postøíbøené
trubky prùmìru 18 mm stoèit kruh 2 m, oba
konce trubky byly tìsnì ulo�eny v plastové
krabici a uvnitø se nacházel dálkovì elek-
tricky otáèený splitstator, umo�òující pøela-
dìní od 3 do 15 MHz. Do této antény vysílal
100 W a o pøíjmových vlastnostech mluvil
jen v superlativech.

Vrátíme-li se na CB, je velká selektivita
antény lékem na køí�ové modulace hlavnì
v mìstském provozu, zvlá�� kdy� si uvìdo-
míte, �e �íøka vstupních obvodù valné vìt-
�iny stanic je 400 kHz. Pro nerozhodnuté
pochybovaèe je�tì svìdecky podlo�ené
spojení z léta 1996 s anténou povì�enou
1 m vysoko na plotì a se stanicí DANITA
440 byl na druhé stranì Jarda Kamión
z Liberce, momentálnì 50 km od Moskvy.
S chutí do toho!

Z va�ich dopisù
Pøipomínky k èlánku v PE-AR è. 4/98 �Kru-

hová anténa z koaxu� (CB report, str. 32):

�Nemám sice po ruce uvádìnou litera-
turu, ale na prvý pohled jde o anténu, zva-
nou té� �rámová�, která se pou�ívá hlavnì
jako pøijímací pro pøesné zamìøení smìru
k vysílaèi (letadlu, lodi, radiomajáku, �li�-
ce�, èernému vysílaèi). Pøesnìj�í zamìøe-
ní dává zamìøení na minimum pøíjmu, a
aby toto bylo co nejostøej�í, nutno vylouèit
elektrickou slo�ku pole stínìním tohoto
rámu.

Popisovaná anténa v�ak není �zamìøo-
vací�, je my�lena i jako vysílací, u které
�ostré� minimum vyzaøování je spí�e ne�á-
doucí, tak�e shánìt skoro 2 metry bì�nì
nedostupného koax. kabelu o prùmìru
17 milimetrù na stavbu popisované antény
se mi jeví jako pìknì velký nesmysl - kdy�
prakticky stejné vyzaøování by musel vy-
tvoøit rám nestínìný, tedy jen z prostého,
jednoduchého vodièe, stoèeného do kruhu
stejných rozmìrù, jako uvádìný speciální
koax. kabel.

Podivná je i vazba vysílaèe s tímto rá-
mem pomocí zkratovaného koax. kabelu
celkové délky 2828 mm, který má 254 mm
pøed zkratovaným koncem pøeru�eno stí-
nìní. Autor neuvádí, je-li kótovaná délka
napájecího kabelu striktnì závazná, nebo
mu náhodnì takto vy�la. Také neuvádí, jaké
je impedanèní pøizpùsobení této antény
k vysílaèi (PSV - pomìr stojatých vln z po-
stupné vlny pøímé a vlny odra�ené od ne-
pøizpùsobené zátì�e).�

Jaroslav �ubert,  Praha 5

Pøepínání výkonu pro
Danitu 440

Je dost dùvodù se zamyslet nad stavem
pásma CB ve mìstech s hustou existencí
stanic, nebo� i mimo období dálkového �íøe-
ní je pásmo plné køí�ové modulace a vzá-
jemného ru�ení. Ti drzej�í cimbálisté, jich�
je dle mého odhadu asi desetina, øe�í situa-
ci pøipojením výkonového zesilovaèe, a tím
situaci totálnì zkomplikují. Nejen, �e silné vf
pole zdevastuje TV signál v ji� silnì zchát-
ralých systémech STA s následnými infark-
tovými pøíhodami posti�ených u�ivatelù, ale
proleze i nad 28 MHz a dokonce i na
145,7 MHz, co� zase zpùsobuje, �e dochá-
zí trpìlivost ctihodným OK koncesionáøùm.

Pøitom øe�ení ovìøené praxí je v cestì
opaèné, a to ve sni�ování výkonu pro pøí-
pad, �e komunikujeme se stanicí nacházejí-
cí se ve vzdálenosti do 10 km. Dosud není
�ádnou výjimkou, �e Pepa Plhov volá do sou-

Jak je to s CB
v jiných státech?

CB pásmo bylo pravdìpodobnì uvolnì-
no k �volnému pou�ití� nejdøíve ve Spoje-
ných státech, a to v roce 1957. Ji� bìhem
prvého roku bylo pøihlá�eno 28 000 stanic,
za 5 let pøes 200 000. V polovinì 70. let tam
ji� bylo v provozu více jak 10 miliónù radio-
stanic, a to na pouhých 23 kanálech, které
tehdy byly k provozu povoleny. Zájem byl

sedního paneláku s 20 W a echomajkem,
aby ho bylo sly�et. Abych své pøedchozí
tvrzení zdùvodnil, zrealizoval jsem u stani-
ce DANITA 440 pøepínání výkonù. Na zadní
stranu vedle anténního konektoru jsem umístil
tøípolohový pøepínaè, který ze stabilizátoru
Q40 napájí vf zesilovaè Q38 pøes rezistory
510 a 390 W nebo pøímo, èím� dostaneme
výstupní napìtí na zátì�i 50 W v první po-
loze 1,1 V, a to je výstupní výkon 20 mW, ve
druhé poloze 7 V, a to je 1 W a ve tøetí
poloze plný výkon 4 W, tedy 14,4 V.

Místo pøepínaèe tøípolohového lze pou�ít
i dvoupolohový a pak místo pevného rezis-
toru umístit na zadní stranu potenciometr
680 W a mít tak k dispozici plynulé øízení vý-
stupního výkonu.

Kdo nezkusil, neuvìøí, �e s 20 mW lze
spolehlivì komunikovat po mìstì na vzdá-
lenost 10 km i dále. Tento výstupní výkon je
také vhodný pro nové OK koncesionáøe
z øad cimbálistù, kteøí pro práci na 2 m pás-
mu pou�ijí doma postavený transvertor ke
své CB stanici. Pøesto, �e základní výkon
CB stanic 4 W je v oblasti QRP a výrobci
urèitì vìdí proè, pøimlouval bych se, aby
v�ichni 20 W Pepové s echomajkem zalo�ili
hnutí QRPP na CB a na vlastní kù�i vychut-
nali správnou romantiku takových spojení.

OK1ACP

tak velký, �e federální telekomunikaèní úøad
- FCC upustil od povinné registrace a vydá-
vání povolení a poèet kanálù se roz�íøil na
40. Dnes je povolen provoz AM výkonem
4 W a SSB 12 W, dodr�ování výkonù a pøi-
dìlených kmitoètù je velmi pøísnì sledová-
no a pøekroèení pokutováno vysokými èást-
kami.

Obdobnì je tomu v Austrálii. Anglie má
vyèlenìno 40 kanálù pro FM a 40 pro AM.
V Bulharsku mají pøíznivci CB pásma povo-
leno 40 kanálù jak AM tak FM s výkonem
4 W a SSB 12 W. Nìmecko má pravidla vel-
mi pøísná - pro 40 kanálù FM je povolen vý-
kon 4 W, pro 12 AM kanálù 1 W, dal�ích 22
FM a 12 AM kanálù pouze 0,5 W a navíc
je�tì 12 spoleèných AM/FM kanálù rovnì�
s výkonem 0,5 W. V poslední dobì tam
ov�em dochází k legislativním zmìnám, tak-
�e momentální stav je mo�ná jiný. Velmi libe-
rální pøedpisy má Itálie, která na 40 kaná-
lech má povoleny v�echny druhy provozu
s výkonem 40 W.

Podíváme-li se na východ od na�í re-
publiky, na Ukrajinì je povoleno vyu�ívat
rovnì� 40 kanálù tzv. �C� pásma CB (tzn.
kmitoèty 26,965-27,405 MHz) s výkonem
4 W provozem AM, FM i SSB. Aby nedochá-
zelo k pøekraèování podmínek, stále více se
v oblasti kontroly anga�uje �ukrajinský kmi-
toètový dozor�, ale na druhé stranì zva�ují
uvolnìní dal�ích kmitoètù a výkon 10 W ob-
dobnì, jako je tomu v Rusku. Tam kromì
kanálù �C� pásma mají povoleno pracovat i
na dal�ích 40 kanálech �D� pásma, které
le�í mezi 27,415 a� 27,855 MHz, v�ude
s výkonem 10 W a v�emi druhy provozu.

 QX

Obr. 1.

OK1ACP
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 Velká pozornost nacistického bezpeè-
nostního aparátu patøila síti ilegálních vysí-
laèek. Rádioví agenti v celé okupované Ev-
ropì si neuvìdomovali v plném rozsahu, �e
vedou nerovný boj proti �pièkovì technicky
vybaveným a dokonale organizovaným pro-
fesionálùm.

Po rozpadu ÈSR ji� v bøeznu 1939 se
technická skupina Poøádkové policie usídlila
v Praze na Pra�ském hradì v Ústavu �lech-
tièen. Dokonale technicky vybavena pøehle-
dovými pøijímaèi Philips CR 101, odposlecho-
vými pøijímaèi øady FuHE, které pokrývaly
kmitoètové spektrum od 50 kHz do 3000 MHz,
goniometrickými aparaturami, magnetofony
a dohledávacími prostøedky. V úzké sou-
èinnosti gestapa a abwehru zahájilo nìkolik
desítek radistù a technického personálu pod
vedením nadporuèíka Kosche nelítostnou li-
kvidaci ilegálních vysílaèek na území Pro-
tektorátu.

Rakouská firma Kapsch se sídlem ve
Vídni, která se zabývala problematikou za-
mìøování krátkovlnných vysílaèù o malém
výkonu, vyvinula mnoho pøístrojù pro identi-
fikaci a lokaci zpravodajských prostøedkù a
také je vyrábìla. Napøíklad: malý zamìøova-
cí pøijímaè Wien, zlep�ený identifikaèní pøijí-
maè Fu H.P.B. ku3, vybavení francouzské-
ho pøijímaèe R 30 goniometrickým vstupem
a v neposlední øadì i obávaným opasko-
vým zamìøovacím pøijímaèem Fu G.P.c., kte-
rý bych vám rád pøedstavil.

Opaskový zamìøovaè je vyslovenì malý
pøístroj pro nenápadné zamìøování napøí-
klad v domovních prùchodech apod., byl
zpravodajským zaøízením �Poøádkové poli-
cie� (Nachrichten-Erprobungsstelle der Ord-
nungspolizei). Byl v�eobecnì pou�íván pøi
pohybu v terénu (ve mìstech a na venko-
vì), ale i napø. pøi jízdì na kole a dokonce i
na ly�ích. Vzhledem ke svému urèení se
velmi dbalo na dokonale utajenou obsluhu i
pøedpisovou úpravu obleèení.

Po elektrické stránce se jednalo o sed-
mielektronkový superhetový pøijímaè, osa-
zený bateriovými elektronkami: vysokofre-
kvenèní stupeò - RV 2,4 P 700", oscilátor-RV
2,4 P700, smì�ovaè - RV 2,4 H 300, 1. mf
stupeò - RV 2,4 P 700, audion - RV 2,4 P
700, nf stupeò - RV 2,4 P 700.

Antény tvoøila jednak drátová smyèka
délky 1,2 m, která byla zavì�ena na krku, a
jednak 30-40 cm dlouhá pomocná anténa,
která smìøovala buï dolù, nebo naopak
vzhùru, ta slou�ila v poslední fázi jako vy-
hledávací v blízkosti vysílaèe. Obsluhu pøi-
tom umo�òoval pøepínaè rám - tyè (Rahmen-
-Stab), zároveò mohla být sní�ena citlivost
pøijímaèe v blízkosti silného elektromagne-
tického pole. Frekvenèní rozsah pøijímaèe
3,0-20,0 MHz (100-15 m) byl rozdìlen do
deseti podrozsahù, jednotlivé rozsahy byly
tvoøeny v�dy vstupní a oscilátorovou vý-
mìnnou cívkou ze soklu RV12P2000.

Ladìní spoèívalo jednak v hrubém na-
stavení frekvence oscilátoru, jednak v jem-
ném nastavení vstupního okruhu. K zapnutí
pøístroje slou�il spínaè na spoleèné ose
s regulátorem hlasitosti.

Pøepínaè, umístìný vpravo na pøístroji,
umo�òoval volbu provozu: telefonie-telegra-
fie. Pomocný okruh umo�òoval záznìjovou
frekvenci (BFO). Vý-
stupní transformátor
slou�il k pøipojení slu-
chátka (4000 W) a uka-
zatele výstupu (v prove-
dení náramkových
hodinek), dal�í - miniatur-
ní sluchátko - mohlo být
no�eno v uchu a v zimì
kryto klapkami na u�i
nebo �álou.

Napájení: jako zdroj
�havení slou�ily dva pa-
ralelnì zapojené 2,4 V
niklkadmiové akumuláto-
ry umístìné ve zvlá�tním
gumovém sáèku. Ten byl
peèlivì utìsnìn, tak�e
zbytky elektrolytu ne-
mohly zpùsobit po�ko-
zení odìvu. V akci byl
pøená�en v kapse kal-
hot. Kapacita jedné ba-
terie byla pøibli�nì
1,25 Ah, jmenovité napìtí
2,4 V. Kapacita umo�òo-
vala provoz pøijímaèe po
dobu 6-8 hodin.

Anodové napìtí po-
skytovalo deset plo-
chých baterií (45 V),
nebo speciální anodová
baterie. Odbìr anodové-
ho proudu byl asi 7 mA.

Opaskový zamìøovací pøístroj
- Gurtelpeilgerät

Obr. 1. Schéma
 zapojení

Obr. 3. Zamìøovací pøijímaè vyjmutý
z pouzdra

Obr. 2. Zpùsob umístìní zamìøovacího
pøijímaèe na tìle

Alois Veselý

Výrobcem popsaného zamìøovacího
pøístroje byl: Telefon-u, Telegraphenfabriks-
A. -G., Kapsch & Sohne, Wien 87/XII, Jo-
hann-Hofmannplatz 9.
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dopoledne. Tam jsme také mohli spatøit ten
barevný a pøekrásný �ivot pod vodou. Se
stejným prùvodcem jsme také podstoupili
výstup na vrchol nad Apií, kde na samém
vrcholu je k vìènému spánku ulo�en cesto-
vatel a spisovatel Livingstone. Výstup na
vrchol byl spojen s provìrkou fyzických sil.
Zvládli jsme to, ale byla to pøipomínka, �e
fyzièka není na�í silnou stránkou. Po za-
znamenání objektivy na�ich kamer a fotoa-
parátù jsme se vrátili k na�im strojùm, které
se obsluhují vìt�inou vsedì.

Dal�ím kamarádem z pásma byl Don Bar-
clay, N5OLS, Amerièan, který pracoval jako
dispeèer letového provozu na Americké
Samoe ve mìstì Pago-Pago. Don je jediný
toho èasu aktivní radioamatér z této vzácné
zemì. Náv�tìvu jsme dohodli pøi spojení na
krátkých vlnách a druhý den ji zrealizovali.
Vlastnì tøetí den, proto�e v den, na který
jsme mìli zaplacené letenky, se let nekonal
z dùvodu technické poruchy. �koda, bylo to
na moje narozeniny. I tak jsem dárek v po-
dobì nové DXCC zemì dostal následující
den, kdy kolo u letadla bylo spravené.

Don, KH8/N5OLS, nás vyzvedl na malém
leti��átku a odvezl do jeho domku. Pøi kávì,
kterou pøipravila jeho milá man�elka, jsme
dohodli program na nìkolik hodin, které jsme
mohli na ostrovì strávit. Po projí�ïce ostro-
vem a obìdu v restauraci evropského stylu
jsme se mohli na nìkolik málo hodin oddat
vysílání pod exotickou znaèkou KH8. Na�e
náv�tìva prokázala, �e vzácnost znaèky
je úmìrná zájmu a mno�ství volajících sta-
nic. Po návratu a dal�ím, tentokrát ji�
dùvìrnìj�ím rozhovoru jsme si posteskli na
krátkou vysílací dobu. Don nás pozval zno-
vu na nìkolik dnù. Vyu�ili jsme jeho pozvání
na dva dny, a tak jsme let, který trval nece-
lou hodinu, zopakovali. Na�e druhá náv�tì-
va byla radioamatérsky u�iteènìj�í a za 35
hodin provozu jsme do na�ich stanièních
deníkù zapsali 3029 spojení. V pøestávkách,
kdy jsme se støídali u stanice, jsme se blí�e
seznamovali s Donovým druhým koníèkem
- sbíráním mu�lí, �keblí a jiných moøských
potvor. Jaká �koda, �e jsme se s ním nemohli
potopit na dno Tichého oceánu a podstoupit
praktické ukázky. Zato jsme byli uji�tìni, �e
z vodovodu se voda dá pøímo pít, co� je
v tìchto konèinách jev zcela ojedinìlý. Chle-
ba v�ak i tam byl houskový a ne ten ná�, ten
nejchutnìj�í a nejlep�í na celém svìtì. Zato
tuòák na sto zpùsobù byl výborný a pomìrnì
levný.

Videokamerou jsme zaznamenali unikátní
spojení na radioamatérském pásmu mezi
Americkou a Západní Samoou v èeském
jazyce a odlétli jsme z této zemì s uspoko-
jením a s vìdomím, �e máme nového
kamaráda a dal�ího èlena na�í radioamatér-
ské nadace OKDXF.

Po návratu na Samou Západní jsme
pokraèovali v provozu na�í stanice a� ke
koneènému poètu 23 151 spojení.

Po pøíletu zpìt na Fiji jsme podstoupili
stejný rituál v hledání vhodného hotelu. Ten-
tokrát jsme potøebovali hotely dva, ten druhý
pro na�e kolegy, kteøí mìli pøiletìt den po
na�em návratu ze Západní Samoy.

Pøílet na�ich kolegù jsme rovnì� zazna-
menali videokamerou, ale ne jejich marné

úsilí o vydání vysílacích zaøízení. Bohu�el
k tomu do�lo a� po náv�tìvì hlavního mìs-
ta Suvy a obdr�ení licencí. Následující víkend
jsme se spoleènì zúèastnili jednoho z nej-
vìt�ích svìtových závodù pod znaèkou
3D2.

Bìhem prvních dnù po pøíletu Milana
Voborníka, OK1DWC, a Karla Matou�ka,
OK1CF, jsme se pokou�eli zajistit náv�tìvu
velmi vzácného ostrova Rotuma. Rotuma je
vzdálena asi 600 km od hlavního ostrova a
geopoliticky patøí k Fiji. Na ostrovì není �ádný
radioamatér, a tak je tento ostrov aktivován
pouze u pøíle�itosti nìjaké expedice. Po
prodlou�ení víz, zaji�tìní letenek, zamluvení
hotelu a zji�tìní základních informací se jed-
nalo pouze o typu a mno�ství zaøízení, které
pøi pøekroèení váhového limitu 20 kg bude
mo�né pøepravit. Díky pochopení majitelky
hotelu jsme mohli zbývající zaøízení pone-
chat v hotelové úschovnì bez poplatkù.
Majitelka hotelu Nandi Bay, pùvodem
z Anglie, pozdìji �ijící v Austrálii, mìla
spoleènici z Èech, nìjakou paní �ulcovou,
a tak znala i knedlíky. Jak je ten svìt malý.
Tato paní nám ochotnì propùjèila svou te-
rasu a balkóny na stavbu antén, ale také
nám pomohla i v situacích jako tøeba pøi pla-
cení taxi, kdy nám prozradila obvyklou cenu,
která�to informace nám zachránila nìco
z na�í hotovosti. Také jsme rádi vyu�ili ho-
telového Internetu pro zaslání informací do
na�ich i zahranièních médií, ale také rodi-
nám a blízkým, kteøí nepatøí k radioamatér-
ským fandùm.

K samozøejmým otázkám v�ude na svìtì
patøí: �Jak se má�?� a �Odkud jsi?� Na tyto
dotazy jsme odpovídali, �e z Èeské repub-
liky. Kdy� to nestaèilo (a to bylo skoro v�dy),
tak jsme pou�ili termínu Èeskoslovensko; to
u� bylo lep�í, ale byly okam�iky, �e ani
odpovìï, �e jsme z Evropy, nestaèila, a tak
jsme se sna�ili pøiblí�it, kde je ta na�e malá

OK1TN a OK1VD instalují 3EL Yagi
ZACH na ostrovì Aitutaki

Po rozednìní a otevøení kanceláøí letec-
kých spoleèností jsme se sna�ili doladit na�e
neúplná víza na dal�í DXCC zemi - Tongu.
I pøesto, �e jsme místního úøedníka uji��ovali,
�e v na�í zemi ji� komunismus není, nebylo
nám to nic platné, a tak i pøes usilovné a
výborné diplomatické jednání OK1KT se ne-
podaøilo potøebná víza obdr�et a na�e
znaèky A35KT a A35TN se tentokrát v éteru
neobjevily.

Po tomto zji�tìní jsme se rozhodli odletìt
na Západní Samou a strávit tam del�í dobu,
ne� jsme pùvodnì pøedpokládali.

Do Apie, hlavního mìsta Západní Samoy,
jsme pøiletìli v noci a pøi zhruba 35 km dlouhé
cestì jsme s potì�ením konstatovali, �e míst-
ní taxikáø ví, �e existuje Èeskoslovensko.
To, �e nám pøislíbil pomoc na druhý den
s vyhledáním vhodného místa k umístìní na-
�ich antén, a ji� jsme ho neuvidìli, zøejmì
patøilo k taktikám pøi placení.

V hotelu s exotickým názvem Kitano Tusi-
tala jsme mìli pøipraven nocleh, ale o týden
pozdìji v pùvodnì plánovaném termínu. Díky
pohledu na na�e unavené postavy jsme
získali ubytování, a tak jsme znaveni usnuli.
Ráno jsme po marném èekání na na�eho
taxikáøe vyjeli na obhlídku s jiným, který mìl
potí�e se znalostí mìsta stejné jako my.
Hlavním cílem bylo najít levnìj�í hotel s místem
pro na�e antény a poslání. Po nìkolikaho-
dinové jízdì a obhlídce nìkolika hotelù jsme
nakonec strávili vy��í cenu pùvodního ho-
telu, a tak jsme otevøeli na�i kouzelnou
skøíòku a jali se stavìt antény. Po nìkolika
hodinách sna�ení jsme navázali první spo-
jení a ohlásili tak na�i pøipravenost bojovat
se sluníèkem na rádiových vlnách.

Zájem byl obrovský a tak jsme vyu�ívali
ka�dou mo�nost a postupnì jsme kombina-
cemi pásem a antén mohli pracovat na dvou
zaøízeních souèasnì. I ze Západní Samoy
pod znaèkami 5W0 jsme maximálnì
vyu�ívali ranní i veèerní otevøení podmínek
na Evropu. Ji� druhý den provozu jsme na
jednom z pásem navázali spojení s jedním
ze dvou místních radioamatérù a pozvali jej
k náv�tìvì. Zatí�eni vlastními zku�enostmi
z dob minulých jsme pøemý�leli, zda jsme
neporu�ili místní zákony, zda máme v poøád-
ku dokumenty, jestli nemáme nìjaké ne-
dostatky v povolení atd. Je�tì tentý� den
nás nav�tívil domácí radioamatér v do-
provodu svých dìtí. Z pøípadného kontrolo-
ra se vyklubal uèitel angliètiny, pùvodem
Amerièan, �ijící na Havaji, který pùsobí
dlouhodobì ve zdej�í misijní �kole. Po
výmìnì základních informací, co �e jsme,
odkud a proè jsme atd., jsme pøijali pozvání
na výlet po ostrovì. Perry, 5W0PC, jak se
ná� nový kamarád jmenoval, byl opravdu
radioamatér podle na�ich pøedstav a bylo
velmi milé se s ním potkat. Díky jemu a po-
chopení jeho man�elky jsme mìli mo�nost
vidìt na ostrovì to, co jemu pøipadalo
normální, ale pro nás to byla mo�nost vidìt
nìco víc ne� hotel a vysílat a vysílat a vysílat.
Jednu ze tøí sobot, které jsme na ostrovì
trávili, nás Perry odvezl na druhou stranu
ostrova na píseèné plá�e, kde jsme strávili
koupáním v naprosto èiré vodì celé ð

(Dokonèení)

Expedice Pacific �98
Slavomír Zeler, OK1TN
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zemièka se lvíèkem ve znaku a �e to není
v Americe, ani �e tam nemluvíme rusky a
tak. Bohu�el ani nedávné vítìzství na�ich
hokejistù Polynésanùm nic neøíkalo, asi pro-
to, �e Tichý oceán málokdy zamrzne a hokej
tam není tak populární. Také bylo obtí�né
vysvìtlit, proè na mezinárodním cestovním
dokumentu je èesky napsáno CESTOVNÍ
PAS a ne PASSPORT, jak je to obvyklé ve
v�ech ostatních zemích vèetnì Wavelan-
du, jeho� jsem obyvatel.

S na�imi kolegy jsme se rozlouèili na
mezinárodním leti�ti v Nadi na Fiji, popøáli
jsme si dobrý let, jim na Rotumu a oni nám
zpìt do vlasti, do Evropy, do Èech, do Prahy,
do Hradce, na Bradlec. V Londýnì jsme na-

Kalendáø závodù
na srpen a záøí

15.-16.8. SEANET Contest SSB 00.00-24.00
15.-16.8. Keymen�s Club CW C W 12.00-12.00
16.8.  SARL Contest C W 13.00-16.00
22.-23.8.TOEC Grid Contest C W 12.00-12.00
29.8.  Závod k výroèí SNP C W 03.00-05.00
5.-6.9.  All Asia DX Contest SSB 00.00-24.00
5.9.  SSB liga SSB 04.00-06.00
5.-6.9.  LZ DX Contest C W 12.00-12.00
5.9.   AGCW Straight Key HTP40 C W 13.00-16.00
5.-6.9.   Concurso la Gomera Isla SSB 14.00-14.00
5.-6.9.  SSB Field Day SSB 15.00-15.00
6.9.  Provozní aktiv KV C W 04.00-06.00
6.9.  DARC Corona 10 m DIGI 11.00-17.00
7.9.  Aktivita 160 SSB 19.00-21.00
12.9.  OM Activity C W 04.00-04.59
12.9.  OM Activity SSB 05.00-06.00
12.-13.9.  Europ. Cont. (WAEDC) SSB 00.00-24.00
12.-13.9. ARI Puglia Contest MIX 13.00-22.00
14.9.  Aktivita 160 C W 19.00-21.00
19.9.  OK-SSB závod SSB 05.00-07.00
19.-20.9. Scandinavian Activity C W 15.00-18.00
20.9.   IARU Amateur International Radio Day***
26.-27.9. CQ WW DX Cont. RTTY 00.00-24.00
26.-27.9. Elettra Marconi MIX 13.00-13.00
26.-27.9. Scandinavian Activity SSB 15.00-18.00

Podmínky jednotlivých závodù uvede-
ných v kalendáøi naleznete v tìchto èíslech
èervené øady AR, ev. PE-AR: SSB liga, Pro-
vozní aktiv PE-AR 1/98, OM Activity PE-AR
2/97, Aktivita 160 PE-AR 6/97, SEANET AR
6/95, TOEC Grid a Závod SNP - viz minulé
èíslo PE-AR, ARI Puglia, Elettra Marconi,
SARL a KCJ CW PE-AR 8/96, OK-SSB PE-
AR 8/97.
***Upozoròujeme v�echny radioamatéry na
nedìli 20. 9.; na tento den vyhlásila IARU
Mezinárodní den radioamatérù a zcela urèi-
tì se vyrojí mnoho zajímavých radioamatér-
ských znaèek, se kterými bude mo�né na-
vazovat spojení. V�ichni radioamatéøi jsou
vedením IARU �ádáni, aby v tento den byli
aktivní na pásmech.

Struèné podmínky nìkterých závodù

AGCW Straight-Key-Party
poøádá se v�dy první nedìli v záøí v dobì
od 13.00 do 16.00 UTC v pásmu 40 m mezi
7010 a 7040 kHz jen telegrafním provozem
a s u�itím výhradnì ruèních klíèù. Výzva

CQ HTP. Tøídy: A - max
výkon 5 W, nebo pøíkon 10
W; B - 50/100 W,  C -150/
/300 W; D - posluchaèi. Vy-
mìòují se údaje v poøadí:
RST a poøadové èíslo spo-
jení/tøída/jméno/stáøí závodníka (YL dávají
XX). Bodování: spojení A s A 9 bodù; B s B
4 b.; A s B 7 b.; B s C 3 b.; A s C 5 b.; C s C
2 b. a obrácenì.

 Deníky musí obsahovat èestné prohlá-
�ení, �e byl pou�it výluènì klasický ruèní
klíè (�ádný bug, elbug, elektronická zaøízení
pro pøíjem a vysílání ap.). Posluchaèi
v deníku zaznamenávají znaèky obou sta-
nic a alespoò jeden kompletní pøedávaný
kód. Deníky do konce mìsíce nejpozdìji na:
F. W. Fabri - DF1OY, Grünwalder Str. 104,
D-81547 München, Germany.
Scandinavian Activity Contest (SAC)
se poøádá ka�doroènì CW
provozem v�dy tøetí víkend
v záøí, SSB ètvrtý víkend
v záøí. Zaèátek je v�dy v so-
botu v 15.00 a konec v ne-
dìli v 18.00 UTC. Katego-
rie: A) jeden operátor; B)
více operátorù jeden vysí-
laè; C) více operátorù více
vysílaèù. Klubové stanice
závodí v kategoriích B) nebo
C) bez ohledu na poèet ope-
rátorù obsluhujících stanici bìhem závodu.
Je povoleno pracovat v tomto rozmezí jed-
notlivých pásem: 3505-3575, 7005-7040,
14 010-14 075, 21 010-21 125 a 28 010-
-28 125 kHz pro CW a 3600-3650, 3700-
-3790, 7050-7100, 14 150-14 300, 21 200-
-21 350 a 28 400-28 700 kHz pro SSB. Vy-
mìòuje se report a poøadové èíslo spojení
od 001, ka�dé spojení se hodnotí jedním bo-
dem. Násobièi jsou jednotlivé èíselné ob-
lasti zemí, se kterými se navazuje v závodì
spojení (JW, JX, LA, OH, OJ, OX, OY, OZ,
SM, TF). Souèet bodù za spojení vynáso-
bený souètem násobièù z jednotlivých pá-
sem dává koneèný výsledek. Deníky je tøe-
ba zaslat v�dy do 15. øíjna; ka�doroènì je
v�ak poøadatelem jiná skandinávská radio-
amatérská organizace v poøadí SRAL, SSA,
NRRL, EDR; letos je to EDR a deníky se za-
sílají na adresu: EDR Contest Manager,
Morten Skjold-Frederiksen, Smedevej 41,
Kyndelose, DK-4070 Kirke Hyllinge, Den-
mark - nebo nejlépe jako ASCII soubor na
E-mail adresu: SAC@contesting.com
All Asian DX Contest
se poøádá ve dvou samostatnì hodnoce-
ných èástech. Èást SSB první celý víkend
v záøí, èást CW tøetí víkend v èervnu. Zaèá-
tek závodu je v�dy v sobotu v 00.00 UTC a
konec v nedìli ve 24.00 UTC. Kategorie:
A) jeden op. jedno pásmo; B) jeden op.
v�echna pásma; C) více op. v�echna pás-

Atlantik pøeklenut
na dvou metrech!

Teoreticky pøedpokládanou mo�nost spo-
jení mezi Evropou a Amerikou na VKV nyní
potvrdil Derek Hilleard, G4CQM (IO70ST).

6. èervence 1998 mezi 13.00-13.15 UTC,
po deseti letech systematického sledování
pøijímal signály kanadského majáku
VE1SMU/H (FN84CM). Pøeklenutá vzdále-
nost byla 4376 km. Pokud vás zajímá pás-
mo, byly to dva metry, pøesnìji 144,29985
MHz. Zdá se, �e �lo o kombinované �íøení,
pøi nìm� se uplatnily jak atmosférické vlno-
vody podél izobar rozsáhlej�í anticyklóny,
která se pomalu pohybovala smìrem na ji-
hovýchod a postupnì slábla, tak i aurorální
sporadická vrstva E, která pøedcházela vý-
voji polární záøe tý� den pozdìji odpoledne.
Signál pøicházel z azimutu 295°.  Po nasta-
vení filtrù byl identifikován volací znak pøi
reportu 31/29, naèe� od 13.15 UTC signál
postupnì mizel.

Z informací od Stefana, DL1ELY, a Norma-
na, G3FPK, sestavil           Franta, OK1HH

Pantelleria na VKV

Na Den rekordù (IARU reg. I VHF Con-
test - 5.-6. 9.) se pøipravuje èeská expedice
na africko-italský ostrov Pantelleria, IH9.
V dobì na�í uzávìrky probíhalo povolovací
øízení ohlednì mo�nosti obsadit nejvy��í vr-
cholek ostrova (850 m n. m.). Pokud v�e
dobøe dopadne, operátoøi OK1CW a OK1TN
s sebou povezou kromì zaøízení pro pás-
mo 2 m i vybavení pro 70 a 23 cm a pro
v�echna pásma antény od firmy ZACH.

Kalendáø závodù na záøí

1.9. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00
5.-6.9. IARU Reg.I.-VHF Cont.1) 144 MHz 14.00-14.00
8.9. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00
20.9. P. Bonio Memor. Day (I) 06.00-16.00

144 MHz
20.9. AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 07.00-10.00
20.9. OE Activity 432 MHz-10 GHz 07.00-12.00
20.9. Provozní aktiv 144 MHz- 10 GHz 08.00-11.00
22.9. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.0
26.-27.9. Lombardia VHF Contest (I)  14.00-14.00

144 MHz

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

1) podmínky viz AMA 1/1997 a PE-AR 4/
1997, deníky na OK1MG.

OK1MG

stoupili do letadla se stejným nápisem OK
jako pou�íváme my, radioamatéøi. Letu�ky
nebyly vùbec pøívìtivé tak, jak jsme po
padesáti tisících nalétaných kilometrech byli
zvyklí, ale zase jsme si pøeèetli èeské noviny
a zjistili, �e koruna není jedna k jedné s mark-
ou a politici - �no comment�.

Na leti�ti v Praze nás nevítala dechovka,
dokonce ani ministr sportu, ale na�i blízcí,
kterým jsme tentokrát mo�ná i scházeli. Po
aklimatizaci a konzumaci tìch nejlep�ích jídel
na svìtì (øízek, svíèková atd.) jsme mìli i
my mo�nost si èesky popovídat s Rotumou,
proto�e na�i kamarádi to zvládli na jednièku
a pokraèovali ve velkém stylu v provozu na
krátkých vlnách z pøevzácné zemì DXCC

Rotuma Island. Jejich pobyt byl trochu zka-
len zdravotními potí�emi, ale snad to nebu-
de nic vá�ného, a tak mù�eme plánovat dal�í,
tentokrát slo�itìj�í kombinaci v nav�tívených
zemích. U� se na to moc tì�íme, �e poje-
deme se lvíèkem na prsou a Èeská republi-
ka bude alespoò vydávat PASSPORTY a ne
CESTOVNÍ PASY, �e koruna bude k marce
lep�í a hlavnì - �e budeme mít mo�nost
poznat dal�í kamarády z éteru.

Velké díky patøí v�em radioamatérùm,
kteøí s námi pracovali, na�im rodinám, spon-
zorùm a vùbec v�em dobrým lidem, kterých
je v�ude ve svìtì stále dost.

ð

Vzdu�nou èarou je ostrov od OK vzdálen
asi 1500 km, z toho asi polovina vede nad
moøem, je to tedy lákavý a nikoliv nereálný
ODX.

Pøi Dni rekordù smìrujte na jih!
OK1CW

(FOTO OK1KT)

ð
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Prùmìrné èíslo skvrn za leto�ní kvìten bylo 56,9 a jeho vyhlazená hodno-
ta R12 za loòský listopad ji� stoupla na 35,2. Stav ionosféry odpovídal bìhem
naru�eného poèátku kvìtna a po poklesu sluneèní aktivity ke konci hodnotám
R12 jen okolo 40, zatímco v lep�ích dnech po 15. kvìtnu to ji� bylo 60 a více,
okolo 20. kvìtna dokonce 70. Rùst v nábì�né hranì køivky jedenáctiletého
cyklu se zdá být urychlován, a proto byly pøipojené diagramy spoèteny
z R12=84.

Vliv sporadické vrstvy E, která obvykle dominantním zpùsobem urèuje
zmìny charakteru letního vývoje, se letos dostavil ponìkud pozdìji. Její vliv
oèekáváme èastìji v prvních dvou tøetinách mìsíce, ve tøetí se ji� budou
støídat dny letní s podzimními a jedním z faktorù, který ji podpoøí, bude
meteorický roj Perseid (s maximem okolo 12. srpna). K tomu, aby se deseti-
metrové pásmo pravidelnì dobøe otevíralo, je�tì nebude Slunce záøit dosta-
teènì. Lépe na tom bude 24 MHz, by� plnokrevným pásmem DX bude
pravidelnìji patnáctka. Pøi �íøení vy��ími �íøkami severní polokoule ale bude
MUF spí�e okolo 18 MHz, kde budou èastìji a déle stanice ze Severní
Ameriky, z Japonska a pøípadnì i ráno a veèer z Tichomoøí. Pøekvapení jsou
ov�em mo�ná v�dy. Mezi nì jistì patøí tøeba mo�nost spojení mezi Evropou
a Amerikou na VKV, nyní potvrzená G4CQM, který 6. èervence 1998 mezi
13.00-13.15 UTC, po deseti letech systematického sledování sly�el na 144,
29985 MHz maják VE1SMU/H (QRB 4376 km). Zdá se, �e �lo o kombinova-
né �íøení, pøi nìm� se uplatnily jak atmosférické vlnovody podél izobar roz-
sáhlé anticyklóny, tak i aurorální sporadická vrstva E, která tý� den pøedchá-
zela vývoji polární záøe.

V pøehledu je na øadì kvìten, který zaèal �patnými podmínkami po mag-
netických bouøích a polárních záøích (s nejvìt�í 2. kvìtna). Po protonových
erupcích 23. 4. a 27. 4. do�lo k dal�ím 2. 5. v 13.42 a 6. 5. v 08.09 UTC.
Poslední byla nejmohutnìj�í, provázel ji výron koronální plazmy do mezipla-
netárního prostoru a Dellingerùv efekt spolehlivì vyøadil z pou�itelnosti celé
krátké vlny - a tý� den odpoledne byly stanice DX znovu na v�ech pásmech
KV, vèetnì desítky. Dal�í protonová erupce následovala 9. 5. v 03.40 UTC a
situaci zpestøila kombinace s následky poruchy z 8. 5. Pøíznivìj�í vývoj
s pøispìním sporadické vrstvy E zaèal 11. 5. Po uklidnìní 13.-14. 5. a dal�ím
zlep�ování mezi 14.-20. 5. mohla opìt probìhnout kladná fáze vývoje poru-
chy s leto�ním prvním rozsáhlej�ím nárùstem aktivity sporadické vrstvy E.
Stalo se tak 20. 5. a jev se rozvinul globálnì 21. 5. odpoledne a veèer (tý� den
je�tì následovalo mírné zhor�ení v záporné fázi).

Po sérii dnù bez vìt�ích pøekvapení byl na Slunci pozorován dal�í výtrysk
koronální hmoty 27. 5., následován støednì mohutnými erupcemi 28. a 29. 5.
V kladné fázi poruchy 29. 5. ráno umo�nila zvìt�ená èásticová ionizace podél
pásu polárních záøí velmi dobré podmínky �íøení na západní pobøe�í USA a
Kanady v pásmu 20 metrù. Signály mìly silnì tøepotavý charakter coby
pøedzvìst následujícího zhor�ení (v sobotu 30. 5.). Závìreèné uklidnìní v�ak
staèilo k výraznému zlep�ení a ji� 31. 5. byly na 20 metrech opìt stanice ze
západního pobøe�í USA - jak ráno, tak i odpoledne. Pøitom ne�lo jen o
výkonné stanice ve WPX contestu, ale sly�et byl i maják W6WX, vysílající
z Mt. Umunhum (druhého nejvy��ího vrcholu pohoøí Santa Cruz, oddìlující-
ho Monterey Bay od Silicon Valley).

ma. V telegrafní èásti se závo-
dí v pásmech 1,8 a� 28 MHz,
v èásti SSB 3,5 a� 28 MHz.
Kód je slo�en z RS(T) a dvou-
místného èísla udávajícího vìk
operátora, YL operátorky pøe-
dávají skupinu 00. Spojení
s asijskou stanicí se hodnotí na
v�ech pásmech jedním bodem,
na pásmu 80 m dvìma a na

pásmu 160 m tøemi body. Násobièi jsou
rùzné asijské prefixy na ka�dém pásmu
zvlá��, souèet bodù za spojení vynásobe-
ný souètem násobièù dává koneèný výsle-
dek. Spojení se navazují s asijskými stani-
cemi vyjma stanic KA (americké stanice
v Japonsku) a JD1 - Minami Torishima (patøí
do Oceánie). Deníky je tøeba odeslat na
adresu: JARL, P. O. Box 377, Tokyo Cent-
ral, Japan. Diplom obdr�í vítìzná stanice
v ka�dé kategorii v ka�dé zemi. Více jak 2 %
zapoètených opakovaných spojení zname-
ná diskvalifikaci. Proti rozhodnutí soutì�ní
komise není odvolání.
l Kdo získá QSL z více jak 200 DXCC zemí
s pou�itím QRP zaøízení o výkonu max. 2 W
od 1. 1. 1977 do roku 2000, mù�e si za�á-
dat u WB8VGE (Marshall Bryce, P.  O.  Box
508, Masillon, OH 44646 USA) o plaketu,
která mu bude zdarma zaslána.

Majáky: díky sporadické vrstvì E jsme jich sly�eli celou øadu zejména
v pásmech 10 a 6 metrù. IBP: signály W6WX pøicházely nìkdy souèasnì
krátkou i dlouhou cestou a hùøe byly sly�et ZL6B a zejména LU4AA, v jejich�
QTH se blí�il vrchol ionosférické zimy. VE8AT se mezitím pøipravoval
k pøemístìní na sever na definitivní QTH ji�nì od Alertu, NWT, odkud vyjede
koncem srpna. 4S7B byl pøesunut na bezpeènìj�í místo (od 5. èervence
vysílá i v pásmu 18 MHz). ITU: Australský maják VL8IPS v Darwinu pracuje
od 8. kvìtna pod øízením GPS pøesnì podle rozvrhu - tj. zaèíná v celou
hodinu na kmitoètu 5471,6 kHz a pak po 4 minutách pøepíná postupnì na
7871,6, 10 408,6, 14 406,6 a 20 496,6 kHz; nejlépe byl sly�et na pøedposled-
ním z nich. Stejné kmitoèty sdílí LN2A ve Stavangeru, který zaèíná v�dy
v celou hodinu na 14 406,6 kHz - sly�et je ov�em spí�e na tøech pásmech
del�ích.

Závìrem obvyklá èísla. Prùmìrný sluneèní tok v kvìtnu byl 106,6, jako�-
to prùmìr denních hodnot 113, 117, 117, 121, 133, 130, 123, 118, 111, 107,
108, 112, 117, 117, 116, 118, 110,102, 99, 92, 89, 87, 90, 96, 92, 93 ,94, 98,
95, 96 a 94 s.f.u. Geomagnetické pole - denní indexy Ak z Wingstu: 10, 48, 49,
80, 35, 8, 14, 24, 15, 11, 14, 14, 6, 4, 12, 16, 15, 12, 8, 21, 17, 14, 16, 13, 12,
10, 9, 6, 27, 21a 6, kde vysoký prùmìr 18,3 potvrdil výjimeènost kvìtnového
vývoje.

Pøedpovìï podmínek �íøení KV na srpen

l Od 1. 4.1998 platí také nové povolovací
podmínky ve Finsku. Jednak tam získali
oprávnìní pou�ívat i pásmo 137 kHz, kmito-
ètovì se jim roz�íøila mo�nost vyu�ívat pás-
ma 160 m. Èísla ve znaèce ji� nebudou zá-
vislá na oblasti, odkud stanice vysílají (vyjma
Aalandských ostrovù - OH0), nenaøizuje se
ji� vedení stanièního deníku, bude té� mo�-
né pøedávat zprávy pro tøetí osoby. Popla-
tek za vydání volací znaèky je 2000 FIM (asi
390 $!), co� je i ve Finsku mnoho. A je�tì
jeden poznatek z Finska - kdysi i doma po-
pulární Maarti, OH2BH, je stále více odsu-
zován za své komerènì-amatérské aktivity.
Dokonce prý odmítá potvrzovat QSL za své
expedice pøes finské byro a vy�aduje za
ka�dý QSL zaplatit.
l V Rakousku si mù�ete u poji��ovací spo-
leènosti ALLRISK nechat pojistit své radioa-
matérské zaøízení (vèetnì poèítaèe jako pre-
fiferního zaøízení) na ve�kerá rizika - od ohnì
pøes zásah bleskem po znièení zemìtøese-
ním na 30 a� 500 tisíc �ilinkù. Poji�tìní je
nutno sjednat minimálnì na tøi roky a je mo�-

no je dále prodlu�ovat, pøitom se nebere
ohled na tzv. podpoji�tìní. Nevyjde ov�em
právì nejlacinìji, pro nejni��í èástku je roè-
ní poji��ovací poplatek 1000 �ilinkù.
l Ztráta suverenity Hongkongu zname-
nala i pro nìkteré radioamatéry, �e se radìji
pøestìhovali. Rozhodl se tak i nejstar�í radi-
oamatér - VS6EK, který toto rozhodnutí uèi-
nil v 91 letech a nyní �ije v Australii, kde
obdr�el znaèku VK4EKK.
l Pod zkratkou EUCW se skrývá radioa-
matérské sdru�ení s názvem Evropská DX
Asociace. Je to sdru�ení klubù, jejich� èle-
nové preferují telegrafii. Jsou tam sdru�eny
napø. HTC, HSC, AGCW-DL, UFT apod.,
k dne�nímu dni 26 klubù. Sdru�ení si vytklo
za cíl výmìnu informací, vzájemnou podpo-
ru aktivit a v�ech èinností smìøujících k roz-
voji telegrafie. Ka�dé tøi mìsíce vydává
v Belgii bulletin (vydavatelem je ON5ME), ve
kterém jsou zveøejòovány pøíspìvky jednot-
livých èlenských klubù.
l V Internetu (adresa http://www.arrl.
org/fasc2out.html) najdete úvahy na téma
�budoucnost radioamatérské slu�by� (FASC
- Future Amateur Radio Service). Bylo by
záslu�né, kdyby je nìkdo pøelo�il a alespoò
výtah z nich vlo�il do PR sítì pro OK a OM
amatéry.

ð
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PHASE IIID

Raketa ARIANE 5 pøi letu -.503, který je nyní plánován na øíjen
t.r., bohu�el neponese na�i PHASE IIID (viz PE-AR 4/98). Bylo tak
rozhodnuto na zaèátku èervna. Jednání o u�iteèném zatí�ení pøi
tomto letu bylo velmi napínavé, nebo� vývoj událostí znaènì zvìt�il
na�e nadìje.

Pùvodnì plánovaný satelit, který mìl být pøi tomto letu vynesen
- EUTELSAT W1 (Aerospatiale) byl pøi laboratorních zkou�kách
v Cannes na  poèátku kvìtna po�kozen po�árem  (hlavnì automa-
tickým hasicím zaøízením).  ESA pøesto vyhovìla ARIANESPACE,
která dodateènì zaplatila 40 mil. ECU, a souhlasila, �e bude na
místo W1 vynesen nefunkèní model tohoto satelitu (dummy load).
ARIANESPACE, která poèínaje letem -.504 pøevezme provoz ko-
merèních letù raket  ARIANE 5, nechce pøipustit ani minimální zpo�-
dìní, resp. riziko spojené se zmìnou u�iteèného zatí�ení poslední-
ho  kvalifikaèního letu -.503.

Situace po  havárii letu -.501 (v èervnu 1996) a jen èásteènì
úspì�ného letu -.502 (rotace rakety zpùsobila, �e bylo dosa�eno
ni��í orbity, ne� se pøedpokládalo) je velmi napjatá, nebo� ve høe je
mnoho penìz. Pro  AMSAT je dal�í odlo�ení startu PHASE IIID znaè-
nou komplikací nejen pro absenci dru�ice jako takové, ale i z finanè-
ních dùvodù, nebo� konzervace fungujícího satelitu také nìco stojí.
Je nyní témìø jisté, �e PHASE IIID nebude startovat do konce roku.

Nicménì intenzivní jednání o startovní pøíle�itosti pokraèují a
pøedstavitelé  AMSAT  vìøí, �e start v pøí�tím roce je velmi pravdì-
podobný. Jednodu�e øeèeno, jsme v pozici �stand by� pasa�éra se
v�emi výhodami i dùsledky.

Je�tì k jedné významné zmìnì do�lo v posledních mìsících pøi
integraci PHASE IIID. Ve�kerá èinnost dru�ice bude øízena palubním
poèítaèem IHU. Proto�e pøi poru�e poèítaèe by byl satelit tohoto
typu nenávratnì ztracen, byla dána pøednost spolehlivosti pøed
pokrokem a základní jednotka IHU byla zvolena stejná jako u AO10
a AO13 s procesorem  COSMAC 1802. To je staøièký osmibitový
procesor pro kosmické aplikace. Na palubì PHASE IIID se pìknì
�zapotí�, nebo� rozsah jeho èinnosti je nesrovnatelnì vìt�í.

Skupina specialistù pro IHU (Chuck, N0ADI, Peter, DB2OS, Lyle,
WA7GXD, Karl,  DJ4ZC, a James, G3RUH) se proto rozhodla na
sklonku roku vyvinout nový systém, nazvaný YAHU s 32bitovým
RISC procesorem Digital Semiconductor (nyní Intel) SA-1100 s  ho-
dinovým kmitoètem  200 MHz. Výbìr procesoru byl zásadní zále�i-

Kdy� mi zaèátkem èervna 1995 pøi�el
zajímavý dopis s razítkem �panìlského mi-
nisterstva vnitra a v nìm formuláø s mou
plnou adresou a �panìlským povídáním,
ze kterého jsem vyrozumìl, �e mám za-
platit 16 000 peset za pøekroèení povolené
rychlosti pøi jízdì autem poblí� Zaragozy,
pøíli� jsem nepøemý�lel a dopis pozøel od-
padkový ko� podobnì, jako mnoho jiných
nevýznamných papírù.

Podobnì tomu bylo asi za dva mìsíce
pozdìji, kdy� jsem se vrátil z dovolené
v Chorvatsku. Obálka, navlas podobná té
pøedchozí, ale nyní ji� zaslaná doporuèe-
nì, a vevnitø upomínka na nezaplacení po-
kuty, jak uvedeno vý�e.

To u� jsem se nad vìcí zamyslil a dopis
odlo�il mezi písemnosti urèené k vyøízení.
Ani� bych tu�il, co se za vìcí skrývá, do�lo
mi, �e pokud nechám tuto zále�itost bez
reakce, pøi eventuální náv�tìvì �panìlska
(pokud mají hranièní policii na úrovni) mne
èeká nikoliv cesta na slunné pobøe�í a kou-
pání v teplých moøských vlnách, ale v kraj-
ním pøípadì cesta �do lochu�, nepøíjemné
vy�etøování (�panìlsky!), ev. vyho�tìní,
v tom lep�ím pøípadì pak �jen� zaplacení
pokuty a pokuty za nezaplacení pokuty...,
co� by v koneèném dùsledku mohlo být
je�tì nepøíjemnìj�í.

Na celé vìci bylo pozoruhodné to, �e
jsem do té doby jednak ve �panìlsku ni-
kdy nebyl a auto (obzvlá�tì znaèku Re-
nault R-12 S.L.E. poznávací znaèky NA
1736D) nevlastním. Teoreticky jsem v té
dobì ve �panìlsku sice být mohl, nebo�
pøestupek byl spáchán v noci ze soboty na
nedìli a by� jsem byl v pátek i v pondìlí
pøed a po inkriminovaném datu v zamìst-
nání, letecká pøeprava dnes doká�e mno-
hé.

Napsal jsem tedy na �panìlské velvy-
slanectví v Praze a v dopise celou událost
vylíèil s dotazem, jak zajistit, abych pøi pøí-
padné cestì do �panìlska (i kdy� jsem ji
neplánoval!) nemìl problémy. Doporuèili
celou story popsat na�emu zastupitelské-
mu úøadu ve �panìlsku a dodat potvrzení o
tom, �e jsem v inkriminovanou dobu byl
v ÈR.

Zaèalo tedy dopisování s konzulárním
odborem MZV v Praze a koneènì v listo-
padu pøi�el ký�ený dopis s vy�etøením ce-
lého pøípadu pøímo ve �panìlsku. Majite-
lem vozidla je pan Luis Salvatiera Alava,
jak jsem pozdìji zjistil také radioamatér,
z mìsta Tudela. Dotyènému byla po spá-
chání pøestupku sankce zaslána, ov�em
ten se odvolal, �e vozidlo zapùjèil svému
pøíteli z Èeské republiky... Jako doklad

pøedlo�il QSL lístek s mou plnou adresou
(tìch jsem do �panìlska pøedtím zaslal
nìkolik set, nebo� jsem se v letech 1983-
84 vìnoval �panìlskému provozu a zúèast-
nil se nìkolika závodù). Zøejmì vzal prvý
lístek ze zemì, která právì za�ívala �pa-
nìlskou cestovatelskou horeèku a tím se
chtìl vyhnout zaplacení pokuty netu�e, �e
�panìlský úøední �iml se jen tak nevzdá a
bude pokutu vymáhat i od osoby v zahrani-
èí... Bohu�el, od nìj jsem se QSL lístku
nedoèkal.

Celá vìc se pak dostala do kompeten-
ce Generálního øeditelství dopravy v Mad-
ridu, které naøídilo stornovat po�adavek za-
placení pokuty u mne a jeho zpìtné
vymáhání u �domácího� pachatele. Já pak
byl je�tì dotázán, zda po�aduji, aby bylo
s panem Alavou zahájeno soudní øízení
s cílem dosa�ení finanèní náhrady za újmu
pro køivé naøèení. Celá kauza pak byla
v bøeznu 1996 ukonèena mým uji�tìním
MZV v Praze, �e svého kolegu - radioama-
téra �alovat nechci.

Jak vidíte, radioamatérovi se mù�e pøi-
hodit leccos, i takováto vskutku neuvìøitel-
ná historka. Pov�imnìte si, �e toto èíslo
není aprílové, pøíbìh není vymy�len, nao-
pak jej mohu dolo�it v�emi shora uvedený-
mi doklady, urgencí nezaplacené pokuty po-
èínaje.

OK2QX

tostí. Uvedený typ je vhodný nejen pro èásteènou programovou
kompatibilitu, ale hlavnì pro malý ztrátový výkon - 250 mW. Letový
exempláø YAHU je ji� hotov (!) a instaluje se do dru�ice. YAHU bude
pracovat �paralenì� s pùvodním IHU a hlavním úèelem tohoto expe-
rimentu je ovìøení nového systému v reálných podmínkách tak, aby
jej bylo mo�né pou�ít v budoucích projektech.

OK2AQK

 Jak skrze amatérské vysílání k pokutì
za rychlou jízdu pøijíti§ §

Kepleriánské prvky
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Koupím 8749, 8bit. procesor s okénkem i pou�itý,  cca
10 ks. Tel. 0206-624739.
Prodám konektory 40x10 A/380 V, zlacené, pár 150
Kè. BNC na kabel 10 Kè, panel 8 Kè, �T�-kus 20
Kè. CANNON 25p roh do PS 10,3 mm 5 Kè, 9pol.
3 Kè, metal. kryt 7 Kè. Samoøez. kon. PFL 34 3
Kè, PSL 34 10 Kè. Odru�. tlumivky WN.., TD...,
izostaty 0,50. Seznam cca 1000 polo�ek za�leme
na disketì (35,-), zdarma nahrajeme na va�i dis-
ketu. E-mail: rtg@mnet.cz. Tel. 0206-624739. R.
Tengler, Èeskobratrská 357, 276 01 Mìlník.
Prodám TS-450S (mikrofon, sluchátka KENWOOD,
anténní tuner AT450, CW filtr YK88CN-1, SSB filtr
YK88SN-1) jako celek. Dále digihodiny Pragotron
DTS-1, OTAVA 79 se zdrojem, ruský osciloskop
C-1-77, pøijímaè R250M se zdrojem a s roz�íøe-
ním nad 30 MHz a rùzný radiomateriál. Tel.: (02)
47 26 457.

Q-kodex
(Dokonèení z PE-AR 2/98)

QSL potvrzuji pøíjem, po�lu vám svùj lís-
tek

QSLL vzájemná výmìna stanièních lístkù
QSN poslouchal jsem vás (nebo stanici

...) na ... kHz
QSO mohu navázat oboustranné spoje-

ní
QSP mohu pøedat zprávu...
QST sdìlení v�em radioamatérùm
QSU vysílejte (odpovìzte) na tomto

kmitoètu nebo na ... kHz
QSUF zavolám vás telefonem
QSV vy�lete øadu �V� pro naladìní
QSW budu vysílat na tomto kmitoètu

nebo na ... kHz
QSX poslouchám na kmitoètu ... kHz
QSY pøelaïte se na ... kHz
QSZ vysílejte ka�dé slovo dvakrát
QTC mám pro vás zprávu (telegram)
QTH moje stanovi�tì je ...
QTR pøesný èas je ... hodin
QTU budu vysílat opìt v ... hodin
QZF nalaïte se pøesnì na mùj kmitoèet

(nebo kmitoèet stanice ...)

Znaèky Q - kódu je mo�no èíst v kladném
smyslu i obmìòovat jejich skloòování a èa-
sování podle sousedního textu. Pøidá-li se
ke Q - kódu otazník, znaèí otázku. Napøíklad
QSB? - Kolísá síla mých signálù?  QTH? -
Jaké je va�e stanovi�tì?

Kladnou odpovìï zdùrazòujeme písme-
nem �C�, zápornou písmenem �N� nebo �NIL�.
Napøíklad:  QSB N - Vá� signál nemá únik.

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

l Víte, kdo je nejmlad�ím koncesionáøem
na svìtì? Zda existuje i v tomto smìru nì-
jaká statistika, to nevím, ale rozhodnì k tìm
nejmlad�ím koncesionáøm patøí (v roce 1997,
kdy koncesi získal) desetiletý Philip An-
drews, který nyní pracuje pod znaèkou
M0BDY. V Anglii sice platí, �e nejni��í vìko-
vá hranice pro získání normální koncese je
14 let, ov�em platí i druhá zásada - je mo�-
né ji získat po jednoroèní práci jako zaèá-
teèník. Philip pracoval jako zaèáteèník se
znaèkou 2E1EJA, po osmi týdnech tréninku
byl schopen pracovat rychlostí 12 WPM a
obdr�el znaèku 2E0ANG. Pod dozorem otce
zaèal navazovat spojení s celým svìtem
pod jeho znaèkou G4CTS a nyní tedy mù�e
pracovat i samostatnì. Jeho první stanicí,
se kterou navázal spojení pod novì vyda-
nou znaèkou, byl nestor anglických amaté-
rù, Louis Varney, G5RV, který je èlenem
RSGB ji� více jak 70 let!
l Na amatérských pásmech nyní stále
èastìji slýcháme stanice s prefixem SQ a
tøípísmenným suffixem. Ne, nejsou to �ád-
né speciální stanice èi stanice zahranièních
náv�tìvníkù, jak by se zdálo, ale noví pol�tí
koncesionáøi - zaèáteèníci, u kterých se vy-
�aduje znalost Morseovy abecedy pouze
rychlostí 25 zn/min a mohou pracovat mimo
VKV jen v rozsahu 3550-3570 a 28 050-
-28 500 kHz. Výkon jejich vysílaèe nesmí
pøesáhnout 15 W a adept na získání této
licence musí mít nejménì 12 let. V�imnìte
si, �e je najdete i v závodech a pøes nízké
po�adavky na znalost morseovky jim to hez-
ky �odsejpá�.
l �kolní stanice mohou obdr�et zdarma
od DL7FU program ARMAP 98. Ten �umí�
zobrazit radioamatérskou mapu a také pra-
cuje jako deník.

l Britská RSGB se stará o propagaci ra-
dioamatérského hnutí mezi �irokou veøejností
a vydává volnì prodejný magazín �Ham Ra-
dio Today�.
l Výukový program elektrotechniky pro
mláde� pøiná�í firma Conrad Electronic se
zamìøením na �kolní mláde�. Program pra-
cuje v prostøedí Windows 3.1 nebo vy��ím
a nazývá se �Basiswissen Elektronik�. Zá-
kladní verze je v prodeji na CD za 50 DM,
roz�íøení na ��kolní� verzi, která obsahuje
také materiály k tisku, testy s otázkami ap.
za dal�ích 160 DM. Domnívám se, �e to prá-
vì je ta oblast, kde u nás poci�ujeme vaku-
um a nebylo by zøejmì na �kodu dojednat
s firmou èeskou verzi...

2QX

73!    Josef, OK2-4857
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Jak to je s dobou obsluhy pøeru�ení
na rùzných poèítaèích, kterou je dána
maximální pou�itelná rychlost pøevodu?
Zjistil jsem doby trvání na jednom po-
mìrnì rychlém a jednom ji� pomalém
PC pod MS DOS 6.22. Výsledek
v tab. 3 (v minulém èísle PE) srovná-
ním s minimální periodou vysílání zna-
kù 10 b/115 200 Bd = = 86,8 µs ukazu-
je, �e tuto rychlost na pomalém PC ji�
pou�ít témìø nelze. V ka�dém pøípadì
by byla naru�ena plynulost signálu pøe-
ru�ením od èasovaèe. Naopak na rych-
lém poèítaèi �ádná omezení nejsou.

Ve srovnání s pøevodníkem PWM
na bázi obvodu 8253, uveøejnìným
v [4], je plná doba 16bitového pøevodu
10 b/8 b . 216/115 200 Bd = 0,71 s.

Výstupní obvody
pøevodníku D/A

Pro první pokusy nepotøebujeme
�ádný obvod - postaèí zapojit digitální
voltmetr mezi vývody TxD a GND na
konektoru portu COM, nastavit maxi-
mální pøenosovou rychlost a integraèní
princip pøevodu se spolu se vstupním
filtrem voltmetru postarají o vytvoøení
støední hodnoty impulsního prùbìhu.

Výstupní napìtí pøirozenì závisí na
úrovních napìtí konkrétního COM
adaptéru. Pøesnost pøevodníku mù�e-
me výraznì zlep�it zapojením diodo-
vého omezovaèe podle obr. 3 s anti-
sériovì zapojenými Zenerovými
diodami. Ten omezí napìtí tak, �e do-
stáváme výstupní rozsah pøibli�nì
±5 V, nebo� ze statického rozsahu se
vyu�ije jen 80 %. Za omezovaèem je
ji� pøipojen nejjednodu��í filtr � inte-

graèní èlánek. Kapacitu C1 zvìt�íme
pøi nízké rychlosti pøevodu nebo vyso-
kém nároku na filtraci, ale kondenzá-
tor musí zùstat bipolární (tj. nikoliv elek-
trolytický).

Obr. 3.  Diodový omezovaè úrovnì
impulsù PDM na výstupu TxD

Mìøením omezovaèe na pìti COM
adaptérech jsem zjistil rozdíly u klad-
ného výstupního napìtí v rozmezí
1,4 %, u záporného v rozmezí jen

0,2 %. Pøi skokové zmìnì výstupního
napìtí mezi poèátkem a koncem roz-
sahu se v�ak vlivem teplotního driftu
zmìní výstupní napìtí v øádu jednotek
milivoltù, nebo� se zmìní výkonová
ztráta na diodì � proud teèe pøibli�nì
stejný, ale støední hodnota napìtí se
mìní mezi napìtím v propustném smì-
ru (0,6 V) a v závìrném smìru (5,6 V),
tak�e se mìní o nìkolik miliwattù i vý-
konová ztráta a s ní teplota polovodi-
èového pøechodu diody.

Spojování impulsù do shlukù, dané
uvedeným principem generování PDM,
s sebou pøiná�í zdroj nelinearity D/A
pøevodu. Nábì�ná a sestupná hrana
impulsu toti� není pøesnì stejnì dlou-
há � je to dáno rozdílným dynamickým
vnitøním odporem výstupù COM adap-
térù v kladné a záporné polaritì, co�
je obecná vlastnost, projevující se u vý-
stupù operaèních zesilovaèù i v�ech
èíslicových hradel a budièù. Støední
hodnota napìtí impulsu odpovídající
plo�e uzavøené jeho prùbìhem se pak
ponìkud li�í od teoretické, jak lze po-
soudit na obr. 4, kde jsou hrany úmysl-
nì zobrazené jako velmi dlouhé. To se
projeví málo u shluku impulsù (nejdel-
�í jsou na konci rozsahu), kde je jen
po jedné nábì�né i sestupné hranì, ale
daleko více u øady samostatných im-
pulsù (nejvíce uprostøed rozsahu).

Na jednom adaptéru jsem zmìøil
délku nábì�né hrany 120 ns a sestup-
né hrany 135 ns. I tento malý rozdíl,
vzta�ený k délce nejkrat�ích impulsù
8,68 µs, se projeví v nelinearitì øádo-
vì shodné, tj. 0,1 %. Je pøirozené, �e
nelinearita úmìrnì klesá se sni�ová-
ním pøenosové rychlosti. Pøi 115,2 kBd
se nelinearita uprostøed rozsahu pohy-
bovala u 5 adaptérù mezi 0,07 a�
0,13 %, na 9,6 kBd pak u� byla 41/2-
místným multimetrem jen stì�í mìøi-
telná � okolo 0,01 %, co� odpovídá
slu�né hodnotì 6 LSB 16bitového pøe-
vodu.

Na obr. 5 je pøíklad obvodu, který
zajistí úroveò výstupního napìtí nezá-
vislou na konkrétním portu. Signál PDM
se filtruje dolní propustí, výstup má za-
nedbatelný vnitøní odpor a dokonce je
obvod napájen pøímo z adaptéru.

LGHiOQt�SXOV
Y�DGDSWpUX

UR]KRGRYDFt
~URYH
YVWXSX

WYDURYDQê
SXOV
QD�YêVWXSX
KUDGHO

Obr. 5.  Výstupní obvod PDM D/A pøevodníku na COM portu

Obr. 4.  Zkreslení impulsù a princip
linearizace

Pøevodníky D/A
pro PC II

Ing. Ivan Dole�al

(Dokonèení)
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Operaèní zesilovaèe jsou napájeny
pøes diody, chránící je pøed pøepólo-
váním, pøímo z pomocných výstupù sé-
riového adaptéru. Vzhledem k bipolár-
nímu vstupnímu signálu se nabízí
pøímé generování bipolárního výstup-
ního signálu. Obì referenèní úrovnì
jsou urèeny levnými stabilizátory 7xL05
za cenu vìt�ího rozptylu a men�í tep-
lotní stability napìtí. Elektronickým pøe-
pínaèem je zde budiè CMOS 4049,
nebo� se pracuje s napìtím celkem
10 V. Opìt je paralelnì spojeno maxi-
mum hradel, aby se sní�il rozdíl výstup-
ních odporù v obou polaritách.

Odporový dìliè R8 a� R12 má dva
úkoly: Prvým je zmen�it napìtí pro
vstup hradla IO3A z ±12 V linky RS-
232C na velikost men�í, ne� je mezi
napájecími svorkami IO3A (±5 V),
resp. omezit proud záchytnými dioda-
mi na vstupu hradla. Druhým je podle
potøeby posunout bod pøeklápìní hrad-
la se signálem TxD z pøibli�nì polovi-
ny napájení (tj. 0 V) na obì strany.
Volba pøeklápìní hradla mimo støed ne-
stejnì dlouhých hran signálu TxD
umo�òuje jemnì nastavit �íøku pøede-
v�ím osamoceného impulsu, a tak do
znaèné míry korigovat vý�e zmínìnou
nelinearitu pøi vysokých rychlostech
pøevodu.

Zapojení dolní propusti 2. øádu a
obvodu nastavení zisku a nuly je po-
dobné filtru PWM pøevodníku D/A, po-
psanému v [4], pouze se li�í hodnoty
souèástek. Mezní kmitoèet propusti byl
navr�en 5 kHz pøi pøenosové rychlosti
115,2 kBd s ohledem na pozdìji po-
psanou demonstraèní aplikaci. Aby
bylo mo�no je�tì zvolit stabilní fóliové
kondenzátory s vìt�í kapacitou,
av�ak men�í tolerancí, ne� mají kera-
mické kondenzátory, jsou v dolní pro-
pusti pou�ity rezistory s odporem
22 kW. Nelinearita zpùsobená pomì-
rem rozdílu odporù pøepínaèe ke vstup-
nímu odporu R3 má zde podstatnì
men�í vliv ve srovnání s nelinearitou,
zpùsobenou hranami impulsù. Rozsah
nastavení nuly a zisku na rozsah
±5,000 V zde musí být vìt�í, nebo� oba
stabilizátory mohou mít znaèné tole-
rance výstupního napìtí. Pro jemné
nastavení by mìl být trimr R6 víceo-
táèkový. Nestaèí-li rozsah nastavení
zisku, pøidáme paralelnì buï k R3,
nebo k R5 rezistor s odporem pøibli�-
nì 1 MW, u rozsahu nuly zvìt�íme R14.
Jmenovité zesílení IO4B je -1,25, ne-
bo� støední hodnota výstupního napìtí
hradlového pøepínaèe je v rozmezí
±4 V (80 % z ±5 V). Kondenzátor C4
pøidává filtru �nepravý� 3. øád (viz [4]).
Invertující zesilovaè zpùsobí, �e vysí-
lání samých úrovní log. 1 odpovídá
opìt kladnému napìtí a log. 0 zápor-
nému.

Pøesné nastavení pøevodníku je po-
nìkud pracnìj�í. Výchozí poloha R6
(LINEARITA) je uprostøed. Nejprve roz-
díl krajních napìtí (tj. pro trvale vysíla-
né znaky 00h a 0FFh, resp. hodnoty
value 0 a 65535 pøi 115,2 kBd) nasta-
víme trimrem R6 (ZISK) rozdíl výstup-

ních napìtí na 10,00 V (tj. mìøíme kraj-
ní hodnoty a poèítáme rozdíl) a pak na-
stavený rozsah �usadíme� doprostøed
trimrem R4 (NULA), tzn. podle jedno-
ho krajního napìtí (-5,00 nebo
+5,00 V). Nelinearita zpùsobí, �e pro
znak 55h, resp. value 32768 nedosta-
neme pøesnì nulové výstupní napìtí.
Zde se dostane ke slovu trimr R6 (LI-
NEARITA), kterým nastavujeme nulu -
bohu�el v interakci s R4, tak�e musí-
me kontrolovat a dorovnávat nastave-
ní krajní hodnoty. Nakonec jemnì do-
stavíme zisk i nulu. Pøi peèlivém
nastavení nelinearity na nulu okolo vý-
stupní hodnoty 0 V je mo�no zmen�it
maximální nelinearitu na ±0,005 %
z rozsahu, co� odpovídá ±3 LSB pøi
16bitovém rozli�ení a 14bitovému line-
árnímu pøevodu. Musím v�ak upozor-
nit, �e jemné nastavení linearizace
musí pravdìpodobnì být pro ka�dý
adaptér individuální.

Støídavá slo�ka PDM signálu je po-
tlaèena o 33 dB na krajích rozsahu
(kde jsou pøebyteèné impulsy start,
resp. stop bitu), minimálnì o 30 dB
kolem jedné a tøech ètvrtin rozsahu
(rùzné shluky impulsù) a� po 65 dB
pøesnì uprostøed rozsahu, kde potla-
èení obdélníkového signálu 57,6 kHz
se støídou 1:1 odpovídá parametrùm
filtru - kmitoèet signálu je o 3,65 oktá-
vy vý�e ne� mezní kmitoèet 5 kHz filt-
ru 3. øádu se strmostí 18 dB/oct.
V�echna napìtí byla mìøena pøístro-
jem s True RMS (skuteènou efektivní
hodnotou) a kmitoètovým rozsahem do
100 kHz. Doba úplného ustálení pøe-
vodníku (podle rozli�ení digitálního
osciloskopu) po skokové zmìnì hod-
noty byla 0,20 ms.

Vzhledem k minimální proudové re-
zervì napájení obvodu pøímo z COM
adaptéru (pøi pou�ití levných stabilizá-
torù s pomìrnì velkým klidovým odbì-
rem) nemù�e být výstup pøevodníku
pøíli� zatì�ován, aèkoliv by operaèní
zesilovaè byl jinak schopen dodat
proud minimálnì ±10 mA. Poèítejte
s dovolenou zátì�í vìt�í ne� 5 kW.

Obvod byl zapojen na malém nepá-
jivém kontaktním poli. Cena souèás-
tek nepøevý�í 150 Kè.

Demonstraèní program
Funkce potøebné pro bìh pøevodní-

ku pod pøeru�ením (com_on, setbaud-
rate, com_off, com_dac_int) jsou soustøe-
dìny v samostatném modulu
COMDAC. Aèkoliv je mo�no mít v PC
a� 4 COM porty, tak není mo�no prak-
ticky instalovat více ne� jediný D/A pøe-
vod vzhledem ke standardnímu sdíle-
ní hardwareových signálù pøeru�ení
IRQ3 i IRQ4 v�dy dvìma porty, pøièem�
jedno pøeru�ení vyu�ívá my�.

Hlavní program COMDACM je jed-
noduchý DOS konzolový program, kte-
rý se ovládá jednoznakovými povely.
Je mo�no nastavit pøenosovou rychlost
volbou z 9 standardních hodnot nebo
pøímo zadat dìlitele (divisor), linku na-
stavit na úroveò L nebo H, vysílat trva-
le zadaný bajt (zkrácena volba bajtù

00h, 55h, FFh) nebo generovat sku-
teèný PDM signál podle zadané hod-
noty 0 a� 65535 resp. -5,0 a� +5,0 V.

Proto�e jsem si pov�iml, �e nejvy�-
�í kmitoèet vysílání znakù 11,52 kHz
se pøíli� neli�í od jednoho ze standard-
ních vzorkovacích kmitoètù zvuku na
PC, který je 11,025 kHz (ètvrtina stan-
dardu vzorkování na CD), vyzkou�el
jsem výstup zvuku tímto pøevodníkem.
Kmitoètová odchylka +4,5 % odpovídá
3/4 temperovaného pùltónu a nemìla
by být moc znát. Do modulu COMDAC
jsem pøidal obslu�nou rutinu
com_play_int, která z dynamicky aloko-
vaného bloku pamìti na vzdálené hal-
dì (far heap) ète vzorky zvuku a pak
ji� popsaným zpùsobem generuje PDM
signál. Na konci záznamu nastaví pøí-
znak done, aby hlavní program mohl
zjistit, �e je pøehrávání skonèeno.

Zvuková data se do pamìti nahrají
z binárního souboru, jeho� jméno se
zadá. Data jsou ulo�ena v 16bitovém
formátu ve dvojkovém doplòku. Nejjed-
nodu��í je pou�ít soubor *.WAV, jeho�
44bajtovou hlavièku ani nezaslechne-
me. Soubor v�ak musí být nahrán se
správnými volbami: monofonní, 16bi-
tový, kmitoèet vzorkování 11 kHz. Mez-
ní kmitoèet 5 kHz zapojené dolní pro-
pusti pak odpovídá pou�itému
vzorkovacímu kmitoètu. Výstup obvo-
du jsem zapojil na linkový vstup bì�-
ného zesilovaèe. Výsledný zvuk má
sice do hi-fi daleko, ale jako demon-
strace funkce pøevodníku poslou�í.

K vyzkou�ení zvukového výstupu
s PDM není ani tøeba mít popsaný ob-
vod. Postaèí pøipojit bì�ná sluchátka
(od walkmana apod.) pøes rezistor asi
470 W pøímo na výstup TxD. Alespoò
nìjakou filtraci impulsù obstará (bipo-
lární) kondenzátor øádovì 1 µF, zapo-
jený za rezistorem paralelnì ke slu-
chátkùm.

S operaèním systémem Windows
95 lze v oknì DOS na poèítaèi s Pen-
tiem 150 MHz pou�ít PDM pouze do
19200 Bd, nebo� obsluha pøeru�ení je
pomalá. Dejte radìji pøednost práci
v re�imu DOS nebo star�í verzi DOSu.

Program COMDACM ve zdrojové
i pøelo�ené podobì je k dispozici na
WWW stránce Praktické elektroniky
(http://www.spinet.cz/aradio/com-
dacm.arj) nebo mù�ete poslat disketu
se známkami na po�tovné (platí i pro
program DAC8253 z v [4]) na adresu:

Ing. Ivan Dole�al, Josefa Hory 25,
466 04  Jablonec n. Nisou.
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